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POSTZEGELS 
Als postzegelliefhebber had ik reeds 
in november j I de gelegenheid in uw 
blad de verspreiding in Vlaanderen 
van Franstalige publiciteit door de 
afdeling « Pro Post» van het ministerie 
van PTT aan te klagen Van bedoeld 
ministerie ontving ik toen de gebruike
lijke verontschuldigingsbnef voor de
ze zoveelste «vergissing» 
Wat heeft de heer Defosset echter 
opnieuw uitgevonden om de Vlamin
gen achteruit te stellen ' 
Op 18 dezer verschenen twee nieu
we zegels Een voor 75 jaar «Univer-
site du travail P Pastur a Charleroi» . 
met deze eentalige vermelding Volle
dig akkoord voor deze Waalse instel
ling maar wat vermeldt de tegen
hanger voor 150 jaar gemeentelijk on
derwijs te Gent behoudens deze VI 
vermelding «Gand 150 ans densei-
gnement communal» 
Let wel dhr Defosset is op dit gebied 
met aan zijn proefstuk 
In het begin van het jaar verscheen 
een postzegel ter gelegenheid van 
een jubeljaar van «Cie Royale des 
anciens Arquebusiers de Vise» na
tuurlijk zonder vertaling opnieuw ak
koord maar de tegelijkertijd ver
schijnende postzegel voor 150 jaar 
KVS te Brussel moest de idiote ver
melding dragen 

100 >^^' K V S 
ans 

Dus eentaligheid voor Wallonië twee
taligheid voor Vlaanderen «Kinderlij
ke vittenjen» of erger liefelijkheden 
zouden wel de reakties zijn van onze 
tegenstrevers indien zij mijn brief 
onder ogen mochten krijgen maar 
stel het omgekeerde maar eens 
v o o r ' 
Onze Egmont-ministers zullen wel an-
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dere katten te geselen hebben op dit 
ogenblik maar is er geen Vlaams-na
tionaal parlementariër die aan deze 

plagerijen een einde kan doen stel
len ' Het IS nochtans zeer eenvoudig 
wederzijds eentaligheid voor biezon-
dere postzegels (toeristische motie
ven, jubeljaren persoonlijkheden 
enzJ, maar geen moedwillige eenzijdi
ge di'^cnminatie i 

E S D Borgerhout 

Red — W I J hebben uw brief overge
maakt aan de voorzifter van de VU-
fraktie in de kamer van Volksver
tegenwoordigers 

PACIFISTISCHE PARTIJ 

Met verbijstering neem ik kennis van 
't artikel «Een oorlog ten achter» in 
het Wij-nummer van 14 september 
Daann wordt letterlijk gezegd en ik 
citeer « Zeker bij het Belgisch leger 

te korte opleiding en dienstplicht» 
Ik weet met of u beseft dat dit duide
lijk een pleidooi inhoudt voor een lan
gere dienstplicht terwijl in andere lan
den zoals de Verenigde Staten Cana
da en Groot-Brittanme die toch ook lid 
zijn van de Navo een beroep gedaan 
wordt op vrijwilligers Denkt u nou 
heus dat we een oorlog ten achter 
zijn"? We zijn er twee ten achter want 
de volgende wereldoorlog wordt on
vermijdelijk met kernwapens uitge
vochten Intussen besteedt ons land 
elk jaar opnieuw nutteloze miljarden 
aan bewapening Ik had van onze par
tij toch een pacifistischer standpunt 
verwacht dan dit artikel dat doet den
ken aan de koude oorlog 
Ik wil een duidelijk standpunt van de 
Volksunie inzake dienstplicht gewe

tensbezwaarden defensie en Navo of 
anders zou u een trouwe sympatizant 
kunnen verliezen 

Niemand schijnt er aan te denken dat 
de helft van de bevolking van dienst
plicht vrijgesteld is nl de vrouwen 
Bezoekt u maar es een soldatenkerk-
hof Daar zult u honderden jonge 
mannelijke slachtoffers vinden van de 
zo nobele dienst aan het vaderland i 

Als het de plicht is van elke burger 
zijn vaderland te dienen door dienst 
te nemen in het leger dan zijn vrou
wen blijkbaar geen burgers Nou dan 
hoeven ze ook niet op te komen voor 
burgerrechten 

Ik wens dus een duidelijk standpunt m 
verband met deze problemen 

J V , Wingene 

VERROKEN 

De laatste dagen is de naam Verro
ken veelvoudig in de pers versche
nen 

Jan Verroken werpt zich op als de 
laatste verdediger van de Vlamingen 
in Brussel Amper 15 jaar geleden 
was dezelfde Jan Verroken er als de 
kippen bij om Hertoginnedal met man 
en mach*- overal in Vlaanderen te ver
dedigen 

Menig Brusselaar herinnert zich het 
debat in de Maelbeek-Etterbeek waar 
hij ruim drie uren de mensen verveel
de met alle winstpunten ervan op te 
sommen 

Een ervan de faciliteiten in de randge
meenten 

Volgens Jan een winstpunt dat met
tertijd op een Vlaamse overwinning 
zou uitlopen 

Nu rommelt het om het in(uit)schrij-
vingsrecht 

Hier verwijs ik naar de open brief van 
FDF-burgemeester Mancq uit Kraai-
nem die alle nadelen van het inscnptie 
recht op een rijtje zet en zijn FDF-aan-
hangers bezweert er geen gebruik 
van te maken 

En dan maar huilen tegen de Volks 
unie die al het mogelijke doet om uit 
het misbaksel van Hertoginnedal te 
redden wat er nog enigszins positief 
kan uitgehaald worden 

J V , Erps-Kwerps 

MIJN MENING 

Graag schrijf ik u als 70-jange eens 
mijn mening over de politiek van van
daag ik sta reeds 50 jaar in de strijd 
voor de Vlaamse belangen ik ben fla
mingant geworden 50 jaar geleden 
toen ik bij het leger was ik werd 
gestraft omdat ik Vlaming was en 
toen ik dan de «corvees» moest 
opknappen hebben de Walen me nog 
uitgelachen 

Dat IS nu 50 jaar geleden het is hun 
allemaal vergeven maar vergeten 
ben ik het met Ik trok al naar de IJzer
bedevaart voor de oorlog en heb aan 
die bedevaarten de beste indruk over
gehouden 

Nu zijn we in 1978 en waar staan we 
nu"? Ik ben in geen enkele politieke 
partij, ik was een stille werker vol
gens mij zijn dat de besten maar ook 
de gevaarlijkste als ge die als tegen
strevers hebt (Ik houd met van 
hardschreeuwers) Ik heb steeds voor 
de Volksunie gestemd en denk dat te 
doen zolang als ik leef ik lees geen 
gazet maar volg wel de politiek langs 
de radio en tv 

Ik ga mijn mening eerlijk zeggen die 
oplossing van de Vlaamse kwestie 
dat duurt veel te lang dat moest 
allang opgelost zijn akkoord dat het 
met gemakkelijk is Het is spijtig dat 
een schone partij als de Volksunie nu 
zo een verdeeldheid moet meemaken 

Ik vind de heer Schiltz een knappe 
politieker doch de toekomst zal moe
ten uitwijzen of hij het goed gedaan 
heeft 

Verkiezingen ' Misschien, en dan me
kaar weer gaan bevechten in plaats 
van de franskiljons De geestesge
steldheid van Walen en Brusselaars is 
volgens mij nog steeds dezelfde Ik 
verwacht met veel van heel die ge
westvorming Volgens mij zouden we 
ons meer op Nederland moeten nch-
ten als volk en ook om de taal die wij 
begrijpen wat met de Walen met het 
geval is Met tienduizenden trekken 
Belgen op zaterdag en zondag naar 
Nederland wat aan de commerce ten 

goede komt en de Nederlanders he
ten ons van harte welkom Ook zou er 
op gebied van het nieuws op radio en 

tv een betere samenwerking moeten 
zi|n 

En dan zou ik als boerke van den bui
ten nog een woordje willen zeggen 
over die triestige figuur Nols van 
Schaarbeek T A K heeft hem eens 
een kursus Nederlands gegeven die 
zal hij wel in de vuilbak gesmeten heb
ben doch ik heb daar een betere 
remedie voor er moet in de grondwet 
geschreven worden dat al de burge
meesters van de Brusselse gemeenten 
en voorsteden perfekt tweetalig moe
ten zijn hetzelfde geldt voor de ka
mer- en senaatvoorzitters alsook 
voor de eerste-mimster Vijftig jaar 
geleden kon men in het leger geen 
korporaal worden als je geen Frans 
kon nu in 78 zou men van die grote 
politiekers toch wel mogen verwach
ten dat ze de beide talen spreken 
Ik heb veel achting voor die mensen 
die de taalproblemen moeten oplos
sen en die daar soms ganse nachten 
mee bezig zijn (wat zeker met goed is 
voor de gezondheid) en die trachten 
er het beste van te maken Wat de 
toekomst ons zal brengen dat moeten 
we afwachten doch dat er veel tegen
standers zijn van het Egmontpakt dat 
IS zeer zeker waar we zullen maar 
afwachten wat het allemaal worden 
zal En daarmee weet ge nu eens de 
mening van een oudgediende die 
steeds zijn plicht heeft vervuld wat de 
Vlaamse strijd betreft en die hoopt 
dat de Vlamingen eensgezind mogen 
worden in de strijd voor een beter en 
schoner Vlaanderen 

P V R 

Onteigende 
landbouwers 
gezocht 
Langs ons blad om wens ik in 
kontakt te komen met een le
zer, wonende in de omgeving 
van het vl iegveld van Deurne 
om zo te weten te komen hoe
veel landbouwers gronden ge
bruiken, die eerti jds onteigend 
werden voor deze luchthaven 

M I J werd off icieus medege
deeld 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-bestuursl id 

Oostende-Mariakerke 
Prins Roselaan 200 

te 8400 Oostende 

— Jongedame uit Mechelen 24 
jaar zoekt dringend werk in de 
restauratiesektor of als hulp in 
de keuken Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers Liersesteenweg 11 - 2580 
Sint-Katelijne-Waver of telefo
nisch op het nr 015-217900 
Referentienummer 1480 

— Gevraagd te Herentals voor 
houtverwerkend bedrijf te He
rentals schrijnwerker-meubel
maker voor de betrekking van 

magazijmer-machinewerkman 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers Liersesteen
weg 11 - 2580 Sint-Katelijne-Wa-
ver of telefonisch op het nr 015-
21 7900 Referentienummer 
1479 

— Gevraagd te Sint-Katelijne-
Waver dame voor wekelijkse 
kuisbeurt Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Joos Somers 
Liersesteenweg 11 2580 Sint-
Katelijne-Waver of telefonisch 
op het nr 015 '21 79 00 Referen
tienummer 1478 

Jongeman wenst betrekking als 
leerling-loodgieter op leerkon-
trakt (1609) 
Industrieel laborant A l scheikun
de zoekt betrekking Militaire 
dienst volbracht (1608) 
Jonge vrouwelijke daktylo 

(1607) 
Vrouw zoekt werk als sekreta-
resse Diploma hulpboekhoud
ster (1554) 
Jongeman met rijbewijs B Le
gerdienst vplbracht Zoekt be
trekking als chauffeur-besteller 
inVL-Brabant (1554) 
Diëtist Kan zelfstandig werken 

(1286) 
Technisch tekenaar Met onder
vinding (1463) 
Juffrouw zoekt werk als vertaal
ster Licentiate , (1614) 
Personen die deze werkzoeken
den een gepaste job kunnen 
aanbieden worden verzocht kon-
takt op te nemen met volksver
tegenwoordiger Paul Peeters 
Mechelseweg 62 te Kapelle-op-
den-Bos Tel 015-71 1422 

(N67) 

« Er worden voor een vzw in de 
provincie Antwerpen in het ka
der van het plan-Spitaels een 
aantal licentiaten of regenten li
chamelijke opvoeding gevraagd 
Kontakt opnemen met senator 
Van Eisen tel 014-314078» 

N70 

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

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

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

App te huur, centrum Opwijk 
vanaf 15 okt 
Tel F Berghmann 052-356889 

TE KOOP 
IN VERTROUWEN 

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

— Jonge dame (28 jaar) sekre-
tariaatservaring zoekt betrek
king 
— Juffrouw (18 jaar) diploma 
Handel A6-A2 zoekt passende 
betrekking 

Schrijven of telefoneren W Jo-
rissen Louisastraat 31 2800 Me
chelen 

Kempenland 

zoekt Frontersmars 

— Graag z o u de fan fa re 
K e m p e n l a n d k u n n e n be
sch i kken ove r de nnuziek 
van de F r o n t e r s m a r s M a r s 
die na 14-1918 d o o r o n z e 
o u d e f r on te r s o p alle be to 
g ingen en b i j eenkoms ten 
w e r d gespee ld 
To t nu t oe zi jn al onze o p z o e 
k ingen t e v e r g e e f s g e w e e s t 
W i e kan K e m p e n l a n d aan 
deze muz iek he lpen die w e 
te rug een erep laats in d e 
V laamse marsmuz iek wi l len 
g e v e n 

K o n t a k t a d r e s Fr van Des -
sel, Z a n d v e k e n v e l d e 15 
2260 Ni j len Tel 0 3 1 -
8 1 8 5 9 1 N71 
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KERNENERGIE: 
Weldra naar de stembus ? 
ANDENNE-OHEY — Volgende zondag wordt in deze herfstovergo-
ten Waalse streek een volksreferendum gehouden. De bevolking 
wordt opgeroepen een stem uit te brengen vóór of tegen de vesti
ging van een kerncentrale in deze onbesmette Ardense heuvelen. 
De verkiezingsstri jd wordt keihard gevoerd. De beheerders-promoto
ren van de dure elektrische bedrijven hebben niets onverlet gelaten 
om de «groene jongens» een kernpad in de milieukorf te leggen... 
De burgemeester van Andenne werd zowaar op het matje geroepen 
bij de provinciegoeverneur om de volksraadpleging georganizeerd 
door zijn gemeentebestuur te verantwoorden. 

Inmiddels is ons land vijf kerncen
trales rijk, zonder dat een parle
mentair debat over de energiepoli-
tiek werd gehouden Méér nog, er 
Zijn ministeriele beloftes voor een 
zogenaamd moratonum, een 
bouwstop, voqr kerncentrales, 
evenwel worden inmiddels bouw
vergunningen afgeleverd voor in
stallatie, uitbating van kernbedrij-
ven I Eurochemic in Dessel, gele
gen in de Antwerpse Kempen, 
dreigt spoedig een enorme nu
cleaire vuilbak voor het gehele 
land te worden 
Vijf jaar geleden kon CVP-minis-
ter Jos De Saeger zich nog ver
oorloven een publiek debat over 
de kernenergie van de hand te 
wijzen Vandaag kijken we even
wel reeds aan tegen een afval
berg van radioaktieve stoffen die 
met langer onder een regeringsta
fel kunnen weggeborgen worden 

Angstwekkend 
Nationaal sekretans Mark Dubrul-
le van de Bond Beter Leefmilieu 
zei dinsdag op een (vijfde kern-) 
perskonferentie ronduit dat 
de regeringsverantwoordelijken 
ven hebben de exploitatie van 
kernenergie aan ons land opge
drongen, hoewel steeds meer we
tenschappelijke rapporten de kern
energie in diskrediet brengen 
Het heeft veel voeten in de aarde 
gehad om een zogenaamde 
«Kommissie van Kernenergiewij-
zen» met een regeringsopdracht 

te belasten Na lang aandringen 
van onder meer de Bond Beter 
Leefmilieu werden dan toch tal 
van deskundigen met regerings
opdracht belast Inmiddels wer
den Doel, Tihange en andere dor
pen met romeinse kerncijfers be
dacht Doel I, II, lil Kwam dan 
het «ja, maar »-advies van de 
Wijzen Het kernenergiedebat ge
raakte in een sukkelstraatje de 
diskussies werden versast en ge
raakten verward in de splijtstof-
terminologie stralingsdosissen, 

sie van beraad inzake kernener
gie >', en met de publikatie van uit
treksels uit het energierapport 
van de Hoge Gezondheidsraad 
De Hoge Gezondheidsraad 
maakt inderdaad gewag van 
«angstwekkende vragen in ver
band met de veiligheid van de 
opgeslagen radioaktieve afval » 
Behalve die vaststelling zijn er 
ook volgende grieven 

• Zijn de voorgestelde groeivoe
ten inzake energieverbruik — 
voorgesteld door de elektriciteits
bedrijven— echt noodzakelijk, en 
zou het met maatschappelijk-eko-
nomisch méér verantwoord zijn 
de nadruk te leggen op bespa
ringen en bescherming van de 
volksgezondheid"? 

• Het onderzoek van nieuwe 
energiebronnen bleef in België ja
renlang op het laagste peil, dat in 

BOND BETER LEEFMILIEU 
VERONTWAARDIGD OVER 

DUBBELZINNIGE HOUDING VAN 
PREMIER TINDEMANS 

snelle reaktoren, mengsels van U 
en Pu, keramische toestanden, en-
zomeer 
Inmiddels geraakt een rapport 
van de Hoge Gezondheidsraad 
gericht aan minister van volksge
zondheid Luk D'Hoore, bijna in de 
vergeethoek 
Dat rapport is gedateerd 13 janu-
an 1978 
De elektriciteitsproducenten die 
hun kernavontuur met fabuleuze 
winstmotieven tegemoetzien, zul
len geenszins gelukkig zijn met 
de BBL-kntiek op de technische 
rapporten van de zgn « Kommis-

om het even welk industneland 
werd overtroffen 
• Men kan diskussieren over 
een koncessievergunmng voor 
een kerncentrale hier-of-daar, 
maar geen enkel kernspecialist 
kan zich ontdoen van de angst
wekkende vraag naar de veilige 
opslag, en behandeling van de 
afvalstoffen van de kernenergie 

Uithuizig 
Wat volgende zondag in Anden
ne gebeurt, kon dus blijkbaar in 
Vlaanderen eertijds met geschie
den een volksraadpleging over 

de inplanting van een kerncentra
le Niet in Doel, met in Mol, met in 
Dessel Momenteel wordt zelfs 
geen ruime (Vlaamse) perscam
pagne op het getouw gezet tegen 
de installatie van een radioaktie
ve afvalbak voor geheel België in 
Dessel 
Het Egmontpakt voorziet immers 
geen bepalingen over regionale 
spreiding van kerncentrales in 
Vlaanderen en Wallonië Meer 
nog dan de spreiding van de 
tewerkstelling in de kantklossenj, 
zal de uitbouw van de kernener
gie onze nabije toekomst, de toe
komst van de Vlaamse gewesten, 
ingrijpend bepalen 
Voor het eerst in de (jonge) tradi
tie van het wetenschapsbeleid in 
dit land heeft minister Rik Vande-
kerckhove onlangs beslist het 
snoeimes te zetten in de promo
tiestudies voor kernenergie en 
meer aandacht te schenken aan 
«zachte energie» 
De Bond Beter Leefmilieu noteert 
dit met enige voldoening, maar 
verzaakt uiteraard niet aan zijn 
dringende eis om spoedig — 
vóór het einde van dit jaar — een 
globaal energiedebat in het parle
ment op gang te brengen De 
voorzitters van kamer en senaat, 
en al de parlementsleden, worden 
hiertoe in een persoonlijke BBL-
brief aangespoord Het kan toch 
met langer blijven duren dat pre
mier Tindemans — al dan met uit
huizig — met kernenergieke 
dooddoeners het parlement naar 
een alsmaar meer onleefbare 
woestijn stuurt 

Zondag wordt in Andenne 
voor-en-tegen de kernenergie ge
stemd Hopelijk, IS de opkomst 
bemoedigend talrijk Wellicht, ho
pelijk, zal het parlementair ener
giedebat hiermee sneller dan tot 
nog toe verhoopt op gang ge
bracht worden (hds) 

PETROL, STAAL, TEXTIEL.... 

Een kluwen van eigenbelangen 
De sluiting van de RBP-raffinaderij in Antwerpen zou voor 
velen een ernstig teken aan de wand moeten zijn. De Ameri
kaanse investeerders laten West-Europa met de recessie
kater zitten. Nog nieuwe bedrijfssluit ingen, ook in de petro-
leumsektor, dreigen doorgevoerd te worden, 
fn dit licht moet de opstell ing van de vakbonden in het 
RBP-konflikt bekeken worden. Er wordt geëist dat 256 afge
dankte werknemers in dezelfde sektor met behoud van 
dezelfde hoge wedde werkgelegenheid aangeboden kri j
gen 

De Amerikaanse beheerders heb
ben de overlegprocedure aan 
hun laars gelapt, maar ze kwa
men wel hun financiële verplich
tingen na Dat kan met steeds bij 
andere afdankingen gezegd wor
den Men moet nu inzien dat het 
geen goede perspektieven kan 
bieden verlieslatende bedrijven in 
stand te houden, de overheid 
kan op dit krisismoment bezwaar
lijk gemeenschapsgeld in bodem
loze vaten blijven hevelen 
Vrij dnngend is wel de uitbouw 
van een nieuw industneel beleid, 
waarbij het aksent moet liggen op 
vervangende tewerkstelling Dit is 

het enige ernstig alternatief voc: 
de huidige massale afdankingen 

vier troeven 
Dat de vakbonden in sommige 
sektoren, vandaag bij RBP, weige
ren in te gaan op voorstellen voor 
tewerkstelling tegen eventueel 
verlaagde vergoeding kan spoe
dig leiden tot een misleiding van 
de arbeidende klasse, een korpo-
ratistische refleks duikt hier op 
Hiermee dreigt een verward klu
wen van eigenbelangen te ont
staan 

BIJ bedrijfssluiting werk weigeren 
in een andere sektor, en inmid

dels de ekonomische penkelen 
aanwakkeren (onder meer stij
ging van de benzineprijs enigs
zins beïnvloeden) is nu met met
een een opbouwend standpunt 
Nu er zoveel te doen is omtrent 
RBP, waarbij er veel gedacht 
wordt aan behoud van voorrech
ten, valt het op hoe sociale moei
lijkheden van enorm ruimer om
vang volkomen in de kou dreigen 
te komen, met name bijv de 
Vlaamse textielproblematiek Mi
nister Claes van ekonomische za
ken kondigde een nieuw globaal 
vijfjarenplan voor textiel en kon-
fektie aan dat voor 140 000 werk
nemers hoopvol zou moeten zijn , 
hoewel het zowat vaststaat dat 
er in deze sektor nog aanzienlijke 
afvloeiingen zullen geschieden 
Op het colloquium van het vor
mingscentrum-Dosfel, (vonge zon
dag), heeft Lucien Fruru, voorzit
ter van de Christelijke Textielcen-
trale, gewezen op de dynamiek 
en de groeikracht van de textielin
dustrie, die de regenng met alle 
mogelijk middelen dnngend dient 
uit te spelen De textiel en konfek-

tie zijn als element van tewerkstel
ling onvervangbaar, alleen al om
wille van de aard van het werk 
(grote tewerkstelling voor vrou
wen), en de zogenaamde afgelei
de werkgelegenheidsmultiplika-
tor 

Enkele Vlaamse topbedrijven in 
de textielsektor behoren tot de 
modernste ter wereld 

Waar minister Claes het gehaald 
heeft om nog maar eens de tex
tielsektor door een studiebureau 
te laten doorlichten is dan ook 
hoogst verwonderlijk Inmiddels 
gaat kostbare tijd verloren Voor
al IS er nu de politieke wil nodig 
om de vier grote troeven in de tex-
tielindustne uit te spelen 
Lucien Fruru heeft ze netjes op 
een rijtje gezet hoog gekwalifi
ceerde produkten, zin voor initia
tief, een «wonderlijk sociaal kli
maat», en de opmerkelijke werk
kracht 

Wat met steeds van andere sek
toren kan gezegd worden, waar 
momenteel met voorrechten ge
zwaaid wordt (hds) 

Zondag begint hij weer... 

De biezondere kamerkommis-
sie heeft haar taak beëindigd. 
Het wetsontwerp inzake de 
staatshervorming werd goed
gekeurd, zodat binnen twee we
ken de Kamer zich in openba
re vergadering over de teksten 
kan buigen. 
De overlijdensakte van de Bel
gische draak staat dus defini
tief op papier. En dit is voorna
melijk te danken aan de vast
beradenheid en loyauteit van 
het front van de Vlaamse par
tijvoorzitters, een uniek feit in 
de Vlaamse geschiedenis. 
Veel halleluja-kreten zijn niet 
opgegaan. Verbazing^wekkend 
is dit niet. Het stemt ons even
wel tot nadenken over de poli
tieke moraliteit van bepaalde 
mandatarissen en kranten. 
Hun dubbelzinnige houding 
doet heel wat vragen rijzen. 
Vooreerst, waar waren zij in 
1971 bij de goedkeuring van de 
grendelgrondwet? Waar wa
ren zij in 1974 bij het veto van 
Perin ? Waar waren zij bij de 
aanvaarding van de wet op de 
voorbereidende gewestvor
ming?... Het is onder impuls 
van de Volksunie dat deze 
voor Vlaanderen negatieve 
gang van zaken ten goede 
werd omgebogen. Niet door 
het opstellen van het zoveelste 
ivoren kamer-dokument — de 
nieuwste hobby van vele pro
fessoren — maar door, ver
enigd in één Vlaams front met 
CVP en BSP, keihard te onder
handelen met Walen en Brus
selaars. 

Goedkoop 
politiek 
aureool 
Eenmaal de kastanjes uit het 
vuur gehaald, gingen de pop
pen aan het dansen. Sommige 
parlementsleden wilden nog 
snel een nummertje * Vlaamse 
radikaliteit' ten beste geven. 
Terend op de verwezenlij
kingen van Egmont en Stuy-
venberg lokten zij schermutse
lingen uit over punten en kom
ma's. Van dubbelzinnigheid en 
halfslachtigheid maakten zij 
een politieke deugd om hun 
blazoen eens even op te fris
sen. 

Met de staatshervorming staat 
er evenwel meer op het spel 
dan het verwerven van een 
goedkoop aureool. Daaren
boven knagen zij aan de eens
gezindheid en het vertrouwen 
tussen de drie koalitiepart-
ners, en meer bepaald tussen 
de drie partijvoorzitters, die al 
hun energie aangewend heb
ben om loyaal en radikaal de 
Vlaamse belangen te verde
digen. En tot slot scheppen zij 
in Vlaanderen een sfeer waar
door de verwezenlijking van ja
renlang bevochten Vlaamse ei
sen, op het ogenblik van hun 
realizatie in een nederlaag 
worden omgetoverd. 
Even onbegrijpelijk is de hou
ding van sommige Vlaams-ka-
tolieke kranten, die zich bij dit 
spel een trouwe bondgenoot ge
toond hebben. Welk belang 
hebben zij bij dergelijke hui
chelachtige campagne met in
sinuaties allerhande over nai
jver, verdeeldheid en wantrou
wen ?ln ieder geval is deze lite
ratuur niet van aard om de 
kansen op een gezamelijk op
treden van de Vlaamse partij
en te bevorderen. Voor ons is 
het antwoord alleszins duide
lijk. De strategie van deze tra
ditionele Vlaamse kranten 
wordt niet ingegeven door de 
bekommernis om een zo soiled 
mogelijke Vlaamse staat, 
maar doodeenvoudig door de 
bekommernis om een zo snel 
mogelijk overlijden van de 
Volksunie. 

Deze konklusie kan grof lij
ken. Het is nochtans alleen de 
omzetting van de wijze waarop 
de laatste weken artikels 'ge
pleegd' worden en politieke 
nummertjes opgevoerd wor
den. 

JJi.. 
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Zelfstandigen 
tegen hoge belastingen 

5 0 BELASTING 

VU heeft trouwste 
kiezerspubliek 
In het IPC hield het Algemeen 
Verbond van de Zelfstandige Ar
beid (uitgeefster van het bekende 
weekblad «Het Sociaal Ver
weer ») een perskonferentie waar-
In zijn campagne tegen de te 
hoge belastingsdruk nader werd 
toegelicht. Een eerste aktie is het 
verspreiden van een affiche, die 
de wurggreep van de fiskus op 
treffende manier weergeeft. 

In opdracht van het A V Z A hield 
het Interuniversitair Instituut voor 
advies inzake opiniepeiling, een 
opiniepeiling, waaruit al dadelijk 
bleek dat met minder dan 66 t.h. 
van de ondervraagden meent dat 
de overdreven belastingsdruk op 
het beroepsinkomen een van de 
oorzaken van de werkloosheid is. 
Ongeveer de helft (46,8 %) acht 
de vrouw, die nauwelijks meer 

Vreemde 
schoolvri • • • 

Het is algemeen geweten dat de Brusselse scholen door 
een enorm groot aantal kinderen van vreemdelingen wor
den bevolkt. 
Enkele cijfers van '77 geven een scherp beeld van de 
vreemde si tuat ie: 

• De Vlaamse scholen telden, alle netten samen, 622 vreem
delingen. 

• De Franse kleuterscholen en lagere scholen (dus zonder 
secundair onderwijs) telden 37.848 vreemde kinderen. 

• In de Franse scholen vormen de vreemdelingen één der
de van de schoolbevolking. 

• 95 Franse scholen tellen meer Marokkaanse dan Belgi
sche kinderen 

• In 21 scholen is het aantal buitenlandse kinderen geste
gen tot meer dan 90 t h. In 20 scholen beloopt dit aantal 
meer dan 80 t h In 25 scholen beloopt het meer dan 
70 t.h. De gemeente Schaarbeek haalt het rekord met 10 
scholen, die tenminste 90 t.h. kinderen van gastarbeiders 
tellen 

• In Sint-Joost-ten-Node verminderde het aantal Belgische 
kinderen met 46 t.h. Het aantal Marokkaanse kinderen 
steeg met 12 t.h., het aantal Turken met 70 t.h. 

• Sint-Gilhs telt 10 scholen met tenminste 30 t h. vreemde 
kinderen 

verdient dan het dopgeld, dwaas 
is nog uit werken te gaan. Het is 
dan ook met te verwonderen dat 
niet minder dan 80 % weigert bij
komende prestaties te leveren. 
Een meerderheid zou meer wer
ken indien de belastingsdruk zou 
verlagen. 

