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20 miljard
IN BRUSSEL
voor Empain?

Bij de opening van het nieuwe trefcentrum

Wapenbarons doen andermaal
koop-van-de-eeuw

in Koekelberg lichtte Vic Anciaux
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STAAKTVANDEN
BOEYNANTS TEGEN
HUREZ?
Niet alleen generaal Close vindt dat
V D B samen met P W Segers ons
leger verpolitiekt heeft
Tot die vaststelling komt men als men
hoort dat de hoogste burgerlijke ambtenaren zoals ze zeggen gesteund
door V D B openlijk zeggen dat ze op
2 en 3 oktober staken
Staken ze bv tegen het bedrog en de
vriendjespolitiek bij de toekenning
van gunsten '
Neen, ze gaan staken om aan de top
nog meer bevorderingen te krijgen en
om elk 20 000 fr meer te krijgen dan
hun werkmakkers in de andere ministenes

RECHTZETTING
In u w weekblad van 17 september
geeft u mijn ingezonden bnef weer
onder de vermelding « Z w e m m e n te
Brussel» Mijn dank hiervoor
Er werd echter een grote vergissing
begaan Mijn naam werd gevolgd
door de melding «voorzitter van de
Vlaamse afdeling van de KBZRB »
Ik ben geen voorzitter van deze afdeling (zou het met willen zijn) doch wel
voorzitter van zwemklub O L M A te
Turnhout (noodgedwongen aangesloten bij de voormelde afdeling)
Tuur Robberechts

STERK AANBEVOLEN

land weigeren te aanvaarden b v Verroken

W e hebben met altijd de tijd om alles
te lezen maar alle eerlijke Vlaamsge
zinden zouden het artikel Schijn en
werkelijkheid van Hugo Schiltz (« Wij»
van 17 september) moeten lezen

Van deze man weiger ik te geloven
dat hij behoort tot die soort CVP-flaminganten die nu willen wraak nemen
op die lastige V U door thans aan onredelijke opbodpolitiek te doen om het
ons lastig te maken

Meteen zullen ze doorhebben dat
door velen in Vlaanderen bewust of
onbewust vals wordt gespeeld Bewust door de nieuwbakken flaminganten als Willy Declercq en onbewust
door hen die de krachtlijnen in ons

Die soort CVP'ers hebben nooit voor
Vlaanderen enig risico gedragen en
ZIJ bekommeren zich in het geheel met
om het lot van ons volk in en rond het
Brusselse
A V L Beersel

Dat om een paar topfunkties meer te
krijgen er een honderdtal betrek
kingen moeten afgeschaft worden
(dus 100 werklozen meer O raakt hun
koude kleren met
Gesteund door V D B die zijn kollega
Hurez van het Openbaar A m b t en zijn
gewezen partijgenoot Geens (want
nu zijn PSC en C V P afzonderlijk O
van Financien wil pesten willen deze
egoïsten dat ook de kleintjes samen
met hen zouden thuisblijven O f zou
die walgelijke grap iets te maken hebben met de CVP-jongerenhoop o p
vervroegde verkiezingen '
Soms moet ik bij dit alles denken aan
het verval der politieke zeden in het
Rome van eeuwen geleden
P D Etterbeek
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WIJ 1

— Jongedame uit Mechelen 24
jaar zoekt dringend werk in de
restauratiesektor of als hulp in
de keuken
Belangstellenden
kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos Somers Liersesteenweg 11 - 2580
Sint-Katelijne-Waver of telefonisch op het nr 015-217900
Referentienummer 1480
— Gevraagd te Herentals voor
houtverwerkend bedrijf te Herentals
schrijnwerker-meubelmaker voor de betrekking van
magazijmer-machinewerkman
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers Liersesteenweg 11 - 2580 Sint-Katelijne-Waver of telefonisch op het nr 01521 79 00
Referentienummer
1479
— Gevraagd te Sint-KatelijneWaver dame voor wekelijkse
kuisbeurt Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Joos Somers
Liersesteenweg 11 - 2580 Sint
Katelijne-Waver of telefonisch
op het nr 015 '21 79 00 Referentienummer 1478

Enkel toonzaal
BERLARY 94 LIER

TEL. 031/80.13.21

Jongeman wenst betrekking als
leerling-loodgieter op leerkontrakt
(1609)
Industneel laborant A l scheikunde zoekt betrekking Militaire
dienst volbracht
(1608)
Jonge vrouwelijke daktylo
(1607)
V r o u w zoekt werk als sekretaresse Diploma hulpboekhoudster
(1554)
Jongeman met rijbewijs B Legerdienst volbracht Zoekt betrekking als chauffeur-besteller
inVL-Brabant
(1554)
Diëtist Kan zelfstandig werken
(1286)
Technisch tekenaar Met ondervinding
(1463)
Juffrouw zoekt werk als vertaalster Licentiate
(1614)
Personen die deze werkzoekenden een gepaste j o b kunnen
aanbieden worden verzocht kontakt op te nemen met volksvertegenwoordiger Paul Peeters
Mechelseweg 62 te Kapelle-opden-Bos Tel 015-71 14 22

(N67)
« Er worden voor een vzw in de
provincie Antwerpen in het kader van het plan-Spitaels een
aantal licentiaten of regenten lichamelijke opvoeding gevraagd
Kontakt opnemen met senator
Van Eisen tel 014-31 4078 »

N70

ADV 55

Arbeider zoekt werk als
— chauffeur (baan doen)
— textiel (gewoon breier)
— eventueel als verkoper
Kontakt via volksvertegenwoordiger Nelly Maes Gentsebaan
50 2700 St-Niklaas tel 031764974
N69
— Ervaren handelskorrespondent viertalig machineschrift teleks, vertalingen enz Zoekt
passende betrekking in o m g
Brussel Tel 02 4 7 8 1 7 8 2
•< Jongedame uit Mechelen diploma A6 - A2 zoekt aangepate betrekking in de omgeving Mechelen-Brussel-Antwerpen Belangstellenden kunnen zich wenden
tot
volksvertegenwoordiger
Joos Somers Liersesteenweg
11 te 2580 Sint-Katelijne Waver
of telefonisch o p het nummer
015-217900
mer 1475 »

Langs ons blad om wens ik in
kontakt te komen met een lezer, wonende in de omgeving
van het vliegveld van Deurne
om zo te weten te komen hoeveel landbouwers gronden gebruiken, die eertijds onteigend
werden voor deze luchthaven
M i | werd officieus medegedeeld dat ze met zestien waren
en ik veronderstel dat zij, hun
vroegere gronden dn eigendom
of pacht) voor zover die nog
kunnen gemaaid of bezaaid
worden verder gebruiken
Edmond Roose,
landbouwer-bestuurslid
Oostende-Mariakerke
Prins Roselaan 200
te 8400 Oostende

WINKELEN TE BRUSSEL
Een Vlaming die dagelijks de Brusselse winkels bezoekt voelt aanhoudend
het schaamrood zijn wangen kleuren
De ene maal is het omdat hij — goedgelovig lijk hij van inborst is — zich in
zijn eigen taal tot een voorbijganger
of Brusselse winkelier richt — want
hij gelooft nog altijd dat het Neder
lands een van de twee geldige Belgische talen is in « onze » hoofstad Hij
krijgt van deze wandelaar of winkelier tot zijn grote schande een antwoord in het Frans Die welwillende
Vlaming zal dan indien hij de tweede
Belgische taal machtig is willens nillens naar het Frans overschakelen
want een vlijtige Vlaming heeft vaak
iets anders te doen dan deze franssprekende «Belg» een opmerking te
maken nopens het taaltekort
Het stuit ook tegen de borst van een
Vlaming die in Brussel woont uithangborden als deze te moeten slikken
«Nous vous souhaitons la bienvenue
et un agreable shopping» In het
Nederlands wordt die zin «Wij wensen U welkom en een aangenaame
shopping »

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meubelaanpassmgen - kunststof - hout*- maatwerk
Maak een telefonische afspraak vooir vri]bli]vend
ontwerp en prijsopgave

Onteigende
landbouwers
gezocht

- Referentienum-

A p p te huur centrum Opwijk
vanaf 15 okt
Tel F Berghmann 052-356889
TE K O O P
IN VERTROUWEN
V W Golf LS (1600 cc) automatique Bouwjaar 1976 4 deuren
Radio (FM-AM) Stereo-cassette Anti-roest (Dimtrol) Tel 031881371

Deze ene onder de vele taalfouten
levert het bewijs dat zelfs de heren
dienstleiders in een groot warenhuis
geen Nederlands kennen O f is het
van hunnentwege gewoon een uitdaging aan de Nederlandstalige k l a n t '
Men moet een grote dosis moed bezitten om in Brussel sociaalvoelend te
blijven
P G Brussel

— Jonge dame (28 jaar) sekretanaatservanng zoekt betrekking
— Juffrouw (18 jaar) diploma
Handel A6-A2 zoekt passende
betrekking
Schrijven of telefoneren W Jorissen, Louisastraat 31 2800 Mechelen

Kempenland
zoekt Frontersmars
— Graag z o u d e fanfare
Kennpenland
kunnen b e schikken over d e muziek
van d e Frontersmars Mars
d i e n a 14-1918 d o o r o n z e
o u d e f r o n t e r s o p alle b e t o gingen
e n bijeenkomsten
w e r d gespeeld
T o t n u t o e zijn al o n z e o p z o e kingen tevergeefs g e w e e s t
Wie kan Kempenland aan
d e z e m u z i e k h e l p e n die w e
t e r u g e e n e r e p l a a t s in d e
V l a a m s e marsmuziek willen
geven
K o n t a k t a d r e s Fr v a n D e s sel,
Zandvekenvelde
15
2260
Nijlen
Tel 0 3 1 818591
N71
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Andermaal
«koop van de eeuw»
Het kernkabinet voor sociale en
ekonomische koordinatie zal
weldra een aankoopdossier
« moeten » goedkeuren dat de
gemeenschap 20 miljard zal
kosten. Het gaat om 1.189
gepantserde
« infanteriekruisers » Het militair
industrieel complex maakt
momenteel zijn opwachting op
het departement van
ekonomische zaken waar de
laatste hand wordt gelegd aan
dit miljardendossier.
Er wordt weer zwaar gelobbyd
achter de schermen. Immers,
met andere NAVO-landen zullen
de nieuwe kontrakten de fameuze «koop van de eeuw», die in
juni '75 werd afgesloten, ver
overtreffen. Toen betrof het de
aankoop van F-16 straaljagers.
Nu gaat het, behalve de pantsers voor de landmacht, ook
nog om zogenaamde vliegende
radar-stations, of vliegtuigen uitgerust voor het opsporen van vijandelijke
toestellen,
plus
« Hawk-Helipraketten ». Het gaat
telkens om «verplichte aankopen», in het kader van de overeengekomen
NAVO-verplich-

Stakingen in de petroleumnijverheid brengen steeds enige spanning mee Krijg ik nog mijn bak
vol"? Hoelang kan ik nog rijden "^
Het IS als het ware de strijd van
enkelen tegen de onverschilligheid van allen In een dergelijke
machtsstrijd gaat de aandacht
voornamelijk naar de duur En die
w/ordt bepaald door de sterkte
van de zv\/akste
Deze keer is het een kamp met
vele spelers geworden
REP — om het mondgemene
Franse letterwoord maar te blijven gebruiken — doet geen goede zaken meer Dar weet men in
de ondernemingsraad De jaarresultaten komen in de rode cijfers
De transatlantische moeder Occi
dental Petroleum beslist sluiting.
RBP sluit 450 afdankingen, waarvan 256 arbeiders Allen knjgen
hun opzegvergoeding, zelfs een
maand extra
De vakbondscentrale voor de petroleum wil dat die 450 Cuit een
sektor met 5000 arbeiders) hun
vroegere werkzaamheden bij een
ander kunnen voortzetten De
vakbond beroept zich op vroegere arbeidsovereenkomsten Het
oliepatronaat in de petroleumfederatie legt de KAO's anders uit
De overheid (staatssekretaris en
ministers) wil bemiddelen en helpen Voorrang voor de ontslagenen op andere werklozen bij aanwerving in het Antwerpse De
opnchting van een staatsmaatschappij voor aankoop en opslag
van olieprodukten
Telkens duikt ook de naam Esso
op als stiefmoeder voor de ontslagenen Esso 18 met onwillig, maar
wil geen lasten die haar zouden
benadelen in haar wedijver met
de mededingers uit de sektor
Als de centrales van A C V en
A B V V de staking uitroepen voor
het afdwingen van de toepassing
van de overeenkomsten, krijgen
WIJ ook onze rol Die van het solidaire slachtoffer Of die van de
solidarist die een offer brengt?
Tijdens het weekeinde was op de
autowegen naar de kust van die
solidariteit weinig te merken De
wagens waren er net als anders
ontelbaar Of is het opdoen van
benzine eigenlijk juist een teken
van solidariteit Want door die tij-
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tingen.
Alleen de keuze van de wapenfabriek is vrij.

Empain
Door het ministerie van Landsverdediging werd een beperkte
aanbesteding gehouden voor de
levering van de pantsers. Amerikaanse, Franse en zelfs een Zwitsers wapenhandelaar zijn de gegadigden.
Evenwel hebben zich inmiddels
nog andere kandidaten aangeboden, waaronder enkele Belgische fabrieken : Acec-Charleroi,
BN-Spoorwegmaterieel (La Brugeoise et Nivelles), Bekaert...
Volgens de militaire adviseurs
moet de keuze uitsluitend tussen de Franse en Amerikaanse
modellen gemaakt worden.
Waarbij dan een welbekend zakenman met al zijn invloed de
miljardentransaktie tracht binnen te rijven : baron Empain van
de groep Schneider-Empain uit
Frankrijk.
Deze wapenfabriek heeft een
stevige ervaring en traditie wat
de wapenhandel betreft. De familie Schneider boogt op goede

relaties met de groten der aarde,
ook bi) de opperste-Sovjet...
Een andere aktiviteit van Schneider-Empain IS ook nog bijvoorbeeld de produktie van de nucleaire kuip die momenteel in de
kerncentrale Doel III wordt geïnstalleerd.
Een zware troef waar bij wapentransakties steeds mee wordt
uitgepakt is de zgn. ekonomische kompensatie De groep-Empain pakt uit met enorme orders
voor Belgische bedrijven. Nu
reeds kreeg Glaverbel aanzienlijke opdrachten, onder meer voor
gepantserd glas. Bij aankoop
van de zogenaamde VAB-pantser van Empain zouden verschillende ondernemingen bij het volledige produktiegamma van het
legertuig ingeschakeld worden.
Wat, op het departement van
ekonomische zaken zwaar doorweegt in het kader van de huidige krampachtige zoektocht naar
nieuwe werkplaatsen.
Hoe de nieuwe miljardentransaktie uiteindelijk zal aflopen is nog
moeilijk te voorspellen.
Maar nu reeds werd berekend
dat, ingeval bijvoorbeeld Empain het bod toegewezen krijgt.

er een tewerkstelling mee gemoeid is in ons land, goed voor
9 miljoen arbeidsuren.
Hier duikt evenwel ook een kommunautaire angel o p : van de
nieuwe tewerkstelling zou voor
zowat 30 t h . naar Vlaanderen
gaan, 40 t.h. naar Wallonië en 10
t.h. naar Brussel...
Het militair-industrieel complex
houdt zich met dergelijke politieke problemen evenwel niet bezig. Hoofdzaak is stevige miljardenkontrakten binnen te rijven ;
hoe en waar dan ook. Vandaar
dat we tot de onzinnige situatie
komen dat de militaire blokken
zich vaak bij eenzelfde wapenfabrikant bevoorraden, dat vuurhaarden in de wereld aangewakkerd worden door enkele supermanagers die in ruil voor de aankoop van vuurmonden grootscheepse tewerkstelling aanbieden.
De politieke leiders verschuilen
zich achter de verplichtingen
van het militair bondgenootschap. Z o worden de miljardenuitgaven almaar verantwoord ;
zelfs al zit het land door de
bodem van zijn staatskas, (hds)

De idee van vervroegde
parlementsverkiezingen
tieeft
de
voorbije dagen de
politieke
koorts in de Wetstraat
doen
toenemen. Het
proefballonnetje van de CVP-Jongeren
heeft
bij degenen die deze koalitie
niet in het hart dragen nieuwe
hoop gewekt. En wordt de soep
doorgaans wel kouder gegeten
dan ze opgediend is, deze stemmingmakerij
getuigt van weinig plichtsbesef.
Van PW-zijde verbaast ons de
roep om vervroegde
verkiezingen niet. Tot een opbouwende
en kreatieve
oppositie is zij
nooit gekomen.
Zij
trappelt
eenvoudig van ongeduld
om,
ten koste van wat dan ook, met
enkele
portefeuilles
haar
machtshonger
te kunnen
stillen.

Lichtzinnig
spel
ongepast
Onbegrijpelijk is wel de houding van de CVP-Jongeren, die
opteren voor een
regeringskrisis om aldus gestalte te geven
aan een regering van kristendemokraten en liberalen. Willen zij met deze elektorale bekrompenheid
de
heersende
malaise in CVP-kringen
verdoezelen ? Of geloven zij in
alle ernst dat een nieuwe regeringskoalitie een betere waarborg betekent voor de verwezenlijking van hun
programma " Voorspoed door Moed » ?
Wonderwel sluit hun
lokroep
om verkiezingen nauw aan bij
hun neo-unitaire opstelling inzake het ekonomisch
federalisme. In een steeds
toenemende
mate komen de unitaire reflexen bovendrijven.
De
aloude
idee van Tindemans, een regering met de drie
traditionele
partijen en de
Vlaamse-Waalse problemen in de diepvries
stoppen, heeft weer de krantekoppen gehaald. Ook in de
kringen van het Paleis staat
men met de dag
huiveriger
tegenover heel de
staatshervorming, een
overlijdensakte
van de regering zou er welkom onthaald
worden.

Het petroleumkonflikt

Hoe sterk is de zwakste ?
dens het weekeinde op te rijden,
kunnen we misschien op een
weekdag met meer naar het
werk Zijn op die manier de bedrijven het slachtoffer van de staking "? En in die bedrijven, is daar
de leiding het slachtoffer"?
Zal ZIJ continuprodukties moeten
stilleggen, met alle kosten vandien voor het weer op gang brengen achteraf '^ Of zal zij haar jaaromzet nu met kunnen halen en
daardoor ook met de beoogde
winst "^ Zo'n vaart loopt het met
En mocht dat ooit wel, wie wordt
dan het slachtoffer'^ De kredietverleners, de koeponknippers of
de handlangers"?
Wie staakt voor wat en tegen
w i e ' ' 5 000 man, al jarenlang de

best betaalden van het land moeten hun werk houden Ook al zijn
er het hele jaar door 400000 mensen werkloos Ook al verdienen
velen op het einde van hun loopbaan met eens het loon van een
beginneling in de « petrol» Ook al
worden hele sektoren gedecimeerd
Moet deze spitssektor de spits
afbijten in de vakbondsstrijd'' In
de strijd om de macht'? De macht
om te beslissen over tewerkstellen en afdanken De macht van
de multinationale moeder over de
binnenlandse
bedrijven
De
macht over het kapitaal in een
sektor waar elke investering een
veelvoud is van het geheel der
« sociale lasten » over een jaar

Je kan over dit soort van stakingen die iedereen treffen, waar
zoveel partijen bij betrokken zijn,
waar zoveel macht op het spel
staat zoveel oordelen vellen als
er elementen in steken Slechts
één zaak staat vast er zal blijken
hoe sterk de zwakste is En ook
dit IS met eens zeker, want de vorige krachtproeven werden telkens beëindigd in het holst van
de nacht na vermoeide gesprekken tussen enkele leden van vakbond, patronaat en overheid
Waardoor alle dne de groepen
tevreden naar huis konden en wij
's morgens weer konden bijtanken
pdb

Dit lichtzinnig spelen met een
regeringskrisis
moet
gestopt
worden. Het is immers
duidelijk dat ons land, zoals heel
West-Europa, in een zware en
diepgaande
stuktuurwisseling
betrokken
is, die zich uit in
een ekonomische
krisis
en
maatschappelijke
stuurloosheid. Het land veilig doorheen
deze
fundamentele
mutatie
loodsen, het opnieuw op de
weg naar de toekomst
plaatsen, is een opdracht die niet
om
elektorale
fantasietjes
vraagt, maar om een vastberaden, eensgezinde en gedurfde
politiek.
Ook om communautair
gebied
is het ogenblik slecht gekozen
om met radikale en verontwaardigde moties aan politiek
opbod te doen. Het Egmontpakt is veruit de laatste kans
om tot een vergelijk te komen
tussen Vlamingen en Walen.
Een dergelijke kans
waarmede een jarenlang
immobilisme
van de Vlaame Beweging ten
gunste doorbroken wordt, kan
men bezwaarlijk om partijpolitieke motieven overboord gooien. (J.A.1

WIJ 3
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Anciaux bouwt drempelloze centra op
loopafstand in het hart van Brussel
De ferme hap in Nolsgrond die staatssekretaris Vic Anciaux veertien
dagen geleden zette met de aankoop van het zeer ruime pand AlconCouvreur in Schaarbeek, trok op ophefmakende wijze de aandacht
op het infrastruktuurbeleid voor de Brusselse Vlamingen Bij de opening van het nieuwe Trefcentrum in Koekelberg, vorige vrijdag,
belichtte Anciaux dan ook in een belangrijke toespraak zijn aankoopbeleid HIJ wees op het belang van de trefcentra, die systematisch
over geheel de Brusselse agglomeratie verspreid worden
Momenteel zijn reeds in gebruik Koekelberg, Smt-Pieters-Woluwe,
Sint-Gillis (bijna klaar) en ook twee in Ukkel
Er wordt gewerkt aan wijkcentra in Schaarbeek (Rogierlaan), LakenMutsaard, Laken, Vorst, Ganshoren, Molenbeek en Jette (Leopoldstraat) Nog talrijke andere panden, bestemd voor trefcentra, zijn m
aankoop of onteigening
Z o wordt stilaan maar zeker de
kaart van Brussel ingekleurd met
ontmoetingscentra
voor
de
Vlaamse sociaal-kulturele raden
voor de lokale Vlaamse gemeenschappe Het budget 78 van Anciaux vermeldt 100 miljoen voor
infrastruktuur
dit jaar ligt het
aksent op de aankoop van centra terwijl volgend jaar de pnoriteit zal gegeven worden aan verbouwings- en inrichtingswerken

Stof eruit
De filozofie die achter Anciaux'
infrastruktuurbeleid steekt s deze in het kloppend hart van de
lokale gemeenschappen een ontmoetingsruimte inplanten
In de grootstad is immers als het
ware een informele «cafekultuur» verloren gegaan evenals
de « parochiekultuur»
Een tiental jaren geleden werd
schuchter gestart met de opening
van jeugdhuizen en dne rijksmuziekakademies
Waarbij
ook
werd overgegaan tot de ambitieuze aankoop van twee gebouwen
aan het Martelarenplein het spiegelhuis en het rechtovergelegen
gebouw van de wieinjdersbond
Het
Martelarendossier
kende
evenwel een trieste lijdensweg
met duistere kronkels tot het in
de vergeetboek belandde
V I C Anciaux heeft het nu heropgegraven en het stof eruit geklopt
Het Martelarenplein zal eindelijk
volgend jaar in de steigers gezet
worden voor de uitbouw van een
logistiek centrum en naderhand
zal ook de hoofdstedelijke Vlaamse biblioteek hier een onderdak
vinden Tientallen andere dossiers zijn in behandeling voor
sociaal-kulturele centra van diverse aard buurtwerk speelpleinen
toneelgroepen,
welzijnswerk
sport leefmilieuwerking archief
en museum, konsultatiebureaus
enzomeer

Zere plekken
Naast de kleine lokale centra worden ook panden opgekocht en
ingericht met subregionale invloedssfeer, zoals dat heet Z o

komt er dus in het centrum van
Schaarbeek een multifunktioneel
centrum dat als eerste in Brussel
de vergelijking kan doorstaan
met de doorsnee kultuurcentra in
Vlaanderen Ook in Anderlecht
Etterbeek en Vorst verwerven de
Vlamingen ruime dienstencentra
Een biezonder polyvalent centrum wordt ingencht in de oude
sociale zetel van Val-St-Lambert
aan de Oude Graanmarkt waar
onder meer onderdak komt voor
de derde leeftijd het archief en
museum en de leefmilieugroepenng BRAL
Het streefdoel is te bereiken dat
in het hart van de hoofdstad verschillende Vlaamse centra op
loopafstand zullen gelegen zijn
onder andere de KVS-schouwburg garageteater APNBJ-jeugdhuis
biblioteek
Beursschouwburg Val-St-Lambert Ancienne
Belgique, jeugdhuizen en trefcentra
In dat infrastruktuurbeleid zitten
wel nog een aantal zere plekken
W e vernoemen het garageteater Ancienne Belgique Paleis
voor Schone Kunsten jeugdteater en -bioskoop sportruimten
speelpleinen onderdak voor het
Brussels Kamertoneel
De herstrukturering van het Paleis voor Schone Kunsten als vrijwel enige nog overblijvende ontmoetingsruimte voor de beide gemeenschappen in de hoofdstad
moet nogmaals in de ministerraad
ter sprake komen er is de eis
voor volstrekte pariteit in het
PSK
De onderhandelingen voor het
verwerven van de Ancienne Belgique of de Kruidtuin zijn in een
eindfaze gekomen Op het gebied
van sportinfrastruktuur zijn onderhandelingen aan gang met de
Vrije Universiteit
De hoofdzorg in het infrastruktuurbeleid van staatssekretaris
V I C Anciaux is dat de ingenchte
centra drempelloos worden gemaakt voor alle lagen van de
bevolking en bijkomend dat de
animatie van het sociaal-kultureel
werk blijvend moet steunen op
de inzet van vrijwilligers Chds)

^^*^if%

Staatssekretans Anciaux bij de opening van het Trefcentrum te Koekelberg, vnjdag

De zere arm der wet
Het IS met de eerste keer dat dit
geschreven wordt
maar het
wordt bijwijlen moeilijk om nog
een onderscheid te maken tussen gendarm en dief De jongste
jaren zijn er zo al herhaaldelijk
incidenten geweest waarbij de
houding van de politie of njkswacht in opspraak kwam Dat
gaat dan van brutaal optreden
overhaaste aanhoudingen beledi
gingen onrechtmatig vasthouden
tot mishandelingen tussen vier
muren misdrijven en misdaden
Politieagenten zijn ook mensen
en het apparaat kan dus geenszins een waterdicht systeem vinden om te vermijden dat — wat
dikwijls als verschoning wordt
aangevoerd — een jonge nog
onervaren agent zichzelf aan
wangedrag te buiten gaat en de
opgelegde «discipline» aan zijn
laars lapt

Rivaliteit
Bedenkelijk wordt het echter als
de arm der wet op systematische
wijze de burgers last berokkent
Dat IS het wat momenteel bijvoorbeeld in het Gentse gebeurt Rijks

wachters kregen er reeds de
naam «cowboys» omdat zij brutale en willekeunge identiteitskontroles verrichten Dat heeft zopas
geleid tot een eerste klacht bij het
parket
Wat nu reeds rijkswachtterreur
genoemd wordt blijkt uitgelokt te
zijn door enkele officieren die
gemeend hebben door razzias
hun computer op de kortste tijd
te moeten voeden met een ontzagwekkende lijst van verdachte
personen
Er zijn immers plannen om na de
oprichting van de groep van supergendarmes Diana nu ook verscheidene anti-gangbngades sa
men te stellen en aan het werk te
zetten
Zulks moet verantwoord worden
met statistieken over misdaad en
vandaar
Reeds verscheidene jaren wordt
de nvaliteit tussen de verschillende ordediensten ten top gedre
ven politie njkswacht en gerechterlijke politie trachten bij opspo
nngsoperaties mekaar de loef af
te steken Tegelijkertijd ook zijn
er politiediensten die meer dan
ooit gemachtigd worden om in
«het milieu» te infiltreren Z o
werd onder minister van Justitie
Vranckx dn 71) een Bureau voor
de Knminele Informatie opgencht
De vraag njst geregeld
wie
speelt voor gendarm en wie is de
dief^
De openbare opinie ziet een affaire-Delronge
(stelende
politieagenten van Eisene) dan ook met
meer als een alleenstaand geval

Vorig weekeinde werd op het
vijftiende kongres van het « nationaal syndikaat van het rijkswachtpersoneel » gesteld dat
de rijkswachters tegen gangsters sneller met getrokken wapen moeten kunnen optreden
Het IS een eis die bij de publieke
opinie met onverdeeld gunstig
overkomt Gewelddadig optreden tegen vermeende gangsters
of gevaarlijke individuen heeft
immers reeds veel betreurenswaardige
incidenten
veroorzaakt De gestelde eis zomaar
inwilligen zonder strenge voorwaarden eraan te koppelen (zoals de opleiding), zou gevaarlijke gevolgen kunnen hebben
voor de veiligheid van de
man-in-de-straat Waarom wordt
bij de rijkswacht en politie overigens met gedacht aan nauwer
kontakt en overleg met het pub l i e k ' In Nederland werd m de
voorbije jaren bijvoorbeeld veel
werk gemaakt van de dialoog
pers-politie
Wat
ongetwijfeld
een element is voor een verbetering van het imago van het « politie-apparaat» (hds)

W e kijken aan tegen een hoogst
bedenkelijke evolutie waarbij het
blazoen van de politiediensten fel
besmeurd wordt

Alcon-Couvreur
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in de buurt van het welbekende Liedtsplein

Het vertrouwen in het beschermend karakter van de politiediensten is geschokt Met het justitieel
afwikkelen van wetsovertredingen begaan door agenten in
dienst zijn wij met meer gediend
Inzake de orgamzatie en uitbouw
van het politie apparaat dient er
op zijn minst klaarheid geschapen te worden
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Gisterenmiddag
legde Hugo Schiltz aan liet parlement een
verklaring af, waarin hij zich afzette tegen de - insinuaties
die de laatste dagen door politici en Vlaamse kranten worden verspreid ". Schiltz stelt met spijt vast dat, naarmate de
werkzaamheden in de bijzondere kamerkommissie
opschieten, « sommige politici of l<ranten meer en meer aan zuiver
poiitiel^e touwtrekkerij gaan doen door te stellen dat de
Vlaamse partijen verschillende houdmgen aannemen en
dat er «één Vlaamse partij» zou zijn die in de kommissie
een vooruitgeschoven positie inneemt en gehinderd zou
worden door de twee andere Vlaamse partijen. Dit is in
strijd met de waarheid ».

Hugo Schiltz
geërgerd om
persinsinuaties
Aan Vlaamse kant wordt bestendig
overleg
gepleegd,
aldus Hugo Schiltz, om het werk en het ontwerp zo goed
mogelijk te maken. Hij noemde de houding van sommige
politici of kranten niet van aard om de kansen op gemeenschappelijk optreden van de Vlaamse partijen te vergroten.
Schiltz protesteert met klem tegen de insinuatie van een
Vlaams-Brussels dagblad als zouden de BSP en de VU een
CVP-voorstel hebben afgewezen omdat ze deze partij het
genoegen niet gunden dit te verwezenlijken. -Dit is een
unfaire slag onder de gordel-'. Schiltz veronderstelde
dat
de insinuaties het gevolg zijn van individuele
initiatieven.
<• Indien er onder de Vlaames partijen al eens een meningsverschil is, dan komt dit door de bekommernis om de
Vlaamse veroveringen niet in gevaar te brengen. Hieruit
afleiden dat de Vlaamse partijen niet eensgezind optreden
is volkomen onjuist.»

Eerste krisistrein
is vertrokken
De krisis-trein is op gang gekomen. De sociale partners worden ingelicht over het eerste
pakket van uitvoeringsbesluiten
van de anti-krisiswet. In dit eerste pakket treffen we onder andere de steunmaatregelen voor
de kleine en middelgrote ondernemingen aan, samen met de
strijd tegen de koppelbazen en
de omvorming van de nationale
investeringsmaatschappij
tot
openbare holding.
Een tweede trein zal naderhand
de
werkloosheidsreglementering, en de ziekteverzekering vervoeren.
De eerste trein laat weinig moeilijkheden voorzien Al zal de snelheid van uitvoering ten gevolge
van het overleg met alle mogelijke belangengroepen eerder aan
een boemeltrein doen denken

Ingenieursbureau

6 Frans Hals vest MECHELEN

Toch mag de regenng bij het
onderzoek van de anti-krisismaatregelen zich met eenzijdig richten
tot de sociale partners Ook het
parlement moet terzake zijn verantwoordelijkheid kunnen opnemen I
Belangnjk onderdeel van het eerste pakket zijn de steunmaatregelen aan de kleine en middelgrote
ondernemingen België telt immers bijna 500000 personen die
als hoofdberoep een zelfstandige
aktiviteit uitoefenen, en de KMO's
stelden in 1976 ongeveer 39 %
van het aantal werknemers in de
privesektor tewerk, tegenover
3 5 % in 1971 De K M O speelt
dus een onvervangbare rol in het
sociaal-ekonomisch leven, vooral
in Vlaanderen Het zal daarenboven in belangrijke mate van de
K M O afhangen of de werkloos-

B. • - I . W Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
Burgerlijke bouwkunde:
beton- en
metaalkonstrukties
Studie en uitvoering van
Industriële gebouwen
Wegen- en
rioleringswerken
Ontwikkeling en
toepassing van de
leefmilieutechnleken
met o.a. verwerking van
huisvuil en industriële
afvalstoffen
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Senator Van In
vraagt duidelijkheid
over de LNG-terminal
VU-senator
Guido Van In vroeg de minister van Ekonomische
Zaken om nadere informatie over de aanleg en de exploitatie van de
aardgasterminal te Zeebrugge. Inleidend wees hij er op dat in Nederland de bouw van een gelijkaardige inrichting op minstens 15 km van
bewoonde wijken moet verwijderd zijn. Bovendien moet dat gebeuren volgens een metode die de vergassingsfabriek scheidt van de
aanlegplaats. Indien deze gegevens kloppen dan staan ze wel in
schril kontrast met de beveiligingsmaatregelen die men te Zeebrugge overweegt.
Een eerste vraag was of er terzake op internationaal vlak normen
werden uitgewerkt en zo ja tot
welke minimale veiligheidsvoorschriften deze uitwisseling heeft
geleid De tweede vraag had het
over de manier waarop te Zeebrugge een afscheiding kan verzekerd
worden tussen eensdeels de aanvoer van vloeibaar gas en het andere scheepvaartverkeer en anderdeels de opslag van LNG en de hervergassing ervan
In zijn antwoord verwees de minister naar twee internationale
normen de Amerikaanse NFPA
59 A en de IMCO, uitgaande van
de Intergovernemental Mantime
Consultative Organisation Bovendien wordt aan een LNG-terminal
ook konformiteit opgelegd met algemene normen
Voor
Zeebrugge-LNG-terminal
werd een werkgroep opgencht.

heid nog grotere proporties zal
aannemen
De in de krisiswet uitgewerkte
voorstellen beogen voornamelijk
de verbetering van bestaande
wetten en de uitbreiding van hun
toepassingsgebied De objektieven die men hierbij vooropstelt
zijn het creëren van de mogelijkheden die een vlotte tewerkstelling binnen de K M O mogelijk
maken, het waarborgen van de
leefbaarheid en het konkurrentievermogen, en tot slot het uitbreiden van de exportmarkt

Ekonomisch nut
Aldus wordt melding gemaakt
van een eigen specifieke expansiewetgeving voor de K M O ter
vervanging van de wet-Vanden
Boeynants Naast het voordeel
van de eenvormigheid, zullen een
hele reeks nieuwigheden aangebracht worden wat betreft het
toepassingsgebied en de tegemoetkomingen Daarenboven zal
de term « ekonomisch nut» als critenum ingeschakeld worden, met
alleen voor het al dan met toekennen van steun, maar ook voor de
grootte van deze steun
In de schoot van de Nationale
Kas voor Beroepskrediet zal een
participatiefonds opgericht worden, waardoor aan de ondernemingen de mogelijkheid wordt geboden hun kapitaalstruktuur te
versterken Verder omvat de krisiswet een uitbreiding van de tijdelijke vermindering van de patronale RSZ-bijdragen bij meertewerkstelling in het vooruitzicht,
alsook een versoepeling van de
vestigingswetgeving
Al deze maatregelen zijn van
belang Vooralsnog dient evenwel gewacht op de uitvoeringsbesluiten, onmisbaar om deze vastgestelde princiepen tot werkelijkheid te maken Essentieel is dat
voor de K M O opnieuw een initiatief- en ontwikkelingsruimte geschapen wordt In deze ruimte
kan ZIJ dan haar rol spelen en
medewerken aan de heropleving
van onze ekonomie

waarin alle administraties betrokken bij de veiligheid, zitting hebben Tot op heden werden tien zittingen gehouden Er werd met
alleen met de reeds vermelde normen rekening gehouden Er werden immers specifieke studies besproken, zoals bv het TNO-verslag betreffende een vestiging op
de Maasvlakte De werkgroep
volgt op de voet de ontwerpstudies van de ingenieursbureaus,
die betrekking hebben op de terminal als geheel Behalve de opgelegde veiligheidsafstand van 1500
m (dus precies één tiende van de
Nederlandse
norm i
N v d r)
wordt het ontwerp in al zijn onderdelen onderzocht Telkens wanneer ze zulks nuttig acht raadpleegt de werkgroep internationaal erkende deskundigen Tot
nog toe werden drie experts in
veiligheid
geraadpleegd
Min-

stens één bijkomende expertise
wordt reeds in het vooruitzicht
gesteld De veiligheidsvoorschrif.ten, die tot op heden aan de ontwerpers werden opgelegd, zijn
vervat in diverse verslagen, die
ter inzage liggen van de vragensteller
In deze werkgroeo zetelen o.m
afgevaardigden van het ministene van Ekonomische Zaken, de
havenautoriteiten van Zeebrugge Er werden reeds scheepvaartproblemen i v m de toegang van
petroleumtankers tot de haven
behandeld, voor cargo's met chemische grondstoffen, andere grote schepen, enz Ook wordt aan
NLG-tankers een nadenngsprocedure opgelegd, die
rekening
houdt met alle veiligheidsvereisten in beloodsing, sleepbootassistenties, voorrangsverkeer in de
vaargeul enz Nu reeds oefenen
loodsen op simulator het veilig binnenloodsen van LNG-schepen
Inzake de absolute scheiding tussen opslag en hervergassing
moet er een LNG-pijpleiding bestaan, die eveneens aan bepaalde veiligheidsnormen moet beantwoorden

WIJ "-medewerker
Nic Van Bruggen
bekroond

fff

Tijdens een Scheldevaart werd verleden zondag door minister van State Frans Grootjans de 5e Poezieprijs van de
Vlaamse Gids uitgereikt aan Nic van Bruggen, voor zijn bundel «Tussen feestend volk», die in november van verleden
jaar in de Antwerpse kultuurklub Vecu door Hugo Schiltz
werd voorgesteld
Twee fragmenten uit deze bundel werden eerder bekroond
met de Nico Verhoevenprijs (Amsterdam 1976) en de Prijs
van de Vlaamse Klub (Brussel 1977) De juryleden die de
prijs unaniem toekenden waren de auteurs Paul Snoek, Willem M Roggeman en Ben Cami De bekroonde dichter die
reeds een 10-tal bundels op zijn naam heeft, werkt deeltijds

als copywriter, ook als medewerker voor het maandblad
«Avenue», de BRT en de kunstpagina van ons blad De
bekroonde bundel «Tussen feestend volk» bestaat uit
slechts dne lange gedichten waann enerzijds een weemoedig
pessimisme en anderzijds een geëmotioneerd vitalisme aan
bod komen In die zin wellicht noemde Hugo Schiltz hem tijdens zijn inleiding «onze eigentijdse Van de Woestijne»
Onder de naam Nikolaas exposeerde Nic van Bruggen reeds
verscheidene malen met lyrisch-abstrakte kalligrafieën die hij
als een plastisch verlengstuk van zijn « schrijfwerk » ziet, vandaar de naam die hij eraan gaf « schnftschildenjen »
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Eugene van I t t e r b e e k :

Pleidooi voor herbronning
en verstandhouding in Vlaamse beweging
Het vormingscentrum Lodewijk
Dosfel start een nieuw werkingsjaar met een nieuwe voorzitter,
een nieuwe benaming (voorheen
Dosfelinstituut), en een vernieuwde strukturele werking
Een en ander werd vorige week
uitgebreid op een perskonferentie toegelicht
Voorzitter Eugeen Van Itterbeek
stelde op de persvoorstelling
voorop het ogenblik is aangebroken om de Vlaamse Beweging voorgoed op de rails van
de Europese Beweging te zetten
Het colloquium «Vlaamse beweging in Europa», volgend weekeinde in het Europakollege te
Brugge, is dan ook niet alleen
voor het Dosfelcentrum maar
voor de gehele Vlaamsnationale
beweging van opmerkelijk belang, in het vooruitzicht van de
Europese verkiezingen, volgend
jaar
Voorzitter Van Itterbeek beklem
toonde tijdens de persontmoeting
ook nog met nadruk de taak van
het vormingscentrum Lodewijk
Dosfel voor «het mee helpen

bevorderen van de verstandhouding en het herstel van de eenheid tussen de Vlaamse kulturele
verenigingen» Waarmee hij duidelijk ondubbelzinnig doelde op
de onenigheid omtrent het Egmontpakt die de initiële werking
van Vlaamse sociaal-kulturele verenigingen en vormingscentra in
aanzienlijke mate afremt

den brengen we hierbij het programma en volgende week een
uitgebreid verslag

Verdeeldheid
Met het colloquium « Vlaamse Beweging en Europa» wil het politiek vormingscentrum Lodewijk
Dosfel de toekomstkansen van
de Vlaamse beweging — de
Vlaamse ekonomie kuituur inzet
t a v de ontwikkelingslanden enzomeer — bij middel van konfron
tatie van ideeën door eminente
sprekers scherp stellen Niet zonder verregaande politieke beteke
nis is dat Maunts Coppieters
voormalig voorzitter van het Dosfelinstituut en nu voorzitter van
de Nederlandse Kultuurraad op
de slotzitting het woord zal voeren
Over de kongreswerkzaamhe-

Vormingscentrum
Lodewijk Dosfel

Een bclangnjk nieuwsfeit dat tot
nog toe te weinig persecho s
kreeg was de perstoespraak van
Eugeen Van Itterbeek
De nieuwe voorzitter van het
Vlaamsnationaal
vormingscentrum hield een stevig pleidooi
voor de herorientenng van het

sociaal-kultureel
vormingswerk
HIJ betreurde ronduit dat tal van
kulturele verenigingen en vormingscentra hun sociaal en kultureel werk momenteel verwaarlozen als gevolg van de verdeeld
heid in de Vlaamse beweging
omtrent de op gang zijnde staats
hervorming Hij heeft zich ook
voorgenomen hieromtrent kontakten te leggen met de voorzitters
van andere Vlaamse verenigingen en vormingscentra
Anderzijds stelde Eugeen Van Itterbeek even onomwonden «Er
IS een dringende behoefte om de
politiek opnieuw te verbinden met
ideeën en beginsels Talloze politici vernauwen hun werk tot loutere werving van macht dikwijls ten
bate van hun eigen
persoon
Voor de Vlaamse beweging en
de Vlaamse gemeenschap
kan
zo n ontwikkeling noodlottig wor
den »

Herbronnen
De gebalde samenvatting van de
beleidsvisie van Van Itterbeek op
het vormingswerk in het kader

van de Vlaamse beweging kan
als volgt luiden
1 Herbronning door de studie
van het Vlaams politiek gedachtengoed August Vermeylen Lodewijk de Raat pater Stracke
priester Daens Hendnk de Man
Max Lamberty Maunts Van Haegendoren Hendnk Elias Lodewijk
Dosfel Cyriel Verschaeve Leo Picard en vele anderen
Dat gedachtengoed samengevat en herdacht dient beschikbaar gesteld
te worden in publikaties en door
kursussen
2 Het mee helpen bevorderen
van de verstandhouding en van
het herstel van de eenheid tussen
de Vlaamse kulturele verenigingen
3 Doorstoten naar de regio en
het herdenken van de regionale
en plaatselijke problemen in de
termen van de Vlaamse Beweging
4 Vlaamse bewustwording in Europees verband
onder meer
door de vergelijking van de eigen
politieke problematiek met die
van de andere volkeren in Europa

Nationaal VUJO-weekend in Cadzand:

De moeite waard om zich te engageren!
Voor de zevende maal startte VUJO het werkjaar met een nationaal vormingsweekend m het gastvrije en knusse centrum Hedenesse gelegen in de
Zeeuws-Vlaamse polders De belangstelling voor de Cadzand-weekends van
VUJO neemt met het jaar toe Zo was Hedenesse voor het weekend van 15
16 en 17 september reeds weken vooraf volgeboekt
Waaraan is de aantrekkingskracht van « Cadzand » toe te schrijven ' Stafmedewerker Karel Van Reeth die alle VUJO-weekends op Hedenesse heeft meegemaakt kan daarvoor met direkt een aanwijsbare reden opgeven - Cadzand > IS een begrip geworden in VUJO-kringen (en daarbuiten) om diverse
redenen het programma is zo gedoseerd dat zowel vorming als ontspanning
evenredig aan bod komen de temas haken in op de aktualiteit en zijn breed
genoeg gesteld om ruimte te laten voor inbreng van de deelnemers de
namen van de gastsprekers zijn een waarborg voor boeiende en leerzame
inleidingen Hoofdreden voor het sukses van « Cadzand > is volgens Karel
Van Reeth echter de sfeer van deze weekends en de bezieling die ervan uitgaat de sfeer van kameraadschap en de bezieling door het aanhoren van de
droombronnen van de beweging
Als inleiders had V U J O daarvoor
een beroep gedaan op de Vlamingenvnend dr Henk Waltmans
P P R -2de kamerlid uit Nederland
en op VU-kamerlid Willy Kuijpers
Waltmans beleed zijn geloof in
het kleinschalige en in het zelfbeschikkingsrecht van volkeren en
leefgemeenschappen Om te komen
tot een federaal Europa
moet strijd worden gevoerd tegen de huidige nationale staten
Ook de vrouwelijke

voor de ontvoogding van de minderheden zowel in West- als
Oost-Europa Kuijpers lichtte ook
de verdragen van Helsinki en Belgrado toe
In werkgroepen werd op zaterdagnamiddag gezocht naar aktie
middelen om jongeren te sensibiliseren voor « onze » volksnationale en federale Europese gedachte
De VUJO-pioniers
Mark Cels-Decorte

brengen hun telgen mee naar Cadzand
Vader
kwijt zich van zijn taak als vader en kinderoppasser

De nieuwe Europese federale
struktuur moet steunen op zo
autonoom mogelijke en leefbare
deelstaten Deze deelstaten kunnen gevormd worden door de
taalgemeenschappen
door de
ekonomische regio s of door bestaande bestuurlijke entiteiten
Willy Kuijpers legde meer de
klemtoon op de volkeren als hoeksteen voor het federale Europa
en hij vroeg bijzondere aandacht

kunne laat zich niet onbetuigd bij de diskussies in
werkgroepen

Naast het tema «Europa» stond
ook een gedachtenwisseling over
de strategie van V U J O op het
programma met name over de
vraag hoe V U J O in deze tijd van
gelatenheid passiviteit en pessimisme de jongeren pnkkels kan
geven tot reageren De drie voorzitters die V U J O tot nu toe gekend heeft leidden dit gesprek in
Nelly Maes schetste de sfeer van
1968 toen V U J O gesticht werd
een tijd van wereldwijde kontesta
tie en van geloof in een nieuwe
wereldordening
De
dnjfveren
van de eerste V U J O e r s waren
naast het volksnationalisme de
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opbouw van een niet-autoritaire
samenleving (federalisme) een
nieuwe sociaal-ekonomische ordening en wereldvrede Hugo Co
veliers weidde vooral uit over de
rol van V U J O in de V U en de huidige voorzitter Johan Sauwens
bepleitte de waarachtigheid als
belangrijkste hefboom tot impakt
op de jongeren
Tot zaterdagavond leek ook

« Cadzand 78 » een illustratie van
de mentaliteit van de huidige jon
gerengeneratie die men vaak be
titelt als een « Softgeneration » Alles verliep braaf keurig rustig De
emoties de opgewondenheid de
bezieling bleven uit Dus ook de
echte sfeer van Cadzand
tot
zaterdagavond De jonge Vlaamse kabaretgroep «Toost» (winnaar van de talentenjacht 78 op
het humorfestival van Heist) deed
de boel ontploffen De lach had
bevnjdend gewerkt Het « oude »
Cadzand was opnieuw geboren
O p zondag was de bezieling voelbaar Daarvoor tekende kamerlid
Paul Van Grembergen verantwoordelijk Deze bescheiden en
minzame
plattelandsvertegenwoordiger slaagde erin om de
toch enigszins vermoeide groep
gedurende bijna 3 uren in de ban
van zijn overtuiging (en van zijn
dossierkennis) te houden
De
droom van een nieuwe samenleving werd weer grijpbaar De
vonk was aan de lont gebracht
Dit weekend dat gestart was in
mineur eindigde in een sfeer van
optimisme Een honderdtal jonge
lachende gezichten verheten « Hedenesse» met de vaste overtuiging dat het nog de moeite waard
IS om zich te engageren

De VUJO voorzitters Hugo Coveliers Johan Sauwens
stafmedewerker Karel Van Reeth

Nelly Maes en
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Goliath en de Davids
Twee uitgesproken nationalisten, Sadat en Begin, hebben na dertien
dagen konklaaf In Camp David een akkoord ondertekend een vredesverdrag te ondertekenen, waarbij Israël afstand doet van de Sinaï,
wat evenwel slechts in fazen zal gebeuren. Over Cis-Jordanië werd
een vage overeenkomst gesloten waaruit we besluiten dat dit gebied
niet door Israël zal ontruimd worden doch waarbij aan deze Palestijnen zelfbestuur wordt verleend tot en met een eigen politiekorps.
Over de twee miljoen Palestijnen, verspreid over het Midden Oosten
wordt met geen woord gerept. A fortiori dus nog minder over de
PLO. Wel over koning Hoessein, die juridisch gezien de zwaarste
aanspraken kan maken op dit Jordaans gebied.
De druk van de Amerikaanse president — wiens populariteit fenomenaal gedaald was en die dus
een sukses broodnodig had —
moet enorm geweest zijn om
vooral een stugge Begin een eindje over de brug te doen komen.
Sadat heeft het meest toegevingen gedaan, wat slechts in de verlenging van zijn spontaan bezoek
aan Israël ligt. Wat Carter aan
Sadat en Begin zal geven of
betalen weten we momenteel
niet, maar het lijdt geen twijfel dat
Uncle Sam de twee antagonisten
stellig met ekonomische en financiële hulp zal bedenken. Voor wat
hoort wat...
Het kwam er dadelijk na de ondertekening op aan, dit pré-akkoord
door de respektievelijke achterbannen te doen slikken. Begin
scheen de minste tegenstand te
ontmoeten: was er in zijn eigen
meerderheid protest, hij kreeg de
steun van de socialistische oppositie. Sadat moest het ontslag van
zijn minister van Buitenlandse Zaken slikken terwijl de bevolking
zeker niet warm loopt.
Maar Carter liet er geen gras
over groeien en stuurde Vance

geslaagd, Sadat van standpunt te
doen veranderen en hem te overhalen, per etappe te werk te
gaan : eerst vrede met Israël zonder Jordanië en Syrië, dan met
Jordanië erbij en misschien later
de onverzoenlijkste van allen Syrië. Terecht houdt Sadat weinig
rekening met Algerië, Libië en
Irak, die rechtstreeks nooit bij de
oorlog tegen Israël betrokken wa-

Cisjordanië
Cisjordanië is het gedeelte van
het vroegere mandaatgebied Palestina, dat ten westen van de Jordaan ligt Na de oorlog van 19481949 werd dit gebied onder bestuur van Jordanië geplaatst Aanvankelijk
omvatte
deze
staat
slechts het gebied ten oosten van
de Jordaan en heette Transjordanië, maar sinds 1946 noemde dit
land zich reeds Jordanië.
Sinds 1967 wordt
Cisjordanië
door Israël bezet
Cisjordanië
heeft
een
oppervlakte
van
5.650 km2
en
telt
ongeveer
675.000 inwoners. De voornaamste steden zijn Nabloes en Hebron.

Gazastrook

naar Jordanië en Saoedi-Arabië,
om de tyvee overgebleven Arabische koningen (feitelijk drie nl. Hassan van Marokko) tot goedkeuring van het akkoord te overhalen, niet alleen om ook een begin
te maken met een regeling zelf
doch om een einde te stellen aan
Sadats afzondering. Want het
valt niet te loochenen dat het
akkoord van Camp David neerkomt op een afzonderlijke vrede
tussen Israël en Egypte, een mogelijkheid die Sadat tot vóór enkele dagen kordaat van de hand
wees. Blijkbaar is Carter erin

ren. Ze voerden alleen oorlog met
woorden en steun. Sadat hechtte
heel wat meer belang aan de houding van koning Khaled, de Arabische grootmacht op de achtergrond.
Het is niet uitgesloten dat nu een
spel van loven en bieden rond
Hoessein zal beginnen. De (scherpe) afkeuring van Moskou wijst in
die richting. Een andere dreiging
is de toestand in Libanon, waar
een burgeroorlog nog steeds tot
de mogelijkheden behoort en in
welk troebel water Syrië niet zal
aarzelen te vissen. Vermits Israël

Nicaragua in brand
President Somoza van Nicaragua
klampt zich met alle middelen
vast aan de macht, die in deze
Middenamerrf<aanse republiek nu
al meer dan een halve eeuw in
handen van zijn familie is. Het
heeft de Somoza's schatrijk gemaakt. Men zou voor minder de
kwasi-totale afkeuring van de bevolking en de steeds snellere
afbrokkeling van aanzien in het
buitenland trotseren (w.o. enkele
Latijns-Amerikaanse landen, terwijl de afschuw in West-Europa
er niet minder op is). Van een
afkeuring van de sterkste mogendheid ter wereld is er echter
tot nog toe geen sprake. Eens te
meer keuren de Amerikaanse regering en parlement binnenskamers de bloeddorstige politiek

de kristelijke milities in Libanon
tegen de PLO en de Syriërs
steunt, zou het wel eens tot een
rechtstreeks treffen tussen Syrië
en Israël kunnen komen, om te
beginnen in het Libanese «gastland»...

van Somoza af, maar naar buiten
kan men daarvan weinig merken.
Washington vreest immers dat
eens Somoza (trouwe vazal van
Washington) weg, Nicaragua een
links bewind krijgt. Of een heruitgave van de castristische revolutie. Het Cubaanse trauma heeft
de Amerikanen nog lang niet losgelaten. Maar intussen staat Amerika weeral aan de kant van de
vervolgers en de schenders van
de rechten van de mens, waarvan nochtans de Amerikaanse
president de hersteller wil zijn.
Het is dus een paradoksale situatie, waaraan Carter trouwens
weinig schuld draagt, daar de
USA sinds jaar en dag de zes
Middenamerikaanse dwergrepu-

blieken onmisbaar in hun Amerikaanse defensiestelsel achten.
De strijd tussen de (sterker dan
verwachte) rebellen en de Nationale Wacht van Somoza dreigde
inmiddels een internationale uitloper te krijgen vermits Venezuela
en Honduras (dat vlak ten noorden van Nicaragua ligt) hulp verlenen aan de rebellen. Maar hoe
dan ook, de weerzinwekkende
moordpartijen op grote schaal
door de Nationale Garde o.m. in
het stadje Leon hebben Somoza
zijn laatste «vrienden» gekost.
Zelfs wanneer Somoza militair de
strijd wint zijn zijn dagen geteld:
de val van de despoot is nakend.
Zeker wanneer Washington een
« aanvaardbaar » niet links alternatief vindt.

De strook van Gaza heeft een
lengte van 40 en een breedte van
slechts 8 km. Gaza maakte vroeger deel uit van het mandaatgebied Palestina, maar werd tijdens
de oorlog in 1948 door de Egyptenaren bezet
Tot 1967 werd
Gaza door Egypte bestuurd. Dit
kleine gebied (363 km2) heeft een
bevolking
van 400.000 mensen,
waarvan het grootste gedeelte in
vluchtelingenkampen
verblijft

Sinaï
Het schiereiland Sinaï is het gedeelte van Egypte, gelegen ten
noorden van de Rode Zee, tussen de Golf van Suez en de Golf
van Akaba. Sinaï heeft een oppervlakte van 58.824 km2 en telt
ongeveer 150.000 inwoners. Het
grootste gedeelte van het schier-,
eiland wordt ingenomen
door
woestijnsteppe.
Langs de Golf
van Suez wordt aardolie gewonnen, In het westen mangaanerts.
De voornaamste steden zijn El
Arisj en het strategisch belangrijke Sjarm el Sjeik.
Tijdens de oorlog van 1967 werd
de Sinaï door Israël bezet In 1975
ontruimde Israël een gedeelte van
de Sinaï, en trok zijn
troepen
terug in oostelijke richting. Israël
raakte
de
petroleumgebieden
langs de Golf van Suez kwijt,
maar behield het grootste gedeelte van de Sinaï en Sjarm el Sjeik
aan de ingang van de Golf van
Akaba.

Golan
Golan is het gedeelte van Syrië
dat sedert de juni-oorlog
van
1967 door Israël wordt bezet De
hoogvlakte van Golan is een dun
bevolkt gebied maar heeft een
strategisch belangrijke ligging.

Geografisch gezien Is de grens tussen Noord- en Zuid-Amerika de landengte van Tehuantepec Ctussen Tehuantepec en Coatzacoalcos) in Mexico. Tot Zuid-Amerika behoren dus
ook de Grote Antillen en de Kleine
Antillen. Cuba behoort bij gevolg tot
Zuid-Amerika, de Bahama's tot
Noord-Amerika.
De benaming Centraal-Amerika (of
Midden-Amerika) is geen geografische benaming, maar behoort tot het
spraakgebruik.
Bij wijze van vergelijking geven wij
eerst enkele cijfers voor Nederland
en België.
Nederland: 33.811 km2; 13,8 miljoen
inwoners (1976); Bruto Nationaal Produkt CBNP) per inwoner (1976):
$ 6.200.
België: 30.513 km2; 9,8 miljoen inwoners (1976); BNP per inwoner:
$ 6.780.
BELIZE: 22.963 km2; 150.000 inwoners (1975); hoofdstad : Belmopan;
BNP per inwoners: $466 (1973);
belangrijkste uitvoerprodukten: suiker en citrusvruchten. Guatemala
doet aanspraken gelden op deze Britse kolonie.
COSTA RICA : 50.900 km2 ; 2 miljoen
inwoners; hoofdstad : San José; BNP
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per inwoner: $ 1040; belangrijkste uitvoerprodukten : koffie en bananen.
EL SALVADOR : 21.393 km2 ; 4,1 miljoen inwoners; hoofdstad • San Salvador ; BNP per inwoner: $ 490; belangrijkste exportprodukt: koffie.
GUATEMALA: 108.889 km2; 6,4 miljoen inwoners; hoofdstad : Guatemala ; BNP per inwoner: $ 630 ; belangrijkste uitvoerprodukt: koffie. Guatemala laat aanspraken gelden op Belize (het voormalige Britse Honduras).
HONDURAS: 112.088 km2; 2,9 miljoen inwoners; hoofdstad: Tegucigalpa ; BNP per inwoner: $ 390; belangrijkste uitvoerprodukten: bananen en
koffie.
MEXICO: 1.967.183 km2; 62 miljoen
inwoners; hoofdstad : Mexico; BNP
per inwoner: $ 1090; belangrijkste uitvoerprodukten : fabrikaten; aardolie,
koffie, suiker en katoen.
NICARAGUA: 148.000 km2; 2.3 miljoen inwoners; hoofdstad: Managua:
BNP per inwoner: $ 750; belangrijkste uitvoerprodukten: katoen en
koffie.
PANAMA: 75.650 km2; 1,7 miljoen
inwoners; hoofdstad : Panama; BNP
per inwoner: $ 1.310; belangrijkste uitvoerprodukten :
aardolieprodukten,
bananen.
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Parijs verbiedt het Engels,
maar bedoelt... Oksitaans
D e O k s i t a a n s e politieke beweging wordt geschraagd door
een brede kulturele aktie die het Oksitaans in eer wil herstellen en laten erkennen als nationale taal.
in mei 1977 organizeerde het Oksitaans taaiinstituut een uitgebreide campagne onder het motto : « L'occitan langue nationale ».
Perskonferenties, lezingen en debatten werden zowat overal
georganizeerd.
Een open brief aan alle Oksitanen bevatte vier punten :
1. D e beweging wil het Frans niet uitschakelen, maar ijvert
voor de officiële erkenning van de talen die binnen de Franse
grenzen gesproken worden, deze talen behoren tot het nationale patrimonium en mogen niet langer veracht worden. V o o r
deze talen — waaronder het N e d e r l a n d s — worden kansen
geëist gelijk aan het Frans.
2. H e t Oksitaans is geen dialekt noch een streektaal, maar
een volwaardige taal, gesproken in 31 Franse d e p a r t e m e n t e n .
3. D e belangrijkheid van het O k s i t a a n s patrimonium mag niet
ontkend worden. M e t een literatuur dic 1.000 jaar oud, met duizenden schrijvers en een traditie die niet kunstmatig in leven
wordt gehouden maar die springlevend is. ( H e t komitee haalt
een aantal feiten aan om dit te bewijzen. D a a r o n d e r het sukses van de zogenaamde zomerscholen waar het O k s i t a a n s
aangeleerd wordt.)
4. O k s i t a a n s op s c h o o l ! In alle geledingen van het onderwijs
— van het kleuter- tot universitair onderwijs — moet het O k s i taans o n d e r w e z e n worden.
15000 affiches met deze eisen
werden verspreid, de open brief
leverde 20 000 handtekeningen
op

bijnen van Jacques Chirac zegden radikaal neen i
«OC!»