Uit de antwoorden op de vraag, 
of de ondervraagde zou stem
men voor een partij met als enig 
programma de herwaardering 
van de arbeid door een grondige 
hervorming van de fiskaliteit. 
Steeds volgens de opiniepeiling 
zouden de partijen een onrust
wekkend aantal kiezers verliezen, 
die zouden stemmen voor een 
anti-fiskuspartij; 66 % FDF, 61 % 
PVV en evenveel voor de Brus
selse liberalen, 53 % voor de 
PSC, 51 % voor de BSP, idem 
PRLW, 50 % voor de CVP, idem 
voor het RW, 44 % voor de PSB 
en slechts-40 % voor de Volks
unie. Daaruit blijkt dat alle hetze 
ten spijt de VU het minst door 
afvalligheid wordt bedreigd, al
thans wat de socio-ekonomische 
sektor betreft. Het A V Z A noemt 
de «waanzinnige belastingsdruk» 
in België een aanslag op de ijver. 
De ijver wordt immers fiskaal 
gestraft, met als uiteindelijk ge
volg lusteloosheid, ontmoediging, 
rem op de produktiviteit. Een 
tweede gevolg is een aanslag op 
de ekonomie, waar toch de voor
uitgang afhangt van de arbeids-
lust van de bevolking. Ten slotte 
is het huidig fiskaal stelsel een 
aanslag op de eerlijkheid. De fis-
kaliteit spoort tot onburgerlijk ge
drag aan (ontduiking en sluik-
werk). 

Ten slotte hoopt AVZA-voorzitter 
Pauwels dat twee onlangs opge
richte partijen met een anti-zwa-
re-fiskaliteit als voornaamste stre
ven, zullen samenwerken. Een 
dergelijke partij zouu dan de 
steun van het A V Z A genieten. 

Notariële solidariteit 
Niet alleen de pers en de open
bare mening hebben negatief ge
reageerd op het besluit van de 
minister van Justit ie, de erelo
nen van de notarissen met 20 "/o 
te verhogen, op een ogenblik dat 
men van de andere Belgen nog 
steeds offervaardigheid vraagt, 
wat praktisch neerkomt op de 
blokkering van talrijke wedden 
en lonen. Ook minister van Eko-
nomlsche Zaken Willy Claes is 
ontevreden. Hij verwijt Van Els-
lande, hem niet te hebben ge
raadpleegd, daar toch Ekonomi-
sche Zaken het aangewezen de
partement is om mede te beslis
sen in dergelijke aangelegen
heid. 
Zou het trouwens niet kunnen 
dat het notariaat voorbijge
streefd is en dat bv. een dienst 
als deze van het Kadaster even 
goed de taak van de notarissen 
zou kunnen overnemen?... 
Voor de petite histoire in ver
band met deze zaak herinnerde 
het satirisch weekblad PAN aan 
het feit dat Van Elslande's voor
ganger op Justit ie, Herman Van-
derpoorten ten voordele van de 
zoon van de huidige justit iemi
nister te Alsemberg een nota
riaat had opger icht 

Te leper stond vorig weekend de 
herdenking van Hugo Verriest 
aan de orde, o.m. met de onthul
ling van het Verriest-monument 
(van beeldhouwer Jef De Keyser 
uit Langemark) door minister De 
Backer, die tevens een toespraak 
hield, na de inleidende toespraak 
door Daniél Merlevede, promotor 
van deze herdenking 
Kultuurraad-voorzitter Maurits 
Coppieters hield — een zeer 
gewaardeerde — akademische 
rede. Hij herinnerde aan de histori
sche rede van Verriest op 26 de
cember 1872 te Roeselare. 
«Eertijds heeft er een volk be
staan ». Voorzitter Coppieters ver
geleek de toen 30-jarige pnester-
dichter aan Perikles, Fichte (Rede 
an die deutsche Nation) en Mar
tin Luther King. Deze rede bete
kende een mijlpaal in de verdere 
ontwikkeling van de Vlaamse be
weging. Hij is zelfs modern in zijn 
waardering van het autentieke en 
in zijn afwijzing van het modieuze, 
in zijn optimisme, in zijn geloof in 
de toekomst en in zijn overtuiging 
dat de staat en de overheid 
slechts een kader kunnen ter 
beschikking stellen, terwijl een 

ters zoals Gezelle, Rodenbach, 
Verschaeve, Wies Moens en An
ton Van Wilderode. 

DOORZETTEN 
Voorzitter Coppieters schetste 
dan de toestanden in Vlaanderen 
in het verleden en maakte een 
treffende vergelijking tussen het 
Vlaanderen van 1872 en dat van 
1978. Welk enorm verschil I Maar 
de inspanning moet verder gezet 
worden, zoals Verriest zelf in een 
waarschuwing onderstreepte. 
Ook moet Vlaanderen zich op het 
internationale vlak gaan bewe
gen. Waar blijft de Europolitiek 
voor Vlaanderen ? Is het niet 
beangstigend dat tien maanden 
vóór de eerste Europese verkie
zingen er geen Vlaamse visie op 
de toekomst van Europa is. Wij 
moeten nochtans vanuit een erva
ring van 150 jaar een eigen visie 
ontwikkelen. Hetzelfde geldt de 

ontwikkelingssamenwerking. 
Nochtans beschikt het Vlaamse 
volk reeds over een zekere 
macht straks na de goedkeuring 
van het Egmontpakt nog meer, 
zeker meer dan de Schotten, de 

Hugo Verriest 
herdacht 
goede samenleving pas ontstaat 
door het verwerven van een ei
gen kuituur en levensstijl. Onder
wijs, arbeidersbeweging en natio
nale beweging hebben dit be
werkt. 
42 jaar later (in 1914) bevestigde 
de toen bejaarde «paster van te 
lande » de rede van Roeselare, op 
een moment dat de Vlaamse 
beweging een halve eeuw oud 
was en stilaan een voelbare, le
vende stroming in de Belgische 
samenleving werd Hij onder
scheidt een dubbel proces : eens
deels de politieke strijd voor ont
voogding en tegen de nationalize-
ring, anderdeels een proces van 

' njping en groei, waardoor onze 
gemeenschap zich gedeeltelijk 
een eigen plaats in de wereld
samenleving verwerft. Dit alles 
gaat met zonder konflikten, botsin
gen, spanning en misverstanden, 
menselijke grootheid en kleinheid, 
dissidenties, ketters en martela
ren. In 1978 kunnen we echter 
zeggen « DIT VOLK HERLEEFT I» 
De redenaar vergeleek dan onze 
emancipatiebeweging met deze 
belichaamd door een Heine, een 
Yeats, een Gandi, een Sengor. 
Maar Vernest is nog meer hij is 
een schakel in de ketting van dich-

Welshmen, de Basken, de Katala-
nen, de Bretoenen, de Friezen en 
de Corsicanen. Maar we zijn nog 
niet aan het eindpunt toe. Ook 
niet in nijverheid en wereldhandel, 
de kunsten, de taal, de gods
dienst (verdraagzaamheid). Het 
nieuwe Vlaanderen moet ge
bouwd worden op verantwoorde
lijkheid, liefde en daadwerkelijke 
bezorgdheid. 

Ondanks verdeeldheid — die 
slechts van voorbijgaande aard is 
— moet de VB doorgaan. Er is 
geen enkele voor ontmoediging, 
defaitisme en kamikaze-flaminga-
tisme. De eendracht moet her
steld worden, alwie in Vlaanderen 
verantwoordelijkheid draagt 
moet zijn inspanningen op dit her
stel richten. Politici moeten besef
fen dat macht alleen kreatief is 
als ze steunt op de bereidheid om 
het volk te dienen. Opiniemakers 
en drukkingsgroepen moeten be
reid zijn feiten en reèle situaties 
onder ogen te zien en bij hun eva
luatie van het politiek gebeuren 
rekening houden met de afstand 
tussen droom en daad, tussen 
wat vandaag mogelijk is en mor
gen nog moet afgedwongen wor
den. 

/,/,,,.//L,/w//,,//,/^'/i/&&J&.';iii:J,iM. 

Jij doet dit keer toch ook mee? 
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Werken tot der dood 

De sterkste junta-vuist... 
De sterkste ijzeren vuist van de Vlaamse junta heeft dus Hugo 
Schiltz. In een tweekamp met Karel Van Miert, georganizeerd door 
het weekblad « Knack», ten kantore, kreeg Schiltz de socialistische 
vuist op tafel, in precies 22 sekonden en zes tienden 

Zulke prestatie is niet te verwonderen, gezien van Schiltz geweten is 
dat hii dagelijks traint met de karwats. 

Hij was aanvankelijk zelfs zo gevreesd dat het vuistgevecht niet met 
hem, maar tussen Wilfried Martens en Karel Van Miert voorzien was. 
Voor een volgende ronde wordt allicht premier Tindemans gevraagd. 
Van Verroken is geweten dat hij ook kandidaat-vuistkamper is, maar 
deze zal moeten wachten aangezien hij uitsluitend met publiek 
wenst op te treden. En, de ruime redaktiekantoren van Knack zijn nu 
niet zo groot om kiezerspubliek plaats te geven. 

Anderzijds wordt gemeld dat Omer Vanaudenhove van de klub der 
laatste unitaristen evenmin vies is van een vuistkamp met Schiltz 
Vanaudenhove traint elke dag met een driekleurige baksteen in zijn 
vuist 

Gisterenmiddag is een vrachtwa
gen geladen met metaal op de 
weg van Couvin naar Bruly in een 
greppel terechtgekomen De 31-
jarige bestuurder uit Roeselare 
werd uit zijn voertuig geslingerd 
en bleef op slag dood Een onge
val Een arbeidsongeval Je leest 
het elke dag als je zoiets nog 
leest Als het ongeval wreed ge
noeg IS raken we misschien wel 
nog even opgeschrikt Een 24-jari-
ge Antwerpenaar valt in een 
breekmolen Hij wordt er verplet
terd door de pinnen van de wals 
Zijn gruwelijk verminkt lichaam 
wordt overgebracht naar het do-
denhuisje 

Een werkmens haalt slechts een 
krantekop, een radiobericht of 
wat TV-beelden als hij spectacu
lair sterft Zoals destijds de vier 
Antwerpse brandweermannen 
die onder het instortende dak van 
een loods bedolven werden toen 
ZIJ er goed verzekerde jute pro
beerden van verdere brand te 
redden De kisten met een paar 
laarzen, een bijl en een helm kre
gen een grootse begrafenis 
Dat IS met zo als je van een stel
ling valt en later in het ziekenhuis 
overlijdt Evenmin als je onder 
een muur bedolven wordt op een 
bouwwerf In een silo vallen, on
der een neerstortende lift verplet
terd worden, geelektrokuteerd 
worden, als arbeider omkomen in 
een kleine brand geeft geen waar
borgen voor een postume hulde 
Al ben je 19 jaar of 65, of je bent 
er 40 en hebt 4 kinderen, als dode 
werkmens krijg je soms vijf re
gels op de telex en misschien drie 
alinea's in een krant Of je moet 
iets lachwekkends in je dood 
voorzien, je waardeloosheid laten 
blijken 

Zoals die inspekteur van tewerk
stelling en arbeid Die kwam een 
onderzoek doen in een fabriek 
waar enkele uren voordien een 
arbeider van 18 m hoog op de 
grond neergestort was Dood Als 

Vlaamse troeven in Canada 
Maandag elf september vertrok minis
ter de Bruyne voor een tiendaags 
bezoek aan Canada 
Gezien het deficit van onze handels
balans met deze ekonomisch zo be
langrijke natie was een dergelijke 
prospektiereis zeker aangewezen 
Tevens was het reeds jaren geleden 
dat België m Canada nog een konsu-
laire konferentie hield zodat ook op 
dit vlak een initiatief zeker welkom 
was 
Het bezoek van de minister ving aan 
met een ontvangst door de Kamer 
van Koophandel van Montreal Minis
ter de Bruyne had er om een ge
sprek met de vertegenwoordigers 
van de maatschappijen Fina en Gen
star die een uiterst belangrijke rol spe
len inzake prospektie en exploitatie 
van grondstoffen in Canada, en waar
in de Generale Bankmaatschappij 
aanzienlijke belangen heeft Vervol
gens had hij een onderhoud met de 
Canadese minister voor Handel en Nij
verheid Horner met de h Bennett — 
eerste minister van Brits Columbie en 
met de h Jamieson de Canadese 
minister voor Buitenlandse Zaken 
Met laatstgenoemde sprak de minis
ter vooral over de problemen die zich 
stellen in het kader van de GATT-kon-
ferentie waarin de Canadese rege-
nng uitzonderlijk veel belang stelt 
Daarna reisde minister de Bruyne 
door naar Vancouver waar de geplan
de konsulaire konferentie plaats
greep 

Onze ambassadeur te Ottawa, onze 
drie Konsuls-generaal, alsook onze 
handelsprospektor te Ottawa waren 
hierop aanwezig 

De Belgische Dienst voor Buitenland
se Handel beschouwt de Canadese 
markt als een soort test-case voor 
haar vernieuwde aanpak van de han-
delsprospektie Vooral op het vlak 
van openbare vervoermiddelen en de 
infrastruktuurwerken die deze mee
brengen schijnt de Canadese markt 
toekomstperspektieven te bieden 
Ook inzake de afzet van textielproduk-
ten zijn hier nog mogelijkheden die de 
tanende textielbedrijven in het Vlaam
se land optimaal moeten aangrijpen 
De aandacht van de textielcel — die 
in de schoot van het ministerie van 
Ekonomische Zaken is opgericht — 
zal op deze mogelijkheden worden 
gevestigd In de loop van het volgen
de jaar zal te Montreal tevens een 
dag van de Belgische land- en tuin-
bouwprodukten worden gehouden 
Met Canada heeft ons land trouwens 
een kader-akkoord afgesloten dat tal 
van samenwerkingsvormen tussen 
de beide landen mogelijk maakt 
Daarna reisde de minister door naar 
Washington, waar hij vertegenwoor
digers van de IDA (International Deve
lopment Association) en de IFC (Inter
national Financing Corporation) ont
moette 

Deze organizaties — die ressorteren 
onder de Wereldbank en dus gespe-

cializeerde organizaties van de Ver
enigde Naties zijn — spelen een grote 
rol in het tot stand brengen van grote 
projekten op het vlak van ontwikke
lingssamenwerking Het spreekt van
zelf dat ook onze bedrijven belang 
hebben bij een mogelijke participatie 
in dergelijke grootse projekten 
De relaties van ons land met deze 
gespecializeerde organizaties verlo
pen trouwens uiterst goed 
Minister de Bruyne ontmoette er o m 
de h De Groote — een landgenoot 
— die zetelt in de raad van Beheer 
van de Wereldbank en er als interna
tionaal ambtenaar België Luxemburg, 
Oostenrijk en Turkije vertegenwoord
igd Een afvaardiging van de IFC zal in 
oktober een bezoek brengen aan ons 
land alwaar het ministene van Buiten
landse Handel voor hun ontvangst zal 
instaan 
Minister de Bruyne sprak te Washing
ton ook met speciaal handelsafge
vaardigde Strauss met wie hij het 
vooral had over moeilijkheden in het 
kader van de GATT-konferentie 
Ten slotte pleegde hij er overleg met 
onderstaatssekretaris Cooper met 
wie hij het vooral had over monetaire 
problemen in het kader van de globa
le ekonomische problematiek 
Vanuit Washington vloog de minister 
naar New York alwaar hij met de 
adjunkt-sekretaris-generaal van de 
VN nog van gedachten wisselde over 
de recentste evoluties inzake de 
Noord-Zuid dialoog 

de inspekteur 12 m hoog geklom
men was, viel hij ook 
De overheid geeft al evenmin 
blijk van overbelangstelling voor 
arbeidsongevallen De statistie
ken daarover verschijnen steeds 
met jaren vertraging De doden 
krijgen er vier bladzijden Twee 
voor de arbeiders, twee voor de 
bedienden Gelijkwaardigheid 

voor de geslachten in de dood, 
want in de cijfers wordt er geen 
onderscheid tussen gemaakt 
In 1974 hebben we dan 240 dode 
arbeiders gehad en 37 dode be
dienden Onder hen waren er 16 
nog met eens 20 jaar en 1 >vas de 
70 voorbij Meer staat daar niet 
over Omstandigheden en letsel 
moet je in andere rubrieken zoe
ken Wel wordt wat plaats ge
ruimd voor kolommen betreffen
de de «financiële lasten» Amper 
de helft van de doden vind je 
terug in de kolom van de « vergoe
de gevallen » 

Het IS te gortig Die onverschillig
heid IS misdadig Onze schijnheilig
heid onvergeefbaar 
W I J wensen blijkbaar met meer te 
beseffen dat werken dodelijk kan 

zijn De dood in een arbeidsonge
val Maar evenzeer de dood in de 
eerste jaren van de pensioenleef
tijd wanneer blijkt dat leven wer
ken was 

Naast de doodstraf kent het 
werk ook levenslang de blijven
de invaliditeit de blijvende «ar
beidsongeschiktheid, de beroeps
ziekten, de nog mets als dusdanig 
erkende lichamelijke en geestelij
ke aftakeling En de kommumka-
tiestoornissen en sociale onaan
gepastheid Een eindeloze reeks 
Daar kan je je toch niet van afma
ken met een dooddoener Zoals 
Volvo in Sint-Truiden deed Een 
van de ontelbare voorbeelden 
Daar gebeurden tijdens de eerste 
acht maanden van dit jaar 77 
arbeidsongevallen (groot en 
klem) In het personeelsblad wer
den de arbeiders tot grotere voor
zichtigheid aangemaand 

Werk Werk tot der dood Maar 
sterf voorzichtig En wees dan zo 
net tegenover ons die nog met 
gestorven zijn van geen opzien te 
baren met je dood 

pdb 

Het „Europa 
der Regio's" te 
Kopenliagen bijeen 
Van 17 tot 22 september had te 
Kopenhagen voor de derde maal 
een seminarie plaats, gewijd aan 
het tema «Europa der Regio's» 
Zoals de voorgaande jaren was 
de VU er vertegenwoordigd Dit
maal voor senator Eugeen De 
Facq, kamerlid Willy Kuijpers, pro
vincieraadslid Mare Stals en 
mevr L De Beul, hoofd van de 
Studiedienst 

Tijdens dit semmane is andermaal 
gebleken, zowel uit bepaalde refe
raten, als uit de tussenkomsten 
van een aantal cleelnemers, dat 
het verderfelijk staatsnationalis-
me nog steeds met dood is Welis
waar IS dit staatsnationalisme 
zich er momenteel van bewust 
geworden dat de eigenheid der 
regio s met langer zonder meer 
kan worden ontkend Volgens de 
staatsnationalisten moeten ech
ter de bevoegdheden die aan de 
regio's worden toegekend zo be
perkt mogelijk worden gehouden 
Dit standpunt is uiteraard lijnrecht 
in strijd met de stelling die ter 
zake door de VU wordt verde
digd Gelukkig was de meerder
heid der deelnemers aan het semi-
nane — waaronder een delegatie 
uit Corsica, geleid door dr E 
Simeoni — het eveneens grondig 
oneens met de pogingen van de 
hogervermelde aanhangers van 
de centralistische staatsidee om 
het verdienstelijk initiatief van het 
Deens Instituut te laten verwate
ren tot een gespreksforum voor 
verkapte unitaristen 

Mede dank zij de opgemerkte tus
senkomsten van VU-delegatie 
werd aldus een slotresolutie aan
vaard, waarin gepleit wordt voor 
de volwaardige erkenning van de 
regio's op Europees vlak, o m 

door de oprichting, naast het 
rechtstreeks verkozen Europees 
Parlement, van een Tweede Ka
mer, bestaande uit vertegenwoor
digers der regio's 
Ondanks de relatieve waarde 
van manifestaties zoals dit semi
narie te Kopenhagen, toch weer, 
een stap in de nchting van het 
ware Europa' 

Federalizering 
zet zich door 
Dat de federalizering van Bel
gië reeds begonnen is blijkt uit 
tal van symptomen Ook de let
terkundigen «splitsen» Zo 
hield het Pen-Centrum Vlaande
ren vorige zaterdag te Blanken
berge zijn eerste eigen Pen-
Dag met een debat en een voor
stelling van de bloemlezing 
«Ten modern essays from Flan
ders» 

Uw naam zou toch niet misstaan In onze erelijst! 
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Vlaamse beweging op Europese trein 
Vorig weekend hield de « Europese Volkshogeschool» van het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel (nieuwe benaming van het vroegere 
reeds goed ingeburgerd Dosfel-Instituut) een tweedaags colloquium 
over «Vlaamse beweging en Europa» Het was tevens het eerste 
optreden van de nieuwe voorzitter van het LDC, dr Eugeen van Itter-
beek, die als zodanig senator Coppieters opvolgt Er was voor dit 
samen treffen grote belangstelling, in de zalen van het Europa Kolle
ge, gelegen aan de Dijver, een der mooiste stadsgedeelten van Brug
ge De keuze van Brugge als trefpunt was overigens symbolisch ver
mits Brugge sinds jaar en dag gastheer is van het Europa Kollege, 
ontstaan in de euforie van het verenigd Europa m het einde der veer
tiger jaren. Geen betere keuze dus voor « Vlaamse Beweging en Euro
pa ». 

Na het welkom door afgevaar-
digd-beheerder-direkteur Johan 
Beke herjnnerde deze aan de 
reeds talrijke studiedagen en kur-
sussen studiereizen naar Europe
se streken, kontakten met Europe
se volksgemeenschappen, 
samenwerking met Europahuis 
en andere Nederlandse vormings
centra, kontakten met belangrijke 
Europese figuren zoals prof Brug
man, dr V\/altmans prof Heraud 
e a Verder verwees de h Beke 
naar de Dl-publikaties over Euro
pa Om het volwassenvormings-
werk nog beter uit te bouwen 
werd in de schoot van het VCLD 
een «Europese Volkshoge
school» opgencht met als doel
stellingen Vlamingen vormen om 
Europeaan te worden, kontakten 
met Europese gemeenschappen, 
Europese volkeren in kontakt 
brengen met Vlaanderen, samen
werking bevorderen tussen Vla
mingen en andere Europese vol
keren Dit colloquium is daarvan 
de start 

V B op rai ls van Europese 
beweg ing 

Voorzitter Eugeen van Itterbeek 
sprak dan een ten geleide uit Het 
ogenblik is aangebroken om de 
Vlaamse Beweging voorgoed op 
de rails van de Europese Bewe
ging te zetten Spreker ontveins
de zich de moeilijkheden van de 
volksnationale toenadenng met 
wat slechts kan groeien op basis 
van volstrekte wederkerigheid 
De Europese beweging moet 
thans naar een evenwicht zoeken 
tussen middenpuntvliedende en 
middenpuntzoekende krachten 
De tijd IS gekomen om aan het 
internationalisme (Charles Pe-
guy) vorm te geven Uitgangs
punt moet daarbij zijn met een 
vage voorstelling van het myti-
sche Europa doch de basis van 
de Vlaamse Beweging zelf Voor
zitter van Itterbeek schetste ver
volgens de ontwikkeling van de 
verbreding van de kulturele be
kommernissen naar de ekonomi-
sche en politieke sektoren De 
bouw van dit colloquium in drie lui
ken hangt nauw samen met deze 
evolutie ekonomie, buitenlandse 
politiek en kuituur Omgekeerd 
kan dergelijk patroon bevruch
tend werken op het uitdiepen en 
herbronnen van de VB 

Het colloquium «Vlaamse Bewe
ging en Europa » is geen eendags
vlieg, geen toegeving aan de Euro
pese mode, maar het wel door
dachte vertrekpunt De referaten 
zijn feitelijk een eerste ruwe inven-
tans van de gegevens en a h w 
een eerste steen die, hoe klein 
ook een nieuw elan moet kunnen 
geven aan de Vlaamse beweging 
Tot besluit dankte de h Van Itter
beek de werkgroep die dit collo
quium tot stand bracht Germain 
De Rouck Jons de Deurwaerder, 
Walter Luyten Mark Gels, Johan 

Beke, erevoorzitter Goppieters, al
le sprekers en alle stille werkers 
voor hun onbaatzuchtige open 
en deskundige inzet 

Tot de middelen om aan deze 
ongezonde toestand een einde te 
maken rekent prof Maton de 
opnchting van een Vlaamse pn-
ve-holding en van een Vlaamse 
staatsholding De Belgische hol
dings zullen moeten bijdraaien wil
len ze verhinderen dat de 
Vlaams-nationale kaders en intelli
gentsia verder opschuiven naar 
de kristen-demokraten en/of de 
socialisten toe 

De Vlamingen moeten ook hun 
strategische ligging tussen de 
USA-BRD - as tot eigen voordeel 
uitbuiten De VI-nationalisten die 
onvoorwaardelijk deze A-D - as 
steunen zonder daarbij op erken-

TWEEDAAGS DOSFEL 
-COLLOQUIUM 

• In tegenstell ing met de patronale 
organizaties, evolueert de arbeiders
beweging stilaan naar federalizeren-
de organizaties in regionales » - J 
MATON 

Professor Maton is altijd een boei
ende spreker, die soms wel eens 
op een ietwat chaotische wijze 
formuleert zo snel dreigt de ene 
gedachte de andere te ver
dongen in de loop van een uiteen
zetting 

Tema van zijn referaat was «De 
Vlaamse ekonomie in de interna
tionale gemeenschap» Hij stelde 
vast dat Vlaanderen als entiteit in 
de schepping en vormgeving van 
de nieuwe handelsbetrekkingen 
bitter weinig te zeggen heeft Wat 
zijn daarvan de oorzaken"? Op 
deze vraag gaf de referaat
houder een uitgebreid antwoord 
In het kader van dit antwoord 
stelt prof Maton o m vast dat de 
gevoelsmatige solidanteitsband, 
die de oyde industnekapiteins in 
Vlaanderen met het volk en de 
arbeidersklasse verbonden bij de 
nieuwe, keiharde en moreel-onge
bonden bedrijfsleiders met meer 
aanwezig is Hun Amenkaanse 
scholing is hieraan met vreemd 
Bovendien zijn de speerpuntbe-
drijven van de Vlaamse industne 
hetzij rechtstreekse inplantingen 
van vreemde multinationale on
dernemingen hetzij door vreemde 
multinationals opgekocht De Bel
gische holdings vervlaamsen met 
maar worden meer en meer trans
nationaal en «foot lose» Daar
door gaat de brede en etische 
visie, die de besten onder de vroe
gere Europese bedrijfsleiders be
zielde en hen bij het volk sympa-
tiek maakte, teloor Niet te ver
wonderen dat het Vlaams Ekono-
misch Verbond met meer de ho
mogene Vlaamse groep is, die 
het eertijds was Belgische hol
dings en multinationals hebben 
ook hier vaste voet in huis gekre
gen 

Een andere oorzaak van dit ter 
plaatse trappelen is de negatieve 
houding van de Belgische over
heid tegenover een eigen ekono-
misch beleid van de gewesten Er 
IS in Vlaanderen ook geen staats-
ordenende macht aanwezig, de als 
tegengewicht en evenknie kan op
treden tegen de macht van de 
grote holdings Ten slotte zitten 
politieke gezagsdragers zelf als 
beheerder in deze holdings Hier 
heerst een grote dubbelzinnig
heid 

ning van hun problematiek aan te 
dnngen spelen domweg troeven 
uit hun handen die zij doordacht 
ten voordele van hun bevrijdings
beweging zouden moeten gebrui
ken 

Spreker ging dan nader in op het 
probleem van de arbeidsverkor-
ting de vraag of een vierde circuit 
nodig de verpolitizenng van de 
herstrukturering van de over
heidsfinanciën bepaling van loon-
hoogte en werktijd enz Er is een 
minimum aan politieke consensus 
nodig over de partijschotten heen 
en een minimum aan politieke 
moed om uit het volslagen immo
bilisme en korporatief anarchisme 
te geraken Die minimale consen
sus IS onmogelijk zonder struk-
tuurhervormingen op het sociaal 
en communautaire vlak 
Ten slotte handelde prof Maton 
over de nieuwe gedragskoers en 
spelregels voor het patronaat 
nieuwe strukturen voor het beleid 
van ontwikkelingssamenwerking 
(waar een franstalige lobby van 
oud-kolomalen de lakens uitdeelt), 
buitenlandse handel en buiten
landse zaken Voor het ABOS 
vroeg hij de kordate scheiding 
De hh R De Feyter (VEV), prof 
Emmenj, Fruru (AGW) en prof 
De Grauwe brachten na dit refe
raat kritische kommentaar waar
op we jammer genoeg met nader 
kunnen in gaan (toch wordt de 
uiteenzetting van de h Fruru, 
elders in dit nummer uitvoenger 
behandeld) 

< Vlaamse politieke instellingen moe
ten allereerst demokratisch zijn en 
mogen dus de bevoogding van zijn 
politiek-lijdzaam volk door een Belgi
sche politieke klasse met vervangen 
door een Vlaamse politieke klasse» 
- Prof dr G POVOOST 
Deze jonge hoogleraar hield een 
merkwaardig referaat over 
« Vlaanderens internationale poli
tieke verantwoordelijkheid » 
De pleidooien voor een nieuwe 
internationale ordening steunen 
op een dubbele argumentatie 
eensdeels de inefficiëntie van de 
19e-eeuwse staatssoevereimtei-
ten en anderdeels de verdrukken
de en vervreemdende impact van 
deze staten op de volkeren Hij 
onderzocht daarna de plaats van 
Vlaanderen in de bewapenings
wedloop, die hij schetste, uitgaan
de van de vaststelling dat het 
evenwicht van de nucleaire ter
reur de dreiging met strategische 
kernwapens meteen ongeloof
waardig heeft gemaakt Die stra

tegische wapens hebben elkaar 
geneutralizeerd en de bedoeling 
IS dat een oorlog tussen Amenka 
en de USSR in Europa uitgevoch
ten wordt met konventionele wa
pens en met taktische kernwa
pens Op deze achtergrond staat 
de noodzaak van de ontwikkeling 
van veiligheidsmodellen Vlaande
ren kan ter zake op een waarde
volle traditie bogen het eerste 
verdedigingsmodel in Europa, en 
waarover nog heden alle polemo-
logische instituten ter wereld zich 
buigen werd in 1938 gepubliceerd 
door het Verbond van Vlaamse 
Oudstnjders (Polemologie wordt 
m Vlaanderen overigens al te 
zeer als een wereldvreemde be
zigheid beschouwd) Polemologi-
sche resultaten moeten hun funk-
tie op beleidsvlak kunnen vervul
len Hiervoor is voor de Vlaamse 
Beweging een vernieuwende pnk-
kelende rol weggelegd 