In heelwat gemeenteraden werd
met moties openlijk stelling genomen ten voordele van het Oksitaans, zelfs departementele assemblees spraken zich ondubbelzinnig uit ten voordele van het
Oksitaans
Het departement van Correze
speelde echter met mee de Jako-

Het zou ons te ver leiden hier een
totaal overzicht te geven van de
toestand van het Oksitaans in de
31 OC-departementen Toch enkele in het oog spnngende feiten
citeren
Vaak hoort men vertellen dat het
Oksitaans een dode taal is die
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Steeds talrijker worden de uitgaven in het Oksitaans en over de Oksitaanse
beweging
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enkel een paar kamergeleerden
bezighoudt dat dit gelogen is zal
iedere vakantieganger in de Franse midi wel gemerkt hebben
Heelwat oudere mensen spreken
in familieknng Oksitaans, duizenden jongeren leerden het in vakantiekursussen, bij tienduizenden IS hun Frans doorspekt met
Oksitaanse woorden De terminologie van de stieren- en paardenwereld dn de Camargue b v ) is
Oksitaans Geen enkele stierenliefhebber zal taureau zeggen,
steeds loubiou i
Het Oksitaans verovert steeds
en meer zijn plaats in het dagelijks leven Een paar genoteerde
feitjes
Huwelijken, zowel in de kerk als
op gemeentehuis, in het Oksitaans zijn met meer ongewoon
« Oui» wordt meer en meer door
« O c » vervangen, alhoewel deze
manier van huwen wettelijk verboden IS, ziet men deze ongehoorzaamheid door de vingers
Niet iedereen komt er echter zo
goedkoop van af Verleden jaar
werd een jonge militair zwaar
gestraft nadat hij uit solidanteit
met de onteigende boeren van de
Larzac (een gigantisch militair
kamp) zijn militair zakboekje had
teruggestuurd Voor het kantongerecht weigerde de milicien jundische bijstand Hij verklaarde
zichzelf te willen verdedigen en
in het Oksitaans De voorzitter
antwoordde in een Franse koleire «GIJ staat terecht voor een
Frans tribunaal, U bent Frans
staatsburger en U zult in het
Frans antwoorden'» De jonge
man hield zijn (Oksitaans) woord i
O p de universiteit van loulouse
werden in 7 7 twee eindwerken
over wiskundige problemen (dus
met over literatuur) in het Oksitaans gesteld, binnengeleverd
De grootwarenhuisketen Mammouth verspreidde murenhoge affiches in het Oksitaans, andere firma's volgden Heelwat Zuidfranse steden verwelkomen toeristen
in het Oksitaans
Raymond Barre reageert...
Vanuit Parijs wordt wel eens
gezegd dat het Oksitaans geen
moderne
woordenschat
bezit
Het tegenovergestelde werd bewezen De Oksitanen gaven een
boekje uit met de spelregels van
hun nationale sport «Lo pichon
libre del rubi», (Het kleine boekje
over rugby )
Aan de akademie van Toulouse
stelden 3265 studenten hun baccalaureaatseksamen in het Oksitaans, in 1971 670
Het kon met anders of Parijs, verontrust door deze evolutie, moest
maatregelen uitvaardigen Eersteminister Raymond Barre liet in
het Franse Staatsblad richtlijnen
daaromtrent plaatsen Alle officieIe teksten, maar ook adressen etiketten en aanplakbneven moeten
in het Frans zijn Algemeen wordt
aangenomen daarmee de invloed
van het Engels in Frankrijk te
beperken maar de reglementenng treft ook het Oksitaans De
Oksitaanse nationalisten verwijzen naar de maatregelen in 1639
uitgevaardigd om het Frans tegen
het Latijn te beschermen, toen
ook werd eigenlijk het Oksitaans
bedoeld

inaiiiiiioiitJi

miaoësliassa a pod for
TOiouk-aukmomtmét 4t umm
Commerciële aankondigingen in het Oksitaans bewijzen dat de taal l e e f t .

Om tegen deze en andere Jakobijnse bokkesprongen sterk te
staan hebben nationalisten in
Frankrijk een overlegkomitee van
zeven nationale minderheden opgericht
(Oksitanie,
Bretagne,
Frans-Vlaanderen,
Baskenland,
Noord-Catalome, Corsica, Elzas)
Er worden natuurlijk ook andere
middelen gebruikt om
de initiatiefnemers van kursussen in het
Oksitaans het leven lastig te maken
Zo
worden
regelmatig
door
schooldirekties toegestane gebouwen van hogerhand om bv
veiligheidsredenen
geweigerd
De Oksitanen gaan echter steeds
meer en meer in de aanval
Begin verleden jaar werd een
organizatie opgencht die zich Acaon culturala Ocatana noemt en
een bundeling is van een dertigtal
Oksitaanse zangers en muzikanten Onder hen bevinden zich
heelwat bekende namen als Claude Marti, Claudia Galibert, Patric
Mans de Breish en Mana Roanet
In het geboorteland van de troebadoers hebben zangers steeds
een grote rol gespeeld in de ontvoogdingsstrijd Hun werk is met
te onderschatten, denken wij
maar even aan de militante liedles van Claude Marti
Oksitanie kent een hoogstaand
kultureel leven, zie de jaarliikse

festivals in Avignon, Aigues-Mortes en Montauban — om er maar
enkele te noemen, heeft een drukke literaire markt en een boeiend
film- en teatergebeuren
Na enkele pogingen (TV4 en radio Fil Bleu) voor Oksitaanse TVen radioprogramma's (ze werden
steeds gerechtelijk
verboden)
werd te Toulouse begin dit jaar
ernstig werk gemaakt van een
legale omroeporgamzatie onder
de benaming Radio Ocatana In
afwachting van deze verwezenlijking blijft de eis eigen radio- en
TV-programma's bovenaan in het
programma van de Oksitaanse
nationalisten i

D e eigen plaats
Tot daar in dne korte bijdragen
een vluchtig overzicht van wat
leeft in het stuk Franknjk van Bordeau tot Gap, van Nice tot de golf
van Biskaje Een stuk Frankrijk
dat zijn naam gestolen heeft want
het heet Occitama Voor ons al
te vaak slechts een vakantieland
of een stuk autostrade op weg
naar Spanje Nee, dit is een land
met een eigen kuituur en een
eigen taal klaar om samen met
ons een eigen plaats in te nemen
in het Europa van de volkeren i
MVL

«Blanquette
de Limoux»
Een van de problemen van
Oksitanie is de wijnbouw
Ten onrechte wordt de Oksitaanse wijn als minderwaardig beschouwd Er waren enkele stevige uitstappen van
wijnboeren naar Panjs en
Brussel nodig om Europa
kond te doen dat wijn uit
Oksitanie met te versmaden
IS Eind 1977 kreeg de Zuidfranse wijn de wettelijke erkenning appellation « Vins de
Pays d'OC »
Maar naast de gekende Oksitaanse wijnen is er ook
nog de Blanquette de Limoux
In een vraaggesprek met
«Midi Libre» uitte de produ-

cent van de Blanquette zijn
ongenoegen
als
volgt
« Wanneer men over mousseux spreekt denkt men altijd aan champagne en toch
IS onze Blanquette
evenwaardig Wij betreuren dat
men in de midi bij plechtige
gelegenheden
champagne
schenkt en met onze Blanquette Maar het troost ons
te vi^eten dat de champagne 150 jaar nodig had om
gekend en bemind te geraken »
Wie « Op weg naar Montsegur» van Valere De Pauw
las weet hoe Blanquette de
Limoux smaakt
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Opiniepeiling in Diestse deelgemeenten
geeft VU gelijk
Een werkgroep o.l.v. André Gijbels
heeft onlangs een onderzoek ingesteld In verband met de problemen
omtrent samenvoeging van gemeenten.Uit de resultaten vernemen wij
dat 38 °/o van de deelnemers tot de
leeftijdskategorie van 30 tot 40 jaar
behoorden en dat de vrouwen niet
minder dan 40 °/o uitmaakten van de
deelnemersgroep aan het onderzoek.
Integratie, informatie...
Wat de integratie van nieuwe inwoners betreft, stelt men vast dat deze
zich veelal afzonderen en dat de aanpassing zeker niet steeds aftiangt van
de «autochtone» bevolking.
Het samenstellen van een onthaalbrochure wordt gewenst en men meenl
dat de wijkagent of veldwachter het
best als verbindingsman zou ingeschat
keld worden.
Opmerkelijk, maar voor de V U niet
verwonderlijk, is het feit dat de inwoners en vooral de verenigingen zich
weinig of niet betrokken voelen bij hel
gemeentebeleid langs de adviesraden
om.
Velen vragen zich daarbij af of de
ingediende adviezen wel ernstig genomen worden. De huidige samenstelling van de adviesraden met ex-gemeenteraadsleden valt bij een grote
groep mensen helemaal niet in goede
aarde.
O p het gebied van de informatie krijgt
het gemeentelijk informatieblad «samen » heel wat kritiek te verduren. Op
de eerste plaats wordt het «politiek
eenzijdig» genoemd. De luxueuze uitgave is eveneens een doorn in het
oog van de deelnemers aan het onderzoek.
Onderhoud
Wat het onderhoud van wegen, pleinen en bossen betreft menen de mensen van Molenstpde en Deurne dat

hieraan voldoende aandacht wordt
besteed, alhoewel in Molenstede dan
toch wel een waslijstje van straten
wordt opgehangen, waar verbetering
noodzakelijk is.
In Kaggevinne meent men dat er een
betere straatverlichting moet komen,
en dat het sportveld en het speelterrein meer aandacht moeten krijgen.
De inwoners van Schaffen zijn allerminst opgetogen met het sluikstorten
en vragen dat hierop een strengere
kontrole zou worden uitgeoefend.
Bovendien is men daar niet opgetogen over het asfalteren van boswegen en meent men dat de waterlopen
een beter onderhoud verdienen. In
Schaffen wordt ook nog aangedrongen op het plaatsen van verkeersdrempels en het aanleggen van een
fietspad langs de drukke baan DiestBeringen. De straten in Webbekom,
evenals de dorpskom aldaar worden
volgens het onderzoek onvoldoende
onderhouden. In deze deelgemeente
wordt nog aandacht gevraagd voor
de rioleringen, terwijl evenals in andere gemeenten het aanleggen van fietspaden als noodzakelijk wordt aangevoeld.

Zelf bouwen
Bouw of huisvestingsmaatschappijen
blijken bij de deelnemers aan het
onderzoek niet veel svmpatie te genie
ten. Praktisch iedereen wil zelf bouw e n in een sociale verkaveling.
Ook de natuurgebieden en landbouwgronden krijgen de nodige aandacht.
In Deurne bijvoorbeeld ziet men met
lede ogen aan hoe scheikundige afval
in beken geloosd wordt.
W a t de industriezone betreft, stelt het
onderzoek vast, dat de inwoners van
Molenstede daar niet tegen zijn. Maar
zij aanvaarden niet dat hierdoor mooie stukken natuur zouden verloren
gaan. Deze mening wordt ook gedeeld door inwoners uit andere deèl-

gemeenten, terwijl in Schaffen bovendien protest gehoord wordt tegen het
teloorgaan van natuurgebieden door
industriële afval.
Dienstverlening
Verwondering baart ongetwijfeld het
onderzoek omtrent de bijna voltooide
kinderkribbe in stad Diest. De meeste
deelnemers geven de voorkeur aan
onthaalgezinnen en velen vragen zich
bovendien af, of men niet beter in
ieder deelgemeente een kleinere kinderkribbe had voorzien. In verband
met de bejaardenzorg wordt aangedrongen op de uitbreiding tot alle deelgemeenten van de warme maaltijdenbedeling. Ook de bejaardenhulp, onder de vorm van thuisverzorging bv.
staat op het verlanglijstje.
Verkeer
O p het gebied van de verkeersveiligheid laat vooral Schaffen zijn stem
horen. Meer bepaald rond de scholen
laat de verkeersveiligheid veel te wensen over. Voor de fietsers wordt het
levensgevaarlijk wegens de slechte
en gevaarlijke oversteekplaatsen.
Vanuit de meeste deelgemeenten
wordt aangedrongen om meer snelheidsbeperking, straatverlichting en
betere aanduiding van de voorrang
van rechts. Ook wil men dat in bepaalde straten het zwaar verkeer geweerd wordt.

Gemeentehuizen,
winkeiakkommodatle.enz...
Uit het onderzoek blijkt dat de mensen in nieuw Diest niet zo tevreden
zijn met de huidige dienstverlening op
de gemeentehuizen van de deelgemeenten. Op het stadhuis van Diest is
die daarentegen wel vrij goed, alhoewel meerdere klachten over onsympatiek personeel worden naar voor gebracht. Sommigen zijn niet te spreken
over de houding van bepaalde personeelsleden.

Infrastruktuur en varia

Parlennentaire a a n d a c h t voor Diest. S e n a t o r V a n d e z a n d e e n kannerlid
K u i j p e r s in g e s p r e k met d e voorzitter van d e D i e s t s e m i d d e n s t a n d s raad.

21 SEPTEMBER 1978

Inspraak
Waar alle hogergenoemde punten uiterst belangrijk zijn, is het meest in het

Aandacht wordt tenslotte besteed
aan de verkeerslichten die in de fusiegemeenten niet voldoende aanwezig
zijn.

Over de winkelakkommodatie meent
men eigenlijk alleen in Molenstede dat
er daar onvoldoende winkels zijn.
Vooral een bakker, een kruidenier
en... een fietsenmaker zouden daar
uiterst welkom zijn, terwijl W e b b e k o m
alleen een dagblad en boekenwinkel
op zijn verlanglijstje heeft.
In zowat alle deelgemeenten heeft men
behoefte aan sportterreinen met de
nodiae infrastruktuur.

•:^-'i

E e n k i e k j e achter h e t o u d - a t e n e u m t e Diest, e e n s l u i k s t o r t . . .
numentenzorg inzake kleinere projekten, zoals kapelletjes, enz...
Tenslotte vinden de meeste deelgemeenten dat ze te weinig aan bod
komen in de toeristische propaganda,
welke door Diest wordt gevoerd.

Dan volgt een hele lijst van variapunten. Hierin vinden wij een zekere
ontevredenheid terug over het kontakt met de raadsleden en het verenigingsleven. In Molenstede meent men
dat de vroegere gemeentehuizen
best gedeelteliik zouden kunnen gebruikt worden om er OCMW-diensten
in onder te brengen. In Schaffen
vraagt men meer aandacht voor mo-

oog springende resultaat toch wel,
dat uit het onderzoek duidelijk blijkt,
dat de bevolking niet langer tevreden
is over een beleid, dat door enkele
personen gevoerd wordt, die het toevallig voor 't zeggen hebben.
Heel wat mensen zijn bereid hun
medewerking te verlenen aan een
goed beleid, maar zij vragen dan wel
dat er met hun adviezen en suggesties wordt rekening gehouden.
Willy Somers

Besluit
Dit onderzoek werd uitgevoerd
door mensen, die politiek onafhankelijk zijn. Dat maakt de
waarde en het resultaat ervan
nog waardevoller. Het stadsbestuur wordt
gekonfronteerd
met een aantal toestanden,
waarover het zich vandaag in
geen geval hoeft te verbazen.
De mening over de adviesraden, veilig verkeer, leefmilieu,
het gemeentelijk
informatieblad, enz... werd al vaak door
de Volksunie naar voor gebracht.
Daar wij met de V U steeds
dicht bij de bevolking staan en
ons oor te luisteren leggen, wisten wij wat er omgaat in de
gedachten van de inwoners
van de fusiegemeente. Dit onderzoek heeft eigenlijk alleen
maar onze mening en onze herhaalde klachten bevestigd.
Wordt het resultaat van dit
alles nu opgeborgen in de archieven ? Dat is een vraag,
waarop wij slechts over enkele
maanden een antwoord zullen
kennen.
Wij menen dat de goede wil om
er wat aan te doen, bij de mees-

te gemeenteraadsleden ongetwijfeld aanwezig is. Maar geen
van hen zou zich mogen laten
gebruiken als speelbal van de
partij.
Wij kunnen aanvaarden dat de
frakties, zowel in de meerderheid ais in de oppositie zoveel
mogelijk als blok moeten optreden. Maar daarom moet nog
niet noodzakelijk altijd de mening van de top gevolgd worden.
Zolang nieuw Diest gekonfronteerd wordt met een stilzwijgende
PW-BSP-meerderheidsgroep, een tamme CVP-oppositie en een minister van staat,
die met enkele schepenen alleen het schoon weer wil maken, zal er ons inziens weinig of
niets veranderen.
De Volksunie hecht alleszins
veel belang aan de resultaten
van het onderzoek en zal niet
nalaten opnieuw en steeds opnieuw de wantoestanden aan te
klagen. Meer dan ooit weten
wij nu dat de bevolking op vele
punten onze mening deelt. Ook
de anderen moeten dit nu maar
beseffe.
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Forse oppositie in Vorst

TERVUREN
NIVWF stelt voor;
Donderdag; 20 u. 30; vrijdag :
22 u. 30
KNT
1900(Novecento)
Deell
Film van Bernardo Bertolucci
Met Robert de NIro
en Gérard Depardleu
Zondag : 13 u. 30 en 16 u.
KT
Herbie goes to Monte Carlo
Film van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag en woensdag :
20 u. 30; zondag : 18 u. 30
KT
Abba the movie
Zondag, maandag en dinsdag:
20 u. 30
KT
Cray Lady Down

TIENEH
Zondag: 13u. 30
Grand Prix
Met Yves Montand
Vrijdag: 20 u.; zaterdag : 17 u.
en 20 u.; zondag : 16 u.30 en
21 u.; maandag, dinsdag, vi/oensdag : 20 u. 30
KNT
Saturday night fever
Met John Travolta
Muziek: Bee Gees

Op de eerste gemeenteraadszitting
van het nieuwe seizoen op 12 september kwam het reeds tot een ernstig
treffen tussen de Vlaams-Nationale
oppositie en het FDF-gemeentebestuur.
Het FDF-kollege wil de gemeente
Vorst laten aansluiten bij een Intercommunale Culturelle de Bruxelles,
een geesteskind van staatssekretarls
Persoons, waarmee hij ook de kuituur
te Brussel wil verbrusselen, of anders
gezegd ; een nieuwe verfransingsmachine.
De statuten van deze Franstalige
interkommunale bestaan enkel in het
Frans en werden niet in het Nederlands vertaald ten gerieve van de
Vlaamse gemeenteraadsleden, die bijgevolg geen kennis konden (wilden)
nemen van de inhoud ervan en weigerden deel te nemen aan de stemming.
Schepen Lepaffe beweerde dat geen
Nederlandse vertaling nodig was, aangezien deze zaak alleen de Franse
gemeenschap aangaat. Daarop repliceerde gemeenteraadslid Herman
Thuriaux (VU) dat deze zaak in zoverre de 8.000 Vlamingen van Vorst aangaat dat zij geroepen zijn om mee de
gemeentelijke bijdrage aan deze inter-

Grimbergen
naar

Vrijdag en zaterdag: 22 u. 30;
zondag : 19 u.
Stunt Rock

KURSAAL TURNHOUT
Vrijdag en zaterdag: 20 u.; zondag: 15 u.
KT
The Deep
Film van Peter Yates
Vrijdag en zaterdag: 22 u. 30;
zondag : 18 u. KT Derde week
Fire
Film van Earl Bellamy
Zondag, maandag en dinsdag:
20 u. 30 Derde week
KNT
Lemon Popsicle
Film van Boaz Davidson
NIVWF:
Woensdag : 20 u. 30
1900 (deel 1)

KNT

LEUVEN 1
13 u.30 en 20 u.
Zesde week
The Last Waltz
Van Martin Scorsese
15u.45en22u.
Tweede week
L'Amour violé
Van Yannick Bellon

14 u. en 18 u.
Thank God it's Friday
Van Robert Klane
. Met Donna Summer
The Commodores

KNT

j^j

KT

20 u.
Vierde week
KNT
Looking for Mr. Goodbar
Van Richard Brooks
Met Diane Keaton
22U.15

KNT
Derde week
Het Verloren Paradijs
Van Harry Kümel
Met Willeke van Ammelrooy

24 u.
Nené
KNT
Film van Salvatore Bertolucci
Met Leonora Fani
en Tino Schirinzi

W I J lO

Praktika (plaats en uur van vertrek)
worden enkele dagen voor de manifestatie toegestuurd.

^

LEUVEN 2
Vijfde week
La Zizanie
Film van Claude Zidi
Met Louis de Funès
en Annie Girardot

VUJO-Nieuw-Grimbergen en Karel
Bulsfonds Grimbergen leggen samen
een bus in naar dit grootse kleinkunstgebeuren.
Inschrijven is hiervoor noodzakelijk
en kan door kontakt op te nemen
met:
— Karel
Bulsfonds
Grimbergen,
Frans Hauwaerts, Berkenlaan 100,
1850 Grimbergen: tel. 02-251.56.77
(kantoor 511.72.80):
— VUJO-Nieuw-Grimbergen, Stephane Rummens, Be[gemsestwg 146,
1850 Grimbergen: tel. 02-269731.60:
— Dirk Deboeck, Ten Doorn 25,
1852 Beigem ; tel. 02-269.27.59.
Toegang en bus kosten samen
slechts 150 fr.

KT

17u.45en24u.
KNT
Dog Soldier
Film van Karel Reisz

16 u.

Nekka 7 8

I

Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna V a n D o o r e n
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

VU-gemeenteraadslid
Herman Thuriaux
kommunale te betalen! Bovendien,
wanneer men deze zaak ter bespreking voorlegt aan de raad en een
stemming erover vraagt, dan moeten
alle raadsleden daarbij betrokken worden en niet enkel degenen die toevallig Frans kennen.
Herman Thuriaux zal bij de bevoegde
instanties de vernietiging vragen van
deze gemeenteraadsbeslissing.

Hekelgem
treurt om
August
DeSchryver
Op 16 september overleed te
Hekelgem dhr. August De
Schryver, een gekende en geliefde figuur in Vlaams-nationale kringen maar ook in de bloemistenmiddens waarin hij zeer
aktief was. De overledene werd
geboren op 17 april 1890, was
een oud-strijder van de Grote
Oorlog, richtte te Hekelgem de
VOS-afdeling en werd achteraf
VNV-gemeenteraadslid.
Tussen 1941 en 1944 was hij
burgemeester van Hekelgem.
Een van zijn zonen sneuvelde
aan het Oostfront. Richtte VUHekelgem op.
Hij was tevens de vader van
Arthur De Schryver, VU-schepen te Hekelgem en van Albrecht, voorzitter van VU-ltterbeek.
Dhr. De Schryver wordt zaterdag 23 september ten grave
gedragen.
De plechtige
uitvaartdienst
heeft plaats in de parochiale
kerk
van
Hekelgem
om
11 u. 15.
De redaktie biedt aan de familie De Schrijver, een voorbeeld
van Vlaams-natlonale trouw,
haar diepste medeleven in de
rouw.

«Kapellen, vaak landschappelijke pareltjes, zijn nauw verbonden met de
grote gebeurtenissen uit de laatste
eeuwen, als rampen, heersende ziekten en oorlogen. Het zijn getuigenissen van geluk of leed, of weerspiegelingen van een devotie in familie, buurt
of parochie». Aldus verantwoordt
Gust van Buggenhout, uit Opwijk, zijn
tekst voor de brochure met bovenstaande titel, nr. 227 in de Vlaamse
toeristische biblioteek, uitgave van de
Vlaamse toeristenbond.
En in Opwijk zijn er heel wat van die
landelijke sieraden, zo o.m. de prachtige, moderne St.-Pauluskapel, een Boerenkrijgkapel, de Kintskapel, die doet
denken aan een oude betwiste erfeniszaak, om er slechts enkele te noemen van de meer dan 40 bedehuisjes.
Een plattegrond van Opwijk vergemakkelijkt het situeren van de gebouwtjes. Vele historische en kunsthistorische biezonderheden. Fraai
kaftontwerp van Jan Heuninckx.
Losse nummers van de Vlaamse toeristische biblioteek zijn, zolang de voorraad
strekt, te koop in al de VTB-boekhandels
tegen 30 fr. per eksemplaar (32 fr. per
post). M e n kan daar ook inschrijven op
een abonnement voor twaalf achtereenvolgende nummers tegen slechts 300 fr., verzendingskosten inbegrepen. Zulk abonnement kan op ieder ogenblik ingaan.

«Ik ben Vlaming
en
daar ben ik fier op »
Zelfklevers kunnen nog steeds besteld worden op het arr. sekr, Kongresstraat 53 te 1000 Brussel. Bij kleine hoeveelheden een postzegel van 8
fr. toevoegen voor de verzending.
In vorige uitgave van «WIJ» stond
een verkeerd nummer vermeld. Bestellingen met overschrijving bij voorkeur op pr. 000-0865450-16 van VU
arr. Halle-Vilvoorde, met vermelding
van het juiste adres voor verzending.

Breugelfestijn
in Groot-Bijgaarden
De VU-afdelingen Groot-Bijgaarden
en St.-Ulriks-Kapelle, organizeren op
zaterdag 30 september vanaf 18 u. en
zondag 1 oktober vanaf 12 uur hun
tweede groot Breugelfestijn.
Op het menu: paling, wild en biefstuk.
In de feestzaal « Collegium », Brusselstraat 257, Groot-Bijgaarden.

VUJO te
Kapelle-op-den-Bos,
Ramsdonk,
Nieuwrode
Eindelijk wordt er in onze gemeente
gestart met een VUJO-kern. De stichtingsvergadering gaat door op 10
november in Jeugdhuis Poetrel. Gastspreker is Willy Kuijpers.
Op 15 oktober rijden wij met een bus
naar Nekka. Inlichtingen hierover bij
Kaat Peeters, Mechelseweg 62. Tel.
015-71.14.22.

Arrondissementsraad
Halle-Vilvoorde
bijeen
De volgende arrondissementsraad
gaat door op vrijdag 29 sept 1978 om
20 uur in de parochiezaal te Meise,
vlak bij de kerk. De politieke aktualiteit
zal er toegelicht worden door staatssekretaris Vic Anciaux. Het arr.-bestuur rekent op de aanwezigheid van
alle arrondissementele raadsleden.

VU-Eppegem danst
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
welkom'

Sociaal
Dienstbetoon
te Jette

Dienstbetoon
te Brussel

Alle zaterdagen van 10 tot 12 u. staan
onze plaatselijke mandatarissen ter
beschikking.
U kunt ze bereiken op het nummer
548, Jetsesteenweg te Jette. Welkom!

Het dienstbetoon van agglomeratieraadsschepen 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).

GEMEENTE HEKELGEM
Bijzonder p l a n v a n a a n l e g
Bekendmaking van het onderzoek
Het Kollege van burgemeester en schepenen,
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29
maart 1962 houdende organizatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw;
Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder
ontwerp-plan van aanleg n r 2, Dorp, voor het gebied
bepaald door de Rijksweg n r 10, Brusselbaan, Molenbergstraat, Kauterweg, Kasteelstraat, Pastorijweg en
Oude Baan, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig
aangenomen in zitting van 13 september 1977, op het
gemeentehuis voor ieder ter inzage ligt van 15 september 1978 te 10 u u r tot 15 oktober 1978.
Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen
te maken heeft, moet die schriftelijk a a n het schepenkollege laten geworden, uiterlijk op 16 oktober 1978
te 10 uur.
Te Hekelgem, 8 september 1978.
Vanwege het Kollege
de Sekretaris
de Burgemeester

Vrijdag 22 september treedt Johan Verminnen, de nummer één van
het Vlaamse chanson, voor de V U op te Wemmei.
Dit optreden waarop alle Vlaamse vrienden van harte uitgenodigd zijn
gaat door om 21 u. in zaal SKC, De Raedemaekerlaan te Wemmei.
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Eustace en Hilda: drieavondenduo
1907 O p het strand van A n c h o r s t o n e in N o r f o l k slaat E u s t a c e , 9
jaar met ontzetting gade hoe e e n
garnaal verslonden w o r d t d o o r
een prachtige maar sinistere zeea n e m o o n Hij k i j k t m e t s p a n n i n g
t o e h o e zijn z u s Hilda d e t w e e
w e z e n s probeert te scheiden,
m e t als r e s u l t a a t d a t die b e i d e
s t e r v e n D e s c e n e is s y m b o l i s c h
voor
de
lotsbestemming
van
broer en zuster D e schuchtere
E u s t a c e w o r d t niet alleen g e d o m i neerd d o o r de puriteinse volwass e n e n die h e m o m r i n g e n , m a a r hij
laat z i c h o o k d o o r zijn z u s t e r d i e
g o e d w e e t w a t z e wil, o p zijn k o p
z i t t e n A f e n t o e k o m t hij in
opstand
in plaats v a n m e t d e
e x c e n t n e k e o u d e M i s s Fothergill
t e e t e g a a n d r i n k e n , l o o p t hij w e g
m e t N a n c y S t e p t o e , d e rivale v a n
zijn z u s D e k i n d e r e n l o p e n v e r l o ren en w o r d e n g e v o n d e n d o o r d e
knappe jonge anstokraat Dick
Staveley
Eustace
verafgoodt
D i c k , m a a r H i l d a haat h e m

D i t n i e u w e f e u i l l e t o n v a n d r i e aflev e r i n g e n 18 g e b a s e e r d o p d e b e roemde romantniogie van
LP
H a r t l e y , « E u s t a c e a n d Hilda » D e
auteur bestudeert de verhouding
van een broer en een zuster, van

in h u n pnlle j e u g d t o t in d e j a r e n
na de Eerste W e r e l d o o r l o g , waarin ZIJ elk e e n v e r s c h i l l e n d e l o t s b e stemming kennen
— W o e n s d a g 27 s e p t e m b e r o m
2 0 u. 15 o p B R T 1.