Prof Provoost ging dan de positie 
van Vlaanderen in Europa na 
geen technokratisch-bureaukra-
tisch Europa, wel 'n demokratisch 
Europa der Volkeren en streven 
naar een multidimensionale Euro
pese supranationaliteit Onvermij
delijk IS hier ook de verhouding 
Vlaanderen-Nederland Hier moe
ten nieuwe, frisse, non-bureaukra-
tische basisinitiatieven ontwikkeld 
worden Het grensverkeer tussen 
Zuid-Nederland en Vlaanderen 
heeft bij wijze van overdrijving 
meer gedaan aan integratie dan 
alle kommissies en taaiverdragen 
samen 

Drs M J A R Dittnch sprak daar
na zijn visie uit en borstelde een 
psychologisch portret van landen 
en volk in Benelux Ondanks vele 
misverstanden en tegenwerking 
mogen we spreken van een be
scheiden, positieve ontwikkeling 
van de kulturele integratie van 
Nederland-Vlaanderen 

« Het historisch bewustzi jn, dat ge
richt IS op het verleden en tegelijker
t i jd ook op het scheppen van een 

Vormingscentrum 
Locdewijk Dosfel 
Sint-Niklaas, 
21 oktober 1978 

Borms-
colloquium 

eigen polit iek verwacht ingspatroon, 
wordt met meer bijgebracht, noch op 
school, noch in het vormingswerk » -
E Van Itterbeek 

Het derde luik van dit colloquium 
werd ingeleid met een referaat 
« De kulturele zelfstandigheid van 
Vlaanderen in Europa» door de 
voorzitter van het Vormingscen
trum Het was een vlotte analyse 
met talrijke aanhalingen van ge
zaghebbende auteurs We ont
slaan ons van een uitvoerige 
samenvatting gezien de beperkte 
plaatsruimte Veeleer pikken we 

hier en daar uit deze uiteenzet
ting een treffende passus als bv 

«De grote uitdaging voor Vlaan
deren in Europa bestaat erin de 
gedachte van de kulturele zelf
standigheid verder uit te bouwen 
en misschien op die wijze een 
natuurlijk model te ontwerpen, 
dat voor andere volkeren of re
gies in Europa bruikbaar is » (Cfr 
het opkijken naar Vlaanderen als 
voorbeeld door Basken Katala-
nen, Bretoenen, Schotten, Welsh
men, e a Vvdr) 

Bepaald interessant is de ontle
ding van de verhouding kunste
naar-volk Ook prof Van Itter
beek moet vaststellen dat de kun
sten en de letteren hoe langer 
hoe meer uit het eigenlijke socio-
kulturele werden verdreven Van 
Vlaams standpunt bezien is de 
verwijdenng van kunstenaar en 
volk nog bedenkelijker De VB is 
van in haar oorsprong een literai
re of een taalbeweging geweest 
Een der hoofdredenen van deze 
vervreemding ligt bij de kunste
naars zelf die zich terugtrokken 
binnen de vesting van hun artistie
ke zelfstandigheid Soms zochten 
ze hun politiek engagement in ver
re landen onder verwaarlozing 
van hun eigen volk 

De h Van Itterbeek is van oor
deel dat de internationalale kultu
rele uitwisseling best van onder
uit groeit Intussen zal een van 
de hoofdopdrachten van de 
Vlaamse Beweging enn bestaan 
het soort samenleving te bepalen 
waarin wij wensen te leven 

Daarbij aansluitend kwam spre
ker tot de vaststelling dat er nog 
geen Europese identiteit bestaat, 
wat met belet dat voor fitozofen 
en kunstenaars zelfs Europa te 
klein IS Volgens deze is het uni
verseel karakter van de kuituur 
sterker dan het Europese Boven
dien ontbreekt het Europa aan de 
politieke wil om tot een echte een
heid te komen 

Na de richtingen in het binnen
landse Vlaamse kulturele beleid 
onder de loep te hebben genomen 
kwam prof Van Itterbeek tot het 
besluit dat het socio-kultureel wet
gevend werk door de Kultuur-
raad laat zien hoe nodig het is de 
kulturele zelfstandigheid en taal
homogeniteit van Vlaanderen uit 
te werken en van een globale 
visie te voorzien Met de nodige 
strukturen daartoe zal de Vlaam
se gemeenschap door een beleid 
van internationale kulturele rela
ties haar eigen plaats in Europa 
en in de wereld bepalen en beves
tigen 

Dr J Dedeurwaarder, prof dr L 
Boone, en prof dr L De Lan
ge vulden dit referaat passend 
en boeiend aan met hun eigen 
visie Prof dr H Van Imps leidde 
dit derde luik in met een bondig 
referaat over «Wordt het Neder
lands in het Europa van morgen 
bedreigd "̂  » 

Wie (veel) meer over dit Col loquium 
wil weten richte zich tot hef Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, Tri
bunestraat 14, te 1000 Brussel hel 
programma, de samenstell ing van 
het VCD de namen en funkties van 
de deelnemers, het programma en 
de vol ledige tekst van alle referaten, 
werden gebundeld tot een handig 
boek, dat zeker als een van de voor
naamste uitgaven van het Centrum 
zal beschouwd worden 
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Na 
Camp David 
Al is het resultaat van de dertien-
dagen-lange onderhandelingen in 
Camp David eerder mager toch 
hebben Carter, Sadat en Begin 
persoonlijk zijde gesponnen bij 
het'resultaat. Carters populariteit 
schoot als een pijl omhoog, Sadat 
en Begin werden bij hun terug
keer als vredeshelden door hun 
landgenoten bejubeld. Wat met
een bewijst dat Egyptenaren en 
Israëli's liever vrede sluiten dan 
verder als kat en hond te leven. 
Het was te verwachten dat de 
radikalen van de Arabische we
reld het akkoord scherp zouden 
afwijzen. Ze willen zelfs een mili
tair-politiek toporgaan oprichten, 
om de strijd tegen Israël meer 
slagvaardigheid te geven. De ge
matigden nemen een afwachten
de houding aan maar het lijdt wei
nig twijfel dat ze op de trein 
Sadat-Begin-Carter zullen sprin
gen, indien ze geen gezichtsver
lies zouden lijden. Sadats keuze, 
een afzonderlijke vrede met Is
raël of niet, zal wel beïnvloed 
geweest zijn door de vaststel
lingen, dat hij het zwaarste ge

wicht van de oorlog moet torsen 
en feitelijk weinig hulp ontvangt. 
De socio-ekonomische toestand 
in Egypte is katastrofaal. Van de 
sociale hervormingen die de Egyp
tische leider zou willen doorvoe
ren, komt nog steeds niets in huis. 
Wordt de vrede gesloten dan kan 
Sadat dit programma uitvoeren, 
ongetwijfeld met Amerikaanse 
steun. En deze laatste «vaststel
ling» zal wel de tweede oorzaak 
geweest zijn van Sadats omme
zwaai. 

De Amerikaanse druk neemt nu 
reeds vorm aan, op Jordanië en 
Saoedië-Arabië. Hoessein is bij 
de Arabische wereld de arme 
broer, die dollar-hulp best kan 
gebruiken. Maar zelfs Washing
ton zou het niet aandurven Hoes-
seins aanspraken op Trans-Jorda-
nië tegen te gaan. Nochtans ligt 
de sleutel naar pacifikatie in het 
Nabije Oosten te Amman en te 
Riad. Zeker niet te Moskou, waar 
men bitter moet vaststellen dat 
de SU in dit alles het initiatief aan 
Washington heeft moeten af
staan. 

Jura: eigen kanton 
Bij referendum hebben de stemgerechtigde Zwitsers de oprichting van een nieuw kanton, Jura, goedge
keurd. Tot nog toe behoorde de Jura tot het (overwegend Duitstalig en protestants) kanton Bern. Van de 
zes distrikten worden er echter maar drie «onafhankeli jk» : de noordeli jk gelegen distrikten Délemont, 
Franches Montagnes en Porrebtruy, samen 67.000 inwoners. De drie andere distrikten spraken zich uit 
voor Bern omdat ze overwegend Duitssprekend en protestants zijn. De FDF'ers feliciteerden de Frans-
spekende Jurassiens met hun « bevrijding », alhoewel het FDF zelf voor verdrukker van de Brusselse Vla
mingen speelt. 

Een nieuwe „baas" en een nieuwe icoers 
voor de Nederlandse socialisten 
(jeeveedee) Alsof het 
Nederlandse parlement (de 
Tweede Kamer) zich de 
komende weken niet Intensief 
moet bezighouden met een 
ri jksbegroting die de 
rekordhoogte van ruim 105 
miljard gulden (1.500 miljard 
franken !) heeft bereikt, en alsof 
niet tegeli jkerti jd gedebatteerd 
dient te worden over het grote 
bezuiningsplan van het 
kabinet-Van Agt, is bij het begin 
van dit najaar een heel ander 
polit iek onderwerp onder de 
schijnwerper gekomen, namelijk 
de nabije toekonjst van de Partij 
van de Arbeid oftewel de 
Nederlandse socialisten. Deze 
partij won er bij de jongste 
nationale verkiezingen (vorig 
jaar mei) liefst tien zetels bij 
nadat de vorige eerste-minister. 
Joop den Uyl, als 
li jstaanvoerder was opgetreden, 
maar leed uiteindelijk de 
nederlaag toen het op het 
formeren van een nieuwe 
regering aankwam. De 
frustraties daarover werken nog 
alti jd door, zowel bij de 
Kamerfraktie als bij het 
partijbestuur, en ze worden nog 
sterker nu het kongres van het 
komende voorjaar in zicht komt 
waarop een nieuwe voorzitter 
moet worden gekozen en een 
« nieuwe koers » zal worden 
uitgezet. Want wie zal de nieuwe 
aanvoerder van de Nederlandse 
socialisten worden, en hoe gaat 
die nieuwe koers eruitzien ? 

Om met het eerste te beginnen: 
niemand rekent erop dat de huidi
ge voorzitter (het woord « voorzit
ster» is in de PvdA taboe), me
vrouw len van den Heuvel, haar 
termijn van vier jaren zal prolon
geren. Men gaat ervan uit dat zij 
straks terecht zal komen in het 
Europese parlement Voor haar 
opvolging, ook dat is wel zeker, 
staan alleen maar mannen te drin
gen. Maar het is niet lood om oud 
ijzer welke man de partijleiding 
zal overnemen. 

« W o n d e r k i n d » 

Een topkandidaat is het socialisti
sche «wonderkind» Max van den 
Berg. Wonderkind omdat hij op 
24-jarige leeftijd wethouder (sche
pen) werd van de grootste en 
belangrijkste stad in het noorden 
van het land, Groningen, een funk-
tie die hij acht jaar heeft bekleed. 
Hij is nu 32 en verhuisde van Gro
ningen naar Amsterdam waar 
aan de Tesselschadestraat het 
machtige bureau van de PvdA is 
gevestigd. 

Max van den Berg windt er geen 
doekjes om dat hij buitengewoon 
graag de touwtjes in de socialisti
sche partij in handen wenst te 
nemen. Maar dan wel op basis 
van zijn Groningse ervaring. Dat 
wil zeggen: streven naar harde 
politieke konfrontatie en naar een 
linkse meerderheid in de bestuurs
organen van hoog tot laag. Een 
politiek die tot ingrijpende wijzi
gingen van het maatschappelijk 
beeld in Groningen leidde (er is 
bij voorbeeld een verkeersplan 
dat uniek is voor West-Europa, al 
zijn de autobezitters er niet zo 

gelukkig mee) en waardoor de 
jonge schepen ook nogal wat vij
anden opliep. 

Rech ts b lok 

Bekend is de uitspraak van een 
Groningse stadsbestuurder die 
plaats moest maken voor Van 
den Berg en diens koalitiegeno-
ten : «Als ik Max voor mijn auto 
krijg, dan rij ik door ». De ambitieu
ze PvdA-politicus zegt nu ronduit 
dat hij alles in het werk zal steden 
om tot een progressieve nDeerder-
heid in het land en een linkse rege
ring te komen. Een middenkoers 

veracht hij, hij vindt dat in de rege
ring-Den Uyl de kristendemokra-
ten een rechts blok vormden aan 
het socialistische been, en dat 
wat de liberalen willen, haaks 
staat op de socialistische verlan
gens. 
Een tweede kandidaat is Jaap 
van der Doef, die bij de vorige 
voorzittersverkiezing op de 
streep door len van den Heuvel 

werd geklopt. Van der Doef is 
minder radikaal dan Max van den 
Berg, hij ziet in Nederland ook 
niet gauw een werkbare linkse 
meerderheid zitten. Hij is een 
groot bewonderaar van Den Uyl, 
die per saldo toch bijna vier jaar 
een « rood-rooms » kabinet leidde. 
Oók een serieuze mededinger 
naar de voorzitterspost van de 
PvdA is oud-staatssekretaris 
Wim Meijer Een intelligente en 
scherpzinnige figuur, die overi
gens meer naar voren wordt 
gestoten door zijn partijgenoten 
dan dat hij zélf op het partijleider
schap uit zou zijn. Mensen die hem 
goed kennen, zeggen van hem 
dat hij links in de leer is, maar 
gematigd in de praktijk. 
En dan is er nog een vierde man : 
Han Lammers die na een roeri
ge wethoudersperiode in Amster
dam tussentijds aftrad. Hij was 
twaalf jaar geleden een van de 
bekendste « Nieuw-Linksers» en 
daarom is het des te merkwaar
diger dat hij thans pleit voor 
samenwerking tussen socialisten 
en liberalen. Dit standpunt heeft 
in de PvdA niet zo veel aanhan
gers, maar anderzijds wordt het 
toch wel als «Realpolitik» be
schouwd, reden waarom Lam
mers als kandidaat voor het socia
listische partijvoorzitterschap niet 
helemaal terzijde mag worden ge
schoven. 

N ieuwe koe rs ? 

Tussen de genoemde vier figuren 
zal het in de komende maanden 
ongetwijfeld gaan, als de partij 
haar aandacht verdeelt over het 
komende kongres en de bezuini

gingsoperatie waarvoor het land 
zich gesteld ziet. 
Wat de «nieuwe koers» van de 
Nederlandse socialisten gaat wor
den, daarover komen slechts va
ge signalen naar buiten. Het we
tenschappelijk bureau van de par
tij pleit voor een middenkoers, 
wel beseffend dat een linkse 
meerderheid tot in de lengte van 
jaren niet haalbaar is. Al is het 
alleen maar doordat van de twee 
bondgenoten van de socialisten, 
de PPR (Radikalen) en de PSP 
(Pacifistische Socialisten) weinig 
is overgebleven, en de kommunis-
ten door de PvdA als «rechts» 
worden beschouwd. 
De socialisten van de dagelijkse 
(Kamer-)praktijk laten zich over 
de nieuwe koers, of liever: nieu
we strategie, weinig uit. Zij druk
ken hun frustraties voorlopig nog 
weg achter het drukke werk dat 
hen in het parlement wacht. Daar 
zullen zij met een alternatief bezui
nigingsplan komen, dat mogelijk 
enige steun krijgt van sommige 
kristendemokraten (die nu met de 
liberalen aan de macht zijn). Het 
is dit laatste dat de komende par
lementaire weken zeer boeiend 
kan maken, hoewel de verwach
ting is dat eerste-minister Van 
Agt zijn slag wel thuis zal halen. 
Eens de begrotingsdebatten ach
ter de rug zal binnen de FVdA het 
spel op de wagen komen voor 
wat de partijleiding en de nieuwe 
koers betreft. Een spel dat bin
nenskamers en in de pers al 
gestart is, pal vóór op de derde 
dinsdag van september het nieu
we parlementaire jaar in Neder
land plechtig werd geopend. 

weer alles aan enkele mensen overlaten? 
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Boerenverweer tegen 
gedwongen ruilverkaveling 
De vraag kan gesteld worden of 
de schaalvergroting niet leidt 
naar een investeringsniveau, dat 
de mogelijkheden van vele familia
le ondernemingen overtreft. 
Bovendien kan verhoogde me
chanisering, vooral de inzet van 
zware machines, tot bodemver
dichting leiden, vooral op zwaar
dere gronden, waardoor de wa
ter- en luchthuishouding, evenals 
de standplaatsproduktiviteit nega
tief beïnvloed worden, zoals bij 
voorbeeld in West-Vlaanderen. 
Door verwijdering van boomrijen, 
kanten en houtwallen, die de klei
nere percelen afboorden of die 
over het gebied verspreid liggen, 
wordt een nieuwe ecologische 
toestand geschapen en onder
gaat het mesoklimaat verande
ringen, die ook buiten het gebied 
merkbaar zijn. Door de verhoog
de windwerking wordt de ver
plaatsing in de hand gewerkt, 
soms op zeer grore afstand, van 
het bodemmateriaal en van stof
fen, die voor de bedrijfsvoering 
werden aangewend zoals mest
stoffen en bestrijdingsmiddelen. 

Deze verplaatsingen leiden tot 
luchtvervuiling. 

De verwijdering van de scher
men beïnvloedt ook de luchtvoch
tigheid, vooral de vochtigheidsmi-
nima, waardoor het gevaar voor 
uitdroging vergroot. 

Tevens wordt de temperatuur 
drievoudig beïnvloed: de minima 
komen lager en de maxima hoger 
te liggen, waardoor de tempera
tuurschommelingen groter wor
den. 

De verhoogde blootstelling leidt 
tot daling van de bladgroenver
richting, wat een dubbel gevolg 
heeft: een verlies aan biomassa 
en een verminderde produktie, in 
het biezonder in de akker- en wei
debouw. 

Schaalvergroting leidt tot een ver
mindering van het aantal soorten 
door uitschakeling. 

Zaterdag 7 oktober 

te Antwerpen 
Traditiegetrouw stellen 
de Groene Fietsers hun 
jaarlijkse happening van 
de eerste zaterdag van 
oktober op de Grote 
Markt te Antwerpen in 
het teken van dreigende 
ondemokratisch opge
drongen verloedering. 
Dit jaar beslisten zij, in 

samenwerking met de 
Bond Beter Leefmilieu-
Vlaanderen, gastheer te 
zijn van de boeren, ge
troffen door de gedwon
gen ruilverkaveling. Een 
uitstekende gelegenheid 
om wat dieper in te gaan 
op de negatieve gevol
gen van ruilverkaveling. 

Aan deze verarming moet grote 
aandacht worden besteed omdat 
de vervanging van de verwijder
de hagen, schermen, bomen en 
bosstroken steeds moeilijker en 
duurder zal worden. Sommige 
zijn onvervangbaar, zoals plas
sen, vennen en moerassen. 

Bovendien is de verarming van 
de genenreserve een probleem 
waarmee in de toekomst steeds 
meer rekening zal moeten wor
den gehouden. Zij is nu reeds een 
oorzaak van bezorgdheid voor 
degenen die, op een hoog niveau, 
verantwoordelijk zijn voor het 
landbouwbeleid en de gevaren in
zien van de huidige beperking 
van het aantal rassen en teeltvor-
men van-graangewassen, aardap
pelen, fruitsoorten e.d. 

Door de ruilverkaveling kan de 
rekreatieve geschiktheid ernstig 
aangetast of verminderd worden. 

Moest het de bedoeling zijn het 
verkavelingsgebied voor rekrea-
tie af te sluiten, dan is het beter 
zulks duidelijk te zeggen. Derge
lijk beleid zou nochtans moeilijk te 

verenigen zijn met het algemeen 
belang. Het zou ook de ontwikke
ling van het sociaal toerisme kun
nen afremmen en sommige land
bouwbedrijven beroven van een 
bron van inkomsten zoals dit nu 
via het hoevetoerisme wordt ge-
realizeerd. 

Dat de ruilverkaveling ten slotte, 
ondanks alle mogelijke bedoe
lingen en wetteksten, het land
schap aantast kan met de huidige 
metoden tot objektieve land
schapsevaluatie onweerlegbaar 
bewezen worden. 

Opties voor de 
toekomst 

Rond het uitvoeren van de ruilver
kaveling moet een goede geest 
van demokratische meningsui
ting, wederzijds begrip en koördi-
natie van de inspanningen wor
den tot stand geb. acht. Wanneer 
de uitvoerders zelf overtuigd zijn 
van het belang van hun taak, die 
zich inderdaad ook uitstrekt op 
het gebied van natuurbehoud en 
landschapszorg, zullen de meest 

principiële problemen opgelost 
zijn. 
De mogelijkheid moet worden ge
schapen en de nodige middelen 
moeten ter beschikking worden 
gesteld voor een ruim multidiscipli
nair onderzoek naar de gevolgen 
van de ruilverkaveling. Bovendien 
moet ruilverkaveling worden be
schouwd als een aangelegenheid 
die de totale gemeenschap aan
belangt; een gegeven waarmee 
ook de wetgever moet rekening 
houden. 

Waarom dit 
boerenverweer? 

De bijeenkomst op de Grote 
Markt te Antwerpen, « Boerenver
weer» geheten, zaterdag 7 okto
ber vanaf half drie, wordt informa
tief opgevat. Na de klassiek ge
worden rondjes rond Brabo en 
de stilteminuut vlak voor drie uur, 
zullen enkele sprekende getuige
nissen worden aanhoord zowel 
van bedreigde boeren als van 
boeren die al door de ruilverkave
ling getroffen werden. Vervol
gens zullen de boeren zich naar 
het Groenplein begeven waar 
een «praatmarkt» wordt ge
houden, en gratis aardappelen 
worden uitgedeeld aan al wie 
zich voor hun probleem interes
seert. Hiermee wordt getracht de 
problematiek van de ruilverkave
ling aan een breder publiek ken
baar te maken. 

Er zal ook ruime aandacht wor
den geschonken aan het zwaar-
bedreigde dorp Viersel bij Zand-
hoven. 

Zelf amper 474 ha groot, verloor 
het in de loop der jaren al onge
veer één vierde van zijn opper
vlakte aan grote openbare wer
ken : Albertkanaal (55 ha), Nete-
kanaal (20 ha) en Boudewijnsnel-
weg (30 ha). Door het geplande 
«spaarbekken» van de Antwerp
se Waterwerken, dat 125 ha zou 
beslaan, zou dit verlies aan goede 
grond oplopen tot bijna de helft 
van haar oppervlakte. Een enor
me waterplas, omwald door 12 m 
hoge dammen, zou vlak naast de 
dorpskom in de plaats komen van 
velden die in het gewestplan aan
geduid staan als «overstromings
gebied ». Een vooruitzicht dat ook 
de bewoners van Emblem en Lier 
niet erg gerust zal stellen. 

Dit door de fusie politiek weer
loos geworden dorp staat eens te 
meer symbool voor het opofferen 
zowel van goede grond als van 
levende gemeenschappen aan 
reusachtige projekten, waarbij 
open voorstudies en opiniepei
lingen, laat staan demokratische 
inspraak van de meest betrokke
nen totaal zoek zijn. Zonder hulp 
en steun van buitenaf is elk plaat
selijk verzet in dit kleine dorp ten 
dode opgeschreven. 

MIeke Van de Velde 

Lucfi truimgevech t 

rond Zaventem,,, 

De Groene Fietsers onder de leiding van Luk Versteylen, in samenwerking met 
de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen steunen het -Boerenverweer» tegen de 

gedwongen ruilverkaveling. 

Dat André Lagasse en Frangois 
Persoons vooral tijdens de week
einden en in vakantieperioden 
steevast gestoord worden in hun 
slaap door overdonderend vlieg
tuiglawaai kan bezwaarlijk nog 
langer geduld worden. De Brus
selse agglomeratieraad heeft dan 
ook zopas in een motie veront
waardigd geprotesteerd tegen 
het hinderend vliegtuiggeraas. Ge
lukkig voor Lagasse, Persoons en 
Co was de agglomeratieraad net 
in getal aanwezig om geldig te 
kunnen vergaderen. 
Stel u voor, piloten die het lucht
ruim kiezen boven het station van 
Schaarbeek overdonderen 

33.000 Brusselse ingezetenen 
overdadig met decibels. 
De schuldige hiervoor is minister 
van verkeerswezen Jos Chabert. 
Zelf woonachtig in Meise, was hij 
gevoelig voor klachten van inwo
ners van Meise, Strombeek en 
Diegem die van oordeel zijn dat 
niet alleen zij de overgrote ge
luidshinder van de luchthaven 
van Zaventem moeten onder
gaan. 

Chabert, zelf woonachtig te Mei
se dus, beoordeelde de klacht 

voor gegrond en ontdekte dat tij
dens de weekeinden, vooral in de 
zomerperiode, de Brusselse ag
glomeratie er goeddeels verlaten 
bij ligt. 

Laat de piloten, die met hun sta
len vogel vanuit Zaventem opstij
gen, dan maar op die dagen 
alvast wat decibels uitstrooien bo
ven het centrum van Brussel, 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Etter
beek, Schaarbeek, Kraainem, 
Sint-Pieters-Woluwe... 

Lagasse, Persoons en Co vinden 
het onverantwoord voortaan ook 
de geluidslast te moeten dragen 
van wat zij graag « Bruxelles-natio-
nal» noemen. Zaventem is in hun 
ogen wél een Brusselse luchtha
ven van internationaal formaat al 
was het maar om er Frans te kun
nen praten. De (geluids)last van 
de luchthaven willen Lagasse, 
Persoons en Co evenwel niet dra
gen ; daarvoor zijn er immers 
randgemeenten. Hun Waalse 
geestesgenoot Duvieusart ziet 
het anders: bij de berekening van 
de verdeelsleutel voor regionale 
en nationale investeringen, be
schouwde hij Zaventem als een 
Vlaamse regionale luchthaven... 

Je doet mee ? Fijn, zeg! 
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VU-Ertvelde 10 jaar aktief 
In februari 1968 werd de Volksunie ten huize van de toen nog maar een drie
tal maanden In Ertvelde wonende Paul Van Grembergen gesticht in bijzijn 
van volksvertegenwoordiger Leo Wouters, Jan Ritzen, toenmalig en ook nog 
huidig voorzitter van het arrondissementeel VU-bestuur, VU-bestuursleden 
Peter De Wit en Jaak De Stoppeleir en van de Ertveldenaren Jules Verde-
gem, Karel Mommens zaliger, Julien Pierets, Firmin De Wever, Achiel Ingels, 
Dr. Jean-Marie Coll ier en Mare Van Grembergen. 

Van een officieel bestuur was toen nog geen sprake. Men zou leden maken 
en propaganda. Het leek een rustig kind VU-Erfvelde tot er plotsel ing verkie
zingen kwamen in april 1968. De regering was gevallen over Leuven-Vlaams, 
overal waren er rellen, studenten staakten en 't land stond In rep en roer. De 
bisschoppen hadden reeds maanden onder druk gestaan en ook in Ertvelde 
was in het gemeenteli jk blad een zeer scherp artikel tegen de bisschoppel i j 
ke besl issing over Leuven met de veelzeggende titel «Vous permettez Mon
seigneurs >. 

In Ertvelde was Paul Van Grember
gen, met 900 voorkeurstemmen als 
provinciaal raadslid voor de Volks
unie gekozen. In Ertvelde v\/as men én 
tegelijkertijd verwonderd én tegelijker
tijd opgetogen over deze verkiezing 
en dit niet in het minst in de oude 
Vlaamsgezinde kringen van de ge
meente. Dat de huidige schepen dhr 
Cl. Willems die op de CVP-lijst kandi-
deerde voor de provincie niet geko
zen was en minder voorkeurstemmen 
haalde, ondanks zijn Ertveldse af
komst en zijn mandaat als voorzitter 
van de toenmalige C O O en als ge
meenteraadslid werd als een teken 
aan de wand gezien. 

« D e schaduw » 

Toen begon de onvermoeibare wer
king van Volksunie Ertvelde. Honder
den huisbezoeken, honderden leden 
werden gemaakt, volksvergaderingen 
in cafés, een ledenblad en eindelijk in 
juli 1968 « De Schaduw », het berucht, 
beroemd, geëerd, verguisd, gevreesd 
en met aandacht «doorplozen» 
Volksunieblad van VU-Ertvelde. De 
eerste twee nummers waren gesten
cild en werden gedrukt onder de neus 
en op papier van de politieke tegen
strevers en waren een sukses. Poli
tiek Ertvelde hield de adem in, velen 
verkneukelden zich om de spot, om 
de recht-voor-de-vuist-taal, om het ge
grinnik met de heilige huisjes, met de 
schijnheiligheid, met de schijndeftig-
heid en met de schijndeftigen. De 
CVP kraakte in onderlinge verdeeld
heid. 

Er werd in de VU-Ertveide een echt 
en hecht bestuur gevormd, met An
dre De Rijcke, Guido De Pestel, Mare 
Van Grembergen, Mare Van Hyfte, 
Freddy Delemarre, Achiel Ingels, Ka-
rel Mommens, Werner Brion, Maurits 
Hoste, Gerard Spiessens, Willy De 
Caestecker. Onvergetelijk waren de 
vouwavonden in Café Ritz, het lokaal 
waar VU-Ertvelde toen binnen mocht 
en vergaderde en waar het blad « De 
Schaduw» werd in mekaar gestoken, 
primitief met nietjes. Het aantal leden 

Viering 
Om dit t ienjarig bestaan plech
tig te vieren komen niemand 
minder dan Hugo Schiltz en 
Staatssekretaris Vic Anciaux 
op zaterdag 30 sept. naar Ert
velde. 

Om 20 u. in 't Vlaams Huls < de 
Veldbloem •> waar een receptie 
en viering plaatshebben. Wel
kom I 

groeide en ook in Assenede, Oosteek-
lo en Evergem werden leden ge
maakt. Indrukwekkend was de groei 
van «De Schaduw». Van een oplage 
van 2.200 eksemplaren groeide het 
aantal eksemplaren tot een piek van 
40.000 nummers waarbij het blad ver
spreid werd in Ertvelde, Evergem, Slei-
dinge, Lovendegem, Waarschoot, Zo-
mergem, Ursel, Knesselare, Oostwin-
kel, Eekio, Adegem, Maldegem, Mid
delburg, St.-Laureins, Kaprijke, Lembe-
ke, Oosteekio, Assenede, Zelzate, 
Boekhoute, Bassevelde, Watervliet en 
St.-Margriete. 

Het bleef en het is nu nog een onbe
grijpelijke zaak hoe de tientallen, hon
derdtallen en duizend franken bijeen
kwamen om deze uitgave te dekken. 
Maar de steun kwam van honderden 
Oranjepenningen en «De Schaduw» 
en de Volksunie werden een niet 
meer weg te denken begrip in 't Meet-
jesland. 't Schuchtere VU-kind uit 
Ertvelde was op weg een geduchte 
tegenstander te worden van de ande
re «gevestigde partijen». 

V U opeten ? 

In oktober 1969 kwamen er gemeente
raadsverkiezingen. In de plaatselijke 
CVP-afdeling te Ertvelde waren er 
twee groepen die diametraal tegen
over elkaar stonden. De groep rond 

Jozef Van Steenbergen, burgemees
ter van Ertvelde en Vlaamsgezinde 
van onbesproken reputatie en de 
groep Cl. Willems. De heer Van Steen
bergen was voorstander van een 
samengaan met de VU op gemeente
lijk vlak, wou als Vlaamsgezinde te
gen geen Vlaams-nationalisten opko
men, terwijl dhr Willems en dhr Bra-
cke huiverden van elk kontakt met de 
VU. «Ze eten ons dan politiek op». 
Ze, dat was de Volksunie. 
Er kwam inderdaad een samengaan 
van Volksunie-Ertvelde met de heer 
Van Steenbergen. Er werd een ge-
mentelijke lijst gevormd onder de 
naam Katolieke Vlaamse Gemeente
belangen en met een klinkende over
winning haalde deze lijst de tweede 
zondag van oktober de meerderheid. 
Tien zetels tegen vijf voor de CVP. 
Ertvelde stemde doelbewust en mas
saal Vlaams, voor Van Steenbergen 
en voor Van Grembergen. De teke
nen aan de wand werden duidelijker. 
Ertvelde was als gemeente op weg 
een VU-gemeente te worden van eer
ste rang, met een groeiend aantal 
inwoners, met een kloppende begro
ting en met zeer veel financiële moge
lijkheden. 

Tientallen families kwamen de rangen 
versterken. Leonard Van Herrewe-
ghe kwam, Yvan Wellens, Carla Brion, 
Herman Van Hoecke, er kwam de 
energie van Rita Van Hoecke en van 
Robert De Pauw, van Mare Poppe, 
Etienne Van Hijfte, Chris en Omer 
Genbrugge. Volksunie Ertvelde werd 
alzo de stuwende motor van het 
gemeentebeleid in de jaren 1970-
1976. Paul Van Grembergen, die sche
pen werd in 1970, zou de graaggezie-
ne gast en woordvoerder worden op 
honderden vergaderingen van vereni
gingen. Iedereen zag waar het naar
toe ging en hoe het politiek in Ertvelde 
lopen zou. 

Fusiespook 
Onverwacht wegens ziekte nam dhr 
Van Steenbergen ontslag als burge
meester van Ertvelde, dhr Frangois 
Buysse volgde hem op. Enkele maan
den nadien kwam het fusiespook te 
voorschijn en Ertvelde dat door alle 
tot dan toe gemaakte plannen als een 
zelfstandige gemeente werd aange
duid of als kerngemeente voor het 
noorden hier werd onverwacht onder 
druk van de plaatselijke CVP en 
onder impuls van de Gentse CVP-lei-
ders ondergebracht bij Sleidinge en 
bij Evergem. De bedoeling van het 
Ertveldse CVP-bestuur was zonne
klaar. Om de bestuursmacht van de 
Volksunie te breken, om zelf bestuurs
macht in handen te Krijgen moest 
Ertvelde verkocht worden aan Ever
gem en Sleidinge, twee traditioneel 

CVP-kiezende gemeenten. Vermits 
CVP en PVV toen de regering vorm
den, slaagde hun opzet en verloor 
Ertvelde zijn zelfstandigheid. De 
Volksunie zelf pleitte hartstochtelijk 
voor een andere oplossing: Paul Van 
Grembergen, in 1974 volksvertegen
woordiger geworden, hield de meest 
merkwaardige antifusierede in het par
lement maar niets mocht baten. 

« De Ve ldb loem » 

Toch groeide de Volksunie in Ertvelde 
verder: in april 1974 werd het 
Vlaams-Huis «De Veldbloem» ge
opend, sindsdien vertrouwde pleister
plaats van een zaterdagse of zondag
se wandeling voor velen en tevens 
werd datzelfde jaar met de definitieve 
stichting begonnen van ziekenfonds 
Flandria Meetjesland. Oktober 
1976 bracht nieuwe gemeenteraads
verkiezingen maar nu in het kader 
van Groot-Evergem. De Volksunie 
nam als Volksunie deel aan de verkie
zingen, behaalde 21 % van de stem
men, haalde zes gemeenteraadsze
tels, verloor met 19 stemmen de 
zevende zetel en werd de tweede par
tij in groot-Evergem. Met Rita De 
Craene, Rony De Clercq en Paul Van 

Kerckhove kregen we drie nieuwe en 
degelijke gemeenteraadsleden bij. 
De CVP haalde de volstrekte meer
derheid en de VU ging naar de opposi
tie. Zowel Sleidinge als Evergem 
brachten ons nieuwe mensen en Ert
velde stemde bij deze verkiezingen 
40 % Volksunie. Het zou dit ook doen 
bij de parlementsverkiezingen van 
1977 en Paul Van Grembergen werd 
dan voor de tweede maal, nu met 
5.000 voorkeurstemmen naar het par
lement gestuurd. 
De Volksunie werkt in Ertvelde en 
Groot-Evergem verder. Roland De 
Puydt Eddy Slock, Maurits van Zele, 
Walter Segers, Luc De Pauw, Willy 
Luca, Roland Bruynbroeck, Julien van 
Eeckhaute, Jaak De Groeve, Robert 
Bekaert, Carlos De Baels, Roland In
gels kwamen de reeds belangrijke 
groep versterken. Sommigen sedert 
drie jaar reeds, anderen sedert een 
jaar. Wat zo verheugend is : dat allen 
die in de groei van Volksunie Ertvelde 
een rol speelden en nog spelen, trouw 
bleven aan de idealen en onvermoei
baar verder werken. Zij maken de 
geschiedenis, de kleine van Ertvelde 
en mede de grote van Vlaanderen. 
Aan allen daarvoor dank. 

VU-ledenaantal 
maakt reuzesprong 
Na een paar jaren van stagnatie is het ledenaantal 
van de Volksunie dit jaar gevoelig verhoogd. 
De netto-ledenaangroei zal, tegen het jaareinde, 
zeker de 5.000 overschrijden. 
De grote bewerkers van deze vooruitgang zijn natuur
lijk de VU-kaderleden die — ondanks alle valstrikken 
en « clemmen » — hun taak met nog meer overtuiging 
dan vorige jaren hebben uitgevoerd. 

De Volksunie-partij leiding dankt 
hen hiervoor van harte ! 

Z A N H E R 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming: 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service. Zeer lage prijzen. 

(Adv.87) 

ZO€K^BC}C 

— Brouwerij zoekt jong echt
paar voor uitbating Vlaams café 
te Gentbrugge. Z.w.: senator 
Van Ooteghem - 091-30.72.87. 

Voor alle inlichtingen én de prijzenfolder kan je 
bellen: 02/2194930 - abonnementenslag 79 
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Volksunie St.-Niklaas neemt stelling 

Geen uitbreiding koopcentrum OOST-VLAANDEREN 
De berichten in de pers over een voorgenomen verdubbeling van het Koop
centrum te St.-Niklaas hebben voor heel wat onrust gezorgd in middenstands
kringen en bij allen die bekommerd zijn om een aangename en leefbare stads
kern. 

De Volksunie-St-Niklaas wil dan ook van meet af aan klare wijn schenken en 
de verantwoordeli jkheden duideli jk afbakenen. 
Formeel is de beslissing immers nog niet gevallen. Dat zal gebeuren op de 
volgende gemeenteraad van vri jdag 29 september. Dan zal het schepenkolle-
ge het punt naar voor brengen. 

W a t z i jn de fe i t en ? 

In de huidige Hogenakkerwijk is een 
zone voorzien voor Diensten in het 
algemeen. 
Op dit terrein ligt het huidige Koopcen
trum en een aantal ha braakliggende 
gronden die gedeeltelijk behoren aan 
de stad, gedeeltelijk aan de staat 
(voor scholenbouw). 
Het Koopcentrum had sinds vroeger 
een optie op een deel van deze gron
den. De optie verstreek op 15 juli II. 
Vlak daarvoor gaf het Koopcentrum 
zijn voornemen te kennen om de 
optie te lichten, d.w.z. tot de uitbrei
ding van het Koopcentrum over te 
gaan. Aan het Koopcentrum zouden 
vanzelfsprekend voorwaarden wor
den opgelegd i.v.m. de aanwezigheid 
van kleine winkels, huurtijd, te treffen 
overeenkomsten met Bruggen en We
gen, enz... De prijs tot 1 juli zou 78 mil
joen bedragen. 

Maar de gronden waaraan het Koop
centrum is geïnteresseerd, behoren 
niet allen toe aan de stad. De staat 
moet dus stadsgrond ruilen tegen 
staatsgrond. De gemeenteraad moet 
deze ruil goedkeuren evenals de ho
gere overheid. 
Bovendien moet de gemeenteraad 
het ontwerp van overeenkomst goed
keuren. Het schepenkollege bereidt 
dit alles voor maar zegt intussen nog 
geen beslissing te hebben genomen. 
Voor de vorm is dat juist. Het is 
immers de Raad die beslist. 

W a t l ig t In de w e e g s c h a a l ? 

De stad geert hier geen kado weg en 
dat het Koopcentrum naar uitbreiding 
streeft is allicht begrijpelijk wanneer 
het zijn aantrekkingskracht wil vergro
ten en het aanbod afwisselen. Maar 
moet dit het standpunt zijn van het 
stadsbestuur? Wij menen dat het 
stadsbestuur breder moet kijken en 
een keuze maken. 
De binnenstad van St-Niklaas loopt 
achter op wat in vele steden aan 
stadskernvernieuwing en stadsanima
tie wordt gedaan We hebben het hier 
niet over geldverslindende feestelijk
heden maar over de rust, de veilig
heid, doordeweekse gezelligheid op 
pleinen en in winkelstraten, kortom 

Motie 
Het bestuur van de Volksunie-
St-Niklaas heeft kennis geno
men van het voornemen tot uit
breiding van het koopcentrum. 
# Stelt vast dat deze plannen 
worden voorgebracht op de ge
meenteraad op een ogenblik 
dat de stadskern van S t -N i -
klaas dringend aan vernieu
wing en verbetering toe Is en 
dat St.-Nlklaas inzake stads-
kernpollt lek nergens s taat 
• Stelt vast dat de ontwaar
ding van de stadskern wordt 
verdergezet door belasting met 
steeds meer doorgaand ver
keer en daartoe geschikte Infra-
strukturen. 
# Vraagt dringend dat het be
leid terzake zou worden her
zien vooraleer plannen tot uit
breiding van het koopcentrum 
worden naar voor gebracht om
dat de zwak toegeruste stads
kern in tal van opzichten niet 
zou kunnen konkurreren met 
een meer uitgebreid en meer 
gevarieerd aanbod in het koop
centrum. 
• Meent ten slotte dat onze 
eigen middensstand in de eer
ste plaats moet in de gelegen
heid gesteld worden om nieu
we werkgelegenheden in de 
dienstensektor te scheppen en 
om de verbruiker te voldoen in 
zijn verlangens naar sterk ge-
specializeerde kleine winkels. 

over de leefbaarheid van het hart van 
de stad. 
Het centrum wordt nu geplaagd door 
verkeersstromen en grote infrastruc
turen die het er met beter op zullen 
maken. 

He t s t a n d p u n t van de V o l k s u n i e 

Het hart van de stad moet de kans 
krijgen om tot rust te komen en zich 
aan te passen aan de omstandighe
den én aan de eisen van de tijd. 

C E . M . O . V . - C E N T R U M VOOR 
M I D D E N S T A N D S O P L E I D I N G 

EN - V O L M A K I N G 
breidt de patroonsopleiding uit naar de 

intellektueie beroepen 
Zetel : AALST, Wijngaardveld 9 - Tel. 

053-70.40.60 
V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R : 

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 : sep tember - maart 
t w e e a v o n d e n : maar t - jun i 

B E D R I J F S B O E K H O U D E R : 

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 : sep tember - maart 
t w e e a v o n d e n : maar t . - jun i 

B E L A S T I N G S K O N S U L E N T : 

o p l e i d i n g s d u u r : 2 jaar 
é é n a v o n d p e r w e e k 

T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N : 

— hoger secundair onderwi js 
— beroepsakt iv i te i ten bewi jzen 

(u i tzonder ing voor werkzoekenden) 

Z e t e l : OUDENAARDE, Beverestraat 104. 

V E R Z E K E R I N G S M A K E L A A R : 

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 - maart 
t w e e a v o n d e n : maart - jun i 

ZEER GESPECIALISEERDE LESGEVERS MET PRAKTIJKERVA
RING IN HET BEDRIJFSLEVEN. 
I N S C H R I J V I N G E N : to t eind sep tember te r ichten aan CE-
MOV. 
I N L I C H T I N G E N : te bevragen bij d i rekteur K. DE TROYER -
Tel. 053-70.40.60. (Adv. 169) 

Alle doorgaand verkeer moet uit het 
centrum weg (via de nieuwe R 60 
o.m.), hoewel men nog altijd bezig is 
met in het spoor van Van Dorpe het 

• tegenovergestelde te doen. 
Pas dan zal men in de stad een klaar
der zich hebben op de gestelde pro
blemen. 
De stadskern moet nieuwe kansen 
krijgen in de dienstensector, nu vele 
nijverheden er niet meer op hun 
plaats worden geacht. Dit vergt inves
teringen, zowel van de enkelingen 
als van de gemeenschap. Maar deze 
investenngen komen niet enkel de 
handelaars ten goede. Maar deze 
investeringen komen niet enkel de 
handelaars ten goede. Een veilige, 
aangename en mooie stad is een 
voordeel voor iedereen. 
Het verdubbelen van het Koopcen
trum op dit ogenblik zou ten aanzien 
van het centrum neerkomen op oneer
lijke konkurrentie. Vooraleer over de 
uitbreiding kan gesproken worden 
moet de stadskern eerst serieuze kan
sen krijgen. 

Daarom vraagt het afdelingsbestuur 
dat de VU-gemeenteraadsleden als 
afdeling tegen de geplande transaktie 
zouden stemmen. 

Nelly Maes, kamerl id 

Maaltjjdendienst 
OCMW-
Dendermonde 
Diepvriesmaaltijden en verse soep 
worden dagelijks aan huis gebracht 
en de eenvoudige wijze van opwar
men maakt het voor iedereen (be
jaarden, zieken, gehandicapten en al
leenstaanden) mogelijk om van deze 
dienst gebruik te maken. 
Hoeveel betalen ? 

Alleenstaanden met een inkomen 
van : 
minder dan 10.000 fr.: 35 fr. per maal
tijd , minder dan 11.500 f r.: 50 f r. per 
maaltijd ; minder dan 14.000 frank : 
65 fr. per maaltijd, meer dan 
14.000 fr.: 85 fr. per maaltijd. 
Echtparen met een inkomen van : 
minder dan 12.500 fr : 35 fr.; minder 
dan 14.000 fr.: 50 fr.; minder dan 
17000 fr.: 65 fr.; meer dan 
17.000 fr : 85 fr. 
Soep is met alleen verkrijgbaar. 5 fr. 
per portie. 
Er wordt rekening gehouden met alle' 
inkomsten. Deze mogen verminderd 
worden met het bedrag van de huis
huur of voor de personen die hun 
eigendom bewonen, met 500 fr. per 
maand 
De aanvragen moeten gericht wor
den aan de maatschapplijk assistente 
voor de rusthuizen, elke werkdag tus
sen 8 u 30 en 10 u in het Aymanshof, 
Gentsesteenweg 3, Dendermonde, 
tel. 21.3616. 
Ook OCMW-lid Herman Van den 
Abbeele, Losweg 22, Schoonaarde, 
tel. 052-42.35.49 zet u op weg. 

Voetrally door het 
oude Gent 
Op 1 oktober 1978 houdt VU-Gent 
(centrum) in samenwerking met VU-
JO-Gent zijn derde voetrally door 
het 014de Gent. Samenkomst om 14 u. 
in de Roeland, Korte Kruisstraat 3, 
9000 Gent en gaan dan op speurtocht 
in het begijnhof St.-Elizabeth en om
streken. Daarna brengen wij de 
avond gezellig door met muziek en 
versnaperingen (sandwiches aan so
ciale prijzen). 50 fr per deelnemings
bulletin. 
Liefst inschrijven op volgende adres
sen : Ziekenfonds « Flandria », Keizer 
Karelstraat 80, 9000 Gent en Guido 
Dekeyser, Oude Houtlei, 9000 te 
Gent. Inschrijving ter plaatse 60 fr. 

Jonge mensen 
naar Nekka 78 
Dat kan met Davidsfonds-Schoonaar-
de dat een autocar inlegt, stop
plaatsen organizeert te Wichelen-
kerk, Oudegem-Kerk, Appels-Kerk, 
Dendermonde-Grbte Markt. Vertrek 
Schoonaarde-gemeentehuis om 
12 u. 45. Totale deelnamekosten 200 fr. 
Inschnjven bij Herman Van den Abbeel-
e, Losweg 11, tel 052-42.3549 

KflL€l1l 
SEPTEMBER 
30 DESTELBERGEN-HEUSDEN: 10e VU-bal in zaal Berghine, 

Dendermondsesteenweg 445 te Destelbergen. Inkom • 70 fr. 
30 TIELRODE : Groot herfstfeest van VU-Waasland om 21 uur in 

zaal Rekreatiedomein Waasmeer. Inkom: 100 fr. Orkest : Rob. 
Manda ^n Punch met Ann Michel. 

OKTOBER 

7 ZOTTEGEM : VU-bal in zaal Pastorij te Grotenberge. Orkest • 
Waltra. 

13 N INOVE: 10e VU-bal in zaal Roxy, Geraardsbergsestraat 
Orkest : Waltra in aanwezigheid van Stan Philips. 

14 LEDE: VU-bal in zaal Brouwershuis, Rosselstraat. Om 21 uur 
met Ray Franky en orkest Inkom: 80 fr. 

14 NIEUWKERKEN : 12e VU-bal in zaal -Ten Zal - met orkest « De 
Ruck Boys». Inkom : 80 fr. Aanvang om 21 uur. 

DIRK MARTEIMS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331.05 

P.V BA 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30. 29-33 36-38 
Tel 053/214060 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwngens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken • schommels • kamerversieringen - iwastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN • allerlei - ti irnkledi] - r i i i teri i i tr i istingen - ping-
poncjtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - autos - go-carts - traktoren - pop
pen • poppenwagens en -wiegies - b-relen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekameken • school

tassen • borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Lessenreeks 
Dosfelinstituut te 
Aalst 
Volksunie Aalst richt in samenwer
king met het Dosfelinstituut een les-
sencyclus in over het gemeentebe
leid. 
Data en onderwerpen; 9 oktober 
1978, de gemeenteraad ; 16 oktober 
1978, de gemeentelijke begroting ; 13 
november 1978, de gemeente als 
basis voor een politieke demokrat ie; 
20 november 1978, een doeltreffende 
oppositievoering ; 11 december 1978, 
het gemeenteraadslid en modern 
dienstbetoon ; 18 december 1978, een 
gemeentelijk jeugdbeleid; 8 januan 
1979, de gemeente en het leefmilieu ; 
15 januan 1979, het gemeentelijk kul-
tuurbeleid 

Inschrijvingen in te sturen bij de voor
zitter, de h. Daniel Denayer, Baron R 
'Moyersoenpark 12, 9300 Aalst, of in 
het VU-lokaal Het Gulden Vlies, Espla
nadeplein, 9300 Aalst en dit voor 1 
oktober 1978 
Deze lessencyclus heeft plaats in Het 
Gulden Vlies. Aanvangsuur • 20 uur 

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

Rechtzetting 
In ons verslag over de openbare 
werken te Aalst («Wij» van 21 
september) heeft onze verslag
gever zich deerlijk vergist 
Hij bombardeerde nl. Willy Alloo 
tot gemeenteraadslid van de 
stad Aalst en zag het VU-raads-
lid Arsène Carlier niet tussen de 
aanwezigen. 
Eerstgenoemde is geen raadslid 
en aan Arsène onze verontschul
digingen, want het was echt niet 
kwaad bedoeld I 

Nieuw! 
In een n i e u w e u i t v o e r i n g z i jn b e i d e s c h i l d j e s te v e r k r i j g e n . V e r k o o p 
p r i j s 20 fr. per s tuk , vana f 50 s t u k s n o g 15 fr. B e d r a g o v e r s c h r i j v e n 
o p r e k e n i n g n u m m e r 435-0259601-12 van V o l k s u n i e V Z W , B a r r l k a d e n -
p le in 12, 1000 B russeL 

V e r v o l g b iz. 16 
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Tl/-PROGR/^MMKS 

Daar komt de onverbiddelijke inpakker 

De Bulgaarse kunstenaar Chris-
to die in de jaren zestig naar 
New York verhuisde is beroemd 
geworden door het inpakken van 
allerlei voorwerpen 
De jongste jaren kwam hij in de 

aktualiteit door projekten waarbij 
delen van een landschap doorsne
den werden door immense nylon-
gordijnen Zoals verleden jaar de 
zogenaamde «Running Fence » 
(het lopende hek) een 40 km lang 

gordijn dat het landschap door
snijdt en uitmondt in de oceaan 
(Zie «WIJ » van 21 september) 
In dit programma vertelt Chnsto 
omstandig over dit projekt 
Woensdag 4 oktober om 22 u 30 

BRT wil meer eigen muziek 
78 t h gestegen is wordt het nieu
we seizoen gekenmerkt door 
— een grote profilenng van de 

3 netten 

De BRT (radio en tv) maakte het 
programmaschema bekend 
BIJ de radio, waar de luisterdicht
heid voor BRT-programma s tot 

MAGAZINE 

MAASEIK LOOPT LEEG 

DISNEYLAND IN BRUSSEL 

VROUWEN-MISHANDELING 

EEN NIEUWE 
KOOP VAN DE EEUW 

20 MILJARD VOOR 
PANTSER-WAGENS 

knack nu te koop : 35 fr. 

voor een gratis proefnummer volledig ingevuld te 
sturen aan KNACK Dienst Promotie Meiboomlaan 
33 8800 Roeselare 

Naam 

Straat 

Gemeente Posinr 

wekelijks bij uw 
tijdschrlftenhandelaar 35 fr 

(Advertentie) 

— een vermindenng van het 
woordaandeel 

— een vergroting van het pakket 
eigen muziek 

— en aanpassingen die worden 
opgedrongen door budgettai
re beperkingen 

Voor de televisie betekenen de 
opgelegde budgettaire beper
kingen het einde van de expansie 
van de produktie 
Het programmavolume wordt 
dus gestabilizeerd het 2de tv-pro-
gramma kan met worden uitge
breid ofschoon de invoenng er
van de kijkdichtheid voor de BRT 
tot 70 t h heeft doen stijgen 
TV-1 en TV-2 zullen meer komple-
mentair worden geprogram
meerd om interne konkurrentie te 
vermijden 

Ten slotte heeft de Raad 
besloten de rechten te verwer
ven voor tv-uitzendingen van de 
Olympische Spelen te Moskou 

Holocaust: 
verkeerde uniformen 
Van Poolse zijde werden de 
makers attent gemaakt op enkele 
vergissingen In een scene in het 
getto te Warshau worden joden 
gefusilleerd door een peloton sol
daten in Poolse legeruniform Na 
een kontakt met de BBC die dit 
fragment uit het feuilleton ge
knipt heeft blijkt dat het hier inder
daad om een voor het Poolse 
leger kwetsende onnauwkeung-
heid gaat De producer van « Holo
caust» door de BBC onder
vraagd heeft dit zelf toegegeven, 
terwijl het Britse Instituut dat zich 
officieel bezighoudt met geschie
denis van de Tweede Wereldoor
log bevestigt dat de kostumenng 
verkeerd is 

De BRT heeft naar het voorbeeld 
van de Britse omroep deze sce
ne verwijderd 

l;llllüJ[l;la<ai£k 
DONDERDAG 28 SEPTEIVIBER 
1978 

RTB 20 u 20 — Armaguedon - Fr 
1976 
Politiefilm met Jean Yanne en Alain 
Delon in regie van Alain Jessua 
Film met interessant tema (de korrup 
tie van de machthebber) maar fil 
misch uitermate zwak uitgebeeld zo 
dat de kracht van het originele see 
nario grotendeels verloren gaat 
O O K VOOR RIJPERE JEUGD 

FR 3 20 u 30 — Juggernaut GB 
1974 
Rampfilm van Richard Lester met 
Richard Harris 
Op het schip de Juggernaut is een 
bom aan boord De daders pogen 
chantage te plegen Film in de reeks 
rampenfilms die twee jaar geleden 
erg in trek waren 

REEDS VOOR TIENERS 

LUX 20 u 05 — Sherlock Holmes 
tegen Jack the ripper 
Thnüer met John Neville 

VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1978 

BRT 20 u 40 — De clan van de Sici-

lianen Fr 1968 
Maffiafilm van Henri Verneuil met 
Jean Gabin en Alain Delon 
Het scenano steekt zo minutieus in 
elkaar dat de film boeit van het 
begin tot het einde Een cynisch 
doder ontsnapt en organizeert een 
grootse juwelenroof 

RTB - 22 u 05 - Lolita - USA 1962 
Film van Stanley Kubrick met James 
Mason Een man wordt verliefd op 
een minderjarige en huwt de moe 
der om in haar nabijheid te zijn Naar 
de bekende roman van Nabokov 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1978 
BRT 14 u 3 0 - S I X of a kind USA 
1934 

Komedie van Leo McCarey met 
W C Fields 
Een jong verloofd paar maakt een 
reis door de States met een gehuwd 
paar Het oudere paar is met tevre 
den met het gezelschap 

D 2 - 21 u 25 — The man with the 
golden arm USA 1955 
Drama van Otto Preminger met 
Frank Sinatra Een man volgt een ont 
wenningskuur voor drugverslaaf 
den Bezield met de beste bedoe 
lingen keert hij naar Chicago terug 

NL 1 - 21 u 55 - De kaf - Fr 1971 
Drama van Pierre Granier Deferre 
met Simone Signoret Ontroerende 
schets van een ouder paar dat in 
onmin leeft met elkaar maar mekaar 
in de dood zal terugvinden 

NL 2 - 20 u 27 — De bankiers - USA 

1977 
Feuilleton met Timothy Bottoms en 
Kirk Douglas Regie Bons Segal 

ZONDAG 1 OKTOBER 1978 

F 1 20 u 30 — Permis de conduire 

Fr 1973 
Komedie van Jean Girault met Louis 
Veile Een bankbediende wordt be 
vorderd tot onderdirekteur Hij moet 
echter een rijbewijs hebben 

F 3 22 u 30 — We wer« strangers -
USA 1949 
Historisch drama van John Huston 
met Jennifer Jones 

LUX - 21 u 30 — L'lnnocente It 
1976 
Laatste film van Visconti met Gian 
carlo Giannini Na een penode van 
ontrouw in zijn huwelijk besluit een 
man opnieuw meer aandacht te be 
steden aan zijn vrouw 

0 1 21 u 00 — Providence - Fr 
U5A 1977 
Psychologische film van Alain Res 
nais met Dirk Bogarde en Ellen Burn 
styn Met cesar bekroonde Fran 
se film Een oude schrijver werkt 
aan zijn boek de personages zijn 
de familieleden 

MAANDAG 2 OKTOBER 1978 

F 3 20 u 30 — The Shootist - USA 
1976 
Western van Don Siegul met John 
Wayne en Lauren Bacall J P Brooks 
IS een bekend scherpschutter die 
door ziekte ten dode is opgeschre 
ven Bedoeld als filmtestament voor 
John Wayne die met deze film 
afscheid nam van de f i lmwereld 

D 1 • 23 u 00 — Jules en Jim - Fr 
1961 
Drama van Truffaut met Jeanne M o 
reau Twee gezworen kameraden 
trekken met hetzelfde meisje op De 
ene trouwt haar de andere wordt 
haar minnaar 

DINSDAG 3 OKTOBER 1978 

BRT 2 21 u 00 — Als de legenden 
sterven - USA 1972 
Drama van Stuart Miller met Richard 
Widmarck Een jonge Indiaan komt 
in aanraking met de blanke wereld 
maar kan zich moeilijk aanpassen 

F 2 - 20 u 35 - Charly USA 1968 
Psychopatologisch drama van Ralph 
Nelson met Cliff Robertson en Clai 
re Bloom Een geestelijk gestoorde 
wordt het proefkonijn van geleer 
den Na een hersenoperatie ontpopt 
hij zich tot een genie 

F 3 20 u 30 - Sissi II Dtsl 1955 
Pseudo historische Titm van Ernst 
Manschka met Romy Schneider 
Tweede luik van het romantische 
fi lmsene die bij het publiek zeer 
goed onthaald werd 

D 2 19 u 30 — Teken van Zorro -
USA 1940 
Avonturenfi lm van Mamoulian met 
Tyrone Power Bekende Zorrof i lm 
over de Spaanse kolonist die op 
kwam voor de gerechtigheid in de 
korrupte kolonies 

WOENSDAG 4 OKTOBER 1978 

RTB - 19 u 55 — City streets - USA 

1931 
Drama van Mamoulian met Garry 
Cooper Een meisje wil haar verloof 
de uit de greep van een bende bevrij 
den 

D l 22 u 10 — The deadly compa
nions USA 1961 
Western met Maureen O Hara m 
regie van Sam Peckinpah Een ex 
sergeant zoekt de lindiaan die hem 
tijdens de oorlog poogde te skaipe 

28 SEPTEMBER 1978 WIJ I I 
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Donderdag 
28 SEPTEMBER ] 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Kuifje (f.). — 18.05 Rondomons. -
18.30 Sporttribune. - 19.00 Israéli-
tisch-godsdienstige uitzending. — 
19.30 Kijk uit! - 19.45 Nieuws. -
20.10 De burgemeester van Cas-
terbridge (f.). — 21.00 Panorama. 
- 21.25 Standpunten. - 21.50 
Première. — 22.40 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Moeilijke tijden (f.). - 21.00 
Het levende lijk (toneel). - 21.50 
Een eigen wagen... (show). 