Wikken en Wegen» heeft klachtenboek

D O N D E R D A G 21 SEPTEMBER
RTB 1 - 20 u 20 — Angehque et
Ie sultan
Avonturenfilm met Michele Mercier Regie van Bernard Bordene Opgevoed om verkocht te
worden aan de harem van de
sultan wordt Angehque op het
laatste ogenblik door haar man
gekocht
FR 3 - 20 u 30 - L'Aigle s'est
envole
Oorlogsfilm van John Sturges
met Michael Came en Donald
Sutherland Film gebaseerd op
een historische bron Tijdens
W O II beraamden de Nazi s een
moord op Churchill Deze lukte,
ware het niet dat Churchill zich
vaak liet vervangen door een
toneelspeler
D 3 - 21 u 15 — The thm man
Derde deel van de politiefilm
met Myrna Loy en William Powell
VRIJDAG 22 SEPTEMBER

H e t klachtenboek
een handleid i n g v o o r d e b e l a z e r d e k l a n t die
zijn r e c h t e n w i l laten g e l d e n
D e m a p b e v a t uitleg o v e r t e mijd e n wolfijzers en schietgeweren
bij e e n a a n k o o p , h e t t e k e n e n v a n
een bestelbon, het
ontvangen
van een levenng, enz V e r d e r ook
e e n tiental m o d e l b r i e v e n v o o r e n kele van de meest v o o r k o m e n d e
gevallen van klachten
Prijs p e r m a p 5 0 f r
W i j z e van bestellen u stuurt naar
W i k k e n en W e g e n
Reyerslaan
5 2 t e 1 0 4 0 B r u s s e l e e n g e l e briefkaart

O p d e achterkant schrijft u u w
naam en adres en de vermelding
« Klachtenboek »
O p d e voorkant (de adreskant),
naast de aanwezige postzegel,
plakt u nog een zegel van 50 fr,
die o o k afgestempeld w o r d t Wikk e n e n W e g e n h e e f t nl
een
akkoord met de posterijen
de
briefkaart w o r d t door de BRT
eens gebruikt o m de map op te
sturen en gaat nadien naar e e n
dienst van de posterijen die d e
t e g e n w a a r d e in g e l d v a n d e e x t r a
postzegel terugbetaalt

W@B

BRT 1 - 20 u 45 - SLITHER
Suspensefilm van Howard Zieff
met James Caan In vraagstelling van het spontane geweld
verwerkt in een suspenseverhaal
LUX - 21 u — L'Odyssée du
capitaine Steve
Avonturenfilm
met
Frangois
Chnstophe
D 1 - 21 u 15 — Der Mann der
sich verkaufte
Dramatische film met Hildegard
Knef
RTB - 22 u 05 — Paramount
presente
Montagefilm met fragmenten uit
Paramount-produkties uit penode 1914-1974
F 2 - 22 u. 47 - Torst
Psychologische film van Ingmar
Bergman met Eva Henning
ZATERDAG 23 SEPTEMBER
BRT - 14 u 30 - Lot der Daltons
Western van George Marshall
met Randolph Scott Een advokaat reist naar Coffreyville en
sluit er vnendschap met Ma Dalton en haar vier zoons Hij wordt
verliefd op de verloofde van een
van de Daltonbroers
N L - 18 u 59 — De dief v^n
Bagdad
Sprookjesfilm van Korda Met
Conrad V e i d t
Fantasie in 1001-nachtsprookjesstijl

EfifflSïES"

Speel

NL 2 - 20 u 28 - The Moneychangers
Feuilleton van Bons Segal met
Kirk Douglas en Timothy Bottoms
Naar de bestseller van Arthur
Hailey Een bankdirekteur wil
nieuwe wijken financieren maar
stuit op het verzet van zijn kollegas
RTB - 20 u 25 — Permis de conduire
Franse komedie met Louis Veile
in regie van Jean Giraud Een
bankbediende wordt onderdirekteur en is verplicht een auto te
kopen Het eksamen wordt een
ramp
D 2 - 21 u 15 — Cabaret
Musical van Bob Fosse met Liza
Minnelli In Duitsland komt het
nazisme op Een barzangeres
merkt het nauwelijks, zij denkt
aan haar carnere De Engelse
Bryan wordt verliefd op haar hij
verzet zich tegen de nazi's Politico-kulturele bezinning op het nazisme
D 1 - O u 50 — Dr Strangelove
Bntse science-fictionfilm
van
Stanley Kubrick met Peter Sellers

Z O N D A G 24 SEPTEMBER
RTB - 14 u 30 — Die schone
Luegnenn
Komedie van von Ambesser
met Romy Schneider Een jonge
naaister droomt van mooie kleren Z e verneemt dat de lakei in
wezen een graaf is Z e wil hem
verleiden en sluipt het kasteel
binnen
F 1 - 20 u 30 - Le jour de gloire
Komedie met Darry Cowl en
Jean Lefebvre Regie van Jacques Bernard Een Panjzenaar
woont tijdens de bezetting in de
Provence Als een stel kinderen
per ongeluk een Duits officier
doden, pogen de dorpelingen
hem van de moord te beschuldigen
M A A N D A G 25 SEPTEMBER
F 1 - 13 u 50 — Pouic pouic
Komedie van Jean Girault met
Louis de Funes De vrouw van
een zakenman laat zich door
een oplichter in de luren leggen
N 2 - 20 u 27 — Spook te koop
Satinsche komedie van Rene
Clair met Alexander Korda De
belevenissen van een spook in
de Verenigde Staten
F 1 - 20 u 30
Les yeux sans
visage
Griezelfilm van Georges Franju
met Alida Valli Om van zijn
dochter terug een schoonheid
te maken aarzelt een geneesheer met jonge op haar gelijkende meisjes te ontvoeren en hun
huid op zijn dochter over te planten
F 3 - 20 u 30 — Chobizinesse.
Satinsche prent van Jean Yanne met hemzelf in de hoofdrol,
D I N S D A G 26 SEPTEMBER
RTB - 19u. 55 — Marie-Martine
Dramatische film van Albert Valentin met Jules Berry Louter
toevallif loopt de romanschnjver
Loic Limousin een jong meisje
tegen het lijf, dat de heldin van
zijn jongste roman is
LUX - 21 u — Meurtres
Psychologische film van Richard
Rottier met Fernandel Een man
dient zijn vrouw die ongeneeslijk ziek IS en enorme pijnen
moet doorstaan een te hoge
dosis van een verdovingsmiddel
toe zodat ze sterft
BRT - 21 u 25 — San Michele
aveva un Gallo
Historische fabel van Paolo en
Vittorio Tavani met Giulio Brogi
In drie hoofdstukken wordt het
leven beschreven van de anarchist Giulio Manien, in de penode tussen 1870 en 1900
D 2 - 23 u. — The killing of a
Chinese bookie
Misdaadfilm van John Cassavetes met Ben Gazazzara Al zeven jaren is Cosmo Vitelli eigenaar van de nachtklub «Crazy
Horse »
W O E N S D A G 27 SEPTEMBER
F 3 - 20 u 30 — Mister Klem.
Thnller van Joseph Losey met
Alain Delon Parijs Maart 1942
O p een dag ontdekt Robert
Klem, een kunsthandelaar dat
hij een Joodse naamgenoot
heeft, die spoorloos is verdwenen en die hem zijn identiteit
opdnngt
BRT - 21 u. 20 — Spion aan de
Muur
Spionagefilm van Martin Ritt
met Richard Burton Omdat een
medewerker aan een kontrolepost van de Berlijnse Muur
wordt gedood, wordt Alec Leamas een agent van de Bntse
Geheime Dienst in Berlijn, naar
Londen teruggeroepen

J
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Donderdag
21 SEPTEMBER

]

BRT 1
1400 Schooltelevisie 1800
Kuifje — 1805 Rondomons —
1 8 3 0 H u i z e W e s t w a y ( f J - 1855
Sporttnbune — 1930 Kijk uit —
1935 Morgen — 1945 Nieuws
— 2010 De burgemeester van
Casterbndge (fJ - 21 00 Panorama — 2125 Standpunten —
21 45 Premiere - 22 35 Nieuvi/s

BRT 2
1400 Overname BRT-1 - 2010
Grote lui kleine lieden — 21 05
Verjaardagskoncert
Leonard
Bernstein (tot 22 35)

NEP. 1
1030 Schooltelevisie - 1 8 2 0 T e leac — 1850 Fabeltjeskrant —
1855 Nieuw/s — 1859 Toppop
special Emmylou Harris — 1925
China een miljard in bevi/eging —
2010 The best of Music Gallery
2135 Nieuws - 2155 Den
Haag vandaag — 2210 De slag
om Duitsland (dok)
2340
Nieuws

NED. 2
1825 Open School/Teleac —
1855 Nieuws - 1859 Z o vader
zo zoon — 1925 Als in het stenen
tijdperk ( d o k ) — 2000 Nieuws
— 2027 Nicholas Nickleby
2120 Roger Whittaker 2210
Hier en nu — 2250 Tot besluit —
23 00 Nieuws

RTB 1
1400 Schooltelevisie
1800
Gulp - 1805 1 2 3 Atelier
18 30 La folie des betes ( d o k j —
18 45 Festivals — 1915 Antennesoir — 1929 Weerbencht
1930 Nieuws - 1950 Suggestions
— 2000 Autant savoir
( d o k ) — 20 20 Angelique et Ie Sul
tan (f) - 2150 Nieuws - 2250
Le carrousel aux images

RTB 2

Systeme D 1830 Le coffrefort — 1835 Ram-Dames —
1850 Le coffre-fort - 1855 De
nos clochers - 1910 Passé et
gagne - 19 30 Nieuws - 2000
Boney (f J - 21 00 Sans Issue (f J
- 2225 Horoskoop

TF 1
1215 Reponse a tout 1229
Les Tifins — 1233 Midi Premiere
- 1300 Nieuws - 1335 Regionaal programma — 13 50 Objectif,
santé — 1800 A la bonne heure
- 1827 Un rue Sesame - 1855
Christine ( f ) - 1910 Les Tifins
- 1915 Une minute pour les femmes — 19 20 Gewesteliike aktuaiiteiten — 1945 L'inconnu de 1945
- 20 00 Nieuws - 20 30 Allegra
(fJ - 21 27 l'Evenement - 2 2 3 5
Cine Premiere — 2305 Nieuws

A2
1335 Regionaal magazine
—
1305 Le provocateur — 1403
Aujourdhui madame — 1500
Cannon (fJ — 1555 L Invite du
jeudi — 1725 Fenêtre sur
—
1755 Recre A2 - 1835 C'est la
vie — 1855 Des chiffres et des
lettres — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 1945 Politieke partijen - 2000 Nieuws - 2035 II
etait un musicien — 21 05 II faut
vivre dangereusement (F)
—

FR. 3
1830 Jeugdprogramma — 1855
Tribune libre — 1910 Le chevalier
de coeur — 1930 Gewestelijke
aktualiteiten — 1940 Regionaal
programma — 1955 Nieuws —
2000 Les leux de 20 heures —
2030 L'aigie s'est envole (fJ
-

1715 Aus dem Leben gegriffen
(fJ - 1800 Wilde Tiere - 1815
Hier IS Koln — 1850 Nieuws —
1900
Intermezzo-lnformationen
— 1915 Abenteuer der Landstrasse — 2015 Hier und Heute —
2045 Spiel urn 4tel vor 8 - 21 00
Nieuws — 21 15 Grenze '78 —
2200 Musikladen - 2245 Der
ganz normale Wahnsin — 23 30
Tagesthemen - 0000 26 April
1977 - 2 1 0 Nieuws

ZDF
17 30 Einfuhrung in die Denkweise
der Physik — 1800 Nieuws —
1810 Sindbad ( f ) 1840 Die
Drehscheibe - 1920 Die Tony
Randall-Show
(f)
2000
Nieuws — 2030 Starparade —
2200 Heute Journal 2220
Kennzeichen D — 2305 Die Wunder der Erziehung (toneel) —
0015 Nieuws

mir WO die Narren sind — 23 00
Heute-Journal — 2320 Aspekte
- 0015 Das Gold von Sam Cooper (western) — 1 55 Nieuws

RTB

ARP 3

1400 Schooltelevisie
— 1755
Gulp — 1800 1 2 3 Cinema —
18 30 La fohe des bétes ( d o k ) —
1845 Sept sur sept — 1915
Antenne-soir — 1928 Weervoorspelling - 19 30 Nieuws - 19 55
A suivre — 2150 Nieuws —
2205 Paramount presente (O —

1800 Schooltelevisie - 1 9 0 0 S e samstrasse - 19 30 Telekolleg 1
- 2000 EFF-EFF - 2045 Jour
nal 3 - 21 00 Nieuws - 21 15
Zeitzeugen — 22 00 Momente —
22 25 Copyright 2300 Eine
Frau von Heute - 23 50 Gott und
die Welt

TF 1

LUX.

1215 Reponse a tout 1229
Les Tifins — 12 33 Midi premiere
- 1300 Nieuws - 1335 Regionaal programma — 1757 A la
bonne heure — 1827 Un rue
Sesame — 1855 Chnstine (f) 1915 Une minute pour les femmes - 1918 Les Tifins - 1920
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1945 L'inconnu de 1945 - 1957
Nieuws — 2 0 3 0 Quadrille (toneel) — 2230 La musique est a
tout le monde — 2300 Nieuws

1215 La bonne Franquette —
1715 Tekenfilms - 1740 Le Coffre-fort — 1745 Aventures des
hommes — 1815 LAtout-cuisine
du chef — 1830 Le coffre-fort —
1835 Tele-Luxembourg est a
vous — 1845 Le coffre-fort —
1850 Systeme D - 1910 Passé
et gagne — 1930 Nieuws —
21 00 L'Odyssee du Capitame Steve (f) — 2230 Les Potins de la
Comete

BBC 1

A2
1335 Regionaal magazine
—
1350 Le provocateur (O — 1403
Aujourdhui madame — 1505 La
chasse aux hommes (f) — 1600
Delta — 1725 Fenêtre sur
—
1755 Recre A2 - 1835 C e s t la
vie — 1855 Des chiffres et des
lettres — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 1945 Top club —
2000 Nieuws - 2030 Medecin
de nuit (f) - 2240 Nieuws
22 47 La soif ou la fontaine d'/Vrethuse (f J

- 1600 Hennessy Golf - 1655
Playschool — 1720 Hong Kong
Phooey — 1740 Elevator Duck
- 1805 Playaway - 1835 Ivor
the engineer — 1840 Nieuws —
1855 Nationwide - 1940SDOrtswide — 1955 Young Daniel Boone — 2045 Reportage - 21 30
The fall and rise of Reginald Perrin - 22 00 Nieuws - 22 25 Target - 2315 Nieuws - 2346 TVfilm — 1 15 Weerbericht

Zaterdag

FR. 3
1600 Hennessy Golf 1655
Playschool - 17 20 Boss Cat 1740 Rentaghost — 1805 John
Cravens Newsround — 1810
Blue Peter - 1835 Ivor the Engine — 1840 Nieuws — 1855
Nationwide — 1955 T o m o r r o w s
world — 2020 Top of the pops
- 21 00 The good life - 21 30
Mastermind — 2200 Nieuws —
22 25 Most wanted - 2315 Big
Band show — 0 0 0 Nieuws —

Vrijdag
SEPTEMBER
BRT 1
1400 Schooltelevisie
1800
C u m de witte Dolfijn — 1815
Klem klem kleutertje 1830
Open school - 1900 Dit leuke
land - 1940 Morgen 1945
Nieuws — 2010 De weerman —
2015 Allemaal beestjes - 2045
Slither (O 2220 K T R C
22 50 Nieuws

BRT 2
1400 Overname BRT-1 - 2015
Dagboek van een herdershond
(f) — 21 05 Ten huize van
In
dankbare herinnering aan hetgeen prof Joos Florquin verwezenlijkte zullen een viertal bezoeken hernomen worden Als eerste
ziet u vanavond een van zijn mooiste gesprekken met Pieter van
der Meer de Walcheren in 1966
opgenomen in de St-Paulusabdij
van de benediktijnermonniken te
Oosterhout — 2155 Dag aan
dag

ARP 3

NEP. 1

1800 Schooltelevisie - 1900 Sesamstrasse — 19 30 Telekolleg 1
- 2000 Jugend - 2045 Journal
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Dunner Mann 3 Fall - 2250 Kultur
Heute - 2320 «Amenka» vor
Augen

1030 Schooltelevisie
— 1850
Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws
1859 Bloemengaia 1978
21 05 Als in het stenen tijdperk
- 21 35 Nieuws - 21 50 «Blotevoetendokters » in Tanzania ( d o k )
- 2240 Tot besluit - 2245 Praten met de minister-president —
2255
«Oost-West»
napraten
met Hennette Roland Holst ( d o k j

LUX.

2027 Nederlands elftal
2057 Alls fair (f) - 21 22 Vara-visie — 2212 Lord Peter Wimsey
(f) - 2310 Nieuws

SEPTEMBER

BBC 1

1400 Overname RTB-1 (tot 19 55)
— 19 55 Molière pour rire et pour
pleurer (fJ — 2050 Nuit Viennoise

ARP

1

1830 Jeugdprogramma — 1855
Tnbune libre — 1910 Origami —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten
— 1940 Regionaal programma
1955 Nieuws 2000 Les
jeux de 20 heures - 2030 Le
nouveau vendredi — 21 30 Comment Yu Kong deplaga les montagnes ( d o k ) - 22 20 Nieuws

ARP
1710 Nieuws — 1715 Muss der
Amenkanische Mann befreit werden? 1800 Alles k l a r ' i
18 45 Der 7 Sinn - 18 50 Nieuws
— 19 00 Intermezzo-informationen - 1930 Hit um Halb 7
1940 Strichweise Heiter - 2015
Hier und Heute — 2045 Hit um
4tel vor 8 — 2100 Nieuws
21 15 Der Mann der sich Verkaufte (f) - 2255 Plusminus - 0000
Der 7 Sinn - 0005 Die Sportschau — 0030 Alexander Z w o
(f) - 1 50 Nieuws

ZPF
1715 Leben mit Chemie — 1745
Nieuws 1755 Pfiff 1840
Die Drehscheibe - 1920 W e s
tern von Gestern
—
2000
Nieuws — 2030 Auslandjournal
- 21 15 Dernck (f) - 2215 Sag

BRT
1430 Lot der Daltons (western)
1600 Open school 1800
Kuifje ( f ) — 18 05 Het geheim van
de mijn (jeugdfilm) — 1850 Morgen wordt het beter (milieuprogramma) — 2010 De Kollegas
(f J - 21 00 Terloops - 21 45 De
perfekte butler (tnller) 2250
Nieuws

NEP. 1
1530 Nieuws 1532 Water
voor Marsabit ( d o k ) — 1557 In
Londen staat een huis ( f ) — 16 22
Ren je rot — 17 00 Die wonderlijke dieren ( d o k j - 1850 De Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws —
1859 De dief van Bagdad (film)
- 2040 Artiestengala 2137
Nieuws — 21 55 Sanford en zoon
( f ) - 2220 Indonesië 1976 (reportage) — 2315 Nieuws

NEP. 2
1855 Nieuws - 1859 Bereboot
- - 1905 A v r o s Toppop - 2000
Nieuws — 2028 De Bankiers ( f )
— 2205 Televizier magazine —
2 2 5 0 Avro's sportpanorama —

RTB
1620 Tenuto — 1715 La feuille
d'erable ( f ) — 1815 Thanasse et
Casimir (tv-film) — 1835 Pourq u o i ' — 19 05 Ivor la petite locomotive — 1910 Antenne-soir —
19 30 Nieuws — 20 25 Le permis
de conduire (film)
—
2155
Nieuws
— 2210 De Beatles
(dok)

ARP
1525 Nieuws — 1530 Sesamstrasse
— 1600 Show ohne
Schuh — 1645 Neues vom Kleidermarkt 1730 ARD-Ratgeber — 1815 Ansichten eines Menschen - 1845 Nieuws - 1848
Die Sportschau — 19 35 Intermezzo-informationen — 2015 Hier
und Heute — 20 45 Der 7 sinn —
2050 Kurz vor 8 — 21 00 Nieuws
— 21 15 Die Kameliendame (tvfilm) - 2300 Nieuws 2320
Plattenkuche (show) — 0 0 5 Dr
Seltsam (SF-film) — 1 40 Nieuws

ZPF
1558 Nieuws - 1600 1 2 oder 3
— 1645 Mexico (reportage) —
1730 Een honden vertelling —
1759 Der grosse Preis — 1800
Nieuws — 1805 Landerspiegel
— 1900 Die Kuste der Ganoven
( f ) - 2 0 0 0 Nieuws - 2030 Auf
Ehrenwort (tv-film) — 21 15 Cabaret (film) 2315 Nieuws —
2320 Das aktuelle Sport-studio
— 0035 Der Marshall von Cimarron (f J

TF 1
1227 Les Tifins (tekenfilmpje) —
12 30 P o u r q u o i ' — 13 00 Nieuws
— 13 35 Les musiciens du soir —
14 05 Toujours le samedi — 18 05
Trente millions damis — 1835
Les Tifins (tekenfilmpje) —- 1840
Magazine auto moto I — 1913
SIX minutes pour vous defendre
— 1920 Gewestelijke aktualiteiten — 19 43 M Panico passé toujours — 1945 Linconnu de 1945
— 2000 Nieuws — 2030 Numero
Un (show) — 21 32 Les hommes
dargent ( f ) - 2307 Tele-foot I -

A2
1230 Samedi et demi 1335
Des animaux et des hommes —
14 25 Les jeux du stade — 1710
Salie des fêtes — 18 00 La course autour du monde — 18 55 Des
chiffres et des lettres (spel) —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten
- 1945 Top club (show) - 2 0 0 0
Nieuws — 2 0 3 5 Les cinq dernieres minutes (TV-spel) — 2220
Sur la sellette - 23 05 Vanete -

FR 3
18 30 Jeugdprogramma — 1910
Nieuws — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 40 Regionaal programma — 1955 II etait une fois
l'homme (tekenfilm) - 2000 Les
jeux de 20 heurs — 2030 Les
grandes conjurations (dok-reeks)
2200 Nieuws - 2215 W K
schaken

LUX
1215 La bonne franquette —
16 47 Super juke-box — 17 45 De
Oranjestroom ( d o k ) — 1850 Systeme D (spel) — 1910 Passé et
gagne (spel) — 1930 Nieuws —
2000 Chaparral ( f ) - 21 00 Les
enfants du Paradis (film) — 22 35
Horoskoop — 2237 Nieuws

BBC
1810 Nieuws - 1820 Sport
1825 Lucky Numbers 1920
Dr W h o — 19 45 The generation
game — 2 0 4 0 All creatures
great and small — 21 30 The two
Ronnies
—
2215
Starsky
& Hutch ( f ) - 2305 Nieuws
2 3 1 5 Match of the day

Zondag

[

24 SEPTEMBER

BRT
1215 La bonne franquette —
1715 Tekenfilms — 17 30 Autopatrouille — 1755 Le coffre-fort —
1800 Ram-Dames info 1817

WIJ 11

NEP. 2
1855 Nieuws — 1859 A u t o s en
mensen (dok) — 2000 Nieuws

L A i g l e s ' e s t e n v o l e Oorlogsfilnn g e b a s e e r d o p h i s t o r i s c h e f e i t e n
uit W O II, nl d e g e p l a n d e m o o r d o p C h u r c h i l l
D o n d e r d a g 21 s e p t e m b e r o m 2 0 u. 3 0 o p F 3.

9 0 0 Open school — 9 3 0 Doe
mee — 1000 Euchanstievienng
vanuit O - L - V r - W a v e r
— 1100

Orgelkoncert —
der middeleeuwen i
Nieuws voor gehi
— 1430 Voor boer
15 00 Sesamstraat
re taptoe Edinburg
1650 Basketball (fJ — 1835 Laure
18 55 Randy Newm
19 45 Nieuws - 20
end 1 - 2030 Ta
man (opera) — 2/
cher (portret) — 2

NEP. 1

1700 Vesper - 1
ganzen — 1900 Ni
A ü t o s en mensen i
Golda Meir (dok)
fair (f J - 2125 Da
de zijnen (portret)
de Ligt (dok pori
Nieuws

NEP. 2

1800 Nieuws
nen - 1835 Node
K n u b b e ( f ) - 192
— 2030 Nieuws
lands spoor — 21
man Mary Hartma
Hotel Hilton - Hilton
gedicht) - 2305 r

RTB

1115 Doctrine Isri
Informations agric(
Faire le point (de
Nieuws - 1305
— 1430 l a belle el
16 00
Quatre-sai!
( d o k ) - 1625 M
vrije tijd - 1710
— 1715 Militaire t£
— 1815 La fête du
— 1840 Histoire d
Ivor, la petite locon
Antenne-soir — 19
end - 2025 Don
film) 2205 f^
pas'

ARP

11 00 Wir Mensche
Physik-Zirkus —
dung mit der Maui
tret van llja Richte
internationale Frul
1345 Nieuws —
Brahms (vioolkonc
Magazin der W o
Schusters Gespe
16 25 Die Heiden \
und Ihre lustgen S
1800 Diretion City
derratsel — 19 C
19 33 Die Sports(
Weltspiegel — 21
21 15 Die Sennen
rech (reportage)
Gehilfe (tv spel) - 2335 Wat is s

ZPF

11 30 ZDF Matne<
Sonntagskonzert
zur Z e i t - 1400
be - 1425 Chro
— 1445 Strandi
1505Heidi(fJ — 1540 EItem gei
— 1610 Nieuws
schon - 1625 N
1800 Nieuws — 1
reportage — 190i
1915 Rauchende
2 0 0 0 Nieuws —
Perspektiven — 2
te Deutschen Das
21 15 Verliebt in IV
2245 Nieuws —
Horowitz live aus
2 3 5 5 Ein Chagall

TF 1

9 1 5 Godsdienstig!
1202 Ceremonie i
12 29 Les Tifins —
1 - 1300 Nieuws
pas serieux — 14
vous du dimanche
denrennen — 15
extraordinaire
(f
Sports premiere
envoyer photo (tv
Venezuela (dokJ
Tifins (tekenfiimp
Nieuws - 2030 L
(film) 2205 E
Nieuws
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Tb'-PROCMMMK*;
koncert — 11-20 Lentetij
iddeleeuwen (dokJ. - 12.00
'S voor gehoorgestoorden.
30 Voor boer en tuinder. —
Sesamstraat. — 15.25 Militaitoe Edinburg (reportage). —
Basketball. - 18.30 Kuifje
• 18.35 Laurel en Hardy. —
Randy Newman (portret). —
Nieuws. - 20.00 Sportweek• — 20.30 Tsaar en timmerlopera). - 22.00 André Bulportret). — 22.25 Nieuws.

1

Vesper. - 17.30 De wilde
•n. — 19.00 Nieuws. — 19.05
i en mensen (dok.). — 20.00
I Meir (dok). - 21.00 All's
). — 21.25 Dave Brubeck en
nen (portret). - 22.15 Bart
gt (dok. portreO. - 22.45

1.2

Nieuws. — 18.05 Wielren- 1835 Noddy (fJ. - 18.50
be (f) - 19.20 Studio sport.
).30 Nieuws. - 20.35 Holspoor. — 21.15 Mary HartMary Hartman (f). - 22.10
Hilton - Hilton Hotel (verfilmd
ht). - 23.05 Nieuws.

Doctrine Israelite. — 11.45
nations agricoles. — 12.00
Ie point (debati. - 13.00
^s. — 13.05 Concertissimo.
.30 La belle et l'empereur. —
Quatre-saisons
Tohoku
L — 1625 Musiceren in de
tijd. — 17.10 Sportuitslagen.
.15 Militaire taptoe Edinburg.
.15 La fête du 27 septembre.
1.40 Histoire de lire. - 19.10
a petite locomotive. — 19.15
ine-soir. — 19.55 Sportweek— 2025 Don Quichotte (tv— 22.05 Absurde n'est-il

Wir Menschen. - 11.30 Der
k-Zirkus. - 11.45 Die Senmit der Maus. — 12.15 Por•an llja Richter. - 13.00 Der
lationale Frühschoppen. —
Nieuws. — 14.15 Johannes
ns (vioolkoncert). — 15.00
izin der Woche. — 15.45
sters Gespenster (f). —
Die Heiden von Kummerow
ire lustigen Streiche (film). —
Diretion City (f.). - 18.45 Biltsel. - 19.30 Nieuws. —
Die Sportschau. - 20.20
spiegel — 21.00 Nieuws. —
Die Sennerin vom Himmel(reportage). - 22.00 Der
fe (tv-spel). - 23.30 Nieuws.
3.35 Wat is schoonheid ? —

ZDF-Matinee. - 13.00 Das
tagskonzert — 13.50 Fragen
:eit - 14.00 Die Drehschei- 14.25 Chronik der Woche.
4.45 Strandpiraten (fJ. —
Heidi(fl - 15.30 Tekenfilm.
).40 Eitem geteilt durch Zwei.
3.10 Nieuws. - 16.15 Danke
ri. - 16.25 Notsignale (f.). Nieuws. - 18.02 Die Sport•tage. — 19.00 Tagebuch. —
Rauchende (Dolts (fJ. —
Nieuws. — 20.10 Bonner
)ektiven — 20.30 Dokumenïutschen Daseins (dokj. —
Verliebt in Musik (show). —
Nieuws. — 23.00 Vladimir
witz live aus New York. —
Ein Chagall für Mainz. —

Godsdienstige uitzending. —
Cérémonie de souvenir. —
LesTifins. - 12.30TF1 - TF
13.00 Nieuws. - 13.20 C'est
iérieux — 14.12 Les rendezdu dimanche. — 1530 Paarsnnen. — 15.35 Le voyage
Drdinaire- (fJ. — 16.25
ts première. — 17.48 Inutile
/er photo (tv-spel) — 1925
zuela (dokJ. — 19.55 Les
(tekenfilmpje). — 20.00
VS. — 20.30 Le jour de gloire
- 22.05 Ballet. - 22.50

VS.

A2
11.00 Quatre saisons. — 11.30 La
vérité est au fond de la marmite.
— 12.00 Chorus. — 12.40 Cinémalices. — 12.57 Top club (show). —
13.15 Nieuws. — 13.40 Top club.
— 14.30 L'age de cristal (fJ. —
15.20 En savoir plus. - 16.20 Petit
theatre du dimanche. — 16.55
Monsieur cinéma. — 17.35 Chocolat du dimanche. — 16.55 Monsieur cinéma. — 17.35 Chocolat
du dimanche. — 18.05 Le monde
merveilleux de Walt Disney. —
19.00 Stade 2. - 20.00 Nieuws. —
20.32 Kojak (fJ. - 21.30 Lart sur
le vif. - 22.45 Nieuws. - 23.00
Koncert

mezzo bietet an. — 19.30 Spiel um
halb 7. — 19.40 « Het wad » (reportage). — 20.15 Hier und heute. —
20.45 Spiel um 4tel vor 8. - 21.00
Nieuws. — 21.15 Die Kur (dok.) 22.15 Exportartikel D-Mark. 23.00 Mummenschanz (mime). —
23.30 Tagesthemen. - 00.00 Diese Liebe muss man toten (film). —

18.00 Nieuws. - 18.10 Spiel mit
Puppen. — 18.40 Die Drehscheibe. - 19.20 Gesucht wird... (f). 20.00 Nieuws. - 20.30 Fahrt ins
Blaue. — 21.15 Alternatieve levensvormen. — 22.00 Heute-Journal. — 22.20 Heroin 4 (TV-speD.
— 0.10 Nieuws.

LUX.

10.30 Mosaique — 12.00 Overname TF 1. — 1 6.30 Espace musical.
— 17.30 Mieux vaut pleurer que
rire a contretemps. — 18.00 L'invite de FR. 3. - 19.45 Overzeese
gebieden. — 20.00 Histoires de
France. — 20.30 De geheime koningin van Indochina (dossier). —
21.20 Nieuws. - 21.30 Encyclopedie filmée. — 22.00 Ciné-regards.
— 22.30 La dame de Shangai
(film).

12.15 La bonne franquette. —
17.15 Tekenfilms. - 17.30 De hinderlaag (O. — 17.55 Le coffre-fort
(spel). — 18.00 Ram-Dames Info.
- 18.17 SystöNjI D (spel). 18.30 Le coffre-fort (spel). —
18.35 Ram-Dames. - 18.50 Le
coffre-fort (spel). — 18.55 De nos
clochers. — 19.10 Passé et gagne
(spel). — 19.30 Nieuws en weerbericht. — 20.00 Les grandes batailles du Passé (dok.) - 21.00 Les filles de Joshua Cabe (TV-film). —

13.15 Hei elei, kuck elei. — 16.4^
La patrouille perdue (film). —
18.30 Pourquoi? (dok). - 19.00
Les sentiers de l'aventure (dok.).
— 19.30 Nieuws. — 19.33 Ciné-sélection. — 20.00 La planète des
singes (f.). - 21.00 Un Conde
(film). - 21.35 Horoskoop.