NED. 1 
18.50 KRO's wereldcircus. — 
19.45 Leven met een kunstnier 
(dok). - 20.45 The Shirley Mac-
Laine show. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 De koningskwestie (dok.). 
— 23.05 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Zo vader, 
zo zoon (spel). — 19.25 Als in het 
stenen tijdperk... (reportage). — 
20.00 Nieuws. - 20.27 De familie 
Bellamy (f). — 21.20 Minivoetbal. 
- 21.40 Kojak (f) . - 22.30 Men
senkinderen (dok). - 22.50 
Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Ivor, la petite Locomotive. — 18.05 
1, 2, 3.. Atelier. - 18.30 La folie 
des bêtes (f.). — 18.45 Spectacle. 
- 19.15 Antenne-soir. - 20.00 Til
burg, residentiele zone (reporta
ge). — 20.20 Armaguedon (film). 
- 22.00 Nieuws. - 22.15 Le car
rousel aux images. — 23.05 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Molière pour rire et pour 
pleurer (herhaling). — 20.50 Wan-
delkoncert '78. 

ARD 
17.10 Nieuws. - 17.15 Sie - Er -
Es. — 18.00 Waarom men de was
beer wasbeer noemt (dok j . — 
18.20 Alltag (film). - 18.50 
Nieuws. — 19.00 Intermezzo-lnfor-
mationen. — 1915 Abenteuer der 
Landstrasse. — 20.15 Hier und 
Heute. — 20.45 Spiel um 4tel vor 
8. - 21.00 Nieuws. - 21.15 De 
ruimte, sjagveld van de toe
komst ? (dok.) — 22.00 Alles oder 
nichts (kwis). - 22.45 Pop 78. -
23.30 Tagesthemen. — 00.00 Die 
schone Marianne (f.) — 00.50 
Nieuws. 

ZDF 
18.00 Nieuws - 18.10 Sindbad 
(f.). - 18.40 Die Drehscheibe. -
19.20 Die Tony Randall-show (f) . 
— 20.00 Nieuws. - 20.30 Vico 
Tornani prasentiert Charisma Filipi
no (show). — 21.30 Notizen aus 
der Provinz. - 22.00 Heute-Jour-
nal. — 22.30 Die Bonner Runde. 
- 23.20 Spielraum. - 1.20 
Nieuws 

TF 1 

12.15 Rèponse a tout (spel). — 
12.29 Les Tifins. - 12.33 Midi pre
mière. - 13.00 Nieuws. - 13.35 
Regionaal programma — 13.50 
Objectif santé. — 18.00 A la bon
ne heure. — 18,27 Pour chaque 
enfant. — 18.32 L'ile aux enfants. 
- 1855 Christine (fJ. - 19.09 
Les Tifins. — 19.10 Une minute 
pour les femmes. — 19.20 Gewes
telijke aktualiteiten. — 19.43 Politie
ke uitzending. — 20.03 Nieuws. — 
20.30 Koncert - 21.47 L'evéne-
ment — 22.50 Ciné-première. — 
23.20 Nieuws. 

A2 
13.35 Regionaal magazine'. —~ 
1350 Le provocateur (f) . - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 
Cannon (f.). — 15.55 L'invité de 
jeudi. — 17.25 Fenétre sur... — 

17.55 Recré A2 - 18.35 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres (spel). — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Top Club 
(show). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Le grand échiquier. — 23.15 Voet
bal. — 23.25 Nieuws. 

FR. 3 
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.40 Regionaal programma. 
— 19.55 11 était une fois l'homme. 
(tekenfilm). — 20.00 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 Terreur sur le 
Britannic (film). — 22.15 Nieuws. 

LUX. 
12.15 La bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. - 17.30 Autopa-
trouiile (f) . — 17.55 Le coffre-fort. 
— 18.00 Ram-dames info. — 18.17 
Système D (spel). - 18.30 Le cof-
fre-fort. — 18.35 Ram-dames. — 
18.50 Le coff re-fort. - 18.55 De 
nos clochers. — 19.10 Passé et 
gagne (spel). — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Boney ( f ) . - 21.00 Sherlock 
Holmes centre Jack l'eventreur 
(thriller). - 22.30 Horoskoop. 

BBC 
10.41 M. Go R. - 11.03 Scan. -
11.25 Matshow. - 12.00 Scene. 
- 12.25 Bellamy on Botany. — 
13.35 On the move. - 13.45 
Nieuws. - 14.00 Pebble Mill. -
14.45 Mister Men. - 15.00 You 
and me. — 15.14 English. — 15.45 
Encounter Germany. — 16.55 
Playschool. - 17.20 Boss Cat. -
17.40 Rentaghost. — 18.05 John 
Craven's newsround. — 18.10 
Blue Peter. — 18.35 Ivor the engi
ne. — 18.40 Nieuws. - 18.55 
Nationwide. — 19.55 Tomorrow's 
world — 20.20 Top of the pops. 
- 21.00 The good life. - 21.30 
Mastermind. — 22.00 Nieuws. — 
22.25 Most wanted. - 23.15 Doku-
mentaire. — 23.55 Nieuws. 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 

~Oum, de witte dolfijn (f). - 18.15 
Klein, klem kleutertje. — 18.30 
Open school. — 19.00 Filopat en 
Patafil (fJ. - 19.05 K.T.R.C. -
19.45 Nieuws. - 20.15 De wilde 
wereld van de dieren (dok.). — 
20.40 De clan van de Sicilianen 
(film). - 22.40 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Dagboek van een herders
hond. — 21.10 Première-magazi
ne. — 22.00 Dag aan dag. 

NED. 1 
18.50 Fabeltjeskrant. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Grand gala des 
enfants. — 19.45 Pussycat (pop). 
— 20.10 Wordt u al geholpen (f.). 
— 20.40 De dame van Duke 
Street (fJ. — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Tros sport. - 22.30 Klop
jacht in Nedersaksen. — 22.55 
Gesprek met de minister-presi
dent. - 23.05 Oost-west. - 23.35 
Nieuws. 

NED. 2 
18.25 Teleac. - 18.55 Nieuws. -
18.59 Auto's en mensen (dok.). — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Neder
lands elftal. - 20.57 All's fair ( f) . 
- 21.22 Vara-visie. - 22.12 Lord 
Peter Wimsey (fJ. - 23.10 
Nieuws. 

RTB 
14.00 Schooltelevisie. — 17.55 
Ivor, la petite locomotive. — 18.00 
1, 2, 3... Cinéma. — 18.30 La folie 
des bétes (fJ. — 18.45 Sept sur 
sep t — 19.30 Nieuws — 19.55 A 
suivre. — 21.50 Nieuws. — 22.05 
Lolita (film). 

ARD 

17.10 Nieuws. — 17.15 Die grauen 
Panther (dok.). - 18.00 Joker 
(jeugd). - ' 1 8 . 4 5 Der 7 Sinn. -

— De Kat, drama met Simonne Signoret over een oud echtpaar 
dat in onmin leeft. Zaterdag 30 september om 21 u. 55 op N-1. 

18.50 Nieuws. — 19.00 Intermez-
zo-lnformationen. — 19.30 Halb 7. 
— 19.40 Kunst brengt gunst. — 
20.15 Hier und Heute. - 20.45 Hit 
um 4tel vor 3 — 2 1 . 0 0 Nieuws. — 
21.15 Toespraak van de president 
van de Bondsrepubliek. — 21.20 
Wichita (western). - 22.40 Der 6-
Stunden-Tag... und was daraus 
folgt. — 23.30 Tagesthemen. — 
00.00 Der 7 Sinn. — 00.05 De kon-
ferentie van München 1938 (dok). 
— 02.05 Nieuws. 

ZDF 
17.15 Leben mit Chemie. — 17.45 
Nieuws. — 17.55 Schüler-Express. 
— 18.40 Die Drehscheibe. — 
19.20 Western von Gestern. — 
20.00 Nieuws. - 20.20 Zur Welt-
hungerhilfe. — 20.30 Auslandsjour-
nal. — 21.15 Aktenzeichen: XT... 
ungelóst — 22.15 Richard Burton 
(vraaggesprek). — 23.00 Heute-
Journal. — 23.20 Kultureel magazi
ne. — 23.50 Sport am Freitag. — 
00.20 Aktenzeichen: XY... unge-
löst — 00.30 Drei Milliarden ohne 
Lift (film). - 02.00 Nieuws. 

TF 1 -

12.15 Réponse è tout (spel). — 
12.29 Les Tifins. - 12.33 Midi-pre-
mière. — 13.00 Nieuws. — 13.35 
Regionaal programma. — 13.50 
La source de vie. — 17.57 A la 
bonne heure. — 18.27 Pour cha
que enfant. — 18.55 Christine ( f ) . 

— 19,15 Une minute pour les fem
mes. - 19.18 Les Tifins. - 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 L'inconnu de 19.45. - 19.57 
Nieuws. — 20.30 La Plume (to
neel). — 2205 Mireille Mathieu 
(show). — 23.05 Nieuws. 

A 2 
13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Le provocateur (f.). — 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 La 
chasse aux hommes. — 16.00 Del
ta. - 17.25 Fenétre sur... - 17.55 
Récré A2. - 18.35 C'est la vie. -
18.55 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.20 Gewestelijke aktu
aliteiten. — 19.45 Top club (show). 
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Méde-
cin de nuit ( f ) . — 21.30 Apostro
phes. - 22.40 Nieuws. - 22.47 La 
nuit des forains (film). 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55' 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 II était une fois le pouvoir 
(tekenfilm). - 20.00 Polen op 20 
jaar (dok.). — 21.30 Nous n'irons 
plus aux champs (tv-spel). — 
22.20 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.55 Tekenfilms. - 17.40 Le cof-
fre-fort (spel). — 17.45 Aventures 
des hommes. — 18.15 L'atout-cui-
sine du chef. — 18.30 Le coff re-
fort. — 18.35 Télé-Luxembourg 
est a vous. — 18.45 Le coff re-fort 
(spel). — 18.50 Système D (spel). 

— 19.10 Passé et gagne (spel). — 
19.30 Nieuws. — 20.00 Le sixième 
sens (f.). - 21.00 Jules Gesar 
(film). — 23.00 Horoskoop. 

BBC 1 
;0.3Ö Canoe. — f l . 00 Look and 
read. — 11.45 You and me. — 
12.05 Location Britain. -^ 12.30 A 
job worth doing. — 13.0Ó Busi
ness world. — 13.45 Nieuws — 
14.00 Pebble Mill. - 14.45 Trump-
ton. - 15.02 Scene. - 15.45 
General studies. — 16.55 Play
school. — 17.20 Hongkon Phodey. 
— 17.45 Captain Caveman. — 
17.55 Crackerjack - 18.35 Ivor 
the engine. — 18.40 Nieuws. — 
18.55 Nationwide. - 19.40 Sports-
wide. — 20.00 The early film. — 
21.30 The fall and rise of Reginald 
Perrin. - 22.00 Nieuws. - 22.25 
Target. - 23.15 Nieuws. — 23.46 
The world, the flesh and the Devil 
(film). 

Zaterdag 
30 SEPTEMBER 

BRT 

14.00 Dag aan dag. - 14.30 Six of 
a kind (film). - 16.00 Open 
school. - 1800 Kuifje. - 18.05 
De<muzikale vogel (film). — 1850 
Filopat en Patafil. — 18.55 Boeket. 
- 19.45'Nieuws. - 20.10 Zwart
wit ( f) . - 20.35 Het jaar 8 (show). 
— 21.30 Het geval Karen Ann 
Quinlan (film). - 23.05 Nieuws. 

NED. 1 

15.32 Toverpotlood. — 15.50 Emil 
en het varkentje (TV-film). — 
18.50 Fabeltjeskrant. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Love boat (f.). — 
19.49 Weet wat je deed. - 20.35 
Jim Croce special. — 21.00 Impro-
vizaties (toneel). — 21.37 Nieuws. 
- 21.55 De kat (film). - 23.20 
Simon Carmiggelt. — 23.35 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Bereboot.-
— 19 05 Avro's Toppop. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 De bankiers (f.). 
— 22.45 Avro's Sportpanorama. 
— 23.15 Nieuws. 

RTB 
1535 Jardinage. — 16.05 La vie 
en rose (toneel). — 18.15 Thanas-
se et Casimir (f.). — 18.40 Pour-
quoi? (dok). — 19.05 Manolino. 
— 19.30 Nieuws. — 19.55 Le mon
de des animaux (dok.). — 20.25 
Un neveu silencieux (TV-film). — 
22.05 Nieuws. - 22.20 Histoire de 
la musique populaire (dok.). — 
23.10 Nieuws: 

ARD 

15.15 Nieuws. — 15.20 Sesam-
strasse. — 15.50 Der eiserne Gus-
tav (film). - 17.30 ARD-Ratgeber. 

— 18.15 Ansichten eines Men-
schen (dok.). — 18.45 Nieuws. — 
18.48 Die Sportschau. - 19.30 
Intermezzo-Informationen. — 
20.15 Hier und Heute. - 20.45 
Der 7. Sinn - 20.50 Kurz vor 8. 
— 21.00 Nieuws. — 21.15 Am lau-
fenden Band (spel). - 22.45 
Nieuws. — 23.05 Die Festung 
(film). - 00.45 Nieuws. 

ZDF 

16.00 Enid Blyton ( f ) . - 16.20 
Mach dir ein Bild uber Foto, Film, 
Ton. — 16.35 Babbelgamm. — 
17.00 Münchener Bilderbogen. — 
17.30 Geschichten um Musik. — 
18.00 Nieuws — 18.05 Landerspie-
gel. — 18.55 Sechs Millionen (re
portage). — 2000 Nieuws. — 
20.30 Direkt. — 21 15 Der Marin 
mit dem goldenen Arm (film). — 
23.10 Nieuws. - 23.15 Das aktuel-
le Sport-Studio. - 00.30 Der Kom-
missar (f.). — 1.30 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
16.47 Super juke-box. — 17.45 
Les grands fleuves (dok.). — 
1850 Système D (spel). - 19.10 
Passé et gagne (spel). — 19.30 
Nieuws. - 20.00 Chaparral (fJ. — 
21.00 Monsieur Fabre (film). — 
22.30 Horoskoop. 

TF 1 
12.12 Regionale magazines. — 
12.27 Les Tifins. - 12.30 Pour-
quoi? - 13.00 Nieuws. - 13.35 
Le monde de l'accordéon. — 
14.05 Toujours le samedi — 18.05 
Trente millions d'amis (dok.). — 
18.35 Les Tifins. - 18.40 Magazi
ne auto moto I. — 19.20 Geweste
lijke aktualiteiten. — 19 45 L'incon
nu de 1945 - 2000 Nieuws. -
20.30 Seaside special (show). — 
21.32 Les hommes d'argent (f.) — 
22.45 Tele-foot I. - 23.45 Nieuws. 

A 2 
12.30 Samedi et demi. - 13.35 
Des animaux et des hommes 
(dok.). — 14.25 Les jeux du stade 

- 17.10 Salie des fétes. - 18.00 
La course autour du monde. — 
18.55 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.20 Gewestelijke aktu
aliteiten. — 19.45 Top club (show). 
- 20.00 Nieuws. - 20.35 Le 
temps d'une république ( f ) . — 
22.05 Sur la sellette. - 22.50 
Lyrique. — 23.30 Nieuws. 

NED. 1 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 19.10 
Nieuws. —-1"9.20 Gewestelijke ak
tualiteiten. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 11 était une fois 
l'homme (f.). — 20.00 Les jeux de 
20 heures. - 20.30 Le bossu 
(toneel). - 22.00 Nieuws. - 22.15 
W.K. schaken. 

BBC 1 
10.05 Gut and t rust - 10.30 Multi
coloured Swap Shop — 13.30 
Grandstand. — 18.10 Nieuws. — 
18.20 Spor t — 18.25 Lucky num
bers. - 19.20 Dr. Who. - 19.45 
The generation game — 20.40 All 
creatures great and small. — 
21.30 Little and large. - 22.00 
Starsky and Hutch. - 22.50 
Nieuws. — 23.00 Match of the 
day. — 00.00 Parkinson. 

Zondag 
1 OKTOBER 

BRT 
9.00 Open school. — 9.30 Doe 
mee. — 10.40 Kijk mensen. — 
11.35 Allemaal beestjes (dok.). — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.30 Open school. — 
15.00 Sesamstraat. — 15.25 Toe
ristische film. — 15.00 Sporen van 
onrecht (film). — 16.15 Bulgarije, 
land van oude kuituren (dok.). — 
16.35 Wielrennen (Grote Herfst-
prijs Bois-Monthlèry). — 17.00 
Sportuitslagen. — 17.05 Tenuto 

- 18.30 Kuifje (f.). - 1835 Van 
Pool tot Evenaar — 19.45 Nieuws 
- 20.00 Sportweekend I. - 20.30 

I Alle schepsels, groot en klein ( f ) . 
I — 21.20 Mezza Musica. 

11.00 Omroepparoch 
Teleac. — 1700 Wildi 
18.45 Teleac - 19.0( 
19.05 Groeten van 
19.20 Cantate Domir 
Langs de grote w« 
(dok.). - 2035 Ja, i 
22.05 De kernwaper 
Nieuws. 

NED. 2 

17.00 Nieuws - 1 
sport I. - 17.45 V 
(dok.). - 1830 Ses 
18.45 Horizon. - 1 
sport II. - 2030 Niet 
Humanistisch Verbor 
10 jaar na '68. - 2; 

RTB 

11.00 Eucharistievieri 
Faire le point (deba 
Nieuws. — 13.05 O 
— 14.00 La dynastie 
(f.). - 14.55 Calime 
Luchtvaartshow Farn 
16.10 België onder 
bewind (dok) — I f 
nen. — 1725 Sporti 
17.30 Le p'tit clin d'c 
Avis aux amateurs. -
Shakespeare (dok.), 
aventures de Tintin. 
tenne-soir. — 19.30 
20.00 Nana Mouskoi 
pia. - 21.00 Camel 
22.15 Nieuws 

ARD 
10.00 Religionen der 
— 1045 Die Sendi 
Maus. - 11.15 Roi 
(rock). - 12.00 Der I 
Frühschoppen — 1: 
— 13.15 Thomas Mo 
13.45 Magazin der 
15.00 Liefdadigheic 
15.05 Schusters Ge 
— 15.35 Die Kandic 
— 17.00 Direktion 
17.45 Nachbarn untei 
mei. - 18.30 Nieuws 
Sportschau - 19.20 
— 20.00 Nieuws. — 
tionen ins Tier'-eich (c 
Providence (film). 
Nieuws. - 22.50 Ac 
— 23.45 Nieuws. 

ZDF 
10.00 Die Zukunft ur 
kratie. - 1300 Niet 
Die Drehscheibe. — 
nik der Woche. — 13. 
te. — 14.15 Strandp 
14.35 Die einsame Ir 
EItern geteilt durch Z 
Nieuws - 1520 Dar 
15.30 Spannende Ge 
16.30 Bretter die Pr 
ten (reportage). — 1 
- 17.02 Die Sport-F 
18.00 Tagebuch. - 1 • 
sis Alpha 1 (f.). - 1 
— 19.10 Bonner Per 
19.30 Van keizerrijk 
(dok.). - 20.15 Eii 
Paar (film). - 22.1 ï 
21.30 Das ist ihr Lel 
Litera-Tour X - 23.; 

LUX. 
13.15 Hei elei, kuck 
Mon cure chez les rii 
18.30 Pourquoi ? - 1 
tiers de l'aventure 
Nieuws - 19.33 C 
— 20.00 La planète o 
— 21.00 L'innocent ( 

TF 1 
9.15 Godsdienstige 
— 12.02 La séquenc 
teur. - 12 29 Les Ti 
TF 1-TF 1. - 130( 
13.20 C'est pas sén 
Les rendezvous c 
(show). - 1525Le 
ordinaire (f.) — 161 
miére. — 17.50 Cal 
rienne CTV-film). — ' 
maux du monde (d( 
Les Tifins. - 20.0C 
20.30 Le permis de c 
— 22.00 Les grandes 
la musique. — 23.00 

A 2 
11.00 Quatre saison; 
vérité est au fond d 
— 12.00 Chorus. -
malice. — 12 57 Top 
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'mroepparochie. — 16.30 
— 1700 Wilde ganzen. — 
ileac — 19.00 Nieuws. — 
Sroeten van Paulus. — 
antate Domino. — 19.55 
de grote wereldstromen 
- 2035 Ja, natuurlijk. — 
'e kernwapens. — 22.40 

Jieuws - 17.02 Studio 
— 17.45 Verre volken 

- 18.30 Sesamstraat. — 
lorizon. - 19.20 Studio 
- 20 30 Nieuws. - 20.35 
stisch Verbond. - 20.40 
na '68. - 23.35 Nieuws. 

uchansbeviering. — 12.00 
point (debaü. - 13.00 
— 13.05 Concertjssimo. 

) La dynastie des Forsyte 
14.55 Cahmero. - 15.10 
artshow Farnborough.' — 
ielgie onder het Franse 
Cdok) - 16.35 Wielren-
17.25 Sportuitslagen. — 

3 p'tit clin d'oeil. — 17.40 
X amateurs. - 18.20 Will 
seare (dok). - 19.10 Les 
3S de Tintin. — 19.15 An-
)ir. — 19.30 Nieuws. — 
lana Mouskouri a l'Olym-
21.00 Caméra-sports. — 

leuws 

eligionen der Welt (dok.). 
5 Die Sendung mit der 
- 11 15 Rory Gallagher 
— 12.00 Der internationale 
loppen — 12.45 Nieuws. 
) Thomas Morus Cdok.). — 
yiagazin der Woche. — 
Liefdadigheidswerk. — 

«chusters Gespenster (fJ. 
5 Die Kandidatin (toneel), 
10 Direktion City (f.). — 
achbarn unter freiem Him-
18.30 Nieuws. - 18.33 Die 
hau - 19.20 Weltspiegel. 
) Nieuws, — 20.15 Expedi-
is Tier-^eich (dok), - 21.00 
nee (film). - 22.45 

— 22.50 Agressie (dok.). 
5 Nieuws, 

fe Zukunft unserer Demo-
- 1 3 0 0 Nieuws. - 13.02 
shscheibe, — 13.25 Chro-
Woche. — 13.45 Rappelkis-
4.15 Strandpiraten ( f ) . — 
•ie einsame insel. — 14.45 
leteilt durch Zwei. — 15,15 
, — 15 20 Danke schön. — 
pannende Geschichten. — 
Iretter die Provinz bedeu-
jortage). — 17.00 Nieuws. 
2 Die Sport-Reportage. — 
agebuch. — 18.15 Mondba-
la 1 (f.). — 19.00 Nieuws. 
O Bonner Perspektiven. — 
'an keizerrijk tot republiek 

— 2015 Ein verrucktes 
ilm), - 22,15 Nieuws, — 
>as ist ihr Leben. - 22,25 
our X - 23,25 Nieuws 

lei elei, kuck elei — 16.45 
ré chez les riches (film), — 
ourquoi ? — 19,00 Les sen-
ie l'aventure. — 19.30 
, — 19,33 Ciné-sèlection 
3 La planète des singes (f.). 
O L'innocent (film). 

odsdienstige uitzendingen. 
2 La sequence du specta-

12.29 Les Tifins, - 12,30 
= 1, - 13,00 Nieuws, -
"est pas sérieux, — 14.15 
indez-vous du dimanche 
— 15 25 Le voyage extra-

e (f,) - 16.15 Sports pre-
— 17.50 Catastrophe aé-
CTV-film). - 19,25 Les ani-
lu monde (dok), — 19,55 
ins, - 20.00 Nieuws. — 
e permis de conduire (film). 
D Les grandes mystères de 
que. — 23,00 Nieuws, 

)uatre saisons, — 11,30 La 
ïst au fond de la marmite, 
10 Choais, — 12,40 Ciné-
- 1 2 5 7 Top club (show). 

— 13,15 Nieuws, - 13.40 Top 
club. - 14.30 L'age de cristal (f.). 
- 15.20 En savoir plus, - 16,20 
Petit theatre du dimanche. — 
16.55 Monsieur cinéma. — 17.35 
Chocolat du dimanche. — 18,05 
Le monde merveilleux de Walt Dis
ney - 19,00 Stade 2, - 20,00 
Nieuws, - , 20,32 Kojak (f.). -
21.30 Document de creation. — 
22.30 Nieuws. 

FR. 3 
16.30 Espace musical. — 17.30 
Quand les hommes habitaient leur 
demeure. — 18.00 L'invité de FR 3. 
— 19.45 Spécial Dom-Tom. — 
20.00 Histoires de France. — 
20.30 Les dossiers noirs. — 21.20 
Nieuws. — 21.30 Encyclopédie 
filmée. — 22.00 Ciné regards, — 
22,30 Les insurgés- (film), 

BBC 1 
9,00 Camberwick green, — 9.35 
New hfe. — 10.05 Youth out of 
w o r k - 10.30 Let's go. - 10.45 
Digame. — 11,10 Ensemble, — 
11.35 On the move. — 11.45 Paro-
si — 12.15 Morning worship. — 
13.00 Farming. - 13,35 Mr, 
Smiths fruitgarden. — 13.50 
Nieuws. — 13.55 Kismet (film), — 
15,35 Reportage, — 16,05 Paar
denrennen, — 16,30 Bonanza (f,). 
- 17.20 Bugs Bunny. - 17.30 
Star turn challenge. — 18.55 
Nieuws. — 18.05 Sexton Blake 
& the Demon. — 18.35 The order 
of Saint John, — 18,40 Songs of 
praise. — 19.15 Horsemen riding 
by. — 20.10 The Sunday film. — 
21.45 Nieuws. - 21.55 Film '78, -
22,25 Everyman. — 23,00 A taste 
of work. 

Maandag 
OKTOBER 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Peppi en-Kokki (f.). - 18.15 De 
Adelaar van het 9e legioen (f.). — 
18.40 Open School. - 1910 Doe 
mee. — 19.45 Nieuws, — 20,15 
Micro-Macro. — 20.50 De Stich
ting (f.). - 21.40 Inspraak '78 
(reportage). — 22.30 Nieuws. — 
22 50 Open School. 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat — 18.45 Kortweg, — 
18,59 Barbapapa, - 1903 Wat 
nu ? (dok,). - 19.37 Momenten -
19.55 leder zijn deel (f.), - 20,45 
Vara's voorstelling. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Groot uur «U». 
- 23.00 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi ( f ) . 
- 19.25 Laden maar (f,), - 19,57 
Nieuws. — 20 27 De familie Bella
my (f.). - 21.22 De Lucy Show (f.). 
- 21.45 Hier en Nu. - 22,25 
«Ander Nieuws» vandaag, — 
23,05 Socutera, - 23.20 Nieuws. 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie. - 17.30 1, 
2, 3... nmes et racontines. — 18.00 
La folie des bétes ( f ) . — 18.30 Zig
zag, — 18.45 Reflets du liberalis
me. — 19.15 Lundi-Sports. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Operatie 
48.81.00. - 20.10 Les grandes 
conjurations (dok.). — 21.40 
Nieuws. — 21.55 Reflets d'une 
vie • Paul Willems, 

RTB 2 

20.05 Les sentiers du monde 
(dok.). — 21.20 Intngues a la mai-
son blanche (f.), - 22.10 Einde uit
zending. 

ARD 
16.10 Nieuws. — 1615 Musik am 
Nachmittag, — 17.00 Logo-Mon-
tagsmagazin — 17.50 Nieuws. — 
18,00 Das Intermezzo bietet an. — 
18.30 Spiel um Halb7 - 18.40 
Werelddag van de dieren (dok.). 
— 19.15 Hier und Heute. — 19,45 
Spiel um 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws, — 20,15 Kuuroorden 
(dok), — 21.15 Goebbels-dag-
boek (dokJ. - 21,45 ,,.Z.B, Tony 

Marshall (dok), - 23.00 Jules et 
Jim (film). - 0045 Nieuws. 

ZDF 
17.00 Nieuws. - 17.10 Spiel mit 
Puppen. — 17.40 Die Drehschei-
be. - 18.20 Gesucht Wird.. . (f.). 
— 19.00 Nieuws. - 19,30 Disco 
'78, — 20,15 Aus Forschung und 
Technik — 21,00 Heute-Journal, 
— 21,20 Pladoyer eines Irren (tv-
spel), — 22,55 Steckbrief. 

TF 1 
12.15 Réponse a tout. - 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi-premiére. 
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
nale magazines. — 13.55 De Eer
ste Wereldoorlog (dok.). — 17.58 
A la bonne heure. — 18.27 Un, rue 
Sesame. — 1855 Christine (f.). — 
19.15 Une minute pour les fem
mes: - 19,18 Les Tifins. - 19,20 
Gewestelijke aktualiteiten, — 
19,45 L'lnconnu de 19.45, - 20,00 
Nieuws, — 20,30 Les parents terri
bles (film), - 22,10 Jean Cocteau 
- Edith Piaf. - 23,05 Nieuws, 

A 2 
13,35 Regionaal magazine, — 
1350 Le provocateur (f,), — 14,03 
Aujourd'hui Madame, — 16,30 Au-
tres métiers, autres gens. — 17,25 
Recré A2, - 18,35 C'est la vie, -
18,55 Des chiffres et des lettres 
(spel), — 19,20 Gewestelijke aktu-
ahteiten. — 19.45 Top Club 
(show). - 20.00 Nieuws. - 20.32 
Ciné-Musique. — 21 35 L'Europe. 

FR 3 
18,30 Jeugdprogramma, — 18,55 
Tribune libre, — 19.10 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regio
naal programma — 19.55 II était 
une fois l'homme (fJ. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. — 20.30 Le der
nier des géants (western) — 

LUX. 
12.15 La bonne franquette. — 
13.00 La compagnie de la mouette 
bleue. — 17.00 Cinq a sept jeunes. 
— 17.15 Cinq a sept agenda. — 
17.20 Les secrets de la mer Rou
ge (f.). — 17.50 Cinq a sept servi
ce et variétés. — 18.00 Le coffre-
fort (spel). — 18.05 Cinq a sept 
actualités. — 18.20 Ram-Dames. 
- 18.35 Le coff re-fort. - 18.40 
Système D (spel). - 19,00 
Nieuws, — 19,20 Le coffre-fort. — 
19,30 Passe et gagne (spel), — 
19.55 Aujourd'hui en bref. — 20.00 
De Grey, un récit romanesque 
(film). - 21.00 Les nouvelles filles 
de Joshua Cabe (tv-film). - 22.15 
Horoskoop. 

NED. 1 

BBC 1 
6.38 Early morning, — 9,38 Scien
ce all around, — 10,00 Merry go 
round, - 10.23 It's maths. - 10.45 
You and me, — 11,00 Electricity at 
work — 11.22 Music time. — 
11.45 General studies. - 12.45 
Nieuws. - 13.00 Pebble Mill. -
13.45 Flumps. - 14.01 Words and 
pctures. — 14.18 Location Britain. 
— 14.40 Going to work. — 15.15 
Songs of praise. — 15.55 Play
school. — 16.20 Mole and the 
telephone. — 16.25 Jackanory. — 
1640 C D Bears. - 17.00 John 
Craven's newsround. — 17.10 
Blue Peter, — 17,40 Nieuws, — 
17,55 Nationwide. — 18.50 Dad's 
army. - 19.20 Tycoon. - 20.10 
Panorama. — 21.00 Nieuws. — 

Dinsdag 
OKTOBER J 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Kuifje (f.). - 18.05 Sesamstraat 
(f,). - 1830 Open School. -
19.00 Rooien en Blauwen. — 
19.05 Gastprogramma (Het Wil
lemsfonds) — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Dolle Dinsdag. — 20.55 Kijk 
Mensen. — 21.45 Jij of Wi j (kwis). 

BRT 2 

20.10 Op een goeie wei Cf.) — 
20.35 Panorama. - 21.00 Als de 
legenden sterven (film). 

10.00 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Paspoort, — 
18,55 Nieuws. - 18.59 Het kleine 
huis (f.). — 19.50 Vrij als een 
vogel. — 20.20 Bomen als woon
plaats (dok.). — 20.50 Tijdsein. — 
21.35 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 De knstenen 
(dok.). — 23.05 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18,59 Barbapa
pa, - 19,03 Pinokkio (f,), - 19,26 
Hoe bestaat het? (satire), — 
20.00 Nieuws. — 20.27 leder zijn 
deel (f,), - 20.52 Quincy (f,). -
22.10 Vara-visie. — 2305 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 1, 
2, 3... cinema. — 18.00 La folie des 
bétes (f.) - 18.30 Zigzag. -
18.45 TVF-magazine. - 19.30 
Nieuws en sportberichten — 
19.55 La peine capitale (Waals tv-
spel) — 22.05 Nieuws. - 22.20 
Videographie. 

A 2 

RTB 2 

18.45 Pink Panther (f,), - 18,50 
Ekonomische en sociale tribune, 
- 19.56 Seniorama. - 20.20 An-
toine et Antoinette (fil). 

ARD 

16.10 Nieuws, - 16,15 Mode-
beurs in München, — 17,00 Auf 
den Spuren der Maya (dok,), — 
17.20 Das Haus der Krokodille (f.). 
- 17.50 Nieuws. - 18.00 Inter-
mezzo-lnformationen. — 18.30 
Sendung und Echo. - 18.40 Poli-
zei-inspektion (f.). — 19.15 Hier 
und Heute. — 19.45 Tip um 4tel 
vor 8. - 20.00 Nieuws, - 20,15 
Kennen sie Kino ? (kwis), — 21,00 
Report, — 21.45 Detektiv Rock-
f o r d : Anruf Genuegt (f.). - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Albert 
Hammond in Frankfurt (reporta
ge). — 23.50 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Technik 
fuer Kinder. - 17.40 Die Dreh-
scheibe. — 18.20 Maerchen der 
Voelker. — 18.35 Tarzan, herr des 
Dschungels (fJ. — 19.00 Nieuws. 

— 19.30 lm Zeichen des Zorro 
(film). - 21,00 Heute-Jourmal, -
21,20 Leise, Beharrlich, Wirksam... 
— 22.00 Kurzfilm international. — 
22.45 Zeeland-Suite (jazz). — 
23.35 Nieuws. 

TF 1 

12,15 Réponse a tout. - 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi-première. 
— 13.00 Nieuws. - 13.45 Les sur-
vivants de la forêt perdue (reporta
ge). — 18.00 A la bonne heure. — 
18.27 Un, rue Sesame. - 18.55 
Christine (f.) — 19.15 Une minute 
pour les femmes. — 19.18 Les 
Tifins. — 19.20 Gewestelijke aktu-
aliteiten. — 19.45 L'lnconnu de 
19,45, - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Walt Disney. — 21.30 Antarctica 
(dok). - 22.30 Nieuws, 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Le provocateur (f.). — 14.03 
Aujourd'hui Madame. — 15.00 
Cannon (f.).' — 15,55 Découv'hr, — 
17.25 Fenétre sur,,, Laoó, — 17,55 
Récrè A2. — 18,35 C'est la vie. — 
18,55 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.20 Gewestelijke aktu-
aliteiten. - 19.45 Top Club 
(show). - 20.00 Nieuws. - 20,35 
Charly (film), — 23,30 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 
(f,). - 20.00 Les jeux de 20 heu
res, — 20,30 Sissi impératrice 
(film), - 22,10 Nieuws, 

LUX. 

12,15 La bonne franquette, — 
17,00 Cinq è sept jeunes. — 17.15 
Cjnq a sept agenda. — 17.20 Doc-
téur Simon Locke. — 17,50 Cinq a 
sept service et variétés. — 18.00 
Le coffre-fort (spel). - 18.05 Cinq 
a sept actualités. — 18.20 Ram-Da
mes, — 18,35 Le coffre-fort — 
18,40 Système D (spel), - 19.00 
Nieuws. — 19.29 Le coffre-fort, — 
19,30 Passé et gagne (spel). — 
19.55 Aujourd'hui en bref. - 20,00 
La petite maison dans la prairie 
(f J. — 21.00 Prends l'oseille et tire-
toi (film). - 22.25 Horoskoop. 

NED. 1 

BBC 1 
10,05 Look and read. — 10.30 
Let's go. - 11.00 Watch. - 11.17 
Going to work. — 11,38 The Craft 
of the Potter, — 12,05 A job worth 
doing. - 12.45 Nieuws. - 13.00 
Pebble Mill. — 13.45 How do you 
d o ? — 14,00 You and me, — 
14,15 Encounter Germany, — 
14,30 English, - 15,20 Cawl a 
chan, — 15.55 Playschool. — 
16,20 Lippy Lion, — 1645 Jacka
nory, - 16,50 Ask Aspel, - 17,05 
John Craven's newsround. — 
17,10 Stories beneath the sand. 
— 17.40 Nieuws. — 17.55 Nation
wide. - 18.50 Star Trek (f,), -
19,40 Happy ever after, - 20,10 
Dallas. - 21.00 Nieuws. - 21.25 
Horse of the year (show), — 22,45 
Nieuws, 

Woensdag 
OKTOBER 

BRT 1 
15,30 Open school. — 16,30 Tip
top, - 18,15 Kuifje (f.). - 18.20 
Bali (dok). - 18.50 De Hardy's 
(f.). - 19,45 Nieuws, - 20,15 Hap
py days ( f ) . - 20.40 Holocaust 
( f ) . - 22.30 Puur kuituur (dok j . -
23.00 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Eustace en Hilde (f J. — 21.20 
De mislukkelingen (tv-spel). 

— Charly, dranna waar in een g e e s t e s g e s t o o r d e als p roe fkon i j n 
v o o r ge lee rden m o e t d ienen. 
D insdag 3 o k t o b e r onn 20 u. 35 o p A-2, 

10,00 Schooltelevisie, — 15,30 Be-
rebios — 17,15 AVRO-akademie, 
— 18.30 Sesamstraat. - 18.45 
Toeristische tips — 18.55 Nieuws. 

— 18.59 Van gewest tot gewest 
— 19,50 Politieke partijen. — 
20,00 Een kat in de zak (film), — 
21,37 Nieuws, — 21,55 Den Haag 
vandaag, — 22,10 Panoramiek — 
22.50 Studio sport - 23,30 
Nieuws, 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Overal is 
wel wat (dokJ. — 19.25 Kenmerk, 
— 20,00 Nieuws, — 20.27 Socute
ra. — 2032 Informatie op woens
dag. - 22.25 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 17,00 
Feu vert. — 18.40 Les aventures 
du petit Tortillard (f.). — 18.45 La 
pensee et les hommes, — 19,30 
Nieuws, — 20,00 L'avare (toneel), 
- 21.30 Nieuws. - 21.45 Arts-
hebdo. 

RTB 2 
18,45 Interwallonie, - 19.55 City 
streets (film). — 21.20 Creations 
super 8. 

ARD 
16,10 Nieuws. — 16.15 Musik aus 
studio B. — 17.00 Paul Breitners 
Fussballmagazin. — 17.20 Geheim-
tip fuer Tommy (fJ. — 17.50 
Nieuws. — 18.00 Intermezzo-lnfor-
mationen, — 18.30 Tip um halb 7, 
— 18,40 S I kommen aus Agarthi. 
— 19.15 Hier und heute. — L9.45 
Tip um 4tel vor 8. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Die Strasse (tv-film). -
21.40 Bilder aus der Wissen
schaft, 

ZDF 

16.15 Turn mit - 16,25 Een Ade
laarsoog dat niets meer ziet — 
16.30 Rappelkiste. - 17.00 
Nieuws. - 17.10 Flugboot 121 SP 
(f.). - 17.40 Die Drehscheibe. — 
18.20 Sing mit den Fischer-Choe-
ren, - 19,00 Nieuws, - 19.30 Der 
Sport-Spiegel. - 20.15 Bilanz, -
21,00 Heute-journal. - 21.20 
Starsky& Hutch (f J. 

TF 1 
12,15 Réponse a tout — 1229 
Les Tifins, — 12,33 Midi première, 
— 13,00 Nieuws, - 13,37 Les visi
teurs du mercredi, — 17,55 Sur 
deux roues.- II 8.15 A la bonne heu
re. — 18.27 Un, rue Sesame. — 
18.55 Christine (f) . - 19.15 Une 
minute pour les femmes. — 19,18 
Les Tifins, — 19,20 Gewestelijke 
aktualiteiten, — 19,45 L'lnconnu 
de 19,45. — 20.03 Nieuws. — 
20.30 Aurelién (tv-film). 

A 2 
13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Le provocateur (fJ, - 14,03 
Aujourd'hui madame, — 15,15 
Mash (f), - 16,10 Récrè 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. — Mi-Fugue, Mi-Raison. 
- 20.32 Les Muppets. - 21.05 
Mi-Fugue, Mi-Raison. 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tnbune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten, 
— 19,40 Regionaal programma, — 
19,55 II était une fois l'homme (fJ, 
— 20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20,30 Amèthyste ou la comédie 
de l'informatique (film). 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette, — 
16,30 L'école buissonnière, — 
18,00 Le coffre-fort (spel), — 
18,05 De nos clochers, — 18.20 
Ram-dames. — 18.35 Le coffre-
fort. — 18.40 Système D (spel). — 
19.00 Nieuws. — 19,29 Le coffre-
fo r t — 19,30 Passé et gagné 
(spel), — 19,55 Aujourd'hui en 
bref - 20,00 Hitparade, - 21,00 
Serenade au Texas (western), — 
22,40 Horoskoop. 
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Weinig zaaks 
Verleden woensdag speelde onze nationale voetbalploeg een wed
strijd tegen Noorwegen. Dit In het raam van de Europabeker voor 
landselftallen. Iedereen had verwacht dat <• wij», zelfs met een vertim
merd elftal, de Noren met huid en haar zouden opvreten. Niets bleek 
minder waar. De Noren kwamen al vroeg aan de leiding, en gelukkig 
was er een voor ons totaal onbegrijpelijke beslissing van de arbiter 
die een prachtig doelpunt van de Noren afkeurde, of het was 0 — 2 
geworden, en dat had de nederlaag kunnen betekenen. Nu kon 
Cools met een machtig schot gelijkstellen. Het dient gezegd dat Lee-
kens ook nog een strafschop miste. Al met al echter een eerder voor 
de Belgen dan voor de Noren gevleid gelijk spel. En het zou wel eens 
kunnen blijken dat dit éne verloren punt uiteindelijk de uitschakeling 
van onze Witte Duivels — o zo weinig duivels woensdag — bete
kent. 

Rare beslissing 
Tijdens de wedstrijd Anderlecht—Beerschot pleegden een paar Sin-
joren een « aanslag » op de arbiter, maar deze wist met welke spelers. 
Van Beerschot werd verwacht dat het de daders zou bekend maken. 
Beerschot weigerde dat te doen. En zo moest de bond uitspraak 
doen in deze zaak. De daders werden uiteraard niet gestraft, vermits 
ze onbekend bleven (hoewel zo'n kleine twintigduizend mensen moe
ten gezien hebben wie het waren). De klub kwam er goedkoop van 
af: 100 000 frank boete en een blaam. De kapitein werd uiteindelijk 
niet gestraft. Maar de trainer. Rik Coppens, die moest het gelag 
betalen. Hij werd geschorst tot het einde van dit seizoen. Wij vinden 
het eerlijk gezegd toch maar een rare beslissing. Het komt erop neer 
dat de trainer buiten het veld verantwoordelijk wordt gesteld voor de 
daden van de spelers op het veld. Als men dit systeem konsekwent 
zou willen toepassen, zou men in de toekomst wel eens rare toeren 
kunnen beieven. 

Applaus 
Michel Pollentier is weer aan het koersen. Zijn straf zit erop. In de 
radio hoorden wij een reporter — wij dachten dat het Jan Wauters 
was, maar kunnen er geen eed op doen — zich nogal verwonderd uit
laten over de reakties van het publiek bij het heroptreden van Pollen
tier. De Vlaamse wielerliefhebbers schijnen als één man achter 
Michel te staan. Alle sympatic en bewondering gaat naar hem uit. Nie
mand schijnt zich nog af te vragen of het dan toch met iets minder 
fraais was dat Pollentier probeerde te versieren in de Ronde van 
Frankrijk. Men schijnt er rotsvast van overtuigd dat het alweer een 
geval was waarbij de « kleine man » getroffen werd. Het is begrijpelijk, 
en iedereen laat er zich wel eens toe verleiden al te gemakkelijk het 
onrecht — nou ja... — te zien dat de kleinen wordt aangedaan. Wij 
zijn zelf gemakkelijk in dat beddeken ziek, al beseffen wij heel goed 
dat dit er met toe bijdraagt een objektieve kijk op de zaken te krijgen. 

Studie 
Wij weten niet of dit ook thuishoort bij de sport — maar wat heeft 
ten slotte niét met de sport te maken ? — maar Milou Blavier heeft in 
La Dermére Heure een grondige studie gewijd aan het verschijnsel 
dat op de Europese stranden — behalve in België blijkbaar — alge
meen ingang heeft bevonden : dat de dames er met blote borsten bij
lopen. Milou is tot de ontdekking gekomen dat het een uiting is van 
de drang naar vrijheid en bevrijding van de vrouw, en als hij het zegt 
zal het wel waar zijn. Verder kwam hij tot de bevinding dat twee kate-
gorieën vrouwen liefst topless zonnebaden : die van jonger dan twin
tig jaar, en die van ouder dan dertig. De vrouwen tussen twintig en 
dertig schijnen wat minder libertijns aangelegd, en dat zou zijn, altijd 
volgens Milou, omdat de meeste vrouwen tussen die leeftijden trou
wens en aldus opgescheept zitten met een vent die nog een beetje 
jaloers is. Enfin, de blote boezems inspireerden onze Milou tot een 
heel diepzinnige sociologische studie. 

Nieuws 
Nu we toch op de triviale toer zijn, moeten we melding maken van 
een gebeurtenis die wel eens de aanloop zou kunnen zijn tot het 
grootscheeps opvrolijken van de sportspektakels, die doorgaans, wij 
moeten het toegeven, maar van de triestige soort zijn. Na de laatste 
boksmatch van Ali beklom namelijk een jongedame de ring, en onder 
het aandachtige oog van zeventigduizend entoesiaste supporters 
voerde zij een denderende striptease uit. Uit geestdrift natuurlijk 
omdat All gewonnen had. Het zou ons met verwonderen als dit voor
beeld navolging zou krijgen De tijd lijkt ons derhalve nabij dat na 
iedere koers of match honderden dames-supporteressen de gewa
den gaan afleggen om uiting te geven aan hun vreugde. Het zal iets 
nieuws zijn in de sport, en de sport is, zoals iedereen weet, dringend 
aan enige vernieuwing toe. 

Onze sportman 
neemt afscheid 

De omstandigheden dwingen ons, beste lezer, lieve lezeres, hier een 
einde te maken aan onze interim van twaalf jaar als sportmede-
werker van WIJ. Er is nog net tijd voor een afscheidswoordje. En wat 
kunnen wij bij wijze van afscheid oprechter zeggen dan dat wij U 
allen diep dankbaar zijn. Onze vaste lezers en lezeressen. Degenen 
die ons soms lazen. Enkelen die alleen óns sportproza lazen. De 
velen die ons al eens aanmoedigden, en de velen die ons al eens op 
de vingers tikten. De mensen die ons al eens uitnodigden op een of 
andere bijeenkomst om over de sport te spreken. De jongens en 
meisjes die al eens wat vroegen voor een spreekbeurt op school. Zij 
die ons steunden door hun belangstelling, en zij die het papier te 
duur vonden om het vol te kladden met onbelangrijke beschouwin
gen over sportaangelegenheden. 

Wij voelen ons vreemd te moede 
bij het neerpennen van deze laat
ste regels. Onvermijdelijk rijst de 
vraag : had het zin dat allemaal af 
te drukken? Moesten wij zo kri
tisch de sport benaderen ? Heb
ben wij niet te veel mensen on
rechtvaardig beoordeeld ? Heb
ben wij niet te veel mensen, met 
de beste bedoelingen bezield, ge
kwetst? En heeft al dat geschrij-
vel iets uitgehaald ? Heeft iemand 
er wat aan gehad ? 
Wij hebben in de loop van die 
twaalf jaar een en ander zien ver
anderen in de sport. Wij zagen de 
commercializatie groeien, én de 
misbruiken. Meteen ook de kriti
sche instelling van steeds meer 
journalisten en van het publiek. 
Wij zagen de sport om de sport 
groeien, en het besef van de 
waarde van een degelijke sport
beoefening voor de maatschap
pij. 
Wij zagen de vedette vechten om 
zijn centrale plaats in het sportge
beuren niet te verliezen aan «de 
mens ». 

Wij zagen de sport een steeds 
grotere plaats veroveren in het 
geheel van de maatschappij en 
van de kuituur. 
Wij zagen Vlaanderen steeds 
dringender op tafel kloppen én 
om medezegging in het Belgische 
sporthuishouden én om eigen 
sportstrukturen. 
Wij zagen het groeiend belang 
dat aan de sport gehecht werd 
door politici, wetenschapslui, eko-
nomen. 
Wij zagen de strijd van de goede 
sport en de toegeving van de min
der goede om af te glijden of niet 
af te glijden naar een sport als 
manipulatiemiddel, propaganda
middel, repressiemiddel. 
Wij zagen hoe steeds meer bloed 
ging vloeien in en rond de sport
spektakels. Wij zagen in één 
woord een beeld van de wereld 
waarin wij leven. 

Dit is nu onze grote en pretentieu
ze bekommernis: dat U dat ook 
een beetje hebt kunnen zien ach
ter onze stuntelige woorden ? En 

een beetje hebt kunnen aanvoe
len dat in al die rustige of storm
achtige, evoluties of revoluties 
ten slotte maar één ding van 
belang is: de waarde van de 
mens, of hij nu superstar heet of 
simpel-weg vedette, of hij bonds
president is of supporter, Sjarel 
genoemd wordt of Charles. De 
sport kan de mens vermeerde
ren. Zij zal haar naam pas waar
dig zijn als ze het dóet, voor ieder
een zonder uitzondering. Wij zijn 
er nog niet aan toe. 
Wij hopen dat onze opvolger als 
zijn afscheid zal kunnen schrijven 
dat het zover is. En dat u en wij 
het kunnen lezen. 

centen 
meer 

ï 
Weereen dode 
In Engeland is ter gelegenheid van 
een voetbalmatch alweer een suppor
ter om het leven gekomen. Bij de wel
haast gebruikelijke herrie kwam hij 
onder een autobus terecht Ach, het 
zal allemaal wel niet zo bedoeld zijn, 
en wij nemen graag aan dat het hier 
eerder een ongeluk betreft dan ge
weldpleging. Maar toch, het gaat te 
ver. is het feit dat er zo vaak doden 
vallen misschien te wijten aan het 
noodlot, het feit dat er bij en na sport
wedstrijden zo dikwijls herrie is — 
waarbij ernstige ongelukken bijna on
vermijdelijk zijn — is géén toeval. 
Iedereen is het erover eens : er moet 
wat aan gedaan worden. Maar wat? 
Verleden jaar organizeerde mevr. De 
Backer nog een internationaal kon-
gres om een begin van oplossing te 
vinden. Blijkbaar tast men nog volko
men in het duister, want er werd 
ondertussen niets meer vernomen 
over mogelijke maatregelen. Persoon
lijk zij wij eerder pessimistisch ge
stemd terzake. Wij vrezen namelijk 
dat met de toenemende ekonomische 
moeilijkheden ook de ontevredenheid 
van de massa zal toenemen, en de 
behoefte aan afreageren rond het 
sportveld eveneens. Met als gevolg; 
nog meer geweld. Geweld dat dan 
uiteindelijk wel eens een wezenlijk 
onderdeel van het sportspektakel zou 
kunnen gaan uitmaken. Geen prettig 
vooruitzicht, en daarom hopelijk een 
verkeerd. 

Onze topsporters 
Na de ontgoochelende prestaties van 
de Belgische topsporters in Berlijn en 
Praag heeft Gaston Roelants zijn 
mening kenbaar gemaakt over een en 
ander. Gaston meent dat onze top
sporters al dikwijls tevreden zijn als 
ze mogen meedoen, dus als ze de ver
eiste minimumprestatie daarvoor heb
ben geleverd. En eens vertrokken zal 

de rest hun een zorg zijn. Welnu, 
aldus Gaston, meedoen is niet het 
voornaamste. Men moet willen win
nen. Hij stelt dan ook voor dat de ver
eiste minima minstens twee keer zou
den behaald worden, waarvan één 
keer binnen de maand die de kamp
ioenschappen of Olympische Spelen 
voorafgaat. Op die manier zou verme
den worden dat atleten die niet meer 
in form zijn nog gaan deelnemen. Gas
ton Roelants zal we\ gelijk hebben. Hij 
heeft het allemaal al zo dikwijls en van 
zo dichtbij meegemaakt." In ieder ge
val, als van de Belgische deelnemers 
aan de Olympische Spelen in Moskou 
verwacht wordt dat ze iets presteren, 
zal men eens serieus moeten gaan 
denken aan de manier waarop ze 
moeten geselekteerd en voorbereid 
worden. Wij kunnen niet blijven uitruk
ken met ganse bataljons en niets 
bereiken. 

VU-volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron wou blijkbaar wel eens 
weten hoeveel centen door 
diverse ministeries bij wijze van 
subsidiëring werden toegekend 
aan de sport hier in België. Hij 
stelde dus een aantal vragen 
terzake aan de verschillende 
ministers. Een eerste bemerking 
die moet gemaakt worden is wel 
deze : het is heel terecht dat het 
parlement de juiste toedracht 
vraagt over de subsidies aan de 
sport. Tweede bemerking : uit de 
antwoorden van de betrokken 
minister blijkt dat de 
subsidiëring van de schoolsport 
een voor ons veel te 
ingewikkelde zaak is. En een 
laatste bemerking, wellicht de 
belangrijkste : voor 1978 krijgt 
het olympisch komitee geen 
subsidies meer, omdat het zich 
niet herstruktureerde zoals 
voorgeschreven door het 
dekreet van 2 maart 1977 
(opsplitsing in taalvleugels »). 
Zolang het olympisch komitee 
niet tot die struktuurwijziging 
overgaat, ontvangt het ook geen 
subsidies van het ministerie van 
Nederlandse Kuituur. Lijkt ons 
een logisch antwoord op een 
pertinente vraag. 

D l SPO 
MAANDAG: Er zijn al 47 
landen ingeschreven voor 
het olympisch voetbaitor-
nooi in 1980. Hopelijk ver
geet België niet in te schrij
ven, want dit moet gebeu
ren vóór 30 september 
• D INSDAG: Pollentier 
heeft ook afgedaan bij Flan-
dria. Hij mag hier en daar 
zelfs niet meer meerijden. 
Het zal dus even wachten 
zijn op betere tijden • 
WOENSDAG : Onze - belof
ten » klopten Noorwegen 
op overtuigende wijze. De 
toekomst straalt voor ons 
• DONDERDAG: Maar in 
afwachting daarvan is het 
maar zus en zo. Onze stars 
moesten ei zo na de duimen 
leggen tegen de Noorse 
amateurkens • VRIJDAG : 
Het ziet er naar uit dat Bel
gië volgend jaar met vier 

klubs zal kunnen deelne
men aan de Europese UE-
FA-kompetitie. Wie er dan 
nog niet bij is... • ZATER
DAG : Een nieuwe zorg teis
tert het sportminnend vader
land : een job — liefst goed 
betaald — vinden voor top
sporters waarvan de kaars 
uit is • Z O N D A G : De 
Waalse afdeling van de atle-
tiekbond slaat groot alarm : 
de centen zijn op en de sub
sidies komen niet toe. Het 
eerste is voor ons ook het 
geval. Aan het tweede hoe
ven wij niet eens te den
ken! • 
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Op vrijdag 6 oktober te 10 u. zullen vreugdeschoten weerklinken bij de 

v a n de m o o i s t e m o d e z a a k 
in België 
SUCCES K L E D I N G MEYERS 

In zi{n gloednieuw en Ultra-modern gebouw 
van duizenden m2 aan de Boomsesteenweg 35 

te Aartselaar nodigt S K M ^ op 

vrijdag 6 oktober van 10 tot 20 uur 
zaterdag 7 oktober van 9 tot 18 uur 
zondag 8 oktober van 14 tot 19 uur 
uit op een grandioze reeptie en >̂  
presenteert u de mooiste winterkoHektie ooit in België getoond van 

DAMES-, HEREN- EN KINDERKLEDING 

S | x . A l i maakt van deze drie openingsdagen 
*. een onvergetelijk feest 

'— bruiieitde channpagne voor iedereen 

— s'feer>%>(ïe muziek met orgelvirtuool Marcel Verdickt 

een|doi|yrfi)pende modeshow waar elegante 
marifljedÉtts de nieuwe winterkoHektie van 
SKM-'^^JIIiteren 

een gezlllfee koffiebar met lekkere hapjes 

doedelzcplpelers en talrijke fanfares brengen op de 
kiosk prettig^i jklanken 

Kom naar Aartselaar... 
Kom nu mee profiteren 

mee 
«li onvoorstelbare 

[mmÊmmmwmmmWim 
SUCCES KLEDING MEYERS 

Tel. 031-87.38.41 
Boomsesteenweg 35 

AARTSELAAR 



WIJ in D€ l^OLK^JUhl^ 
Vervolg van biz. 10 

Gent zetel van de Vlaamse regering? 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 
18 september 1978 verzette VU-frak-
tieleider Guido Deroo zich tegen de 
ondemokratische samenstelling van 
het Komitee voor Personeelszaken 
van het O C M W Onder druk van de 
OCMW-voorzitter werd de VU-frak-
tie immers uit dit komitee geweerd 
De bevoegde schepen zal de opmer
kingen aan het O C M W overmaken 
Aime Verpaele, deskundig zoals 
steeds, had heel wat fouten ontdekt in 

Eerste zoektocht 
van het Vlaamse 
Kruis Gent 
We starten op zaterdag 30 septem
ber 1978 tussen 14 en 15 u aan de 
feestzaal van de Zusters te Oostak
ker, O-L-Vrouwestraat 4 en wande
len gedurende 15 km tussen een beto
verende natuurstreek 
De aankomst wordt verwacht tussen 
18 en 20 u 
De deelnemingsprijs bedraagt 50 fr 
Hiervoor krijgt u een sticker (herken
ningsteken) en een gratis konsumptie 
's Avonds staat de feestzaal open om 
van een lekker etentje te genieten Op 
het menu staat een barbecue aan de 
prijs van 130 fr Tussen de vele prij
zen een draagbaar TV-toestel 

het dossier van de sporthal van Gent
brugge Er werd immers geen reke
ning gehouden met de voorschnften 
van de brandweer De schepen van 
Openbare Werken moest toegeven 
dat er vergissingen werden begaan 
en dat vertraging hiervan het gevolg 
IS Over de wegen- en riolerings
werken te Ledeberg formuleerde Ver
paele suggesties om het verkeer vlot
ter te laten verlopen en om in geval 
van rampen (denk aan de gasbel te 
Ledeberg) zo vlug mogelijk de be
voegde diensten te kunnen bereiken 
Guido Deroo hield, gesteund door 
Hugo Waeterloos, een fel opgemerkt 
pleidooi over de inflatie van voertui
gen van de stad Gent en vroeg terza
ke een grondig onderzoek, een inven
taris meer kontrole en een rationaal 
gebruik De burgemeester beloofde 
een studie over de rationalizatie van 
de stedelijke administratie 
Namens de VU sloot Chris Versyck 
zich aan bij een PVV-interpellatie over 
de discriminatie bij de betoelaging van 
de jeugdorganizaties van de PVV en 
de VU Het kollege, dat door de Vaste 
Nationale Kultuurpaktkommissie in 
het ongelijk werd gesteld, zal in okto
ber een nieuw voorstel aan de raad 
overleggen 

Tot slot verdedigde Oswald Van Oo-
teghem een motie waardoor de stad 
Gent haar kandidatuur stelt als zetel 

van de Vlaamse Gewestraad Hij stel
de dat het de bedoeling is van het 
gemeenschapspakt gewest- en ge
meenschapsraad zo te verstrengelen 
dat er een Vlaams parlement en een 
Vlaamse regering tot stand komt 
De zetel van die regering zal de hoofd
stad van Vlaanderen worden Oswald 
Van Ooteghem verdedigde daarom 
met aandrang de kandidatuur van 
Gent 

Zi jn motie werd door de Gentse 
gemeenteraad eenparig goedge
keurd. Het blijft trouwens niet bij die 
motie, want er zal worden uitgeke
ken naar geschikte lokalen om de 
Vlaamse Gewestraad te huisvesten. 
In de daaropvolgende geheime zitting 
werd Hugo Waeterloos verkozen tot 
beheerder van de Opera van Gent en 
Guido Deroo tot beheerder van het 
Muziekconservatonum H.R 

Fons Van Holderbeke maant 
provincie tot spoed aan 
Aan de voorzitter van de Oostvlaam-
se provincieraad schreef provinciaal 
raadslid Fons Van Holderbeke volgen
de brief Hopelijk komt daardoor wat 
meer schot in de zaak 

Mijnheer de Voorzitter, 

Elf maanden na afloop van de gewo
ne zittijd 1977 IS het proces-verbaal 
van deze vergaderingen nog steeds 
niet in het bezit van de raadsleden 
Dat zoiets moet gebeuren in deze 
eeuw van razendsnelle telekommuni-
katies IS de provincie Oost-Vlaande-
ren beslist onwaardig 