BBC 1
14.50 Nieuws. — 14.55 Les girls
(film). - 16.45 Billinham folk festival. - 17.35 Bonanza (f.). - 18.25
Star turn challence. — 19.00
Nieuws. - 19.10 Sexton Blake. —
19.40 Songs of praise. — 20.15 A
horseman, riding by. — 21.05 The
Sunday film. — 23.05 Nieuws. —
23.15 Everyman. - 23.50 Read all
about it. — 0.25 Geoffrey Holland
special.

Maandag
25 SEPTEMBER

]

BRT
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Peppi en Kokki (f). - 18.15 De
adelaar van het 9e legioen (0. —
18.40 Open school. - 19.10 Doe
mee. - 19.45 Nieuws. — 20.15
Kijk-spel. — 21.00 De stichting (O.
— 21.50 De blik- en schrootmijn
(dokJ. — 22.15 Nieuws.

NED. 1
18.50 De fabeltjeskrant. — 18.55
Nieuws. — 18.59 Julien Clerc in
koncert. — 19.45 Voor mets gaat
de zon op (dok.) — 20.25 De bankiers (f). - 21.37 Nieuws. - 21.57
North Sea Jazz Festival 1978. —
22.45 Symbiose. — 22.54 Nieuws

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De Flintstones (D. — 19.24 Het geheime projekt (O. - 20.00 Nieuws. - 20.27
Spook te koop (film). — 21.47
Brandpunt. — 22.27 Mag ik alstublieft ? - 22.57 Nieuws.

RTB 2
19.55 Molière pour rire et pour
pleurer (Molière). — 20.50 Paranormale fenomenen. — 21.45 Einde van de uitzending.

ARD

Mister Klein. Thriller met Alain Delon in het Parijs van 1942.
Woensdag 27 september om 20 u. 30 op F 3.
Rebecca (f.). - 20.05 EO-Jongerendag '78. — 20.10 Limburg zingt.
- 20.50 Tijdsein. — 21.37 Nieuws.
— 21.55 Den Haag vandaag. —
22.10 Mens in wording (dok.) —

NED. 2

TF 1
12.15 Réponse a tout (spel). —
12.29 Les Tifins. - 12.33 Midi Première. - 13.00 Nieuws. - 13.35
Regionaal magazine. — 13.50
Pouic Pouic (film). — 17.58 A la
bonne heure. — 18.25 Pour chaque enfant. — 18.30 L'ile aux
enfants. — 18.55 Christine (f). —
19.15 Une minute pour les femmes. - 19.18 Les Tifins. - 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten. —
19.45 LInconnu de 19.45. - 19.57
Nieuws. — 20.30 Les yeux sans
visage (film). — 23.00 Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Le provocateur (f). — 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00 La
princesse prisonnière (film). —
17.25 Fenétre sur... - 17.55 Récré A2. — 18.35 C'est la vie. —
18.55 Des chiffres et des lettres
(soel). - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 19.45 Top Club
(show). - 20.00 Nieuws. - 20.32
Variété. — 21.35 Question de
temps. — 22.35 Document de
creation. — 23.05 Nieuws.

FR. 3
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. —
19.20 Gewestelijke aktualiteiten.
— 19.40 Regionaal programma.
— 19.55 II était une fois l'homme
(tekenfilm). - 20.00 Les jeux de
20 heures. — 20.30 Chobizenesse
(film). — 22.10 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros
top 50. — 20.00 Nieuws. — 20.27
Met de Tros de winter door. —
21.20 De dame van Duke Street
(f.) - 22.10 Aktua TV. - 22.55
Sesjun (jazz). — 23.45 Nieuws.

RTB
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Ivor, la petite locomotive. — 18.05
1, 2, 3... Cinéma. — 18.30 La folie
des bêtes (f.) — 18.45 Propos et
confidences. — 19.15 Antennesoir. — 19.30 Nieuws. - 19.55
Notre fête '78 (Waalse nat. feestdag). - 22.00 Nieuws. - 22.15
Creations super 8. — 23.05
Nieuws.

RTB 2
19.55 Marie-Martine (film).
21.25 Le Wallonissime (spel).

17.20 Champion, the wonder horse. - 17.40 CD. Bears. - 18.05
John Craven's newsround. —
18.10 Blue Peter. — 18.35 Ivor, the
engine. — 18.40 Nieuws. — 18.55
Nationwide. — 19.50 Dad's Army.
- 20.20 Tycoon. - 2 1 . 1 0 Panorama. - 22.00 Nieuws. - 22.25 The
Monday film. - 00.00 Tonight.

Dinsdag
SEPTEMBER

14.00 Schooltelevisie. — 17.40 Ivor,
la petite locomotive. — 47.45 4, 2,
3... Cinéma. — 18.15 Seniorama.
— 18.45 La Communauté frangaise de Wallonië et de Bruxelles. —
•19.15 Lundi-Sports. 19.30
Nieuws. — 19.55 Antoine et Cléopatre (film). - 22.35 Nieuws. 22.50 La civilisation de l'lslam
(dok.) - 23.40 Nieuws.

14.00 Schooltelevisie. — 18.00
Kuifje (fJ — 18.05 Sesamstraat (f.)
- 18.30 Open school. - 19.00
Muzieksien special. — 19.45
Nieuws. — 20.10 Zeg maar Henk.
- 21.05 Verover de aarde. —
21.55 Jij of wij (kwis). - 2220
Nieuws.

RTB 2

BRT 2

19.55 Molière pour rire et pour
pleurer (reeks over Molière). —
20.50 Le Wallonissime (spel).

20.10 De kollega's (f.). - 21.00
Panorama. — 21.25 Sint-Michael
had een haan (film).

ARD

NEP. 1

17.10 Nieuws. - 17.15 Schaukelstuhl. — 18.00 Plumpaquatsch. —
18.50 Nieuws. — 19.00 Das Inter-

18.50 De fabeltjeskrant. - 18.55
Nieuws. — 18.59 Fred Basset (f.).
- 19.10 EO-Kinderkrant. - 19.35

BRT 1

17.55 Récré A 2. - 18.35 C'est la
vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres — (spel). — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Top
club (show). - 20.00 Nieuws. 20.35 Un Hussard noir en pays
blanc (TV-film). - 23.30 Nieuws.

FR 3
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. —
19.20 Regionale aktualiteiten. —
19.40 Regionaal programma. —
19.55 II était une fois l'homme
(tekenfilm). — 20.00 Les jeux de
20 heures. — 20.30 Vaquero (western). — 21.55 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
17.15 Tekenfilms. - 17.30 Récifs
(fJ - 17.55 Le coffre-fort (spel).
— 18.17 Système D (spel). —
18.30 Le coffre-fort (spel). —
18.35 Ram-dames. — 18.50 Le coffre-fort. — 18.55 De nos clochers.
— 19.10 Passé et gagne (spel). —
19.30 Nieuws. - 20.00 Des autos
et des hommes (dok.) — 21.00
Meurtres (film). - 23.00 Horoskoop.

BBC 1
ARD
1710 Nieuws. 17.15 Bakschisch inbegriffen (dok.) — 18.00
Wie alt sind Ausgrabungsfunde ?
(dok.) - 18.20 Das Haus der Krokodille (f.) - 18.50 Nieuws. 19.00 Intermezzo - Informationen.
- 19.30 Leipzig (dok.) - 19.40
Chloroform voor twee (f.) — 2015
Hier und heute. — 20.45 Reizen in
Nederland. — 21.00 Nieuws. —
21.15 Elvis 1968 (reportage). 22.00 Panorama. — 22.45 Owen
Marshall Strafverteidiger (f.) —
23.30 Tagesthemen. — 00.00 Liesbeth List en Ramses Shaffv. —

BBC 1

RTB 1

21 SEPTEMBER 1978

14.00 Schooltelevisie. 17.00
Feu vert — 1825 Ivor, la petite
locomotive. — 18.30 La folie des
bétes (fJ. - 18.45 Katoliek-godsdienstige uitzending. — 19.15 Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. —
19.55 Recital Robert Charlebois.
— 20.55 Vivre sa ville (reportage).
— 21.05 Dix t)Ougies pour Antenne-soir. — 22.20 Vivre sa ville.

ZDF

FR. 3

LUX.

RTB 1

17.40 Ask Aspel. - 17.45
Jackanory. — 17.50 Ask Aspel. —
18.05 John Craven's newsround.
18.10 Stories beneath the
sand. — 18.35 Ivor the engine. —
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwide. - 19.50 Star Trek (f.) - 20.40
Happy ever after. — 21.10 Dallas.
- 22.00 Nieuws. - 22.25 Off to
Philadelphia in the morning. —
2325 Morarji Desai.

Woensdag
27 SEPTEMBER

ZDF
BRT 1

17.30 Mosailc. - 18.00 Nieuws. 18.10 Technik für Kinder. - 18.40
Die Drehscheibe. - 18.20 Pjotr
en de zeemeermin (tekenfilm). —
19.35 Vlucht uit de gouden stad
(f.) - 20.00 Nieuws. - 20.30 Die
liebe Familie (kluchü. - 22.00 Heute-journal. - 22.20 Die Kinder
zahlen die Zeche (reportage). —
23.00 Die Ermordung eines Chinesischen Buchmachers (film). —

15.00 Open School. - 16.00 Voetbal • Krakau — Brugge. — 17.45
Tip-Top. - 19.00 Kuifje (f.). 19.05 Jonger dan je denkt. Pensioenen. — 19.45 Nieuws. — 20.20
Happy Days (f.). - 20.45 Holocaust (f.). — 22.25 Debat over de
jodenvervolging. — 23.10 Nieuws.

TF 1

20.15 Eustace en Hilde (fJ. —
21.00 Spion aan de muur (film).

12.15 Réponse a tout (spel). —
1229 Les Tifins. - 12.33 Midi première. — 13.00 Nieuws. — ,13.45
Les aprés-midi de TF 1. — L'Étrange visite (tv-film). — 18.00 A la bonne heure. — 18.27 Pour chaque
enfant. — 18.32 L'fle aux enfants.
- 18.55 Christine (fJ - 19.15
Une minute pour les femmes. —
19.18 Les Tifins. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 L'lnconnu de 19.45. — 19.57 Nieuws. —
20.30 L'Aventure des Poles (dok.)
— 2120 Livres en fêtes. - 22.35
Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Le provocateur (f.) — 1403
Aujourd'hui madame. — 15.00
Cannon (fJ — 15.55 De insekten
(dokO — 17.25 Fenétre sur... —

BRT 2

NED. 1
15.30 Jabberjaw (f). - 15.50 De
helikopterboys (f.). - 16.50 Bollie
Blauw. — 17.00 De film van ome
Willem. — 18.45 Toeristische tips.
- 18.50 Fabeltjeskrant. - 18.55
Nieuws. — 18.59 Van gewest tot
gewest. — 19.50 Politieke partijen.
— 20.00 Op kosten van de gemeenschap CTV-film). 21.37
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. — 2210 Panoramiek. —
22.40 Studio Sport 2325
Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Armoede
in de wereld (dokJ. — 19.57
Nieuws. - 20.27 Socutera. 20.32 In petto (Willem Duys). —

17.10 Nieuws. - 17.15 An Hellen
Tagen. — 18.00 Paul Breitners
Fussballmagazin. — 18.20 Geheimtip für Tommy (fJ. — 18.50
Nieuws. — 19.00 Intermezzo-lnformationen. — 19.30 Tip um halb 7.
— 19.40 De eed van de goden. —
20.15 Hier und Heute. - 20.45 Tip
um 4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. —
21 15 Unendlich Tief Unten (TVfilm). — 23.00 48 Stunden. —
23.30 Tagesthemen. - 00.00 Voetbal. — 01.00 Nieuws.

ZDF
18.00 Nieuws. — 18.10 Flugboot
121 SP (f J. - 18.40 Die Drehscheibe. 19.20 Ko-ok. - 20,00
Nieuws. — 20.30 Hausherren und
Mieter (f). - 21.15 ZDF Magazin.
— 20.00 Heute-Journa I. - 22.20
Die Strassen von San Francisco
(f J. — 23.05 Praten rond misdaadseries. — 23,50 Revolte irri Erziehungshaus (dok.). — 1.20 Nieuws.

TF 1
12.15 Réponse a tout (speD. —
1229 Les Tifins. - 12.33 Midi première. - 13.00 Nieuws. — 13.37
Les visiteurs du mercredi. — 17.55
Sur deux roues. — 18.15 A la bonne heure. — 18.27 Pour chaque
enfant — 18.32 L'lle aux enfants.
- 18.55 Christine (fJ. - 19.10
Une minute pour les femmes. —
19.18 Les Tifins. - 1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 L'inconnu de 19.45. - 20.03 Nieuws. 20.30 L'herbe chaude (TV-film). 22.00 Georges Ivanovitch Gurdjieff (dok.). - 22.50 Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Le provocateur (fJ. - 14.30
Aujourd'hui madame. — 15.00
Mash (fJ. - 15.41 Quand tout
était pour rire. — 16.10 Recre A2.
- 1835 C'est la vie. - 18.55 Des
chiffres et des lettres (spel). —
19.20 Gewestelijke aktualiteiten.
- 19.45 Top Club (show). 20.00 Nieuws. - 20.32 Les Muppets. — 21.05 Mi-fugue, mi-raison
(reportage). — 22.20 Document
de creation. — 23.10 Nieuws.

FR. 3
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55
Tribune libre — 19.10 Nieuws. —
19.20 Gewestelijke aktualiteiten.
— 19.55 II était une fois l'homme
(tekenfilm). - 20.00 Les jeux de
20 heures. — 20.30 Monsieur
Klein (triller). - 22.20 Nieuws.

LUX.
12.15 La t)onne franquette. —
16.30 L'école buissonnière. —
17.55 Le coffre-fort (spel). —
18.05 L'école buissonnière. —
18.15 Ram-Dames. - 18.30 Le
coffre-fort — 18.35 De nos clochers. — 18.50 Le coffre-fort —
18.55 Hit-parade. - 19.30 Nieuws.
— 20.00 Histoire de l'aviation (fJ,
— 21.00 Reine Africaine (film). —

BBC 1
- 16.55 Playschool. - 17.30 Lippy lion. — 17.40 Animal magic. —
18.05 John Cravens newsround.
- 18.10 Touch and go. - 18.35
Ivor the engine. — 18.40 Nieuws.
18.55 Nationwide. - 19.50
Jeux sans frontières. — 21.05
Secret army. — 22.00 Nieuws. —
2225 Sportsnight - 23.50 Topight
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De ene zegt dit,
de andere dat,
alleen Ronnie zwijgt
Verleden week deed zich tijdens de grote automobielprijs van Italië
op de omloop van Monza een ongeval voor. Vlak bij de start reeds
reden een tiental wagens op elkaar in. De renner Petersson, hoewel
uit het brandend wrak gehaald door een kollega, schoot er het leven
bij in. Een andere, Brambilla, werd zwaar gewond. De wedstrijd ving
dus aan met enige vertraging, en Lauda werd overwinnaar.
Heel hypokriet zijn de gespecializeerde joernalisten en dito gazetten
heel de week bezig geweest om een «schuldige» te vinden.
De ene zegt de onnloop De baan
IS immers wel heel breed aan de
start, maar versmalt onmiddellijk,
zodat de renners verplicht zijn
dadelijk vlak bij elkaar te gaan rijden

Winstbejag
Jaak Lecocq vestigt terecht de aandacht op een probleem waaraan
zelfs WIJ, eerlijk gezegd nog met gedacht hadden Het hoeveelheid
werk namelijk die de sportbedrijvigheid bezorgt aan de posterijen
Het IS inderdaad met te schatten hoeveel kilo's sportkorrespondentie
iedere fakteur jaarlijks moet rondzeulen Een ding ontsnapt aan de
aandacht van de Jaak hoeveel dat voor de post wel moet opbrengen BIJ nader inzien zou wel eens kunnen blijken dat de sport de
post behoedt voor een smadelijk failliet
En dan is er nog iets waaraan wij nu eens denken en de Jaak met
hoeveel de sport bijdraagt tot de verkeersdrukte, en hoeveel al die
kilometers van en naar god weet waar opbrengen voor de staat Wij
beginnen te begrijpen waarom onze gebuur — Jos Chabert — zo'n
sportieve kerel is Zuiver winstbejag

Geen nieuws
Het IS helemaal geen nieuws hoor maar als ge het zo allemaal bij
elkaar ziet staan in de gazet zet het toch weer aan tot denken
Zoveel sjotters ei zo na doodgestampt, zoveel gapers gewond toen
een moto het publiek inreed, dodelijke val van een wielertoenst hier
en een wielrenner zwaar gewond daar De sport zit er voor niks tussen, zeggen de kenners want ongelukken kunnen altijd en overal
gebeuren Zal dan wel zo zijn ook, maar volgens ons wordt er in dit
land toch nog met genoeg gedaan om de veiligheid van de sportbeoefenaars en -verbruikers te waarborgen Er gebeuren nog veel te veel
ongevallen in en rond de sportgebeurtenissen, die men moet het toegeven, met een beetje vooruitziendheid, vaak hadden kunnen vermeden worden

De andere zegt de manier van
starten
Met een
«vliegende
start» zou er dadelijk meer ruimte
zijn tussen de wagens, en zouden
de «tragere » wagens de snellere
met hinderen, en aldus het gevaar
van aanrijdingen verkleinen
Een derde zegt dat de coureurs
zelf schuld hebben Waarom willen ZIJ ook altijd zo de straffe uithangen 7
En dan zijn er een hele hoop die
zeggen de starter is schuldig Hij
liet vertrekken op het ogenblik
dat wel de voorste wagens stil
stonden, maar met de achterste,
die nog met een zekere snelheid
kwamen aanrijden, dus onmiddellijk op volle snelheid kwamen en
onvermijdelijk inreden op de voorste wagens die nog op gang
moesten komen
Het zijn specialisten die het zeg-

gen ZIJ zullen dus wel allemaal
gelijk hebben
Maar met al hun gelijk zullen
andere omlopen, andere startwijzen, andere coureurs en andere
starters toch met beletten dat het
zottekensspel dat autorennen is
slachtoffers zal blijven eisen
Volgens ons is er in heel deze
affaire maar een seneuze uitleg
gegeven In Zweden namelijk,
waar men er aan denkt de autokoersen kort en goed te verbieden
De autokoersen hebben namelijk
qeen enkele zin meer Er is inderdaad een tijd geweest dat de
autofabrieken tijdens de wedstrijden heel wat ervaring opdeden om hun wagens technisch en
qua veiligheid te verbeteren Die
tijd IS voorbij Autokoersen en
technische expenmenten voor de
gewone wagen hebben met elkaar mets meer te maken
Autokoersen is louter spektakel
geworden Maar dan spektakel
waarbij de dood van artiesten
een zekerheid is
Welnu, de zekere dood van medemensen tegen betaling verkopen

De grootste
Cassius Clay ofte Mohammed Ali
heeft zijn wereldtitel, die hij verleden
jaar moest afstaan aan «Dracula»
(zegt All) Spinks, heroverd Zoals de
titelstrijd werd opgevoerd was het
voor de 80000 supporters in de zaal
en de honderden miljoenen tv-gapers
overduidelijk dat de ouwe Ah veruit
de beste was Of de man nu getikt is
of met het is toch een feit dat niemand voor hem in de bokssport
gepresteerd heeft wat hij allemaal
heeft gekund Vijftien jaar lang ongenaakbaar aan de top blijven Zich tussenin verschillende jaren schorsing
kunnen veroorloven Tientallen en tientallen miljoenen dollars bij elkaar boksen En driemaal de wereldtitel heroveren WIJ zullen hem nog moeten gaan
geloven als hij staat te krijsen dat hij
de grootste is

Jongens toch...
WIJ amuzeren ons al een paar weken met overal zo eens te gaan kijken hoe de jongste voetballertjes zoal getraind worden Om maar
dadelijk onze algemene indruk weer te geven doorgaans heel
slecht Hier zien wij knapen van tien jaar altijd maar rond het veld dravan — opleiding tot renpaard wellicht —, daar wil de trainer perfors
dat dito knapen vanop dertig meter de keeper het net instampen —
men zag inderdaad al ooit een goal maken vanop die afstand — en
nog op een derde plaats « dresseert» men die opstandige jeugd ('>')
alsof feldwebels voor de SS moeten gevormd worden Twee zaken
zagen wij nergens benadrukken hoewel ze ons van essentieel
belang lijken bij jonge spelertjes dat voetbal «gespeeld» wordt en
dus geen karwei is en dat het «in groep » gespeeld wordt Wij vrezen
dat de jeugdtrainers teveel hun «grote» kollegas willen nabootsen
en daardoor teveel zichzelf gaan bevestigen in plaats van kinderen
op te voeden in een sporttak

als spektakel is m onze ogen kompleet immoreel
W I J begrijpen dan ook met zo
best waarom de super-kristelijken, die zo te keer kunnen gaan
over een blote knie of een pil, het
laten bij een vermanend vingertje
in radio-Vatikaan, en waarom de
o zo kristelijke leiders van het
volk blijven dulden dat onder hun
hongen mensen gedood worden,
voor de bankrekening van de
enen en voor het plezier van de
anderen

Madam
A15....
Wij, die niet sportief zijn, hebben
vanzelfsprekend alle
bewondering voor wie het wél is.
Ook op de weg : burgertje op
sloeffen hebben wij, in ons
bescheiden wagentje, alle
respekt voor de knappe kerels
die sportief door het landschap
scheuren. Op een plaats en uur,
ons en andere mensen bekend
— om het maar eens plechtig te
zeggen — hebben wij zo een
sportief rijdend exemplaar
gezien De wagen droeg het
nummer A 15, en het was zo
nogal een « koesj >. Sportief ook,
want op een kruispunt moest
een madam met alle voorrang
van de wereld de remmen van
haar amechtig baksken nogal
martelen om de A 15, die alle
voorrangsregels aan de
bevoorrechte hielen lapte, niet
te rammen, of er niet door
geramd te worden. Wat ons nu
het meest opviel was de
oneindig minachtende blik van
de madam die in de A 15 naast
de chauffeur zat voor de volkse
madam In het kleine, maar zelf
betaalde en zuur verdiende
wagentje, dat zowaar zelfs dierf
protesteren tegen de arrogantie
A 15 met een licht — en
verboden — klaksonsignaaltje.
En als de madam van de A 15
het hiermee niet eens is : haar
rechtzetting zal graag
gepubliceerd worden.

5', ^.-tt-^fisf^'^T'il^ ' "

Niet slecht
Voor de Belgische klubs die deelnemen aan de diverse Europese
voetbalkompetities zit de eerste speeldag er al op Anderlecht —
overwinnaar verleden jaar — moest nog met meedoen, en kon het
dus met slecht doen Bij de landskampioenen moest Brugge de Poolse kampioenen partij geven Brugge won met 2 — 1 maar zal oi volgende keer beter moeten spelen wil het met gewipt worden Bij de
bekerhouders moest Beveren het opnemen tegen het bescheiden
Ballymena (Ierland) Het won met 3—0 en zal waarschijnlijk ook bij
de terugwedstnjd stand kunnen houden Wat de UEFA-beker betreft
ging Lierse in de DDR met 1 —O verliezen van Zeiss Jena wat met
slecht IS, en alle hoop wettigt voor de thuismatch Standard won thuis
met 1 —O van Dundee, en zal het kwaad krijgen in Scotland Maar
alles samen geen slecht debuut voor onze waarde landgenoten

Straffe metode
Tijdens de match Anderlecht—Beerschot werd arbiter van Melkebeke door een paar sinjoren gevloerd, maar hij weet met door wie De
voetbalbond zou aan Beerschot gezegd hebben gij moet zeggen
welke spelers de «aanslag » pleegden en als gij het met doet, straffen WIJ gewoon de kapitein Hier en daar wordt al gezegd en geschreven dat dergelijke metodes aan de gestapo doen denken Tegen die
tijd de schuldige aanbrengen, of er moeten er zoveel aan geloven,
onschuldig of met Wij kunnen dus best geloven dat Beerschot er
mets voor voelt de schuldigen te «verraden» Wij zouden het ook
met doen (maar ze in eigen huis wel eventjes onder handen nemen)
Er IS echter iets dat wij minder begrijpen Akkoord dat de arbiter met
zag wie hem langs achter aanviel Maar er zijn toch ook de grensrechters ' Hebben die dan ook niks gezien ' Zij staan daar toch om
een en ander te zien '
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Niet overdrijven
Zondagvoormiddag aanhoorden wij
een ellenlange jammerklacht van de
broers Desruelles, knappe atleten allebei die er in Praag letterlijk mets van
terecht brachten en daarom door de
journalisten — samen met onze andere vertegenwoordigers — nogal op
de vingers werden getikt Het waren
de klassieke klachten Geen begeleiding, geen faciliteiten geen akkommodatie Atleten m België moesten blijkbaar zo een beetje doorgaan als verschoppelingen WIJ zullen nu met beweren dat de jongens helemaal ongelijk hebben Maar zo mizerabel zijn zij
er toch ook met aan toe Zij krijgen
dik hun part van de uitstapjes naar
links en rechts Mindere of slechte
prestaties beletten hen met overal
nog bij te zijn Er komen van links en
rechts nogal flink wat centen aangewaaid Als ze nu nog zouden willen
dat hun arbeidsmakkers al hun werk
overnamen opdat zij altijd maar zouden kunnen trainen, waarom worden
ZIJ dan met ineens beroepsatleet of
verhuizen zij met naar het Oostblok
waar de topatleet blijkbaar zo verwend w o r d t '

M A A N D A G : Voetbal maakt
in Zwitserland meer slachtoffers dan ski Maar het
kost minder. Sjotters zijn
dus blijkbaar
goedkoop.
• DINSDAG . Nu beginnen
ze dinsdags ook al met
«voetbal oep den teevee».
Onze kulturele opgang is
niet te stuiten. • WOENSDAG : Lauda beschuldigt
de doktoors ervan dat ze
Peterson slecht behandelden, en aldus zijn dood
veroorzaakten. Maar wat
kent Lauda daarvan ? #
D O N D E R D A G . Z o n dag
zonder voetbal op het TVschermpje, dat lucht op. En
een gelegenheid om wat te
werken. • V R I J D A G : Wij
moeten vroeg gaan slapen,
want om vier uur moeten

wij al uit onze tram om All
te zien boksen. • ZATERDAG : Grote sportdag: onze jongste en zijn ploegmaats veroverden hun eerste punt in een heuse voetbalkompetitie. Ook niks te
vroeg, dunkt ons. • Z O N DAG : Wij hadden de indruk
dat de sportontmoetingen
niet te erg te lijden hebben
onder de moeilijkheden met
de olie. Zal misschien maar
morgen beginnen, als er gewerkt wordt. #
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en...
voor uw nieuwe winterkleding
wacht u best nog eventjes op de

FEESTELIJKE OPENING
van

SUCCES KLEDING MEYERS
aan de

BOOMSESTEENWEG 35
te

AARTSELAAR
OP VRIJDAG 6 OKTOBER
te 10 u. 's morgens
In de luxueuze
winkelruimte van 1.000 m2
vindt U
de mooiste kollektie

DAMES-, HERENEN KINDERKLEDING
ooit In België samengebracht
en...
het skm-team begroet u met champagne
en

FEESTELIJKE
OPENINGSPRIJZEN
indien U echt niet op de opening van de nieuwe
zaak kunt wachten.... is er in NIEL nu reeds een
ruime keus in DE NIEUWSTE WINTERKLEDING

SUCCES KLEDING MEYERS
Boomsesteenweg 35, Aartselaar
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De grote
Belgische
kledingszaak
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LIMBURG
Maaseiker
oppositiebiad
«Trefpunt 82»
verschenen
Het tweede nummer van het dnemaandelijks informatreblad van de oppositie IS onlangs verschenen In deze
uitgave samengesteld door de raadsleden van PVV BSP VU en Oeter,
wordt voornamelijk aandacht besteed
aan de begroting 1978 Wij noteren
verder interessante bijdragen in verband met de rechttrekking van de
Bosbeek alsook de aanleg van sportvelden in de deelgemeente Neeroeteren

De prezentatie van het blad werd aanzienlijk verbeterd Ook de titel kreeg
een vaste vormgeving die voor de volgende nummers zal gebruikt worden
In een inleidend artikel worden de
beweegredenen voor de uitgave van
dit blad voorgelegd Wij citeren «De
reakties die onze gemeenteraadsleden ontvingen in verband met bepaalde tussenkomsten tijdens de raadszittingen brachten hen tot de overtuiging dat de verantwoording van en de
uitleg over hun standpunten onmogelijk via de gewone pers kon gebeuren
Bovendien werden zij van bij het
begin gekonfronteerd met de weinig
objektieve en vrijwillig onvolledige verslaggeving van het in onze provincie
meest gelezen dagblad Ten slotte
kwamen zij tot de vaststelling dat zij
in hun programma's van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1976
eenzelfde stelling hadden ingenomen,
aangaande de plicht tot informatie en
de nood aan een open beleid»

Uitbreiding Maaseiker stadhuis weer ter sprake
Een paar maanden geleden stelde
BSP-raadslid Hubert Rubens in name
van de oppositie voor het huis Corstjens gelegen langs het Maaseiker
stadhuis, aan te kopen Eerst en vooral was het duidelijk dat het feit dat de
stad Maaseik reeds gedeeltelijk eigenares was van het pand, haar in een
uitstekende positie plaatste om over
te gaan tot de aankoop van het pand
Bovendien kon men hierdoor bepaalde diensten die ten gevolge van de
fusie, naar Neeroeteren waren verhuisd, splitsen en dus gedeeltelijk in
het gebouw onderbrengen Destijds
wou de heer Gutschoven (CVP-burgemeester) voorlopig met ingaan op het
voorstel aangezien onderhandelingen
reeds bezig waren tussen de eigenaar en een mogelijke koper Wel
verklaarde hij zich bereid de nodige

stappen te ondernemen zodra hiervoor een open kans bestond Deze
kans deed zich voor en er werden
onderhandelingen gevoerd Op 31 augustus 78 werd de gemeenteraadsleden gevraagd in dit verband een princiepsbesluit te willen goedkeuren Nadat enkele inlichtingen gevraagd werden door de verschillende raadsleden
moest men normaal tot de stemming
overgaan De CVP-meerderheid verzette zich echter hiertegen Volgens
CVP-schepen Schiepers en burgemeester Gutschoven was een stemming voor een pnnciepsbesluit niet
nodig Na hevige diskussie hieromtrent eisten de oppositieleden de stemming Hieruit vloeide voort dat het
huis met zal aangekocht worden De
CVP-meerderheid stemde inderdaad
tegen de aankoop, met uitzondering

Aanbevolen huizen
-UILENSPIEGELHerberg en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742Ternat
Tel 5 8 2 1 3 4 5
Volksunielokaal

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10
ST-NIKLAAS
Tel 031/7673 44
Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten
zoals konijn Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/58 8 5 8 1
Alle dag en weekbladen

JEF THIJS
Alle verzekeringen
Koning Leopoldlaan 1
3180Westerlo Tel 014-544807

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Elie Van Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle tel 0 9 1 - 3 0 0 6 5 3

EJN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02/582 1312
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m^
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02/268 14 02

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten alle soorten ook
medikale en anti-allergische matrasse"
Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel
053/667456
VOEDING -OEPOLDERPolderstraat 12, 8458 Oostduinkerke
Fruit en groenten enz
Dubbele valois-zegels aan alle
leden

drukkerij edwig van daele
lindestraat 59 9280 o v e r m e r e
tel 091 6 7 6 4 3 3

Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER BEHANGWERKEN.en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van t vak
ADOLF CLAES EN Z O N E N
Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Strijtem

Tel 054/3337 56

I D E L - T e l . 011-53.43.49
Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Geb o o r t e . Z e l f k l e v e n d e p l a k b a n d e n etiketten. Houten drukletters - Reklamekalenders.