Onaanvaardbaar is het ook, want het 

verhindert de gekozenen hun man
daat naar behoren uit te voeren 
Ik herinner mij trouwens, dat de ver
slagen vorig jaar even lang op zich lie
ten wachten 
Kan het provinciaal bestuur echt met 
sneller ' 
Hoe het ook zij mij komt een kracht
dadige tussenkomst vanwege de 
Voorzitter van de Raad uitermate 
gerechtvaardigd voor Tenzij men in 
de Goevernementstraat alle teksten 
nog met de hand aan het overschrij
ven IS 
In dit geval slik ik gaarne mijn protest-
kreten in 
Met bijzondere hoogachting, 

Fons Van Holderbeke, prov raadslid 

Gent-Muide en 
Gent-Brugse Poort 
W I J nodigen leden en sympati-
zanten uit op ons eerste geza
menlijk herfstbal. Het dansfeest 
heeft plaats op vri jdag 6 okto
ber e.k., en dit in zaal Reinaert, 
(parochiaal centrum, Reinaert-
straat 26, Gent, bij de kerk S t -
Jan-Baptist, Brugse Poort) Het 
bekende orkest «De Bartels» 
zal voor de muzikale omlijsting 
zorgen Steunkaarten, die recht 
geven op gratis toegang, zijn bij 
alle bestuurs- en werkgroeple-
den van de beide afdelingen 
beschikbaar De opbrengst van 
het feest zal o m besteed wor
den aan rechtstreekse propa
ganda, die we in beide arbeiders
wijken van Gent voeren Na 
«Het Weetje van de Muide» 
(wijkblad), IS ook VU-Brugse 
Poort met een blad begonnen 

FVV-avond 
4 ok tober : in lokaal FVV, Ben-
nesteeg 2, 9000 Gent spreekt 
de heer Muesen, politiekommis-
saris van Turnhout, over « Drugs 
en het alkoholprobleem bij jonge
ren » De avond begint om 20 u 
FVV-Gent richt de avond in 

WEST-VLMNDEREN 
Brugge penitentiair centrum 
Op vraag vanVU-senator Van In of 
het juist IS, dat Brugge een penitentiair 
centrum wordt antwoordde de minis
ter van Justitie bevestigend De be
doeling IS nabij de vrouwengevange
nis te St-Andnes-Brugge een nieuw 
arresthuis te bouwen, zonder dat 
evenwel reeds een exakte plaats 
werd uitgestippeld Deze nieuwe in-
nchting zal een arresthuis omvatten 
ter vervanging van de huidige gevan
genis , verder een strafhuis voor ver
oordeelden en een afdeling voor Ne
derlandstalige geïnterneerden die nog 
te Doornik verblijven Eventueel zal 
ook een nieuwe vrouwengevangenis 
gebouwd worden Voorrang krijgen 
het arresthuis en de afdeling geïnter
neerden Deze werken werden opge
nomen in het vijfjarenplan van Open
bare Werken Wat er in de plaats van 
de oude gevangenis komt staat nog 
met vast 

Nieuw gerechtshof in 
1982? 
VU-senator Van In vroeg de minister 
van Justitie of de bouw van een 
nieuw gerechtshof op de gronden 
van de voormalige oude kazernes 
reeds vaststaat Hij vroeg ook in wel-

Strandverlies en 
baggeren in de 
Schelde 
Jit het antwoord van de minister van 
Openbare Werken op een vraag van 
VU-senator Van In blijkt dat volgens 
sen zo getrouw mogelijke schatting 
ussen 1974 en heden 3,5 miljoen 
<ubiek meter zand is verloren gegaan, 
-\\ 1 miljoen tussen de Franse grens 
3n Nieuwpoort 600 duizend kubiek 
Tieter tussen Nieuwpoort en Oosten
de, 1 miljoen 400 duizend kubiek 
Tieter tussen Oostende en Zeebrug-
jen en een half miljoen tussen Zee-
jrugge en de Nederlandse grens 
/an 1974 tot 31 juli werd in de Bene-
ien-Schelde en de Westerschelde 
39231 054 m3 gebaggerd, waarvan 
56,2 miljoen m3 terug gestort werden 
n de nvier en 12,9 miljoen m3 uit de 
ivier verwijderd 
n 1977 werd 12,8 miljoen m3 in de 
3eneden-Zeeschelde en de Wester
schelde gebaggerd waarvan 10,1 mil-
oen m3 werden teruggestort in de 
-ivier en 2,6 miljoen m3 uit de nvier 
werd verwijderd 
De totale kosten van deze werken 
aedragen 778 miljoen 961 887 fr BTW 
nbegrepen Een afzonderlijke kost-
Dnjsopgave voor het opspuiten is met 
mogelijk opdat ze deel uitmaken van 
de onderhoudswerken 

ke mate de onderhandelingen tussen 
stad en staat reeds gevorderd zijn en 
of daarbij aan een ruil wordt gedacht 
De m, lister van Justitie maakte de 
vraag over aan zijn kollega van Open
bare Werken, die bevestigde dat er 
inderdaad een nieuw gerechtsge
bouw zal opgetrokken worden Daar
voor werd reeds op 4 december 1965 
bij kontrakt een architekt aangeduid 
Brugge, Stedebouw en Ruimtelijke Or
dening hebben hun akkoord betuigd 
met de inplanting langs de Legeweg-
spoorlijn de zgn gronden Flore Deze 
moeten nog aangekocht worden 
De uitvoering zal in fazen gebeuren 
Volgende bedragen werden door de 
Regie van de Gebouwen voorzien 
1980 350 miljoen, 1982 400 miljoen 
en 1984 eveneens 400 miljoen Het 
ligt voor de hand dat zolang deze 
nieuwbouw met verwezenlijkt is, er 
van een ontruiming van de oude 
gevangenis geen sprake kan zijn 
Openbare Werken verstrekte nog bij
komende gegevens Een akkoord van 
25 mei jl bepaalt de afstand door de 
stad Brugge van een oppervlakte van 
37 741 vierkante meter uit de voormali
ge kazernes Rademaeckers en Kna
pen voor een bedrag van 45 miljoen 
290 duizend fr De staat moet afstaan 
onteigende gebouwen Burg-Malle-
bergplein voor 30 miljoen 42 duizend 
fr en het domein Sebrecht voor 13 mil
joen 104 duizend fr Het huidige ge
rechtshof IS in deze ruil met begrepen 
omdat de bouw van het nieuwe com
plex verscheidene jaren in beslag zal 
nemen 

Vlaamse vrouwen 
Groot-Oostende 
naar Bokrijk en 
Abdij van Tongerio 
Vertrek op zondag 15 oktober (niet 8 
oktober) om 8 u. op het Canadaplein 
Reis, toegang, chauffeur volwasse
nen 350 f r kinderen (tot en met 15 
jaar) 290 fr 
Inschrijvingen en inlichtingen van he
den af bij Marlies Van Synghel, Witte 
Nonnenstraat 5 (tel 70 49 31) , Lieve 
Depoorter-De Coster, Epsomlaan 38 
(tel 703603) Anny Vanhoutte, 
Noordzeestraat 12 (70 03 35) , Andrea 
Vandenabeele, Luchthavenstraat 43 
(tel 70 81 14) Frieda Pincket, Stokkel-
laan 65 (tel 500568) , Bernadette 
Van Coillie, Tarwestraat 12 (tel 
700766) 
Voor de Werkgroep Vlaamse Vrou
wen Groot-Oostende 

De verantwoordelijke, 
Godelieve Depoorter-De Coster 

Menen zoekt 
Wij zoeken dringend een goe
de Vlaamse café-uitbater! Ja, 
we hebben de kans een mooi, 
leegstaand café (met vergader
zaal), in zeer goede staat, als 
Vlaams cafe, te gebruiken. Als 
gijzelf, of een andere van uw 
kennissen, daar iets voor zou 
voelen, moet ge maar eens drin
gend kontakt opnemen met 
schepen H. Vandenbuicke, We-
velgemsestraat, 124, 8520 Lau
we, tel 41.1150, die u m de 
nadere details en voorwaarden 
kan inwijden. 

lustreiie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
fel. 050-3.57404 

Izegems 
VU-bestuur 
bezoekt Wingene 
Op zaterdag 16 september bracht 
een delegatie van het Izegemse VU-
bestuur en van de plaatselijke VU-
mandatarissen een werkbezoek aan 
de gemeente Wingene-Zwevezele, 
die nu al 10 jaar bestuurd wordt door 
VU-senator Willy Persyn 
Na een algemene uiteenzetting op het 
Wingense gemeentehuis door burge
meester Persyn en schepen Huys, 
ging de Izegemse VU achtereenvol
gens een aantal woonwijken bezoe
ken en gemeenschapsvoorzieningen, 
zoals het kultureel centrum, sportcen
trum, zwembad en dergelijke meer 
De Izegemse VU kon terdege vast
stellen hoe sterk Wingene onder het 
dynamisch beleid van zijn burgemees
ter gemodermzeerd is Het was duide
lijk dat het begnp «landelijke» ge
meente hier mets misprijzends kan 
inhouden, integendeel Het mag zeker 
op het aktief geschreven worden van 
het gevoerde beleid dat hier nergens 
de moderne aanpak het landelijk ka
rakter en het landschap vernietigd 
heeft Er bleek ook veel waardering te 
zijn voor de wijze waarop Wingene 
nieuwe woonwijken inplant En dat 
het sportcentrum en het zwembad 
een model mogen worden genoemd, 
is zeker met overdreven 
Het bezoek is voor de Izegemnaars 
beslist verrijkend geweest En ons 
bestuur heeft er ook heel wat kunnen 
opsteken over het beleid inzake ontei
geningen (altijd zonder konflikten O, 
belastingen, bejaardenbeleid en tv-dis-
tributie 

SEPTEMBER 

30 HOOGLEDE-GITS : Kleinkunstavond voor VU-leden en sympati-
zanten in «'t Withuys« 
meersch en 't Kliekske 

Dom Savio-instituut met Jan Ver -

OKTOBER 

6 BRUGGE: VU-kern ledenbijeenkomst om 20 u 30 in het Brey-
delhof, Suveestraat 2 Spreker advokaat Erwin Priem over de 
Europese verkiezingen 

7 KORTRIJK- arrondissementeel herfstfeest «10 jaar Luk Van-
steenkiste •> Om 20 u 30 in zaal Boldries te Lauwe 

Slechte augustusmaand 
aan de kust 
De toerist ische index Kust en Achter land, opgemaakt door het Westvlaams 
Ekonomisch Studiebureau, wi jst op een sterk gedaalde toerist ische aktiviteit 
in augustus 1978 in vergeli jking met dezelfde maand van vorig jaar De voorlo
pige index voor de augustusmaand bedraagt 87,7 (bas is : augustus 1977 = 
100). Dit betekent dat in vergeli jking met vorig jaar, de toerist ische aktiviteit 
in augustus met 12 ,3% is gedaald. 

Uitgesplitst naar logiesvorm, is een 
opvallende tegenstelling te merken 
tussen enerzijds het appartement-villa 
dat een drastische daling vertoonde 
met 20,2 %, en anderzijds, het cam-
pingwezen ( — 2,8 % ) , de hotellerie 
( — 2,6 %) en de innchtingen voor 
sociaal toensme ( — 4,4 %) , waar een 
slechts beperkte terugloop waar te 
nemen viel 
De overige posten van de toeristische 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m alurpinium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

• Vaste breedte van 2,80 m en 
variërend in lengte tot 
10,60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst'II 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/30.37.01 (4 1.) 

index bleven zonder enige uitzonde-
nng beduidend beneden het peil van 
vorig jaar reizigerstrafiek bij de 
spoorwegen ( — 104 %) en de buurt
spoorwegen (—12,5%), het aantal 
tussenkomsten door diensten voor 
pech verhelping (—18,9 % ) , banken 
( — 10,6 % ) , ontspanningsparken 
( — 1 5 % ) , zwembadenbezoek 
( — 5,2 % ) , postverkeer ( - 8 , 5 % ) , op
name van patiënten in de kustzieken-
huizen ( — 26,4 % ) , verstrekte inlich
tingen door de toeristische diensten 
( —70 %) en havenrondvaarten 
( - 2 6 %) 
Rekening houdend met de terugloop 
van het voorseizoen ( — 4 % ) , juli 
( - 9 %) en augustus ( - 1 2 , 3 %) mag 
voor het gehele seizoen een daling in 
het vooruitzicht worden gesteld van 
circa 10 % 
Merk ten slotte op dat in deze voorlo
pige index 14 deelposten werden 
opgenomen, terwijl voor een tiental 
overige elementen nog geen of onvol
doende gegevens voorhanden zijn 

VU-Leffinge 
op wandel 
Op zondag 1 oktober e k richten de 
VU-afdelingen van Middelkerke, West-
ende, Leffinge en Spermalie hun jaar
lijkse wandeltocht in 
Edward Vyvey, onderwijzer te Leffin
ge, heeft zijn diensten aangeboden, 
om tijdens deze wandeltocht als gids 
op te treden en bij alle bezienswaar
digheden de nodige uitleg te verstrek
ken Iedereen die het wenst zal zich 
bij de inschrijving een brochure kun
nen aanschaffen (40 f r ) onder de titel 
« Leffinge gewandeld» Vertrekpunt 
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Luk Vansteenkiste 10 jaar kamerlid 
Luk Vansteenkiste : 10 jaar volksver
tegenwoordiger. Onder dit tema 
start in het arrondissement Kortr i jk 
ons nieuw polit iek werkjaar. Naast 
de « echte » en « zware » polit iek, met 
heel wat vraagtekens vóór ons, gaan 
we in de komende maanden ook 

Wensen ! 
Naar aanleiding van het tienja
rig mandaat van kamerlid Luk 
Vansteenkiste (arr. Kortri jk) gaf 
het arrondissementsbestuur 
een extra informatieblad uit 
voor de VU-leden (8.000 eks.) 
over Luk Vansteenkiste. In de
ze goed verzorgde brochure 
vindt men heel wat informatie 
en foto's over het gevierde 
kamerlid en zijn werking in het 
arrondissement Kortrijk. 
Langs deze weg biedt de redak-
tie «Wi j» het kamerlid en het 
arrondissement zijn beste wen
sen en dank voor het geleverde 
werk ten bate van Vlaanderen ! 

feest vieren. En wat voor een feest ! 
Voor de Vlaams-na'tionalisten uit 
ons arrondissement betekent het im
mers heel wat reeds 10 jaar een ver
tegenwoordiger te hebben in het par
lement. 
In dit speciale nummer van «Wi j ir 
het arrond. Kortri jk » (8.000 eks.) wor
den de figuur en de aktiviteiten van 
volksvertegenwoordiger Luk Van
steenkiste uitvoerig beschreven. 
Ook de aktiviteiten rond de viering 
staan erin vermeld. Dit naast heel 
wat fotomateriaal. 
U allen zijt alvast uitgenodigd op 
ons groots herfstfeest ter ere van 
Luk op zaterdag 7 oktober in zaal 
Boldries te Lauwe. Ook uw familie 
en vrienden zijn van harte welkom. 
Uw aanvi/ezigheid op dit herfstfeest 
weze een blijk van hulde en dank 
voor de enorme inzet van onze volks
vertegenwoordiger. 

Egied Vandommele, 
arrond. voorzitter 

De zeven dagen van Luk Vansteenkiste 
Maandagmorgen om 9 uur is er partij
bestuur (waarvan Luk sinds kort lid is) 
in Brussel, tot 13 u. 30. De namiddag 
wordt op bureel doorgebracht (brief
wisseling, dienstbetoon) en vanaf 17 
uur tot 's avonds heel laat is er dienst
betoon in «1302 » te Kortrijk. 
Dinsdag met de trein van 7 u. 15 naar 
Brussel waar de ganse dag gewijd is 
aan het parlement en de kwestuur. 
Soms kan er nog een laat pintje af in 
«'t Bankske» bi] de terugkeer in 
Wevelgem. 
Woensdag verloopt ongeveer vol
gens zelfde schema, terwijl donder
dag gestemd wordt in het parlement. 
(De aanwezigheid van Luk in het par
lement zou een schoolvoorbeeld kun
nen zijn). 
De vrijdag wordt verdeeld tussen 
dienstbetoon en het gezin. Na de brief
wisseling (van 7 u. 30 tot 9 u. 30) volgt 
— op een nogal eigenaardig tijdstip 
— enige verpozing (met soms een 
intiem dineetje met Mireille om 11 uur 
's voormiddags), afgewisseld uiter
aard met het voor de parlementair zo 
belangrijk dienstbetoon. 
De volledige zaterdag, van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat, gaat op in 

Elfnovemberspel 
te Kemmel krijgt 
brede belangstelling 
De belangstelling voor het Volksspel 
dat in de week van 11 november te 
Kemmel wordt opgevoerd gaat in stij
gende lijn. 
Een nationale affiche-campagne start 
deze week. Een sprekende poster 
werd door Gal ontworpen «Nooit 
brengt een Oorlog Vrede». Een leef-
folder IS van de pers en vertrekt naar 
honderden verenigingen en instel
lingen. 
De werking gedurende maanden van 
de Elfnovembergroep groeit uit tot 
een breed vredesinitiatief dat de 
steun geniet van het overlegcentrum 
voor de Vrede en de vele vereni
gingen die er bij aangesloten zijn. 
Ondertussen gaan de zware repeti
ties voor het spel verder, nu tegen 
een ritme van twee per week, verder 
drie per week om de laatste 10 dagen 
dagelijks te repeteren. 
Er wordt ook hard gewerkt «achter 
de schermen». Een flinke kern vrou
wen snijdt en naait de vele kostuums 
voor het spel. Ze werden ontworpen 
door de Antwerpse ontwerpster Frie
da Dauphin. Voor het vinden van origi
nele klankopnamen (hoe geef je inder
daad een mitrailleuse uit 14-18 weer) 
werd gespeurd tot in Londen, Frank
furt en Parijs. Ook de BRT zorgt voor 
geluidsdokumenten die voor het spel 
gemonteerd worden door de ervaren 
klanktechnicus Jan Vanwelkenhuy-
sen. 

Meer inlichtingen over het Vredes-
spel zijn steeds te krijgen bij de « Elf
novembergroep» te Kemmel (057-
44.47.10). 

dienstbetoon. De hele streek wordt 
doorkruist om de vaste « zitplaatsen » 
aan te doen. 

De zondagvoormiddag (na een hele 
vroege mis) is veelal benomen door 
allerhande recepties, terwijl, als het 
effen kan en zolang er is, koning voet
bal de namiddagen inpalmt. 

Sociaal d ienstbetoon 

Het is ontegensprekelijk een hard 
leven, dat kamerlid Luk Van Steenkis-
te er op nahoudt. 
De 12.000 fiches dienstbetoon zijn de 
stille getuigen van een ongelooflijke 
werkkracht. Hij doet het enorm 
graag: ' een bescheiden bedankje 
doet evenwel altijd deugd. 
Veel rust kent ook het gezin niet. Vele 
mensen komen Luk thuis opzoeken, 
vooral op maandag (maar eigenlijk de 
hele week door) zodat Mireille ook 
wordt ingeschakeld. 
De ervaring van het dienstbetoon 
leidt steeds tot de konklusie dat de 
wet veel hiaten vertoont (vb. leger
dienst - pensioenen), wat dan weer 
zijn parlementair werk ten goede 
komt. 

Er zijn opvallend veel fransspreken-
den die zijn hulp inroepen, een sterk 
overwegend vrouwelijk publiek, en 
zeer veel arbeiders. Volgens zijn ei
gen opvatting trouwens stemt ook 
een sterk vrouwelijk publiek voor 
hem, zeer veel arbeiders, traditionele 
flaminganten, dokters en leerkrach
ten. 
Voor dit omvangrijk dienstbetoon 
staat Luk gelukkig niet alleen. Er is de 
onmisbare hulp van provincieraadslid 
Jan Pottie (leger), Walter Vandevijve-
re (belastingsaangelegenheden) en 
Jet Piepers (die van alles verstand 
heeft). Het zijn fantastische mede
werkers die het parlementair werk 
aangenaam maken. Mireille typt zo
wat alles. Sekretariaat, postzegels, 
enz... betekenen een maandelijkse uit
gave van 15.000 fr. 

De Wetst raat 

In het parlement is de verhouding met 
de kollega's (ook van andere politieke 
partijen) vrij goed. Zijn bureel op de 
kwestuur is soms een verzamelplaats 
tijdens de laatavondzittingen (zoals 
die er wel meer zijn). 
Sinds de jongste wetgevende verkie
zingen is de nieuwe funktie van kwes-
tor erbij gekomen. Dit is een vrij 
belangrijke funktie wanneer men 
weet dat elke «kamer» één Voorzit
ter heeft, twee ondervoorzitters en 
zeven kwestoren. De kwestor wordt 
verkozen binnen elke politieke groep 
en vervolgens ook binnen het parle
ment zelf. 
Wat maakt deze funktie zo begerens
waardig? Er is een volledig uitgerust 
eigen bureel in het parlement, zelfs 
staat een wagen (met chauffeur) 
steeds paraat. De onkosten worden 
vergoed en er is algehele portvrijdom. 
De nadelen : twee voormiddagen per 
week worden extra benomen (één 
zaterdag op vier dienen er eksamens 

van het parlementspersoneel te wor
den afgenomen) en tijdens de week
ends moeten de buitenlandse parle-
mentsdelegaties worden ontvangen. 
De taak omvat: het volledige perso
neelsbeheer van het parlement (een 
begroting van méér dan 1 miljard), alle 
aankopen, (systeem van totale of 
openbare aanbesteding), het bepalen 
van de werkmetodes, het beheer van 
het restaurant. 

Computerspecia l is t 

Luk ontvangt uiteraard ook heel wat 
uitnodigingen om systemen en toe
standen in andere landen te gaan 
bekijken. Zo bezocht hij reeds Seatle, 
Mexico, Indonesië, Gabon, Equatorial, 
Tunesië. Hij krijgt de laatste tijd nogal 
wat uitnodigingen om links en rechts 
computers te bezichtigen o.m. Italië, 

Zweden. Hij noemt zichzelf meesmui-
lend de politieke computerspecialist. 
De bekroning kwam er met de uitnodi
ging van president Carter himself. 
Van 10 augustus tot einde september 
bezoekt hij Amerika en wordt er door 
president Carter persoonlijk ontvan
gen. Hij zal tijdens een eerste periode 
vooral met computersystemen (weer-
aD gekonfrohteerd worden terwijl 
een tweede periode een vrij rond
zwerven wordt met zijn echtgenote 
die hem achterna vliegt. 
Hij is ook nog lid van de niet-onbelang-
rijke BRT-kommissie. 

Herfstfeest 
Op zaterdag 7 oktober in de zaal 
« Boldries », Guido Gezellestraat 15, te 
Lauwe herfstfeest van het arrondisse
ment Kortrijk. Dit feest, dat om 
19 u. 30 begint is het hoogtepunt in de 
viering «10 jaar Luk». Muziek : De 
Sloebers. 

VUJO-lzegem 
besprak Ruimtelijke 
Ordening 
VUJO-lzegem, hield op woensdag 
20 september een werkvergadering 
over een aantal problemen inzake 
ruimtelijke ordening en openbare 
werken. De Izegemse VUJO nam 
eensgezind volgende standpunten 
in. 
1. Tussen het nieuw administratief 
Centrum en de Italianenlaan komt een 
wegverbinding. Deze weg gaat door 
een van de laatste stukken landschap
pelijk schoon die Izegem nog telt 
VUJO betreurt terzake dat het VU-
voorstel om het gebied «kasteel de 
Pelichy-Naertshoeve » als landschap
pelijk schoon te klasseren in het 
gewestplan, niet aanvaard werd. 
Daarom stelt VUJO voor dat het tra
cé van deze weg vlak tegen de spoor
lijn komt; dat aan de zuidkant van 
deze weg geen verkavelingen komen 
en dat deze weg een fietspad krijgt 
die met groen gescheiden is van de rij
weg voor auto's. 
VUJO meent dat dit een enige gele
genheid is om iets te doen voor het 
zachte verkeer, in het biezonder voor 
de fietsers. 
2. Het BPA Emelgem-Noord (ten 
noorden van de Baronstraat). 
Op deze oppervlakte van 30 ha zou
den twee soorten verkavelingen ge
beuren. Voorzien is om aan de kant 
van de Albertwijk bouwmaatschappij-
huizen te bouwen en aan de westelij
ke kant losse bebouwing toe te staan. 
VUJO heeft zich eerst afgevraagd of 
er in Izegem wel nood is aan nieuwe 
woningen en of het niet beter zou zijn 
eerst werk te maken van de stads
kernvernieuwing. 

Om het beeld van de kazernewijken 
dat zo vaak voorkomt in sociale woon
wijken te vermijden, vindt VUJO het 
beter als bouwmaatschappijhuizen en 
losse bebouwing door elkaar verwe
ven worden. 
3. Op de Bosmolens, tussen Leen-
straat Kokelarestraat en Meense-
steenweg, willen de bouwpromotoren 
Immo Benelux en Vanackere 7 appar-
tementsblokken van elk zeven bouw
lagen inplanten. 
VUJO vindt dat plan met grote appar
tementsgebouwen volstrekt zinloos. 
Bovendien moeten er op deze verka
veling een aantal kleine speelruimtes 
voorzien worden. 

Kortrijkse oppositie niet 
mals voor stadsbeleid 

In de loop van het jaar liet de VU-opposit ie in de Kortr i jkse 
gemeenteraad dikwi j ls iets van zich horen. 
Een plaatseli jke krant schreef over de interpellatie van VU-raads-
lid mevrouw Seynhaeve over de bevlagging op 11 j u l i : «Kortr i jk 
liet de leeuwen in de kou ». De « leeuwen » in de gemeenteraad zit
ten anders niet stiL 
In het stadscentrum van Kortr i jk zijn grote vernieuwingen op t i l , 
het zgn. Plan Centrum-Oost Toen het gemeentebestuur een beslis
sing moest nemen over dit onteigeningsplan, interpelleerde raads
lid J. De Schaepmeester (VU) : - H e t gemeentebestuur speelt hier 
onder een hoedje met de grondspekulanten. De CVP laat door 
deze grondspekulanten niet minder dan 150 woningen onteigenen. 
Zo worden er ongeveer 400 mensen op straat gezet» 
De voltal l ige opposit ie sloot zich bij de Volksunie aan. 

In Heule kan VU-raadslid L. Van 
Steenkiste, als voorzitter van het 
feestkomitee, weer prat gaan op de 
meest folkloristische attraktie van 
Groot-Kortrijk : de onder grote belang
stelling doorgegane Tinne'kesfeesten. 
Van Steenkiste was ook verslagge
ver van de Kultuurkommissie van 
Kortrijk en hield een opmerkelijke 
interpellatie over de sporthalle te Heu
le. 
Na twee maanden was de vloer van 
deze sporthalle reeds erg beschadigd 
en moest er een beschermende emul-
sielaag worden aangebracht Het be
stuur zou volgens het raadslid beter 
moeten toezien op de aanbestedin
gen en de uitgaven van de stad. Kort
rijk heeft een van de hoogste gemeen
tebelastingen van het land. 
Onze vrouwelijke VU-vertegenwoor-
digers, Lut Comeyne-Van Landuyt en 
Magda Seynhaeve-Verbeke, laten 
eveneens van zich horen. 
Mevrouw Seynhaeve hield een inter
pellatie over de bevlagging in het Kor

trijkse. Op 11 juli « een Vlaamse 
feestdag », werd het K.B. van 5-7-1974 
met overal nageleefd. Het stadsbe
stuur geeft trouwens bij voorkeur de 
driekleur en de Kortrijkse vlag bij het 
uitlenen van vlaggen aan organizato-
ren van feesten, zodat Kortrijk de 
leeuwen in de kou laat staan. Onze 
stad moet veel Vlaamser zijn, vulde 
raadslid De Schaepmeester hierbij 

aan. 
Op de jongste gemeenteraad was 
raadslid De Schaepmeester ook bij
zonder aktief. Omdat het stadsbe
stuur de interpellaties van de opposi
tie niet, en die van de meerderheid 
wel op de agenda plaatst, vroeg hij na 
ordemotie onmiddellijk het woord. Bij 
het toekennen van nog eens een spe
ciale toelage voor beroepssnoeiers 
van hoogstammige bomen, merkte hij 
op dat dit gevaarlijk werk reeds beter 
betaald wordt en dat dit werk door 
gespecializeerd personeel en met pas
sende veiligheidsmaatregelen moet 
uitgevoerd worden. 

Nadien behandelde men de opheffing 
van de gemeentelijke school te Belle-
gem. Deze sluiting, aldus het VU-
raadslid, is het gevolg van het wanbe
leid van het Kortrijkse schepenkolle-
ge, dat stelselmatig alle gemeentelijke 
scholen van Kortrijk en fusiegemeen-
ten wil sluiten. Raadslid De Schaep
meester herinnerde eraan dat uitgere
kend op een verkiezingsfolder met 
het CVP-programma een foto van de 
bewuste school stond afgebeeld met 
de stellige belofte voor het behoud 
ervan, ook na de fusie. In het VU-pro-
gramma werd gesteld dat de gemeen
teschool het best beantwoordt aan 
het leefmilieu van de kinderen. 
De vierkoppige Volksunie-oppositie, 
die moet optornen tegen een CVP-
meerderheid van 27 raadsleden, die 
stilzwijgend luisteren naar het sche-
penkollege, laat het meest van zich 
horen in de Kortrijkse gemeenteraad. 
Hierdoor wordt het Kortrijkse sche-
penkollege op de vingers getikt wat 
maar al te dikwijls nodig is. 
Mogen deze Vlaamse leeuwen in de 
toekomst blijven ijveren voor een-
beter, mooier en Vlaamser Kortr i jk! 

Staatssekretarls 
Anciaux spreekt 
te Wakken 
Op dinsdag 10 oktober as., om 20 u., 
komt staatssekretarls Vic Anciaux in 
de zaal «Uilepanne», Markegem-
straat 37 te Wakken een spreekbeurt 
houden over - Brussel, Vlaams-Bra-
bant, Vlaanderen ». 

Wij nodigen alle leden en belangstel
lenden uit het gehele arrondissement 
Roeselare-Tielt uit. 