Brandstoffen V A N D U E R E N
pvba
Harmoniestraat 6 BERINGEN
011-4337 07 Leveringen mazout —
mogelijkheid gespreide betaling —
onderhoud centrale v e r w a r m i n g s k e
tel

De prijsbreker
van het goede meubel
G r o e n s t r a a t 84,
2000 A n t w e r p e n
0 3 1 - 3 6 4 5 31

Keizerstraat 2 (markt)
Ternat
0 2 - 5 8 2 2 2 22

WOONINRICHTING

DE NEVE

Lange Zoutstraat 24
St.-Jorisstraat 24
9300 AALST
Tel. 053-21.42.11
WONINGTEXTIEL - WAND- EN
VLOERBEKLEDING

ONTWERP
Typo-offset De Riemaecker
pvba Nukerkeplein 9, 9681
MAARKEDAL
uitvoerder «Wij Vlaamse
Ardennen». Tel. 055-21.14.04.
Eén- en meerkleurendrukwerk, ontwerpen en kleurenmaquettes.
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UITVOERING

Snack

Zaal voor feestelijkheden Koolmijn-

Th W I L L E M S

Industriële brood- en banketbakkerij

Scfirijnwerk en meubilering
Jan de Windtstraal 57
9300 AALST
Tel 0 5 3 - 2 1 8 3 9 0

FEESTZAuEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenef
Schilderslraat 33 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

KOETSWERKEN VAN DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN
Perfekte afwerking
juiste tinten Affligemstraat 18 1742 TERNAT (St-Kat-Lombeek) Tel
053/6682 36
LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin terras
W o e n s d a g en donderdag gesloten
Maandag
dinsdag
vnjdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
rriddags Tel 0 5 3 / 6 6 8 7 40
BORREMANSCOCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 89
W I J bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

laan 15, BERINGEN - 011-436376

en roomiis
Wilfried BLANCQUAERT
Grote Kouter 47 UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

DE CRAEN R O M pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 0 1 5 / 7 1 12 40
Verwarming
stoom
sanitair
herstellingen

Feestzalen
H O F VAN A R A G O N
Aragonstraat 6, Lier
Tel 031-8 1568

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandfieelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel CSchaarbeek)
0 2 / 7 3 4 0643
Na 18 u 425 46 42

FBITUUR-EETHUIS INGRID
Olenseweg 41, Westerlo
(Voortkapel) tel 014-213696
Vraag prijzen voor uw feestmenu's Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

MARCEL MERTENS
Verzekeringsmakelaar
Diepestraat 55 1810 W e m m e i

Tel 02 478 57 27
De laagste tarieven voor
autoverzekering

K E U K E N S SANITAIR
VERWARMING
VANDERCRUYS
A s s e s t e e n w e g 65 TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Zondag gesloten

Koffiebranderij SANO
Wittmannstraat 36
Schaarbeek (tel. 02-734.56.09)
De enige koffiebranderij in het Nederlands vermeld in
de telefoongids
— W I J leveren thuis

VANACCOLYENVAN THEMSCHE

Makelaarskantoor
VERHAEST- PERSYN

Tel. 091-67.50.73
Burgm. de Lausnaystraat 10,
Overmere.

Alle beleggingen - leningen verzekenngen.

Bauknecht-Center
Verkoop van onderdelen.

Zwanenstraat 1,
Hasselt (centrum)

Kerkstraat 2a, 8060
ZWEVEZELE,
tel 051 61 1607

RESTAURANT T U L
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091-69 28 74
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en w o e n s d a g
gesloten

Verkiezingen
bij VUJO-Limburg
Op 1 oktober 1978 om 10 uur gaat in
de Slagmolen te Genk de verkiezing
door van een nieuw provinciaal bestuur voor VUJO-Limburg Vijf plaatsen zijn te begeven voorzitter sekretans penningmeester pers en propaganda organizatie Deze vijf mensen
zullen het provinciaal bestuur samenstellen Buiten dit onderdeel zal een
provinciale raad in het leven geroepen worden De raad zal bijeengeroepen worden om zich voornamelijk
over politieke vraagstukken te buigen
terwijl het bestuur zich hoofdzakelijk
met praktische uitvoenngs- en organizatietaken zal bezighouden
Alle jongeren die de 35 jaar met
bereikt hebben en hun kandidatuur
voor een van de openstaande funkties wensen in te dienen gelieven hun
naam en adres voor 1 oktober door
te geven aan Enk Eyckmans Bocholterstraat 10 te 3690 Bree Kandidaturen kunnen in laatste instantie op 1
oktober tussen 10 uur en 10 u 30
nog ingeleverd worden

Alle

PVBAJ

£\.i-i~l\i-j
keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL n v groep ETERNIT
Studie- ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG
J A N
C L A E S
Tel 011/22 23 22

D A N N V S C L U B pvba Cafe

DE O U D E KRING
Cafe V U lokaal
Dorpsplein Neusden Limburg

van CVP-schepen Segers die ook duidelijk zijn ongenoegen liet blijken Wij
horen de vraag stellen hoever de
invloed van de heer Schiepers en van
de CVP-raadsleden van Neeroeteren
op burgemeester Gutschoven en zijn
kollega's van Maaseik zal gaan ' Zijn
de mensen van Maaseik dan niet
belanqnjk in de ogen van de C V P '

Vormingscentrum
Lodewijk Dosfel
Sint-Nlklaas,
21 oktober 1978

Bormscolloquium
In het kader van de herdenking
van het eeuwfeest van dr Borms
organizeert
het Vormingscentrum Dosfel een interessant colloquium te Sint-Niklaas op 21 oktober
Plaats Zaal van de Stadsbiblioteek
Inhoud In de voormiddag zal dr
Guido Provoost, dr Borms belichten vooral als stimulator van
het aktivisme
De Nederlander dr A Willemsen
behandelt specifiek de Bormsverkiezing als moment in de Vlaamse beweging en de gevolgen
ervan
In de namiddag getuigenissen
van mensen die dr Borms goed
hebben gekend, de Waaslander
Amedee Verbruggen en oudvolksvertegenwoordiger
Ward
Hermans
Lic Walter Luyten spreekt over
de blijvende betekenis van dr
Borms
Het slotwoord wordt gehouden
door Maurits Coppieters, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad
De verschillende uiteenzettingen
worden afgewisseld door voordracht uit werk van dr Borms en
teksten over dr Borms door voordrachtkunstenaar Jo Van Eetvelt
Inschrijvingen
kunnen overgemaakt aan het Vormingscentrum
Lod Dosfel, Tribunestraat 14,
1000 Brussel, tel 0 2 / 2 1 9 1 2 0 2
Deelnemerspnjs 80 f r , over te
schrijven op rekening nummer
435-0254251-94 van het Lod Dosfelinstituut te 1000 Brussel
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Schepen Jan De Neve wil
openbare werken met sociale inslag
AALST — Voor een ruim opgekomen publiek van sympatizanten en nieuwsgierigen (twee autobussen) gaf schepen van Openbare Werken van de stad
Aalst Jan De Neve (VU) uitleg over de geplande en de aan de gang zijnde
werken van openbaar nut op het grondgebied van het nieuwe Aalst Deze
informatieve toer leert de Aalstenaars hun nieuwe stad kennen en geeft hen
de kans zich ruim te informeren over een gedeelte van het beleid De schepen
het zich bijstaan door zijn technische staf zodat vraag en antwoord hun vrije
loop hadden
« W I J » dus mee met de Aalstenaars de keizerlijke stede rond een gedeelte
van de Faluintjesstreek door en meer dan eens langs en over de Denderroute De tocht werd meegemaakt door kamerlid Jan Caudron, schepen van Kuituur Herman Roels (VU) en VU-gemeenteraadslid Willy Allo
Uiteraard ging heelv»/at aandacht naar
de problemen van de stad Aalst zelf
maar en met ten onrechte een groot
gedeelte naar deelgemeenten M e n
kan in elk geval met zeggen datiAalst
zijn « dorpen » links laat liggen
Aan het V U lokaal Gulden Vlies w e r d
gestart en langs de gekende Kattestraat naar de Grote Markt gereden
waar een eerste halte w e r d ge
houden Duidelijkheidshalve geven wij
hier de opsomming van de voornaam

ste projekten die uitgevoerd werden
of op uitvoering wachten
— Heraanleg van het Ridderstraatje
verkeersvrij maken van de Grote
Markt en restauratie van het prachtige belfort Een firma uit Roeselare zal
dit werkje voor zo n 15 miljoen
opknappen
De aanvang der werken voor het verkeersvrij maken van de Grote Markt
IS voorzien voor begin oktober van dit
jaar Van hier ook een vluchtige blik

Openbare werken
in groot Aalst doorgelicht
S c h e p e n D e Neve en kamerlid C a u d r o n
op het kultuurcentrum in de Molen
Straat
- - Een woningprojekt
voor
be
jaarden en mindervaliden is voorzien
in de Weggevoerdenstraat aan het
kruispunt Koolstraat-Rijksweg 10 is
een uitbreiding voorzien van het
Astridpark
— Heraanleg fietspaden aan de St
Annalaan in de Merestraat werd de
aanwezigen de gronden aangewezen
waar een nieuw O C M W ziekenhuis is
voorzien
— Te Nieuwerkerken is in de buurt
van de bestaande sportvelden een
sportschuur voorzien de kerk van
deze gemeente zal worden gerestau
reerd en het dorpsplein wordt n het
kader van de dorpsherwaardering
heraangelegd
D e s p o r t s c h u u r t e E r e m b o d e g e n a is bijna klaar

•^1

D e nieuvy^e h u i z e n v o o r b e j a a r d e n

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

PVBA

Beverstrnat 24 26
Tel 054/331 05

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

KINDERARTIKELEN plooi en wnndelwngens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schoniniels kniiierversieringen
«nstnfels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
turnkledij
riiiteriiitriistmgen
ping
|)ongtnfels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kanipingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
aatobanen
eiektr tremen der beste merken a u t o j go carls traktoren pop
|)en |)oppenwagens en wiegjes b reien lessenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school
tassen borden tuinmeubelen tuinscliomniels
-
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ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
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— Te Hofstade werd gewezen op de
financiële inbreng bij herstellingswerken Cl 1 miljoen) van de kerktoren
Vandaar w e r d een tochtje gemaakt
naar het industriepark waar de plaats
voor de waterzuiveringsstations w e r d
aangewezen De stad Aalst bouwde
voor de gemeenteschool van Hofsta
de een turnzaal
— Te Gijzegem voerde de stad Aalst
wegenis en waterleidingswerken uit
w o r d t de restauratie van de pastorij
gepland en de oprichting van een
recreatiecentrum Tevens zal de stad
er de nieuwe brug over de Dender
overnemen en onderhouden
— Te Herdersem wordt de Alfons
De Cockstraat heraangelegd en
kreeg de gemeenteschool centrale
verwarming Op de wijk Harding
wordt een speelplein aangelegd
— Terug in het oude Aalst werd afge
stapt om de nieuwe tribune van het P
Cornelisstadion (Eendracht) te bezoe
ken De oude tribune stortte voorbije
winter na een rukwind in mekaar De
nieuwe tribune kan 7000 toeschou
wers herbergen en is een voorbeeld
van sobere en efficiënte konceptie
— Aan de Moorselbaan wordt een
nieuwe biblioteek gebouwd
— Opnieuw werd het oude Aalst ver
laten om een kijkje te nemen in Moor
sel waar heelwat straten in het nieuw
werden gestoken even langs het his
tonsche
waterkasteel
(1521 1526)
waarvan de restauratie overwogen
wordt en waarin de stad Aalst voor
een gedeelte zal tussenkomen
— Te Baardegem wordt de heraan
leg van straten Co a de Haagstraat)
gepland maar ook de bouw van een
sportplein en de herschikking van het
plein rond de prachtige dorpskerk
— Te Meldert kreeg de gemeentelij
ke jongensschool een nieuwe dakbedekking en zal de gekende Aalsterse
dreef Cvan de Abdij van Affligem
langs het vliegveld De Kluizen naar
AalsO verdubbeld worden in die zin

dat voetgangers
schermd worden

en

fietsers

be-

— op de Z a n d b e r g wordt een
sportgebouw voorzien en voetpaden
Immerzeeldreet werd een bouwprojekt voor derdeleeftijders bezocht
Eenvoudige maar praktische en gezellige huisjes zullen ouden van dagen
toelaten op een goedkope maar prettige manier «thuis» te wonen Een
geslaagd projekt dat als voorbeeld
mag gesteld worden voor heelwat steden en gemeenten
— De gekende Leuvenstraat te
Erembodegem wordt opnieuw aangelegd en in de Kortestraat staat een
nieuwe sportschuur haast kant en
klaar M e t een prachtig uitzicht op de
(nog steeds bezoedelde) Dender en
de omliggende meersen kreeg deze
sportschuur een prachtige inplanting
vooral de ravotruimte voor de leuqd
zal heel wat bijval kennen, daar kan
men van op aan i

— Aan de Kerkstraat zal een nieuwe
pendelparking
gebouwd
worden
naast het station
— Voor de wijk Terjoden staan projekten op stapel om straten in een
nieuw kleed te steken en een woonerfprojekt is ter studie
Tot daar een vluchtig overzicht van
de toer door Groot-Aalst dat een
nieuw gelaat krijgt dank zij al deze
geplande werken
Feit IS dat in de doorgedreven bouwpolitiek van schepen Jan De Neve de
keizerlijke stede Aalst aan haar trekken komt maar zeker ook het landelijke ommeland dat niet vergeten wordt
en door hedendaagse middelen als
dorpsherwaardering
woonerf enz
zijn eigen karakter zal blijven bewaren
Een bouwpolitiek waarin de mens —
en vooral de bejaarde en het kind —
centraal staan

CE.M.O.V. - CENTRUM VOOR
MIDDENSTANDSOPLEIDING
EN - V O L M A K I N G
breidt de patroonsopleiding uit naar de
inteliektuele beroepen
Zetel: AALST, Wijngaardveld 9 - Tel.
053-70.40.60
VERZEKERINGSMAKELAAR :
o p l e i d i n g s d u u r : 2 1/2 jaar
é é n a v o n d p e r w e e k : s e p t e m b e r - nnaart
t w e e a v o n d e n : maart
juni
BEDRIJFSBOEKHOUDER:
o p l e i d i n g s d u u r : 3 jaar
é é n a v o n d p e r w e e k : september
t w e e a v o n d e n : maart, juni

maart

BELASTINGSKONSULENT:
o p l e i d i n g s d u u r : 2 jaar
één avond per w e e k
TOELATIIMGSVOORWAARDEIM :
— hoger secundair o n d e r w i j s
— b e r o e p s a k t i v i t e i t e n bewijzen
(uitzondering voor werkzoekenden)
Z e t e l : O U D E N A A R D E , Beverestraat 104
VERZEKERINGSMAKELAAR :
o p l e i d i n g s d u u r : 2 1/2 jaar
é é n a v o n d p e r w e e k : september
t w e e a v o n d e n : maart
juni

maart

ZEER GESPECIALISEERDE LESGEVERS M E T PRAKTIJKERVA
RING IN HET BEDRIJFSLEVEN
I N S C H R I J V I N G E N : t o t eind s e p t e m b e r t e richten aan CE
MOV
I N L I C H T I N G E N : t e b e v r a g e n bij d i r e k t e u r K DE TROYER
Tel 053 70 40 60
( « a v . 169)
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Heibel in Oostvlaamse provincieraad!
Provincieraadszittingen zijn over het
algemeen gespeend van om het
even welke sensatie. Tijdens de vergadering van 15 september echter
was er wel iets loos. Het was nochtans een weinig opwindende agenda
en in feite was het een nutteloze vergadering, een drietal weken vóór de
gewone zittijd. Alles liep echter anders dan gepland • eerst koos de
raad voor de raadsheren (effektief
en plaatsvervangend) voor het Hof
van Beroep, en het werden twee
anderen dan de kandidaten voorgedragen door dat Hof. Dan ging het
over de Provinciale Advieskommissie voor Sociaal-Kultureel Vormingswerk van Oost-Vlaanderen.
De statuten ervan waren reeds voorgelegd vorig jaar; ondergetekende
protesteerde toen tegen het haastig
afhandelen (op de laatste dag en
vlak voor de slotlunch) van zo'n
belangrijke en omvangrijke materie
als het socio-kultureel vormingswerk. Het betroffen volledig nieuwe
reglementen en niemand had de
kans gekregen ze op een fatsoenlijke wijze te bestuderen, laat staan te
bespreken. Deze materie kwam gedeeltelijk opnieuw aan de orde, omdat het centraal gezag geweigerd
had de statuten goed te keuren op
grond van een formaliteit Na een
aanval van PW-zijde op wat zij « de

Gent-Muide en
Gent-Brugse Poort
W I J nodigen leden en sympatizanten uit op ons eerste gezamenlijk herfstbal. Het dansfeest
heeft plaats op vrijdag 6 oktober e.k., en dit in zaal Reinaert,
(parochiaal centrum, Reinaertstraat 26, Gent, bij de kerk S t Jan-Baptist, Brugse Poort) Het
bekende orkest «De Bartels»
zal voor de muzikale omlijsting
zorgen Steunkaarten, die recfit
geven op gratis toegang, zijn bij
alle bestuurs- en werkgroepleden van de beide afdelingen
beschikbaar De opbrengst van
het feest zal o m besteed worden aan rechtstreekse propaganda, die we in beide arbeidersv\^ijken van Gent voeren Na
«Het Weetje van de Muide»
(wijkblad), IS ook VU-Brugse
Poort met een blad begonnen

FVV-avoncJ
4 oktober: in lokaal FVV, Bennesteeg 2, 9000 Gent spreekt
de heer Muesen, politiekommissans van Turnhout, over « Drugs
en het alkoholprobleem bij jongeren » De avond begint om 20 u
FVV-Gent richt de avond in

Drie jaar
VU-aanwezigheid
in Gentse raad
De VU-gemeenteraadsleden Guido
Deroo, fraktieleider Frans Baert, Oswald Van Ooteghem, Kris Versyck,
Lucien De Spriet, Aime Verpaele en
Hugo Waeterloos zullen op 26 september 1978 in café Bruggen's hoekje. Koningin Elisabethlaan 67, om 20 u
een balans 1 opmaken van dne jaar
Volksunie-aanwezigheid in de Gentse
gemeenteraad Kontaktname en persoonlijk gesprek zijn ruim mogelijk

Eerste wandelen zoektocht
van het Vlaamse
Kruis Gent
W e starten op zaterdag 30 september 1978 tussen 14 en 15 u aan de
feestzaal van de Zusters te Oostakker, O-L-Vrouwestraat 4 en wandelen gedurende 15 km tussen een betoverende natuurstreek
De aankomst wordt verwacht tussen
18 en 20 u
De deelnemingsprijs bedraagt 50 fr
Hiervoor krijgt u een sticker (herkenningsteken) en een gratis konsumptie
's Avonds staat de feestzaal open om
van een lekker etentje te genieten O p
het menu staat een barbecue aan de
pnjs van 130 fr Tussen de vele prijzen een draagbaar TV-toestel.
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CVP-staat» heetten in verband met
de kultuurpolltiek, pikte de VU-fraktie, bij monde van Huguette De Bleecker, hierop in : we wezen op de weinig ernstige wijze van werken in de
raad, en vroegen uitstel van stemming en herbespreking van het ganse pakket uit respekt voor de demokratle en ter herwaardering van de
raad. De bevoegde ( ? !) deputee De
Cuyper (CVP) verzette zich hiertegen, de woordvoerder van de socialisten wees op «schoonheidsfoutjes» in het bedoelde reglement en
tenslotte vroeg de CVP-deputee
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PROVINCIERAAD
Van Steenbergen het woord. Tot verrassing van allen trad hIj het Volksuniestandpunt bij en werd de stemming over de provinciale advieskommissie uitgesteld. We hoeven niet te
vertellen dat zijn partijgenoot De
Cuyper niet opgetogen was.
Een tweede incident gebeurde toen
een nieuwe beheerder voor een huis-

OCMWDendermonde richt
schoonmaak-en
karweiendienst op
Als een passende vorm van dienstverlening aan personen die met in staat
zijn zelf hun woning te onderhouden
ncht het O C M W van groot Dendermonde een schoonmaak- en karweiendienst op
De gerechtigden zijn
— bejaarden en alleenstaanden of
gezinnen "vanaf de leeftijd van 65
jaar,
— gehandicapten,
— gezinnen met een begrensd inkomen waarvan de huismoeder langdurig ziek of zwanger is, of in een ziekenhuis verblijft,
— de vader langdung ziek is of in een
ziekenhuis verblijft gedurende meer
dan één maand,
— alleenstaanden met een begrensd
inkomen die zich in de fysische onmogelijkheid bevinden om zelf hun woning te onderhouden
Onder begrensd inkomen wordt verstaan
Voor de schoonmaakdienst
Alleenstaanden max 20.000 fr per
maand
Gezinnen max 30 000 fr per maand
Aanvaarde bijslag per persoon ten
laste 5000 fr per maand
Voor de karweiendienst
Alleenstaanden max 12000 fr per
maand
Gezinnen max 18000 fr per maand
Gevraagde tussenkomst berekend
volgens het inkomen
Minder dan 11 000 fr + 5000 fr per
persoon ten laste = 40 fr per uur
Minder dan 15000 fr -f 5000 fr per
persoon ten laste = 50 fr per uur
Minder dan 20 000 fr + 5000 fr per
persoon ten laste = 65 fr per uur
Minder dan 25000 fr + 5000 fr per
persoon ten laste = 80 fr per uur
Meer dan 25000 fr -I- 5000 fr per
persoon ten laste = 100 fr per uur
Per bijkomende schijf van 5000 fr
boven de 25000 fr + 5000 fr per
persoon ten laste = -f 10 fr
Er IS een vermindering van de tussenkomst met 5 % per kind ten laste
Met inkomen wordt bedoeld alle netto-vergoedingen, rechten of opbrengsten vermindert met een forfaitair
bedrag van 3 000 fr
De prestatieduur van de dienst is
beperkt en wordt bepaald volgens
het uit te voeren werk
De te gebruiken grondstoffen zijn ten
laste van de begunstigde
Inlichtingen OCMW-lid Herman Van
Den Abbeele, Losweg 11 te Schoonaarde
(Dendermonde)
tel
052423549

vestingsmaatschappij (SM « De zonnige Woonst» te Hamme) moest
voorgedragen worden. De raadsleden moesten voor iemand kiezen die
pas ter zitting werd voorgedragen.
Namens de VU-fraktie protesteerde
Mark Sfals tegen de procedure en
kondigde aan dat de VU-leden met
aan de stemming zouden deelnemen
Maar bovendien maakten jonge
BSP-raadsleden van de gelegenheid
gebruik om hun ongenoegen te uiten
over het feit dat steeds opnieuw
CVP-leden voor beheersmandaten
in die aard werden voorgedragen.
Waar je daarnet een kortsluiting had
tussen twee CVP-deputees, kreeg je
nu een incident tussen de koalitiepartners! Om de jonge rode leeuwen de mond te snoeren, stelde
dezelfde deputee Van Steenbergen
voor ook dit punt van de dagorde af
te voeren.
Ondertussen hadden de VU-raadsleden protest aangetekend tegen de
wijze van vergaderen van de kommissies van de raad . vlak vóór de zitting !
De volgende gewone zittijd brengt
alles opnieuw ten berde: je kan nu
reeds van een geladen atmosfeer
spreken.
Huguette De Bleecker

Herfst in Kalken
Een prachtige wandeling georganizeerd door de VU-afdeling KalkenLaarne op zondag 24 september
Samenkomst om 14 u op het Dorpsplein te Kalken, waar w e om 14 u 30
vertrekken Na afloop kan er naar hartelust gegeten en gedronken worden
De ganse VU-familie van Buggenhout
tot Massemen, van Hamme tot Wieze
wordt hier v e r w a c h t Samen ontspannen IS even hard nodig als samenwerken I

Voetrally door het
oude Gent
O p 1 oktober 1978 houdt VU-Gent
(centrum) in samenwerking met V U JO-Gent zijn derde voetrally door
het oude Gent Samenkomst om 14 u
in de Roeland, Korte Kruisstraat 3,
9000 Gent en gaan dan op speurtocht
in het begijnhof St-Elizabeth en omstreken Daarna brengen wij de
avond gezellig door met muziek en
versnaperingen (sandwiches aan sociale prijzen) 50 fr per deelnemingsbulletin
Liefst inschrijven op volgende adressen Ziekenfonds «Flandria», Keizer
Karelstraat 80, 9000 Gent en Guido
Dekeyser, Oude Houtlei, 9000 te
G e n t Inschrijving ter plaatse 60 fr

Lessenreeks
Dosfelinstituut te
Aalst
Volksunie Aalst richt in samenwerking met het Dosfelinstituut een lessencyclus in over het gemeentebeleid
Data en onderwerpen
9 oktober
1978, de gemeenteraad, 16 oktober
1978, de gemeentelijke begroting , 13
november 1978, de gemeente als
basis voor een politieke demokratie,
20 november 1978, een doeltreffende
oppositievoering , 11 december 1978,
het gemeenteraadslid en modern
dienstbetoon , 18 december 1978, een
gemeentelijk jeugdbeleid, 8 januari
1979, de gemeente en het leefmilieu,
15 januan 1979, het gemeentelijk kultuurbeleid
Inschrijvingen in te sturen bij de voorzitter, de h Daniel Denayer, Baron R
Moyersoenpark 12, 9300 Aalst of in
het vu-lokaal Het Gulden Vlies, Esplanadeplein, 9300 Aalst, en dit voor 1
oktober 1978
Deze lessencyclus heeft plaats in Het
Gulden Vlies Aanvanasuur 20 uur

Kortnieuws uit Lede
VU-Zottegem danst

Bal s c h e p e n J u l e s H e n d e r i c k x

O p zaterdag 7 oktober nodigt VU-Zottegem leden en sympatizanten uit op
haar dansfeest, dat doorgaat in zaal
Pastorij te Grotenberge Met het orkest Waltra

Jaarlijks VU-bal in zaal «Brouwershuis», Rosselstraat Lede Zaterdag
14 oktober, 21 u met Ray Franky en
orkest Toegang 80 fr (aan de kassa lOOfr)

Erpe-Mere
De match van het jaar

Nieuwe
VU-afdeling te
St.-Gillis-Waas
In de fusiegemeente De Klinge
w e r d een nieuwe VU-afdeling
opgencht nl deze van St-Gillis
De jonge afdeling heeft zich
reeds zeer verdienstelijk gemaakt vooral wat de ledenwerving betreft tevens werd een
aktiviteitenkalender
opgesteld
die een druk VU-najaar belooft
Veel geluk VU-St-Gillis i
September
Vrijdag 29 september om 19 u
45 afdelingsvergadenng bij Bert
Zaterdag 30 september om 15
u poppenspel in zaal Den IJzer

De V U van Erpe-Mere gaat de voetbaldegens kruisen, met V U J O van
Erpe-Mere
Alle sportliefhebbers van onze gemeente zullen dit treffen willen bijwonen 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

Vic Anciaux bij
Gentbrugge-FVV

Oktober

O p vrijdag 22 september e k om 20
uur spreekt staatssekretaris Vic A n ciaux in de voordrachtzaal van het
gemeentehuis van Gentbrugge

Zaterdag 28 oktober bal van de
afdelingen De Klinge en St-Gillis

VUJO-toneelavond

December
Zaterdag 9 december ledenfeest voor de VU-leden van De
Klinge en St-Gillis

VU-DestelbergenHeusden
Voor de 10e maal nodigt VU-Destelbergen-Heusden uit voor haar VU-bal
in zaal Berghine, Dendermondsestwg
445 te Destelbergen Ruime parking
aan de kerk van het centrum Inkom
70 fr
De gemeenteraadsleden Koen Van
Meenen, Roland Kerckaert en André
Clieneck heten u hartelijk welkom op
zaterdag 30 september a s

vu-Waasland

O p zaterdag 23 september voert het
toneelgezelschap «Eikels worden bomen » (Iddergem) het suksesstuk «Je
moet er niet mee spelen» op voor
V U J O in de patronaatszaal van Burst
Het doek gaat op om 1930 uur De
opbrengst gaat naar de kerstaktie
van V U J O voor de minder-validen

Jaarlijks bal
Groot-Ninove
O p vrijdag 13 oktober 1978 heeft het
10e bal van VU-Ninove plaats in zaal
Roxy, Geraardsbergsestraat te Ninove Het zeer gekende Vlaams orkest
Waltra zal deze keer voor een fantastische stemming zorgen Stan Philips,
oprichter van dit o r k e s t beloofde ons
eveneens aanwezig te zijn

viert de herfst

Mosselfeest te
Meldert

Op zaterdag 30 september houdt V U Waasland zijn groot herfstfeest Begin 21 u in zaal Rekreatiedomein
Waasmeer te Tielrode Toegangsprijs
100 fr Orkest Rob Manda en Punch
met Ann Michel

In de hovingen van « Den A s t » te Meldert (Aalst) heeft op zaterdag 23 september (vanaf 21 u ) een grote dansavond met eetgelegenheid plaats
's Anderendaags 2 4 september (van
11 u ) groot mosselfeest

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

vanaf 37.460 fr.

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

vanaf 27.500 fr.

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
ROME8 dagen op 27/10,22/12 en 29/12
MOSKOU en LENINGRAD:
8 dagen op 26/12

vanaf 8.350 f r
vanaf 8.640 f r
vanaf 13 340fr.
vanaf 11.200 fr.
vanaf 11.080 fr.
vanaf 17.660 fr.

Alle inlichtingen en inschrijvingen:
VTB-VAB-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 45-47, 2000
ANTWERPEN. Tel. 031-34.34.34 en de VTB-VAB-kantoren.
Vergunning 1185 kat. A.
lAdv.)
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WEST-VLMNDEREN
Krachtige VU-interpellatie te Gistel
Ons raadslid André Vandecasteele
heeft tijdens de jongste raadszitting
enorm veel stof doen opwaaien. Hij
sprak ondubbelzinnige taal aan het
adres van de socialistische schepen
Tulpin. Deze had het met nodig gevonden trots het gestemde krediet van
20.000 fr. een 11 -julifeest in te richten.
Vandecasteele
trok
ongehoord
scherp van leer tegen Tulpin die van
de politiek een eenmanszaak wil maken, die met wil samenwerken met de
andere frakties en die er de schuld
van IS wanneer de meerderheid (gesteund door de VLO uiteenvalt. Hij is
onbetrouwbaar en verspreidt leugens
over de koalitiepartners.
Het w e r d een triade waarvan men in
de Gistelse politieke geschiedenis
nauwelijks een voorgaande kap vinden De V U neemt het Tulpin terecht
kwalijk dat hij niets gedaan heeft om
een Guldensporenviering op touw te
zetten
" IVe hebben Tulpin de vrije hand gelaten, aldus Vandecasteele, om er een
testgeval van te maken. Als hij maar
iets had ingericht, desnoods zelfs met

VU-aktivitelten m
het Kortrijkse
— O p 25 september nodigen de
Vlaamse V r o u w e n van Kortrijk allen
uit die alles wensen te leren over
brood bakken en alle soorten lekkere
koeken. De demonstratieavond gaat
door in café 1302, A. Reynaertstraat 9
te Kortrijk, begin om 19 u 30. 70 fr.
per persoon.
— Op 7 oktober gaat het herfstfeest
van het arrondissement Kortrijk door.
Dit keer staat dit feest in het teken
van «Luk Vansteenkiste, 10 jaar
kamerlid ». Het feest gaat door in zaal
Boldries te Lauwe en begint om 20 u.
30.
— O p 28 oktober viert afd. Kortrijk
haar bal in feestzaal Casino te Kooigem-Kortrijk, begin om 20 u. 30.

FVV-St.-Kruis
« De vrouw in een
veranderende
maatschappij»
O p donderdag 28 september komt
Huguette De Bleecker, nationaal voorzitster van het FVV een voordracht
houden in «De Zorge», Moerkerkse
Steenweg 156, St.-Kruis, om 20 uur,
met als onderwerp « De vrouw in een
veranderende maatschappij».
Bijdrage in de kosten . 20 fr. Koffie en
frisdrank te verkrijgen aan 15 fr.
Organizatie. Xantippe, FVV-St.-KruisBrugge.

iemand van het Vermeylenfonds
of
met een anti-Egmonter, dan zouden
w e er niet over gestruikeld zijn. Maar
Tulpin heeft niets gedaan. Hij slaat
een klein en triestig figuur, wat we verwacht hadden trouwens. Hij verwees
nog naar de 11-julivienng van Nieuwpoort en stelde dat Tulpin nog wat
kan leren van zijn partijgenoot
Mommerency inzake Vlaamsgezindheid en
pluralistische
verdraagzaamheid.»
Als wij inderdaad een gemeentelijke
11 -julivienng voorstonden, dan was
het om in een pluralistische geest,
ieder Vlaamsvoelende Gistelnaar, van
welke politieke of filozofische strekking hij ook weze, aan dit feest deel te
nemen. W e hebben echter zonder die-

Bloemen in de stad
O p het — verkeersvrije — Burgplein
werden bloembakken en rustbanken
geplaatst, die het geheel een fraaier
en vriendelijker uitzicht geven. Ook
langs verscheidene reien werden
bloembakken aangebracht. Een en ander w e r d goed onthaald door toeristen en Brugs publiek. Dit laatste is
eveneens de nieuwe verkeersregeling gewoon geworden O p aandringen van een paar wijkkomitees
wordt een onderzoek ingesteld, om
eventueel korrekties aan te brengen.
Deze initiatieven van het BSP-VUPVV-stadsbestuur
werden zonder
veel tamtam genomen en uitgevoerd
De reaktie is pnma.

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan
a s s e b f o e k - brugge

tel. 050-357404

Onbeschofte
frankofoon
te Oostende
O p verzoek van kamerlid Vansteenkiste w e r d er wat rechtgetrokken
door minister Chabert inzake frankofone leraars in de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen. Een betrokken
frankofone Antwerpse leraar, kwam
per taxi naar het huis van « Monsieur
Vansteenkiste» om hem de huid vol
te schelden en van «injustice envers
un francophone » te beschuldigen. De
tierende frankofone «professeur de
l'Ecole Supérieure de Navigation d'Anvers» moest met de patrouillewagen
naar de politiewacht weggebracht
worden i

genen gerekend, die enkel in naam
Vlaming wensen te zijn.
Hiermee is dan ook meteen het antw o o r d gegeven aan al diegenen die
beweren dat de V U voortaan alle zin
voor haar bestaan zou hebben verloren. Integendeel, zij zal nog zeer hard
nodig zijn ; met in de eerste plaats om
in de ogen van sommigen bijkomstige
romantische feesten te houden ^itiaar
nog veel meer om keihard te vechten
voor de oprichting van een Vlaamse
staat met maximale ontplooiingskansen, in elk domein van het maatschappelijk leven, voor het volk dat het
onze IS.»
Tulpin en met hem de BSP was
knock-out

Overlijden
te Ettelgem
O p 6 september w e r d zuster Fides
Cgeboren Germaine Meyns) ten grave
gedragen. Zij was de zuster van onze
voorzitter van het O C M W Maurits
Meyns, en lid van het arrondissementeel bestuur. Aan de vele leden'die
onder haar verwantschap horen bieden wij onze innige deelneming aan.

Ledenbijeenkomst
jg

B r U Q Q e
^ ^
O p 6 oktober houdt de VU-kern Brugge een ledenbijeenkomst die om 20 u.
30 begint. De vergadering gaat door
in het Breydelhof, Suveestraat 2 te
Brugge. Spreekbeurt door advokaat
Erwin Priem over de Europese verkiezingen

VU-Brugge danst
O p zaterdag 21 oktober gaat in zaal
Valkenburg, Leegweg te St.-Andries,
het bal van VU-kern Brugge door met
disco Wiva Inkom 99 fr., eerste dans
om 21 u.

Nieuw werkjaar voor
Brugge-Torhout
o p vrijdag 22 sept. as. begint de arr.
raad een nieuw werkjaar o.m. met
een bezinning over de identiteit van
de V U ; het arr. bestuur wil dit werkjaar ondubbelzinnig in het teken stellen van een grotere uitstralingskracht
van de Volksunie in het Brugse o.m.
door nauwer kontakt met afd. en
leden, door betere inschakeling van
de gekozenen, door initiatieven op
sociaal en ekonomisch vlak; vooral
wordt verwacht dat de oprichting van
een permanent administratief sekretariaat de VU-werking tot steun zal zijn.

800.000 is veel, maar
nog niet genoeg...
...daarom graag nog een kleine inspanning want het miljoen
l i g t in h e t b e r e i k . D u s nü s t o r t e n o p r e k e n i n g K B 4 3 4 8094439-84.
VU-afdeling St.-Amands
BondGJG
V.M., A n t w e r p e n
F.M., G e n t b r u g g e
W e R.D., A n t w e r p e n
V.C., H o b o k e n ( 4 e b i j d r a g e )
VU-afdelinq Kuurne
K.Q. S c h e n d e l b e k e
VU-afdeling Waarschoot

1.000
1.000
500
400
500
1.000
1.000
1.000
1.000

Totaal tiende lijst
Algemeen totaal

7.400
805.843

Staatssekretaris
Anciaux spreekt
te Wakken

café-restaurant: UId Fisher, 't Steen
(Leffinge-kerk) om 14 u. Aankomst;
± 17 u. café 't Zwervershof. Inschrijvingsgeld ; 30 fr. per gezin of 20 fr. per
persoon.

O p dinsdag 10 oktober a.s., om 20 u,
komt staatssekretaris Vic Anciaux in
de zaal «Uilepanne», Markegemstraat 37 te Wakken een spreekbeurt
houden over « Brussel, Vlaams-Brabant, Vlaanderen ».
Wij nodigen alle leden en belangstellenden uit het gehele arrondissement
Roeselare-Tielt uit.
Spreek vnenden, familieleden, werkmakkers aan en breng ze mee I De
zaal « Uilepanne » moet bomvol zitten.
Een avond met onze staatssekretaris
mag niemand missen. Met u aller
medewerking wordt het een sukses.

Soldaten-dienst

Afscheid van
Maurits De Bel en
Flor Walgraeve
O p woensdag 13 sept. II. werden resp.
te Assebroek-Brugge en te Wenduine-De Haan onze betreurde vrienden
Maurits De Bel en Flor Walgraeve ten
grave gedragen. Gans de VU-gemeenschap voelt mee met de verwanten van deze VU-pioniers.

VU-Leffinge
op wandel
O p zondag 1 oktober e.k. richten de
VU-afdelingen van Middelkerke, Westende, Leffinge en Spermalie hun jaarlijkse wandeltocht in.
Edward Vyvey, onderwijzer te Leffinge, heeft zijn diensten aangeboden,
om tijdens deze wandeltocht als gids
op te treden en bij alle bezienswaardigheden de nodige uitleg te verstrekken. Iedereen die het wenst zal zich
bij de inschrijving een brochure kunnen aanschaffen (40 fr.) onder de titel
«Leffinge gewandeld». Vertrekpunt;

q e S t a r t
^
Deze week verschijnt het eerste kontaktnummer van onze Vlaamse soldatendienst. De bedoeling is alle dienstplichtigen uit de streek Brugge-Torhout-Kust (10 gemeenten) te bereiken. Voor medewerking en inlichtingen ; Erwin Van den Driessche,
Karel Van Manderstraat 5, 8310 S t Kruis-Brugge.

Menen zoekt
Wij zoeken dringend een goede Vlaamse café-uitbater I Ja,
we hebben de kans een mooi,
leegstaand café (met vergaderzaal), in zeer goede staat, als
Vlaams café, te gebruiken. Als
gijzelf, of een andere van uw
kennissen, daar iets voor zou
voelen, moet ge maar eens dringend kontakt opnemen met
schepen H. Vandenbuicke, Wevelgemsestraat, 124, 8520 Lauwe, lel. 41.11.50, 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 bijzetten. Daarom rekenen wij erop
een kandidaat te vinden.

Kleinkunstavond te
Hooglede-Gits
Wij nodigen al onze leden-vrienden en
sympatizanten uit naar onze kleinkunst en ontspanningsavond op zaterdag 30 s e p t 1978 in «'t JA/ithuys».
Dom. Savio-instituut Gits. O p 't programma ; Jan Vermeersch en 't Kliekske.

Japanner bekroond

Europaprijs voor Schilderkunst

- • ' ^ « * * '

Nieuw!
In e e n n i e u w e u i t v o e r i n g z i j n b e i d e s c h i l d j e s t e v e r k r i j g e n . V e r k o o p p r i j s 2 0 fr. p e r s t u k , v a n a f 5 0 s t u k s n o g 1 5 f r . B e d r a g o v e r s c h r i j v e n
op rekeningnummer 435-0259601-12 van Volksunie v z w , Barrikadenp l e i n 12, 1000 B r u s s e l .
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Z a t e r d a g w e r d in h e t k u r s a a l t e
O o s t e n d e de Europaprijs v o o r
S c h i l d e r k u n s t 1978 v a n d e s t a d
O o s t e n d e aan d e l a u r e a a t 1 9 7 8
o v e r h a n d i g d . H e t gaat o m d e 26j a r i g e t e Parijs w o n e n d e J a p a n ner W a t a n a b e Yoshio. D e t w e e d e prijs g i n g naar L u t L e n o i r uit
I c h t e g e m e n d e d e r d e prijs naar
M a r j o V a n S o e s t uit Schiedann.
Vijfenzestig procent van de 524
deelnemers waren tussen de 25
e n 3 0 jaar, w a t t e g e m o e t k o m t
a a n d e b e d o e l i n g v a n d e inricht e r s , nl. o n b e k e n d t a l e n t t e o n t d e k k e n e n t e p r o p a g e r e n . H e t is w e l
b e t e k e n i s v o l d a t d e drie laureat e n v a n dit j a a r r e s p . 26, 3 2 e n 26
j a a r o u d zijn.
In h o e v e r d e s e l e k t i e die t h a n s in
h e t O o s t e n d s e k u r s a a l t e zien is
e e n duidelijk b e e l d v a n d e divers e s t r e k k i n g e n in d e h e d e n d a a g -

se Europese schilderkunst weerg e e f t laten w e v o o r r e k e n i n g v a n
de organizatoren. Veel verder
d a n W e s t - E u r o p a g a a t d e selektie niet, als w e a a n n e m e n d a t d e
b e k r o o n d e J a p a n n e r in f e i t e e e n
d o o r Parijs b e ï n v l o e d k u n s t e n a a r
is, d i e s l e c h t s v a a g h e r i n n e r t a a n
d e J a p a n s e k l a s s i e k e schilderkunst hoe «dun» de door hem
g e b r u i k t e m a t e r i e o o k is.
Behalve de mindere representativiteit is h e t n i e t - e n g a g e m e n t v a n
d e e x p o s a n t e n o p v a l l e n d . H e t is
niet v a n v a n d a a g d a t d e v l u c h t
voor de werkelijkheid een der
k e n m e r k e n is v a n e e n g r o o t g e deelte van de kunsten, het w e z e
nu schilderkunst of muziek en
n o g literatuur. V r i j w e l alleen in d e
d e r d e wereld vervullen de kuns t e n n o g e e n sociale rol.
Vandaar dan ook de bloedarmoe-

de, die k e n s c h e t s e n d is v o o r d e z e e x p o s i t i e , o o k al v i e r t h e t
h y p e r - r e a l i s m e h o o g t i j . D e abs t r a k t e n zijn p r a k t i s c h v e r d w e nen, h e t s u r r e a l i s m e k o m t s l e c h t s
n o g s p o r a d i s c h aan b o d . M e n is
duidelijk v a n h e t e n e u i t e r s t e in
h e t a n d e r e gevallen. In dit k a d e r
geeft de tentoonstelling
inderdaad enkele hedendaagse strekkingen weer, zonder veel overtuiging overigens en nog minder
technische vlucht Maar hoe dan
o o k , d e z e prijs is t e n m i n s t e
b e s t e m d v o o r w a a r a c h t i g e schild e r k u n s t , in t e g e n s t e l l i n g m e t e n k e l e v o r i g e p r i j z e n , die naar d u bieuse
experimenten
gingen,
waarvan de makers vandaag totaal v e r g e t e n zijn. - S W
Tot 15 oktober
in het kursaal. In
de katalogus is van iedere
deelnemer één werk
gereproduceerd.
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CVP-gemeentebestuur St.-Kat.-Waver
overtreedt wet en wordt veroordeeld
Reeds in 1973 heeft Joos Somers in volle gemeenteraad bewezen dat de
CVP onrechtmatig gemeentelijke gelden misbruikt voor partij-politieke propaganda ' De morele verantwoordelijke voor deze aangelegenheid, CVP-kamerlid M Van Dessel uit S t - K a t - W a v e r dacht deze aanklacht te ontzenuwen
door een proces m te spannen wegens e e r r o o f ' Na gerechtelijk onderzoek
bleek er van eerroof geen sprake te zijn, want de feitelijke gegevens spraken
voor zichzelf
Ondanks het kordaat VU-optreden deed de CVP verder Met geld van de
gemeente richtte men feesten in organizeerde men reizen, liet men stoeten
opstappen terwijl men geen subsidies toekende aan organizaties die geen
CVP-tintje wilden aannemen Kortom, de CVP wil met geld van de gemeente
het gemeenschapsleven beheersen en wie met in het partijlijntje loopt en met
naar de pijpen danst van de CVP-potentaten, trachtte men uit te sluiten i
Om hieraan enigszins een einde te maken en de 48 procent kiezers die niet
CVP stemmen gelijke kansen te bieden, zodat de gemeentegelden efficient
worden gebruikt voor iedereen, legde kamerlid Joos Somers en VU-fraktiesekretaris Emiel Vanlangendonck klacht neer bij de Vaste Nationale Kultuurpaktkommissie, die als taak heeft elke discriminatie inzake het kuituur- en
sportbeleid weg te werken
Burgemeester verdedigt
CVP-apartheidsbeieid !
CVP-burgemeester Van Dessel dacht
aan de lange arm van de wet te ontsnappen door de meest onvoorstelbare verklaringen af te leggen toen hij
«op het matje» geroepen werd Leep
zijn mocht echter met baten ook al
verplichtte hij de gemeentesekretans
zijn woorden te beamen i
W e citeren de verklaringen van een
burgemeester van een gemeente van
meer dan 17 000 inwoners <• Er is in
St-Kat-Waver geen gemeentelijke
kulturele infrastruktuur Er is ook geen
nood aan mede doordat Mechelen
vlak bij de deur is »
« Van het St Michielskasteel wordt een drietal keer
per jaar gebruik gemaakt terwijl het
oude gemeentehuis te O-L V r - W a ver tot nog toe eenmaal gebruikt
werd door n groep met name « Kultuurzolder»
«Gemeentelijke kulturele manifestaties zijn er met i De klacht mist dan
ook elke grond »
« Er blijkt in mijn
gemeente geen behoefte te bestaan
aan een aparte gezinsraad of jeugdraad »
W e vragen ons af met welk recht M
Van Dessel voorlopig nog kamerlid
zulke onwezenlijke verklanngen durft
af te leggen Zijn mening — zo denkt
hij — IS wet en gebod voor iedereen
Dat deze diktatoriale mentaliteit schade berokkent aan de gehele gemeente hoeven we met meer aan te tonen
Het wordt tijd dat zijn politieke medewerkers zijn pensioen in het vooruit
zicht stellen opdat het verdrukken
van mensen te S K W zou kunnen
ophouden

CVP koppig
Toen na onderzoek bleek dat deze uitspraken totaal door de feiten werden
tegengesproken trachtte de Vaste
Kultuurpaktkommissie een verzoening tot stand te brengen tussen de
CVP- en de VU-groep waardoor de
C V P haar gezicht zou kunnen redden
Men stelde de oprichting voor van
een adviesraad waarin alle strekkingen zouden zetelen om de voorbereiding de uitbouw en het beheer van
de gemeentelijke kuituur- en sportinfrastruktuur te S K W / O L V W te begeleiden en de passende beheerslichamen hiervoor te installeren en dit in
overeenstemming met de wetten en
het dekreet betreffende het Kultuurpakt De C V P wees dit nationaal verzoeningsvoorstel koppig van de hand
en ging verder met haar discrimineren
de en onverdraagzame politiek i
C V P - b u r g e m e e s t e r m a a k t e zich
hopeloos belachelijk!
Tijdens de algemene vergadenng van
de Vaste Nationale Kultuurpaktkommissie van 3 juli 1978 kwam de uitspraak over de VU-klacht tegen de
C V P misbruiken in de gemeente S t K a t - W a v e r / 0 -L -Vrouw-Waver
De
V U werd integraal in het gelijk gesteld
O m op het laatste nippertje toch
maar aan een veroordeling te ontsnappen kwam burgemeester-kamerlid Van Dessel ter zitting verklaren dat
hij in de kortst mogelijke tijd bedoelde
advies- en beheerslichaam zou doen
oprichten Natuurlijk algemene hilariteit i
Glimlachend maar gevat wees men
hem erop dat de Vaste Nat Kultuurpaktkommissie en de wet met te mis-
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leiden zijn door woorden en intentieverklaringen en dat hij de kans gekregen had wat soepeler te zijn door het
verzoeningsvoorstel te aanvaarden
Daar men te St K a t - W a v e r / 0 - L - V r Waver nu al meer dan 8 jaar wacht
op een ernstig kuituur- en sportbeleid
werd de CVP-politiek in deze gemeente veroordeeld met algemeenheid van
stemmen van al de kommissieleden
(dus ook door de grote groep
C V P e r s die deel uitmaken van deze
kommissie O
Door deze uitspraak weet elke burger
van S K W / O L V W wat de hogere
overheid denkt over het fameus
sport- en kultuurbeleid van de CVPkopstukken W e geloven dat verdere
kommentaar overbodig is
Gevolgen
De gevolgen van de C V P onverdraag
zaamheid en C V P misbruiken inzake
het gemeentelijk sport- en kultuurbe-

Gemeentebestuur
Edegem
Twee betrekkingen van

schoonmaakster halve dagtaak
m tijdelijk verband zijn te
begeven, onder de volgende
voorwaarden
Aanvangswedde: 11016 fr
bruto (index en haardgeld inbegrepen)
Voorwaarden: minimum 21
jaar, maximum 40 jaar, Belg,
goed zedelijk gedrag, medische goedkeuring
Aanvragen: eigenhandig geschreven, uiterlijk op 29 september a s op een postkantoor afgegeven, gericht aan
het Kollege van Burgemeester en Schepenen
Verdere inlichtingen: gemeentesekretanaat,
tel
57 01 18 toestel 403
Adv 165

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING

PARDESSUS

VERMEESCH

S*eenhouwersvest 52 Antwerpen
Tel 0 3 1 - 3 1 3 5 8 3

leid zijn wettelijk vastgelegd '
Binnen de drie maand moet het gemeentebestuur
van
S t - K a t - W a v e r / O - L - V r - W a v e r voorzien in een advieskollege en beheersvorm inzake de gemeentelijke kuituuren sportinfrastruktuur waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd
wordt
Indien de C V P even onverdraagzaam
blijft zal de voogdijoverheid alle
voortaan genomen beslissingen van
het gemeentebestuur betreffende kulturele en sportinfrastruktuur vernietigen
De Volksunie zal de mentaliteit van
« de mannen van gisteren » via wettelijke en demokratische weg uitroeien
Katelijne en Waver moeten een modern en eigentijds gemeentebeleid
verwerven waar verdrukking om een
overtuiging met langer meer thuis
hoort De repressiementaliteit tegen alles wat Vlaams is moet uit het unitairbelgicistisch denken van de CVP-kopstukken weggebannen worden

De Vlaamse vnendenknng Schilde-sGravenwezel orgamzeert op maandag 25 september 1978 te 2030 uur
in het Dienstencentrum te Schilde
een filmavond over o a
— Merkwaardige gebouwen te Schilde en te s-Gravenwezel
— Mensen van bij ons o a dhr Lommaert op de Ponthoeve
— De processie van s-Gravenwezel
in het teken van het jubeljaar
— De Gildefeesten te Schilde
— Het Volksdansfestival te Schilde
— enz
Een film die je met mag missen ' 11
Deelname in de kosten 30 fr

ANTWERPEN

ROLAND

58

KERKSTRAAT
Tel (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Een mooie dag voor VU-Merksem
O p die mooie nazomerse zaterdag
van 9 september was het een hoogdag voor de Merksemse Volksume-af
deling Ter gelegenheid van de officieIe inhuldiging van het nieuwe lokaal
«Breydel» aan de Fr de lArbrelaan
12 trok een optocht door enkele
Merksemse straten met op kop een
afvaardiging van de Groene Kapel en
verschillende afdelingsvaandels die
op hun beurt werden gevolgd door de
blikvanger van de optocht de «City
of Antwerp Pipers» die met hun
Schotse kledij en hun stijlvol optreden
de aandacht op zich wisten te vestigen
Tijdens de ontvangst in het nieuwe
lokaal mocht afdelingsvoorzitter Andre Rammeloo minister H de Bruyne

met dame en algemeen voorzitter H
Schiltz verwelkomen
Er was wel even hilariteit toen hij tijdens zijn welkomstwoord het nieuwe
lokaal Breughel noemde i p v Breydel
doch dat gaf algemeen voorzitter H
Schiltz de gelegenheid op deze lapsus onmiddellijk in te haken met de
hoop uit te spreken dat in de huidige
periode beider karaktertrekken nl de
menselijkheid van Breughel en de
strijdbaarheid van Breydel allen die
aan het leggen van de basis voor de
toekomstige Vlaamse staat medewerken zouden mogen bezielen
Tot slot wenste hij de afdeling nog
veel geluk met het nieuwe lokaal
waarna hem en mevrouw de Bruyne
een ruiker werd aangeboden en de
erewijn gedronken

200 agendapunten en veel palaver
Gemeenteraad van Antwerpen
Als men de agendapunten van de zitting met gesloten deuren, die steeds op
de openbare vergadering volgt, toevoegt hadden de raadsleden van de stad
Antwerpen een agenda met 200 punten af te handelen
Dat IS waarlijk geen peulschilletje, en het aantal betogen werkelijk indrukwekkend
Men zou gaan denken dat op deze wijze geen ernstig werk, noch beslissingen
op verantwoorde wijze kan verricht en genomen worden Een groot deel der
problemen werden reeds tijdens kommissiezittingen besproken Nu ging het
om eventueel bevestiging zoniet afkeuring der aangehaalde punten
Uit het pakket noopten een twaalftal onderwerpen onze raadsleden dan ook
nog tot een speciale tussenkomst
Het was Ray De Bouvre die van V U zijde de «feestelijkheden » opende Hij
verantwoordde de onthouding van de
rraktie omtrent de goedkeunng van
kosten voor de Nieuwe Schouwourg
nog steeds onvoltooid sinds een tiental jaren en inmiddels meer dan peperduur geworden De standpunten hierover zijn voldoende gekend Zelfde
raadslid hield een zeer gepast pleidooi, om wijlen burgemeester Craeybeckx te eren door toekenning van
zijn naam aan een straat of laan
Ray dacht thans de gelegenheid gepast daar er sprake was om in de
Orangerie van het Middelheim het
Dokumentatiecentrum
naar
Lode
Craeybeckx te noemen
Dure computers
Zelfde spreker vroeg ook een nadere
verklanng over de aankoop van een
reeks bomen voor aanplanting De
stad beschikt nl zelf over een uitgebreide kwekerij
Ook ging zijn zorg uit naar de kosten
die vooropgesteld werden tot aanpassing van lokalen van het Balletinstituut De Bouvre dacht te mogen
opmerken dat dit instituut toch in de
nieuwe KNS ingeplant werd
Tot slot van zijn reeks tussenkomsten
had raadslid De Bouvre het over de
uitbreiding van apparatuur voor het
stadsrekencentrum
uitbreiding die
z o n slordige 4 5 miljoen per jaar meer
zou kosten Ray De Bouvre vroeg toelichtingen over de rentabiliteitsweerslag van al die computermastodonten
en het onmiddellijk nut ervan voor de
plaatselijke bevolking
Kale reis

Schilde's-Gravenwezel

OPTIEK
WALTER

Anita Viaene legde het vuur aan de
schenen van het kollege Het ging om
de inplanting van een biblioteek in de
wijk Viswater te Berendrecht-Zandvliet
Hierover bestaat een synteserapport
van Schelde/Dijle dat voor die streek
wijkkultuurcentra voorziet waar dan
voorzeker een biblioteek kan in voorzien worden
Amta zag het dan ook met zo direkt
zitten waar het kollege mordicus
thans een biblioteekgebouw wil opnchten zonder dat ce Schelde/Dijle
plannen grondig door de raad werden
besproken
ZIJ verzocht dan ook om verdaging
van het punt tot een kommissie de
bestaande studie kan bespreken
Het kollege dacht de V U te kunnen

aanwrijven tegen een biblioteek voor
de bevolking der noorderdistrikten te
zijn maar kwam door de heftige reaktie van Viaene — bijgestaan door
fraktieleider Gerard Bergers — echter van een kale reis terug
Dieetklas
De VU-dame Gerda De Ryck kwam
tussen over verbouwingswerken in
de school aan de Lamonnierestraat
Bedoeld werd het innchten van een
dieetkookklas en een kookklas Het
antwoord van het kollege was zeer
vaag sprak slechts van een omvorming van een refter tot leskeuken met
eethoek en ekonomaat Waarvoor
toch maar eventjes 2 1 / 4 miljoen gevraagd werden
Uiteindelijk verzocht Gerda tot het
bekomen van een duidelijke en volledige raming
Ook het zwembad Wezenberg kreeg
haar volle aandacht De kabinebeveili
ging in dit Olympisch zwembad laat te
wensen over meerdere klachten over
diefstal lopen geregeld binnen
Goedkeunng voor de noodzakelijke
aanpassingen w e r d dan ook verstrekt Doch bleef het daar met bij
De Ryck wou wel eens weten hoeveel dure aanpassingswerken er nu
toch al wel gebeurd zijn in dit 240 miljoen kostende zwemdok En hoe het
komt dat men eerst nu efficient zal
handelen ' Waarom heeft men geen
voorbeeld genomen bv aan de verbetenngen in het Astridbad "^ Meteen
vroeg zij ook hoe het komt dat de
dne-meterspnngplank nooit gebruikt
mag worden
Staf De Lie haakte vooreerst in op de
tussenkomst van A Viaene en gaf als
het ware logistieke steun aan zijn
vrouwelijke kollega Cde oprichting van
de biblioteek te Berendrecht) Buiten
de bezwaren van Amta gaf Staf zijn
onrust te kennen voor het gevaar van
integratie in de Viswaterwijk Er komt
een postkantoor een telefooncentrale
een politiepost en een biblioteekgebouw
En tot slot pikte ons noorderdistnktraadslid nog in op een tussenkomst
van een C V P kollega aangaande vervoerproblemen Vooral met een vraag
naar betere uurregeling bij het openbaar vervoer Hij vroeg ook het volledige gebruik van het voorziene krediet
(1 4 miljoen er werd maar 900 000 fr
gebruikÜ terwijl de bevolking uitermate hoge ritkosten dient te betalen
WW

^.HERMES / 5 0 .
1 ^ SCHOOL - ) ^
Zu Liaan 54 55

M L e m o n m e i l a a n 209 211 . ; M

VOLLEDIG SEKRETARIAAT
STENO-DAKTYLO - TALEN
BOEKHOUDEN Tel 02i5ii 00 J3 B.u<;s

St.-Maartensfonds
Kempen-Limburg
Vrijdag 22 september om 20 uur in de
«Kapellekeshoef» te Tongerio Minister Rik Vandekerkhove spreekt over
•• De wegwerking van de sociale gevolgen van de repressie en de pensioenregeling »
Vragen dienaangaande zullen beantw o o r d worden W e staan allen op de
drempel van ons pensioen dus voor
ieder van ons van zeer groot belang
W e verwachten een zeer grote Of>
komst Ook met-leden zijn van harte
welkom Inlichtingen Vinex Jan Herenthoutsestwq 104-1 2410 Herentals,
tel 014-21 1719

Kortnieuws uit
Aartselaar
Vrijdag 22 september wordt er in de
<• Rodenbach » een voorlichtingsvergadering belegd over het wat hoe en
waarom van « Woonerven » Onze gemeenteraadsfraktie wil terzake de mening van de bevolking kennen en tegelijk informatie verschaffen over de
praktische mogelijkheden tot het innchten van woonerven in onze gemeente Iedereen is welkom en men
zegge het verder aan de buren i Aanvang 20 30 u Cwd)

Antwerpen-stad
Gepensioneerden
« Opsinjoorke »

in

Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden afdeling Antwerpen-Stad nodigt in haar lokaal « Opsinjoorke » Kipdorp 9 zijn leden uit op de 5e ledenvergadenng op 26 september te 16
uur Gratis koffietafel met aangepaste
muziek De 85-jarigen en meer worden gehuldigd en met een geschenk
bedacht Inschnjvingen worden verwacht in « Opsinjoorke » bij mevr Van
Broeck of bij de voorzitter H Peleman Van den Nestlei 16 tel 3919 27
Nieuwe leden hartelijk welkom i

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
^JM\ demokratische prijzen
uitgelezen dienstbetoon
K e s s e l s t e e n w e g 38
2260 Nijlen - Tel 0 3 1 / 8 1 8 8 4 1
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Who-drummer Keith Moon overleden

Terwijl de eerste exemplaren van
de allernieuwste elpee van de Britse topgroep «The W h o » ovter de
toonbanken rollen bereikte ons
het tneste nieuws dat de drummer Keith Moon, dé spring-in-'t
veld uit de hedendaagse showbizz niet meer is. Toeval of niet
maar daags voorheen was hij
nog naar de film gaan kijken van
de eveneens diep betreurde roekpionier Buddy Holly die op 3 febr.

1959 overleed en over wiens
leven een prent was gemaakt. En
diezelfde avond werd de geboorte van de rockster met een knalfuif herdacht. Deze keer was wellicht eentje teveel geweest voor
de dynamische muzikant die als
levensgenieter te weinig rust nam
en in die 14 jaar bij de « W h o »
heel wat watertjes doorzwom Hij
stierf een natuurlijke dood, toen
hij door zijn verloofde en een dok-

ter werd weggebracht.
Met regelmaat haalde hij het
nieuws met zijn (meestal misplaatste) grappen die niet iedereen van het Londense Societyleven smaakte, door zijn woeste
buien in hotelkamers, maar ook
met zijn prachtig drumwerk bij de
schaarse optredens van de laatste jaren. Met de nieuwe elpee
« W h o are you » wou Pete Townshend en zijn maats de groep
opnieuw in het volle daglicht stellen geprikkeld door de «comeback» van de suksesvolle tijdgenoten uit de beat-periode de
Kinks. Keith Moon was een drummer van formaat die samen met
de geweldige slagakkoorden van
komponist Townshend en nummers als «I'm a boy » en « Substitute» en het onlangs herwerkte
« My generation » (door punk Patty Smith) de Who maakte. De
zeer persoonlijke en doordachte
teksten werden door (Tommyrockopera) zanger Roger Daltrey
op voortreffelijke wijze en met
een uitstekende visuele show gebracht, de typische armzwaai van
Townshend incluis. De plaat
« W h o are you » is dus wellicht de
laatste schrijf die w e mét drummer Keith kregen. Wellicht zullen

„De Soldaat" op stap
door de Nederlanden
De In 1918 gecreëerde Geschiedenis van de Soldaat behoort tot een
van de meesterwerken van Stravinsky en geldt als een van de klassiekers van het moderne repertorium. Samen met Fagade, een entertainment van Edith SItwell en William Walton, werd het begin september voor het eerst gebracht in een volledig Vlaamse versie. De première ging door in de Gentse KNS in het kader van het Festival van
Vlaanderen. Deze aantrekkelijke toneelavond is een co-produktie
van het Mimeteater Herman Verbeeck en het Vlaams Mobiel Kamerensemble. Op dinsdag 26 september wordt zij in de Antwerpse KNS
voor het voetlicht gebracht en vanaf oktober volgt een grote reeks
reisvoorstellingen doorheen Vlaanderen en Nederland. Een goede
reden dus om op dit muzlekteater even in te gaan.

De Geschiedenis van de Soldaat
is een over de hele lijn boeiend
meesterwerk: een verteld èn
geakteerd sprookje, afgewisseld
en ondersteund door speciaal
daartoe gekomponeerde muziek
van Igor Stravinsky. Reeds in
1928 werd dit werk hier gebracht
door het beroemde Vlaams Volkstoneel met coryfeeën als Staf
Bruggen, Renaat Verheyen en Johan de Meester in de hoofdrollen.
Toen speelde men de door Martinus Nijhoff vertaalde versie. Voor
de huidige voorstelling werd beroep gedaan op een nieuwe, zeer
geslaagde vertaling van Stefaan
Van den Bremt. Deze vertaling
werd verkozen omdat ze veel
dichter aansloot bij de originele
versie (die nadien nogal eens>
geweld aangedaan werd). Autenticiteit was trouwens de grootste
zorg van regisseur Loet Hanekroot, die zelfs naar Lausanne
reisde om daar in de archieven
kennis te nemen van de eerste
aanduidingen van Stravinsky. Het
resultaat is niet alleen een geslaagde rekonstruktie, maar ook
een boeiend eigentijdse interpretatie met een funktioneel en fraai
decor van John Bogaerts, en een
geslaagde integratie van orkest
en akteurs. Het volkse aspekt
van het sprookje werd hierdoor
behouden, zonder evenwel de
verworvenheden van het hedendaagse teater over het hoofd te
zien.

aantal associatieve, vanuit de taaiklank geschreven nonsensgedichten van Edith Sitwell, waarbij William Walton (in 1922) de muziek
schreef. Het was er de dichteres
vooral om te doen de taal, los van
haar traditionele betekenis, te gebruiken als een autonoom muzikaal element De uiterst moeilijke
vertaling werd door de Gentse
dichter Bert Popelier op briljante
wijze tot een goed einde gebracht. «Fagade» werd ons gebracht als een kabaresk spektakel
boordevol
regievondsten
waarin het decor als een «levend» matenaal gebruikt werd.
Muziek, voordracht, mime en
dans wisselen elkaar in een wervelend ritme af. Het auditieve (ai
is de verstaanbaarheid van de
poëzie eerder gering) en het visuele lopen in elkaar tot één fascinerend geheel, wat beslist tot de
bedoeling van de auteurs behoorde (immers, de gedichten zijn niet
te verstaan, maar moeten als een
klank-gebeuren ondergaan worden).
O m verschillende redenen mogen we voor beide stukken van
een Vlaamse première spreken
(het uitvoerig gedokumenteerde
programma licht dit duidelijk toe).
Deze toneelavond laat de aandacht geen moment verzwakken,
voor kenners is hij een verfrissende brok «fijnproeverij», voor leken een prettige initiatie in het
hedendaagse muziekteater.
Vertolking op niveau

Fagade is een veel minder bekend stuk. Het bestaat uit een

De première die wij te Gent
beleefden kon ons globaal uiter-
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mate bevredigen, een paar routine-mankementen ten spijt. Als
Soldaat overtuigde Herman Verbeeck tenvolle. Zijn fysiek is deze
van zijn personage, zijn bewegen
dit van de ervaren mime, zijn harde diktie ingewortelde tragiek.
Groots is Leo Madder in zijn vele
verschijningsvormen als Duivel.
Zijn veelzijdig kameleontisch vermogen en beheerste dynamiek
waren telkens akteursstaaltjes
om met volle teugen van te gemeten. De dans van Jetty Roels, die
vanuit verfijnde Indische motieven evolueerde tot sensuele « moderne » patronen, suggereerde
trefzeker de emotionele metamorfose van de Prinses. Als Verteller

minder
geslaagde
nummers,
slechtere covers en ander studiowerk voor liefhebbers later op de
markt worden gegooid. Op de
kaftfoto het viertal midden elektronisch materiaal, en weer toeval of
niet, een cynische Keith op de
producerzetel met de woorden
«not to be taken away» (niet
weg te nemen !). Beste nummers
van de plaat zijn ongetwijfeld het
inleidende «New song» en het
afsluitende «Who are you», die
het meest in de stijl van de originele «Who»-klank liggen.

sel nog Vlaams publiek voorhanden is om deze muziek te kopen.
Wij (en die vele anderen tijdens
zijn Mallemunt-optreden op Roodebeek) hoorden hem veel liever
met zijn expressievere liedjes, zoals ommekantje «Castelli di cannero», met een knipoog naar
Dylan, waarin Kris sedert Lamp
en Lazerus, St-Lukas en «'t
Hoekske» nog steeds op zijn
best is. (Philips 6021-208)
André Bialek woont te Hoeilaart,
maakte reeds een elpee en een
suksesvolle Europese toernee, is
na zijn fijne beurt op Nekka vorig
jaar en het vlijmscherpe liedje
«Belle jigue» (!) terug met een
singeltje «Gai reggae» (op IBC).

Nu de toekomst voor « The W h o »
erg onzeker wordt zal er dienen
te worden uitgekeken naar een
vervanger. Ons rest niets anders
dan het voorlopig te houden bij
het bestaande platenmateriaal.

Een voorloper van zijn elpee die
wellicht
begin
oktober
verschijnt ? Prettig, ongekompliceerd
en fijn gebracht. Bedoeld voor zij
die breeddenkend zijn muziek internationaal zien. Big Bill Krakkebaas zit met zijn Leuvense groep
momenteel in Londen en heeft
vandaag zijn tweede elpee ongeveer opgenomen. Gans het Leuvense zit te wachten op het resultaat!
Serglus

Singels van bij ons
Kris de Bruyne is er weer met
een 45-toerenschijf, «Oh mama»
is een stevige Vlaamse rocker
geworden zonder pretentie, stevig gezongen en begeleid door
zijn vernieuwde groep rond Joris
Verdin, die met Kris zelf produceerde. Vraag is of na Big Bill en
minder suksesvolle Luk van Kes-

(en regisseur) zorgde Loet Hanekroot niet alleen voor een met de
nodige geladenheid gebracht verhaal, maar tevens voor een goede doorstroming van het tempo
en harmonische bindingen tussen
tekst en muziek. Een muziek die
door het Vlaams Mobiel Kamerensemble (onder leiding van Eugeen Lievens) zeer knap vertolkt
werd, met een extra pluim voor
de prachtige soli van Dirk Vermeulen (wat meteen een aanbeveling IS voor de plaatversie van
deze produktie).
«Fagade» kwam over als een
amusant en meeslepend, maar
wel iets minder gaaf geheel. De
groep had het zich dan óok biezonder moeilijk gemaakt, met een
voortdurend wisselende decortechniek, met een veelheid aan
kostumes en al evenveel stylistische richtingen. Na enig «inspelen» zal ook hier wel de nodige
routine bereikt worden, zodat de
technische bekommernissen niet
langer meer zichtbaar blijven. Als

Jetty Roels en Loet Hanekroot als protagonisten

in een van de speelse

groot positief punt geldt voor
deze uitvoering van « Fagade » het
feit dat het scenisch gebeuren
niet geldt als illustratie van tekst
en muziek, maar er autonoom
naast loopt, zodat het geheel een
geslaagde
dubbele
dimensie
krijgt
Met dit avondvullend programma
heeft het Festival van Vlaanderen
(eindelijk) het jonge Vlaamse muziekteater een volwaardige kans
gegeven. Het Mimeteater Herman Verbeeck en het Vlaams
Mobiel Kamerensemble hebben
overtuigend bewezen deze kans
waard te zijn. Eerlang is deze produktie te zien in Antwerpen, Mechelen, Dilbeek, Koekelare, Kortrijk, Turnhout, Gent opnieuw, Hasselt, Blankenberge, De Panne, Asse, Deinze, Brussel, Bornem, Oostende, Neerpelt, Strombeek... en
de kalender voor Vlaanderen ligt
(naar het zeggen van de initiatiefnemers) nog maar voor de helft
vast. U hoeft de Soldaat en Fagade dus niet te missen.

Fagade-taferelen.
(Foto Gerald
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Boek van de maand:

Wereldgeschiedenis
in foto's en data
Als derde « boek van de maand » kwam zopas een merkwaardige uitgave op de affiche De Wereldgeschiedenis in foto's
en data
Nog even in het kort de Vereniging ter Bevordenng van het
Vlaamse Boekwezen kiest een bepaald boek uit en biedt dat
gedurende éen maand aan een sterk verminderde pnjs de
lezers aan De Wereldgeschiedenis is het derde dit jaar een
vierde is voorzien voor de laatste maand van 1978
Het boek is een ietwat eigenaardige encyclopedie waann
men de wereldgeschiedenis terugvindt opgedeeld in drie
zeer ruim gehouden vakgebieden politiek, maatschappij en
ekonomie, wetenschap en kunst De onginele versie van het
boek verscheen een jaar geleden bij Westermann Verlag te
Braunschweig In het Duits taalgebied kent het boek een
groot sukses Bij de Nederlandse vertaling kreeg het werk
een meer Belgisch en Nederlands aksent, wat te sterk op
Duitsland was afgestemd, werd geschrapt en vervangen
door feiten en gebeurtenissen uit de Nederlanden
De uitgevers, Orion te Brugge en Gottmer te Nijmegen, zeggen duidelijk dat het werk geen wetenschappelijke pretenties
heeft, er worden in het boek geen nieuwe feiten aan het licht
gebracht, maar de bekende foto's en data worden wellicht
voor de eerste keer — kronologisch en zonder kommentaar
— naast mekaar gezet
Zo begint het boek 1 000 000 jaar voor Kristus met de oermens en eindigt in 1978 bij de gebeurtenissen in Shaba, het
EEG-overleg in Kopenhagen en de plannen om 150 jaar België te gedenken
Daartussen zit alles, netjes opgedeeld in dne banen, in de
rand het jaartal vermeldend Het boek leest als een vervolgverhaal, wat geschiedenis eigenlijk ook is Spijtig lijkt ons het
met vermelden van de juiste data B v 1961 de dood van
Ernest Hemingway en Antoon Gooien, geen data vermeld
1963 de moord op Kennedy, maar geen datum Ons inziens
een hinderlijk tekort Wie echter rond een vaag trefwoord of
een «slecht gehoorde datum» meer uitleg wil kan ruimschoots terecht in deze Wereldgeschiedenis
Het boek bevat verder een schat aan illustratiemateriaal
zowat gelijkmatig verspreid over alle tijden
Het belangrijkste facet van dit boek is echter het gelijktijdig
indelen van de geschiedenis want al te vaak is geschiedenis
een moeras van los van mekaar levende feiten die in werkelijkheid zeer nauw met elkaar verstrengeld zijn zodat ze best
met gesplitst worden behandeld En dat is dan toch wel een
zeer positief aspekt van deze uitgave
Had dit boek echter voldaan aan de eerder gemaakte opmerking en wat meer uitleg gegeven bij de feiten, dan was deze
Wereldgeschiedenis een ideaal werk geworden voor al degenen die in het verleden bladeren, voor de pret of omdat het
moet
Voor ons mocht de uitleg wat meer om het lijf hebben,
geschiedenis is ten slotte met alleen maar een jaartal en een
paar namen, maar het verhaal van mensen die echt hebben
geleefd en iets hebben betekend CMVU
Wereldgeschiedenis, foto's en data, 212 pagina's, 350 illustraties,
24 X 31 cm, 375 fr tot en met 7 oktober, daarna 625 fr

Hundertwasser en Christo
Vorige week donderdag werd in
het Palels voor Schone Kunsten
te Brussel het nieuwe tentoonstellingsseizoen geopend met
een paar prestigieuze tentoonstellingen de Oostenrijker Friedrick Hundertwasser (Wenen
1928) en de te New York wonende Bulgaar Javachef Christo
(Gabrovo, Bulgarije 1935).
Hundertwasser is zowel als schilder (invloed van Klimt) als graficus bedrijvig Hij ontwerpt ook
wandtapijten Hij is tevens aktief
als protagonist van het menselijke wonen, geïllustreerd met architektuurmodellen met daarnaast
het monumentale, zowel met maketten als met tekeningen op
groot formaat
Hundertwasser
heeft zijn pleidooi voor het menselijke wonen ook in pamfletten verdedigd
Stilistisch sluit hij aan bij de Jugendstil (Art nouveau), kolonstisch IS hij schatplichtig aan Klimt,
evenals kompositorisch Maar inhoudelijk IS hij in de eerste plaats
zichzelf met soms ietwat verfomfaaide schetsen, akwarellen, studietekeningen, lito's, etsen, silkscreen en gekleurde houtsneden
Hundertwasser is nu eens een
vertederende poëet, dan weer een
fantast, die zowel in het kleine als
in het grote formaat zijn man
staat In een en dezelfde zaal zien
w e panelen die een halve wand
beslaan en piepklein grafisch
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en kunst

werk, soms maar met het formaat
van een zakboekje
Deze tentoonstelling heeft reeds
de halve wereld afgereisd en
gaat na Brussel naar de nog met
bezochte tweede wereldhelft
Christo schijnt wel met zijn «The
running fence» — het doorlopende hek — een worp te doen naar
een vernieuwing van het landschap in beeld Hij doet dat aan
de hand van fotografische opnamen van meestal heuvelende
landschappen, die hij «middendoor snijdt» met het oprichten
van aan elkaar gezette banen stevige witte stof, die een gordijn vormen over een lengte van 40 km,
met een hoogte van 5,50 m Hij
voltooide dit reuzenwerk in oktober 1976 Het ging er volgens
Chnsto om het verbinden van
oceaan en autosnelweg in het landelijke Noord-Califorme
Men denkt aan een moderne uitgave van de Chinese Muur
met
prachtige lichtspelingen, die de
aantrekkelijkheid van dit «bolwerk » nog verhogen Het is supeneure en monumentale Spielerei,
tevens een zeer dure onderneming, want er kwamen een hele
ploeg en werktuigen aan te pas
Voeg daarbij het fotograferen,
vergroten en afdrukken op grote
panelen en men kan aannemen
dat dit «met-alledaags kunstwerk» zeer veel geld heeft qe-

kost Daaraan ontbreekt het met
in de States
Het derde luik van deze openingstentoonstelling wordt gevormd
door pastels en tekeningen van
Marianne Dock, Henri Van Eepoel en Dominique Fornal Wie
weet hoe delikaat pastel is, maar
ook hoe kleurenkrachtig deze matene is, zal grif toegeven dat de
hier tentoongestelde pastelschilderijen (op zeer groot formaat)
het plastisch goed doen (RC)
T ot 15 oktober. Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, Komngsstraat 10, dagelijks van 9 tot 16 u
Worden aangekondigd
Magritte,
belangrijke
retrospektieve
(van 28 oktober tot 31 december)
en Panamarenko (van 17 november tot einde december)

Het Zannekinpad
te Lampernisse
Dit jaar herdenken we de slag bij
Kassei (1328) waar het Vlaamse
leger, onder Nikolaas Zannekin,
werd overwonnen door de knjgsmacht van de Franse koning Filips VI van Valois Duizenden Vlamingen, onder wie hun aanvoerder vielen in de strijd Zannekin,
ofschoon een buitenpoorter van
Brugge, was eigenaar van een
hoeve te Lampernisse De Vlaamse toeristenbond heeft dan ook
een Zannekinpad ontworpen in
deze voormalige gemeente thans
ingelijfd te Diksmuide
E H Godfned van den Berghe, is
in de brochure met bovenstaande titel, nr 228 in de Vlaamse toenstische biblioteek onze gids
door dit typisch dorp in de lichtgolvende zandleemstreek van de
Westhoek
Lampernisse telde in 1970, voor
de inlijving bij Pervijze slechts
216 inwoners op 1445 ha Toch
zijn het voormalig gemeentehuis
en de wederopgebouwde gotische Kruisverheffingskerk (met ingemetselde gedenksteen voor
Zannekin) het nader bekijken
waard
De wandelaar bekomt uitvoenge
geschiedkundige uitleq daar de
brochure als een volledige monografie van Lampernisse is geworden, met alleen zeer geschikt
voor de toerist maar als naslagwerk
Losse nummers van de Vlaamse toeristische biblioteek zijn zolang de voorraad
strekt te koop in al de VTB-boekhandels
tegen 30 fr per eksemplaar (32 fr per
post) Men kan daar ook inschrijven op
een abonnement voor twaalf achtereenvolgende nummers tegen slechts 300 fr verzendingskosten inbegrepen Zulk abonnement kan op ieder ogenblik ingaan
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ANTW./WILRIJK-TEL. 031/49 39 00
PRINS BOUDEWIJNLAAN 321
BRUSSEL-TEL. 02/219 43 22
Koloniënstraat 50
GENK-TEL. 011/35 44 42
Winterslagstraat 22
GENT-TEL. 091/25 19 23
Onderbergen 43
LEUVEN-TEL. 016/23 37 35
Brusselsestraat 33
ST.-NIKLAAS-TEL. 031/76 73 27
Zamanstraat 54
Alle werkdagen van 9 tot 18 uur
Ook op zaterdag van 10-12 u. en 14-16 u.
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Nellie Rosiers:
AARTSELAAR — Een gesprek met Nellie Rosiers heeft iets stormachtigs. Misschien is de aanwezigheid van echtgenoot Guy (eveneens regisseur amateurteater en met nogal diametrale opvattingen terzake !) daar niet vreemd aan...
Eigenlijk kenden wij Nellie al langer en u wellicht ook. Zij speelde nl. Sabine
Arnauld in Collet-Drouots -De dood van een Non ' (naar de roman van Maria
Rosseels) en sinds kort zien wij haar opnieuw aan het werk, als de sekretaresse
Mireille, in de nieuwe TV-reeks «De Kollega's >• van Jan Matterne. Dit laatste
was wel de aanleiding om eens met haar te gaan praten. Over amateurtoneel en
uiteraard ook een stukje over haar carrière, zelfs al tilt zij daar zelf niet zo zwaar
aan...

platonische verhouding met haar
baas, mijnheer Persez. Het lijkt misschien wat onschuldig, maar het konflikt IS steeds latent aanwezig...
Filip, Nellie's jongste zoontje — er is
ook nog Peter — komt huilend binnen.
Hij is gevallen bij het basketten. Nellie:
« Moed jong, jij komt nog wel eens bij
de Harlem
Globetrotters!»

Zij laat zich zo goed en zo kwaad het
gaat wegzakken in een al wat oudere
poefzetel die onderhand wel aan een
opkikkertje toe is. Zelf krijgen wij een
deel van de zitbank toegewezen, terwijl Guy zich (wijselijk ?) op de achtergrond houdt. Het gesprek kan beginnen.

« Wij» : Je hebt in « De Dood van een
Non» de non gespeeld. Dat was wel
een rol die in het oog sprong. Zijn er
nadien geen aanbiedingen meer gekomen ?
Nellie: Toch wel, ik werd o.m. gevraagd voor Ralf Boumans «In alle stilte». Maar daarop ben ik met kunnen

f#

nodige zelfvertrouwen kunt geven, zodat hij zich vrijuit over het toneel durft
bewegen, heb je ai veel bereikt, vind ik.
« W i j » : Als WIJ het goed 'begrijpen, is
het uiteindelijk een kwestie van tijd en
mogelijkheden. Nellie, hoe zie jij de rol
van de regisseur dan ?
Nellie : wel, hij heeft de leiding over het

Dood van een Non

maken
ging?

met

jullie

Vlaamse

overtui-

Nellie: Je moet in het leven met iets
bezig zijn, bij ons is dit met volle overgave toneel. Praktisch brengt dit met
zich dat er omzeggens geen tijd overblijft voor iets anders, politiek bij voorbeeld. Ik vind dat soms spijtig omdat je
een aantal dingen onvoldoende kan
volgen en ze ook minder goed kan
begrijpen. Moest ik in de politiek staan,
ik geloof niet dat ik tot veel kompromissen zou bereid zijn, ik ben een karakter dat geen duimbreed toegeeft!
« Wij» ; Hoe staan jullie tegenover het
probleem Brussel, toch de struikelsteen in het Egmontakkoord ?
Nellie: Als ik in Brussel kom, wil ik

Toneel spelen doe ik met het hoofd f f

Wij herinneren ons Nellie en Guy een
eerste maal ontmoet te hebben tijdens
een VUJO-nieuwjaarsfuif te Aartselaar, nu zo'n 8 a 9 jaar geleden. Nellie,
toen volop in opleiding aan het conservatorium hield er nochtans forse opinies op na. Zo in de stijl van : wat baat
het aan politiek te doen, als de Vlamingen toch niet kultureel
geëmancipeerd
zijn I Ze kan zich die uitspraak nauwelijks herinneren en wij willen er haar
ook niet op vastspijkeren, maar het
ontneemt ons wel de aanzet tot het
gesprek...
« Wij» : Toneel en ook amateurtoneel
kan je moeilijk trekpleisters voor het
groot publiek noemen en akteren zelf
is ook al niet voor iedereen weggelegd, of vergissen wij ons ?
G u y : De mensen die bij het Aartselaars Toneelgezelschap (ATG) toneel
spelen, komen uit diverse middens, het
zijn geen hooggeschoolde akteurs,
maar ze bereiken wel mooie resultaten. Persoonlijk vind ik dat iedereen
die toneel wil spelen daartoe de kans
moet krijgen. Er bestaan natuurlijk fysische handicaps die het iemand onmogelijk kunnen maken op het toneel te
staan...

geheel. wanneer een regisseur binnen
het totaalbeeld op iets staat, moet je
als akteur passen. Persoonlijk houd ik
het bij een ietwat lossere begeleiding
van de akteurs, wat wel eens voor
«professionalisme» wordt versleten,
maar wie op die manier zijn eigen
mogelijkheden leert ontdekken, komt
uiteindelijk veel verder...

De Kollega's
« W i j » : Nellie, we zien je sinds 9 september in het nieuwe BRT-feuilleton
op zaterdagavond. Hoe ben je in « De
Kollega's» belandt?
Nellie: Dat is via het Mechelse Miniatuurteater (MMT) gekomen, waaraan
ik vast verbonden ben « De Kollega's »
zijn eigenlijk ongeveer gelijktijdig (of
samen) als toneelstuk en als idee voor
een televisiereeks ontstaan. René Verreth en Mandus De Vos zijn bij de TVbewerking vertrokken van de idee en

ingaan, omdat ik verplichtingen had
tegenover het MMT. Een filmrol is
natuurlijk aantrekkelijk, maar de vraag
is, of men er een gezellige, vaste werkkring moet voor opgeven. Film is bij
ons zo'n eenmalige bedrijvigheid.
« W i j » : Terug naar de Dood van een
Non. Was de diskussie over zin en
onzin van het geloof, zoals ze door
Mana Rosseels gesteld was, al met
achterhaald op het ogenblik van de
verfilming ?
Nellie: De diskussies die de film heeft
uitgelokt, wijzen op de noodzaak om
hierover te praten. Er is de laatste tientallen jaren veel geloof vervaagt, maar
er is mets voor in de plaats gekomen.
Na de verfilming hebben wij urenlange
gesprekken gehad over zaken die in
de film voorkomen. Wanneer wij van
de eenvoudige dingen die Knstus
heeft voorgehouden er al enkele zouden kunnen waarmaken, zou onze

« Wij» : Ben je dan pessimistisch ?
G u y : Hoegenaamd niet, maar ik denk
dat de taktiek erin moet bestaan in
Brussel strukturen te voorzien waaraan de Vlamingen zich kunnen optrekken Wat Vic Anciaux momenteel doet
is zeer g o e d : wanneer de Vlamingen
eigen diensten en orgamzaties krijgen
die ze zelf kunnen uitbouwen, dan
groeit het zelfvertrouwen en het is precies dat wat wij missen zelfvertrouwen.
« Wij» . Je hebt tijdens de laatste jaarmarkt en ook tijdens de 11 juli-viering
een klucht gebracht uit het einde van
onze Gouden Eeuw. De taal ervan
doet nogal archaïsch aan. Denk je dat
zoiets de mensen nog kan boeien *?
G u y : Het feit dat de mensen bleven
staan, wijst erop dat dit toneel nog aanspreekt. Overigens blijven de mensen
niet staan voor de taal, wel voor hetgeen er gebeurt. Dit laatste sluit sterk
aan bij onze volksaard. Dat Vondel en
anderen uit de belangstelling zijn geraakt, ligt volgens mij aan het overdreven belang dat men aan de taal heeft
gehecht.

«Wij» : ...maai^al bij al blijft toneelspelen een aktivitêit waar betrekkelijk weinig mensen bij betrokken zijn...
Nellie: Ik zie ons bezigzijn met toneel
ook niet meer als een vorm van kulturele emancipatie. Gelijk wie kon daarmee bezig zijn. Wij hebben natuurlijk
onze Vlaamse overtuiging, maar ik
vind dat wij die moeten gescheiden
houden van onze toneelbezigheden.
Buiten de repetities blijft er tijd genoeg
over om over een of andere punt uit
de (politieke) aktualiteit een serieuze
boom op te zetten !
« W i j » : Hóe kijken jullie tegen dat
bezigzijn met toneel aan ?
Nellie : Daarover verschillen Guy en ik
grondig van mening...
« Wij» : leder om beurt dan !
Nellie: Wel, ik vind het fundamenteel
dat je bij toneelspelen je hoofd gebruikt. Het lichaam krijgt zijn impulsen
van hierboven (drukt wijsvinger tegen
voorhoofd). Anderzijds is het zo dat
iedereen zijn eigen lichaam moet leren
kennen en er de specifieke mogelijkheden moet van leren kennen. Bij het
akteren komt het er dus met op aan
de regisseur te imiteren, maar uitdrukking te geven aan bepaalde impulsen.
Het IS veeleer iets uitstralen, dan
alleen maar gebaren maken...
G u y : ...en ik geloof niet dat liefhebbers dat kunnen. Wie elke dag acht
uren achter zijn bureau zit, of aan zijn
werkbank staat, moet je een aantal
handigheden meegeven. Tijdens die
enkele uren dat je met toneel bezig
bent, krijg je niet de gelegenheid om
elke situatie te voeten uit uit te praten.
Wanneer je als regisseur iemand het

gerespekteerd worden. Mijn geld is zo
goed als dat van alle Franstaligen. Ontvangt men mij met een grijns omdat ik
Nederlands praat, dan ga ik buiten...
G u y : Ik geloof niet dat wij daar ooit
veel mee zullen bereiken . ten eerste is
lang niet iedereen bereid eenzelfde
houding aan te nemen en bovendien
zijn en blijven wij een minderheid te
Brussel.

Sommige mensen denken dat ik nooit kan lachen. Dat het anders kan, bewijst
deze foto « achter de schermen ». Ik heb bij mijn baas (René Verreth) een blauwtje
gelopen en hij brengt mij mijn handtas, die ik in mijn verwarring vergeten had.
de figuren uit het gelijknamige toneelstuk van Jan Matterne. W e hadden
het stuk al jaren — ook in Nederland
— met sukses opgevoerd.
« Wij» : Wat voor stuk is het eigenlijk ?
Nellie: Wel, het is voor een stuk realiteit. Een aantal akteurs van het M M T
hebben bepaalde anekdotes die in het
stuk voorkomen, vroeger zelf beleefd.
Ik zou niet zeggen dat iedereen een
stukje realiteit (uit de bediendenwereld) speelt, maar een aantal mensen
zullen zich ongetwijfeld in de personages herkennen. Het is een erg menselijke reeks, waarin elke figuur zowat zijn
eigen aflevering krijgt.
« Wij» : Welke rol speel jij ?
Nellie. Ik hoop dat de kijkers mij intussen reeds als de sekretaresse, Mireille
Puis, hebben herkend. Zij heeft een

maatschappij er waarschijnlijk heel anders uitzien...
« Wij» : Onlangs is de film opnieuw vertoond op TV. Hoe kijk je nu aan tegen
die prestatie ?
Nellie Niettegenstaande ik de film 10
a 12 keer in diverse zalen heb gezien,
zat ik toch uit te kijken naar de vertoning op TV. Ongelukkig viel dat op 11
juli en toen moest ik de Guldensporenvienng prezenteren. Ik vind de film nog
altijd erg waardevol en zeker toonaangevend voor het huidig peil van de
Vlaamse film. Persoonlijk heb ik natuurlijk een aantal bedenkingen bij de
manier waarop ik bepaalde scènes
heb gespeeld, maar ik geloof dat men
dat ook t.o.v. prestaties op toneel.
« W i j » : Jullie zijn allebei met liefhebberstoneel bezig, heeft dit iets te

« Wij >>: Van waar je voorkeur voor de
Gouden Eeuw ?
G u y . Ik vind dat wij daar — nu nog i
— terecht fier op mogen zijn. Je mag
met vergeten dat wij op dat moment in
Europa de toon, aangaven. De hertogen van Boergondié hadden hun residentie in Brugge en Gent, het Nederlands was de taal waarin de keuren
aan steden en gemeenten werden
gesteld. De grote verklaring na de
dood van Maria van Boergondié gebeurde eerst in het Nederlands, pas
dan in het Frans... Ik meen dat wij die
periode, die kultureel zeer rijk was
onder de aandacht moeten brengen
van een zo ruim mogelijk publiek.
Walter Decoene
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