Spreek vrienden, familieleden, werk-
makkers aan en breng ze mee! De 
zaal « Uilepanne» moet bomvol zitten. 
Een avond met onze staatssekretarls 
mag niemand missen. Met u aller 
medewerking wordt het een sukses. 
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Succes Kleding Meyers 
Vrijdag 6 oktober 1978 om 10 u. opent S.K.M, zijn deuren in de prachtige 
nieuwbouw te Aartselaar. Zoals te verwachten, kijkt de ganse Rupelstreek en 
de Antwerpse agglomeratie met spanning uit naar de feestelijke dag, dat 
S.K.M., de grote Belgisehe kledingszaak, te Aartselaar zijn deuren opent. 
Voor alle klanten staat op vrijdag 6 oktober vanaf 10 u. de champagne klaar. 
Er is een reuze receptie die loopt op genoemde vrijdag, zaterdag 7 oktober 
van 9 tot 18 u. en zondag 8 oktober hebben we een feestelijke open deurdag 
van 14 tot 19, u. Natuurlijk zijn er bij deze opening tal van aktiviteiten voor
zien en spelen voor U belangrijke fanfares. In de zaak is er een reuze stem
ming met Marcel Verdickt aan het Hammond-orgel en toont Succes Kleding, 
de mooiste winterkollektie die ooit in België onder één dak is samenge
bracht. Prettig te vermelden is wel dat deze opening samenvalt met de vie
ring van het 50-jarig bestaan van deze belangrijke kledingszaak. Het is voor 
Redy Meyers, de zaakvoerder, een eer langs deze weg zijn duizenden klanten 
uit te nodigen, zeker tijdens deze feestelijke dagen, een bezoek te brengen 
aan S.K.M. Boomsesteenweg 35 te Aartselaar. 
Eveneens interessant om weten is nog dat de oude Succes Kleding in Niel 
behouden blijft, en vanaf 2 oktober omgeschakeld wordt in de « MEYERS DIS
COUNT -. Dit betekent een zelfbedieningszaak in kleding van eerste kwali
teit aan prijzen van ronduit gezegd voor de oorlog. Daar zal het wel even wen
nen zijn, omdat U zichzelf moet helpen en het volledig zelfbediening is. Maar 
die prijzen in Niel gaan zo interessant zijn, dat het werkelijk prettig zal zijn, 
om daar uw kwaliteitskleding te kopen. 
Natuurlijk voor uw luxe-kleding, blijft S.K.M, in Aartselaar, het aangewezen 
adres. De discount te Niel zal open zijn alle dagen van 1 u.30 's middags tot 
8 u. 's avonds, en zaterdag van 9 u. 's morgens tot 6 u. 's avonds. 

De openingsuren van de nieuwe zaak te Aartselaar zijn als volgt: weekdagen 
van 9 u. 's morgens tot 8 u. 's avonds en zaterdag van 9 u. 's morgens tot 6 u. 's 
avonds. Op zon- en feestdagen blijven beide zaken gesloten. 
Om te besluiten, denk eraan. . . U bent van harte uitgenodigd tijdens de gran
dioze receptie op de openingsdagen bl) S.K.M. in Aar tse laar! 

(Dubli-mededelingl 
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VOLLEDIG SEKRETARIAAT 
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SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

Magistratuur, 

bevoorrechte 

klasse 

in een vraag, gericht tot nninister 
Van Elslande (Justitie) Inerinnert 
VU-kamerlid Emiel Va'^steenkiste 
aan het feit dat rechters voor het 
leven benoemd zijn en slechts 
door een vonnis kunnen ge
schorst of afgezet worden. In zijn 
vraag informeerde het kamerlid 
naar de juridisch verantwoorde 
konsekwenties van de term 
« voor het leven benoemd ». Ver
der wat zulks impliceert op het 
vlak van de beroeps- en financië
le loopbaan. Dient hieruit afgeleid 
dat een rechter «de jure» nooit 
ophoudt zijn funktie uit te oefe
nen ? Of is dat een achterpoortje 
om levenslang een wedde te ont
vangen, waarvoor — van een 
zekere leeftijd af — niets meer 
wordt gepresteerd. Zijn dergelij
ke voorrechten nog zinnig te ver
dedigen ? Laatste vraag: ontvan
gen weduwen van rechters een 
«overlevingspensioen» of een 
« overlevingswedde » ? 

Aanbevolen huizen 
MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische ma-
trasser^ 
Platteau-Lievens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/6674,56. 

VOEDING -DEPOLDER. 

Polderstraat 12, 8458 Oostduln-
kerke 

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

JEF THIJS 
Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1, 
3180 Westerio Tel 014-544807 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elle Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melie -
tel. 091-30.0&53 

IDEL - T e l . 011-53.43.49 

G e l e g e n h e i d s g r a f i e k : Huwe l i j k - G e 
b 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 en et i 
ke t t en . H o u t e n d r u k l e t t e r s - Rek lame-
k a l e n d e r s . 

K E U K E N S - S A N I T A I R -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

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

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN. 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affligemstraat 18,1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek) Tel 
053/668236 

drukkerij edwig van daele 

lindestraat 59.9280 overmere 

tel. 091-67,64,33 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN.en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054/33,37,56 

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

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe, restaurant, speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vri jdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf "s 
middags Tel 053 /6687 40 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

FEESTZAuEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

P V B A J B O R R E M A N S C O C K 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

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

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenst raa t 84, Keizerst raat 2 (nnarkt) 
2000 A n t w e r p e n Ternat 
031-36.45.31 02-582 22.22. 

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

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP 
Typo-offset De R i e m a e c k e r 
pvba N u k e r k e p l e i n 9, 9681 
MAARKEDAL 
u i tvoe rde r «Wij V l a a m s e 
A r d e n n e n - Tel. 055-21.14.04. 
Eén- en m e e r k l e u r e n d r u k -
werk, o n t w e r p e n en kleu-
r e n m a q u e l t e s . 

UITVOERING 

Th. WILLEMS 

Schriinwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57. 

9300 AALST 

Tel, 053-21,83,90 

Feestzalen 

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

Aragonstraat 6, Lier 

Tel, 031-8.15.68 

A . L J ~ A J _ I 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 Zwanenstraat 1, 
Tel. 011722.23.22 Hasselt (centrum) 

• UILENSPIEGEL-
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24. 1742 Ternat 
Tel 582 1345 

Volksunielokaal 

GASTHOF MALPERTUS 
Bee lds t raa t 10, 
ST-NIKI7VAS 
Tel. 031/76.73,44 

R e s t a u r a n t me t verschi l len
d e specia l i te i ten T a v e r n e 
me t V l a a m s e special i te i ten, 
zoals konijn, V l a a m s stoof-
vlees, h u t s e p o t Keizer Ka-
rel 
Fees tzaal te r besch ikk ing , 
tot 120 pe r sonen . 

EJN BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 56 
2440 Geel 

Tel 014/58.8581 
Alle dag- en weekbladen 

Koffiebranderij SANO 

WJttmannstraat 36 
Schaarbeek (tel. 02-734.56.09) 

De enige koffiebranderij in het Nederlands vermeld In 
de telefoongids. 
— Wij leveren thuis. 

VAN ACCOLYEN -
VAN THEMSCHE 

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

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031/53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekeringen. 

Kerkstraat 2a, 8060 
ZWEVEZELE, 
tel 051-61.16.07 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02/268,14,02 

D A N N V S CLUB pvba. Café - Snack 

Zaal voo r feestel i jkheden, Koolmijn-

laan 15, BERINGEN - 011-436.376 

Industriële brood- en banketbakkerij 

en roomijs 

W/ilfried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel, 091-67,57,12 

DE CRAEN ROfy/l pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming - stoom 
herstell ingen 

sanitair Alle 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazailaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18u 425 46 42 

FBITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 

fVoortkapel). tel. 014-21,36.96 
Vraag prijzen voor uw teestme-
nu's Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

MARCEL MERTENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55 -1810 Wemmei 
Tel, 02-478,57,27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 
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WIJ in De bOLK^urne 

Jaar van het Dorp 
zet nieuw Diest 
onder hoogspanning! 

BRABANT 

Na Molenstede hebben nu ook ande
re deelgemeenten bewezen over 
heel wat organizatietalent te beschik
ken Zowat overal werden in het 
kader van het jaar van het dorp Initia
tieven genomen, die stuk voor stuk 
suksesvol zijn verlopen 

Deurne leeft 
Zoals reeds gezegd was Molenstede 
de eerste in de reeks Hierover brach
ten wij vroeger reeds verslag uit Ook 
Deurne wiide met ontbreken In deze 
sympatieke deelgemeente van nieuw 
Diest, bevindt zich een bedevaart
plaats, die 't Kruis wordt genoemd 
Niet iedereen in nieuw Diest wist dat 
en nog veel minder inwoners besef
ten dat dit monument stilaan maar 
zeker een totaal verval tegemoetging 
De bevolking van Deurne heeft met 
beide handen het jaar van het dorp 
aangegrepen om er wat aan te doen 
De feestelijkheden die dank zij de 
samenwerking tussen verschillende 
verenigingen doorgingen, stonden in 
het teken van 't Kruis 
Het was een groots programma De 
originele boerenverhuis kreeg heel 
wat bekijks, waarna jong en oud zich 
konden vermaken met een reeks 
gekende en minder gekende volksspe-
len Ook de wandelaars kwamen aan 
hun trekken, terwijl de nog meer spor
tleven best konden genieten van een 
reeks turndemonstraties 
Dat volksdansen met op het program
ma mocht ontbreken, is een feit, net 
zoals een denderende boerenkermis 
met alles er op en er aan 
Vele kinderen en ook verrassend veel 
grote mensen waagden een kans met 
hun deelname aan de ballonwedstrijd, 
terwijl intussen de deuren van de 
S.O K opengingen voor een prachtige 
tentoonstelling 

Alle hogergenoemde festiviteiten wa
ren, hoe suksesvol ook, slechts een 
voorbode van het grote feest, dat het 
Volksbal IS geworden 
De inrichters uit Deurne verdienen 
werkelijk alle lof Langs deze weg wil
len WIJ hen nog eens oprecht felicite
ren 

St.-Martha bijna 
meerderjarig 

Ook in de 700 zielen tellende St -Mar-
thaparochie vierde men feest Hier 
was de aanleiding met zozeer het jaar 
van het dorp St-Martha bestond 20 
jaar Op het programma stonden een 
festival voor tekenfilms een reuze-te-
kenwedstrijd een receptie en een gro
te Vlaamse kermis Over deze kleine 
parochie zullen wij in het volgende 
nummer een speciaal artikel brengen 

En Kaggevinne... 
Het door de fusie in twee stukken 
gesneden Kaggevinne, heeft het voor 
de bevolking alvast heel wat moei
lijker gemaakt om iets te organizeren 
Het initiatief in het kader van het jaar 
van het dorp, mag des te meer waar
devol worden genoemd Met optimis
me maar met zonder spanning is men 
eraan begonnen en met sukses heeft 
men afgesloten 
Een antiekmarkt en een tentoonstel-

Melse-Wolvertem 
naar Nekka 
VUJO, Karel Bulsfonds en Federatie 
Vlaamse Vrouwen uit Meise-Wolver-
tem leggen samen een bus in naar 
Nekka 1978 te Antwerpen op 15 ok-
tover as Inschnjven bij 
— VUJO Peter Gamere, Mechel-
baan 32 te Meise, tel 26929 52 
— KB-Fonds Richard Herteleer, S t -
Elooiweg 5 te Oppem, tel 2692606 
— FVV Mevr Carriere-Voets, Me-
chelbaan 32 te Meise, tel 2692952 
— Roel Van der Stighelen Godshuis
straat 44 te Wolvertem tel 26917 04 
— Maurits Passchyn, Vilvoordsestwg 
81 te Meise 
Busreis -I- ingang sportpaleis kosten 
samen slechts 150 fr 

ling van schilder en beeldhouw
werken waren de grote trekpleisters 
De zondagse zoektocht was voor 
velen een eerste echte kennismaking 
met hun eigen gemeente 

W e zijn ervan overtuigd dat bij deze 
gelegenheid zowel het gedeelte dat 
bij Diest als dat gedeelte dat bij Scher-
penheuvel-Zichem werd gevoegd, 
zich weer eens echt een voelden Is 
dat eigenlijk ooit wel anders geweest 

Wil lySOMERS 

MLini 
SEPTEMBER 

29 HALLE-VILVOORDE CArr) arrondissementsraad om 20 u in 
parochiezaal te Meise De politieke aktualiteit wordt toegelicht 
door staatssekretaris Vik Anciaux 

30 GROOT-BIJGAARDEN . tweede groot Breugelfestijn vanaf 18 
uur in de feestzaal Gollegium, Brusselstraat 257 Ook op zondag 
1 oktober vanaf 12 uur 

30 EPPEGEM 14e nacht van Eppegem met Micha Marah en Joe 
Hams om 21 uur in zaal Rubenshof, Dorp 

30 DWORP- VU-mossel- en fnetkermis in «Ons Huis» vanaf 17 
uur Ook op 1 oktober vanaf 12 uur 

30 WESPELAAR • VU-bal in zaal « De Zwaan » vanaf 20 u 30 

OKTOBER 

7 ST.-MARTENS-BODEGEM : Groot VU-bal in zaal 
met het orkest « Just we » Aanvang om 20 u 30 

< Manna« 

Schepen Robijns lacht „groen" 

VU brengt sport en milieu in 
Opwijkse gemeenteraad 
De eerste gemeenteraad na de vakan
tie duurde met zo lang, toch werd 
deze zitting heel interessant De VU-
fraktie kreeg steun door de VUJO die 
onder het publiek had plaatsgeno
men Vooraf vroeg Frans Berghman 
of men het verslag van de vorige raad 
niet eerder had kunnen bezorgen, wat 
geen gehoor kreeg Vic Everaert 
(CVP) was blij zich eens te kunnen 
onthouden bij de goedkeuring van dit 

verslag , hij was de vorige keer afwe
zig 
De bekrachtiging van het schepenkol-
lege i v m het patroonschap BTK van 
jeugdklub Nijdrop wordt unaniem 
aanvaard 
De schepen van Openbare Werken 
stelt voor de ophaling van alle huisvuil 
te laten gebeuren door Haviland Hier
door zou het grof huisvuil 4 maal (nu 
IS dat slechts 2 maal) opgehaald wor
den dit zou sluikstorting tegengaan 
Frans Berghman (VU) zinspeelt dan 
op de aktie van VUJO-Opwijk die 
onlangs heel wat sluikstortingen had 
weggehaald Deze aktie werd door 
het schepenkollege afgekeurd Fons 
Van De Velde (VU) betreurt dat er 
een verbintenis werd aangegaan voor 
vijf jaar zonder een garantie te heb
ben dat Haviland de prijs met dras
tisch zal verhogen Bij de stemming 
onthoudt de VU zicht 
BIJ de pnncipiele goedkeunng voor 
het verleggen van de voetweg tussen 
de Nanovestraat en Hulst, beweert 
Frans Berghman (VU) dat dit baantje 
op dit ogenblik met op de juiste plaats 
ligt 

Een belangrijk punt op de agenda is 
de kostprijsraming van de sporthal 

Jan De Berlangeer 
nam belediging niet! 
De jaarlijkse braderij in de Maria-
Christinastraat te Laken lokt steeds 
opnieuw heel wat volk Koop- en kijk-
lustiqen verdringen er zich met hon
derden Burgemeester Van Halteren 
werd gevraagd om het klassieke lint 
door te knippen Achteraf dankte de 
burgemeester de plaatselijke midden
stand voor de durif en de verbeelding 
waarmee deze de bradenj steeds or-
ganizeert Ook de voorzitster van het 
feestkomitee, mevrouw Claes, sprak 
in zelfde bewoordingen 
Helaas vonden beiden het met nodig 
een woord Nederlands te praten en 
dat nam schepen Jan De Berlangeer 
met 

Deze sprong recht en «dankte» de 
sprekers voor de belediging aan het 
adres van de Vlamingen Kommen-
taar van burgemeester Van Halteren 
« Maar waarom hier Nederlands spre
ken ' Iedereen verstaat hier toch 
Frans ' » 
Nogal kras, dunkt ons, voor een bur
gemeester die beweert burgervader 
van alle Brusselaars te zijn 

Maria Robijns (CVP) zegt dat er 7 
offertes binnen zijn en dat de huidige 
raming 31 830 000 fr bedraagt Frans 
Berghman (VU) zegt dat door het aar
zelend optreden van schepen Robijns 
de kostprijs bijna 35 miljoen is Eerder 
zag men af van een plan dat evenveel 
kostte en overigens veel meer omvat
te Deze uitspraak doet Maria Robijns 
bijna in (krokodille)-tranen uitbarsten 

De VU onthoudt zich, evenals de 
BSP 
Na de geheime zitting wijst Pierre 
Janssens erop dat vele plaatsen door 
distels, onkruid en afval geteisterd 
worden Frans Berghman verwijst 
naar de klacht i v m de opruimingsak-
tie van de VUJO Mana Robijns lacht 
« groen » dat is dan ook haar enige bij
drage tot het milieubeleid in Opwijk i 

Een kongres voor de 
Vlaamse jeugd van Brussel 
Op 18 november gaat te Brussel een 
Jongeren-kongres door onder het 
motto « Welk beleid wenst de Vlaam
se Jeugd te B russe l ' » 
Tema's die hierop o a aan bod kun
nen komen zijn jeugdwerkloosheid, 
jeugdbewegings- en jeugdklubsproble-
matiek, jeugdraden, instellingen dien
sten en voorzieningen voof de jeugd, 
betrokkenheid bij het jeugdbeleid, 
jeugd en sport 
Het IS de bedoeling dat omtrent deze 
problemen gedachten zouden gebun
deld worden en aan pers- en beleids-
instanties overgemaakt 

Daarom wordt getracht al de vereni
gingen in het Brusselse die werken 
rond en met de jeugd samen te bren
gen op 18 november in een soort 
open Kongres door en voor de Vlaam
se jeugd te Brussel 

Wie uit persoonlijke naam, of als ver-
tegenwoordig(sOer van van een ver
eniging wil meehelpen aan de voorbe
reiding van deze dag wordt uitgeno
digd op een vergadenng die doorgaat 
op 29 september 1978 om 20 u 30 in 
de «Waltra» ( I e verdieping), Arduin-
kaai, 1000 Brussel, (naast de KVS) 

Leuvense VU herverdeelt 
taken in gemeenteraad 
Na het ontslag van oud-senator Mau
rits Van Haegendoren als raadslid, 
heeft de Volksuniefraktie het voorzit
terschap met eenparigheid toegewe
zen aan raadslid Eugene Van Itter-
beek De heer Frans Van den Eynde 
werd bevestigd in zijn funktie van 
ondervoorzitter De heer Guido De 
Paepe volgt de heer Van Haegendo
ren op in de raad 
Over de bevoegdheidsverdeling in de 
verschillende stedelijke kommissies 
werden de volgende regelingen ge
troffen 
Kommissie Financien, Van Itterbeek 
(plaatsvervanger Van den Eynde), 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

£terrüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Kommissie Openbare Werken en 
Leefmilieu, De Paepe (plaatsvervan
ger Van Itterbeek), Kommissie Ruim
telijke Ordening en huisvesting. Van 
Itterbeek (plaatsvervanger De Pae
pe) Kommissie van verkeer en veilig-
heidskorpsen. Van den Eynde (plaats
vervanger A Lambrechts), Kommis
sie Openbaar Onderwijs, Lambrechts 
(plaatsvervanger De Paepe), Kommis
sie van Kuituur, Van Itterbeek (plaats
vervanger Lambrechts) Kommissie 
van Jeugd, Lambrechts (plaatsvervan
ger De Paepe), Kommissie Sport, 
Lambrechts (plaatsvervanger Van 
den Eynde), Kommissie Sociale Wer
ken, R Vandezande (plaatsvervanger 
Lambrechts) Kommissie van stadsbe-
dnjven Van den Eynde (plaatsvervan
ger Vandezande), Kommissie Feeste
lijkheden en toerisme Van den Eynde 
(plaatsvervanger Lambrechts), Kom
missie Middenstand, De Paepe 
(plaatsvervanger Vandezande), Kom
missie wijziging straatnamen, Vande
zande (plaatsvervanger Van kter-
beek) Onderhandelings- en Overleg-
komitee personeel, Vandezande, Ste
delijk Technisch Instituut Heverlee, De 
Paepe (plaatsvervanger Van Itter
beek) , Raad van Beheer E5, Van den 
Eynde 

FILMTHEATERS 
2 8 / 9 tot 4 / 1 0 / 7 8 

studio 
TERVUREN 

Donderdag 20 u 30 
Vrijdag 22 u 30 K N T 

1900 (Novecento ) 
deel 2 

Zondag 13 u 3 0 - 1 6 u K T 

Bernard en Bianco 
Film van Walt Disney 
20 u 30 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag 20 u 30 K T 

La Z izanie 

Film van Claude Zidi, met Louis 
de Funes, Annie Girardot 

Zondag 18 u, woensdag 20 u 
30, tweede week K T 

Abba, the movie 

TIENEN 
Zondag 15 u 30 - 19 u 30, vier
de en laatste week K N T 

Saturday Night Fever 

Met John Travolta 

Zondag 13 u 30 KT 

Freaky Friday 

Vrijdag,zaterdag, 22 u 30 K N T 

Nenè 
Vnjdag 20 u , zaterdag 17 u - 20 
u, zondag 17 u 30 - 22 u , maan
dag, dinsdag, woensdag 20 u 30 

K N T 
Lemon PoDsicle 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag 15 u K T 

Cr ime busters 

Met Terence Hill en Bud Spen
cer 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30 
Zondag 18 u K N T 

Taxi driver 

Met Robert de Niro 

Zondag, maandag, dinsdag 
20 u 30 
Vrijdag, zaterdag 2̂ 0 u 30 K N T 

Lemon Popsicle 

NIVWF stelt voor, woensdag 
20 u 30 K N T 

1900 deel 2 

Film van Bernardo Bertolucci 

LEUVEN 1 
18 u zevende week K T 

The last waltz 

Film van Martin Scorsese 

14u - 2 0 u 15 KNT 

L'amour violé 
Film van Yannick Bellon 

2 2 u 1 5 Premiere Belqie KNT 
En och en 

1 6 u - 2 4 u K N T 

Midnight Express 

LEUVEN 2 
14 u, zesde week K T 

La Zizanie 

Film van Claudi Zidi, met Louis 
de Funes en Annie Girardot 

18 u Tweede week K N T 
Dog Soldier 

Film van Karel Reisz met Nick 
Nolte 

20 u, tweede week K T 

Thank G o d it's friday 
Film van Robert Klane, met Don-
na Summer, The Commodores 

21 u 45 vijfde week KNT 
Looking for mr. Goodbar 

Film van Richard Brooks 

16 u - 24 u, vierde week KNT 

Het verloren paradijs 
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WIJ in D6 l^OLK9Um€ 

Grimbergen 

In zi jn atelier, Mussebeek laan 11 , te I t terbeek is w e r k te z ien van de 
kuns tsch i lder G u y V a n d e r Hens t D e deu ren staan o p e n van 29 sep
t e m b e r to t 8 ok tobe r van 14 to t 22 u , za te rdag en zondag vanaf 10 u 

naar 

Nekka 78 
VUJO-Nieuw-Gnmbergen en Karel 
Bulsfonds Gnmbergen leggen samen 
een bus in naar dit grootse kleinkunst-
gebeuren 

Inschrijven is hiervoor noodzakelijk 
en kan door kontakt op te nemen 
met 

— Karel Bulsfonds Grimbergen 
Frans Hauwaerts Berkenlaan 100, 
1850 Gnmbergen tel 02-2515677 
(kantoor 51172 80) , 

— VUJO-Nieuw-Grimbergen, Ste-
phane Rummens Beigemsestwg 146, 
1850 Gnmbergen tel 02-269 31 60 
— Dirk Deboeck, Ten Doorn 25, 
1852 Beigem, tel 02-2692759 

Toegang en bus kosten samen 
slechts 150 fr 

Praktika (plaats en uur van vertrek) 
worden enkele dagen voor de mani
festatie toegestuurd 

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

Bekendmaking van het onderzoek 
Het Kollege van burgemeester en schepenen, 
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 
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 nr 2, Dorp, voor het gebied 
bepaald door de Rijksweg nr 10, Brusselbaan, Molen
bergstraat, Kauterweg, Kasteelstraat, Pastorijweg en 
Oude Baan, opgemaakt overeenkomstig de wettelij
ke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig 
aangenomen m zitting van 13 september 1977, op het 
gemeentehuis voor ieder ter inzage ligt van 15 sep
tember 1978 te 10 uur tot 15 oktober 1978 
Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen 
te maken heeft, moet die schriftelijk aan het schepen-
kollege laten geworden, uiterlijk op 16 oktober 1978 
te 10 uur 
Te Hekelgem, 8 september 1978 

Vanwege het Kollege 
de Sekretans de Burgemeester 

LIMBURG 

VU-ümburg wil veiliger wegen 

inLinDce 
OKTOBER 

1 GENK Verkiezingen nieuw provinciaal bestuur voor VUJO-Lim-
burg Om 10 uur in de Slagmolen Kandidaturen zenden aan Enk 
Eyckmans, Bocholtstraat 10 te 3690 Bree 

en uitbreiding openbaar vervoer 
De Volksunie Limburg in vergadenng 
bijeen op 21 september 1978 onder
zocht de regenngsplannen in verband 
met Openbare Werken en Verkeers
wezen 

De Volksunie Limburg stelt ondubbel
zinnig dat er in onze provincie reeds 
voldoende wegen zijn en dat ons deel 
van de nationale koek dient besteed 
te worden onder meer aan het vei
liger maken van bestaande wegen en 
aan de uitbreiding van het openbaar 
vervoer 

In dit verband dringt de Volksunie-Lim-
burg heel konkreet aan op het aanleg
gen van de spoorlijn Hasselt-Maasme-
chelen-Maaseik, Neerpelt-Hasselt en 
Neerpelt-Brussel, dit onder meer om 
twee achtergebleven gebieden, 
Noord-Limburg en het Maasland op 
het vlak van het openbaar vervoer ein
delijk te geven waarop ze recht heb
ben 

De Volksunie-Limburg dnngt er op 
aan dat er binnen de geciteerde minis
teriele budgetten meer mobiliteit zou 
komen enerzijds moet overheveling 
van kredieten binnen eenzelfde mini-
stneel budget mogelijk zijn Dit onder 
meer om de kredieten die Limburg het 
hardst nodig heeft (bv voor fietspa
den, verbreding van waterwegen en 
dergelijke) met afhankelijk te maken 
van een nationale verdeelsleutel per 
post van de begroting 

Anderzijds moet overheveling van 
Openbare Werken naar Verkeerswe
zen mogelijk worden om aan het 
openbaar vervoer in Limburg echt 
iets te doen Wil men de toenemende 
autoplaag afremmen dan moet het 
openbaar vervoer een reëel alterna
tief zijn Als dat met gebeurt speelt 
men argumenten in handen van hen 
die het betonniserings- en asfaltenngs-
proces willen verder zetten 

De Volksunie-Limburg geeft opdracht 
aan haar regeringslid hiervoor tussen 

te komen op ministerieel vlak en aan 
de parlementsleden en provincie
raadsleden om in parlement en provin
cie deze stelling te verdedigen 

De Volksunie-Limburg zal op haar 
Kongres van november een meer 
gedetailleerd eisenpakket ter zake 
kenbaar maken 

De Volksunie-Limburg wil dat Limburg 
ook na het jaar 2000 nog leefbaar is i 

Noodkomitee Maaskant 

bezorgd om kolenmijn te Eisden 
Het Noodkomitee Maaskant, drin
gend in vergadering bijeen in samen
werking met de Vriendenkring Zwart-
berg-Limburg, besprak de toestand 
van de kolenmijn te Eisden 
ZIJ stelt vast dat de kolenmijn van Eis
den andermaal in haar bestaan be
dreigd wordt niettegenstaande ze 
nochtans het enige groot bedrijf is in 
de Maaskant Bovendien is de onder
grond van deze kolenmijn ri|k aan 

Suksesbal in Hasselt 
Het bal van minister Rik vandekerck-
hove en volksvertegenwoordiger Wil
ly Desaeyere was op alle gebied een 
geweldig sukses 
Een gelukkige arrondissementsvoor
zitter Jos Truyen mocht meer dan dui
zend Limburgers verwelkomen in zaal 
Lorka te Hasselt Nadat de minister 
en de volksvertegenwoordiger hun 
bal ingedanst hadden bleef de dans
vloer bezet tot in de vroege uren De 

FVV-vrouwen verkochten ondertus
sen de tombolanummers 
Verheugend was ook de aanwezig
heid van senator E Raskin en volks
vertegenwoordiger Jaak Gabriels en 
nog zovele andere vrienden uit het 
arrondissement Tongeren-Maaseik 
Dit bewijst nog eens dat de Volksunie 
van Limburg geen Egmonttrauma 
heeft, maar entoesiaster dan ooit te 
werk gaat 

vlamkolen die in de toekomst aan 
waarde zullen winnen 

Nu de kolenmijn van Eisden aandringt 
om de uitbating daarvan te beginnen 
komt aan het licht dat in 1968 op een 
lichtzinnige wijze handtekeningen wer
den geplaatst waardoor verzekerd 
werd, dat onder het industneterrein 
van Lanklaar nooit kolen zouden ge
dolven worden ondanks de daar 
reeds bestaande steengangen Dat 
betekende bedrog ten opzichte van 
de Maaskant die in de mening gela
ten werd dat de kolenmijn te Eisden 
zou open blijven, terwijl van de ande
re kant heimelijk beloofd werd ze te 
sluiten 

Hoe zou die gemepigheid kunnen inge
roepen worden tegen het algemeen 
belang ' 
Het Noodkomitee Maaskant doet een 
beroep op de minister van Ekonomi-
sche Zaken en eist de door de mijn 
van Eisden gevraagde toelating zon
der uitstel te verlenen 

(medegedeeld) 

Tuinfeest van VU-Genk 

Via de Watermolen- en de Broekmo
lenweg kan je het buitenverblijf van 
Jef Olaerts oud-kamerlid, bereiken in 
het Zutendaalse Broek 
Meer dan 400 leden met familie wa
ren op de uitnodiging van VU-afdeling 
Genk ingegaan op die eerder koude 
maar gelukkig droge zondagnamid
dag van 9 september 

Onder de aanwezigen bemerkten wij 
minister Rik Vande Kerckhove, volks
vertegenwoordiger Wil l^ Desaeyere 
gastheer Jef Olaerts, uiteraard en 

vele gemeenteraadsleden en be
stuursleden van Genk As en Zuten-
daal 
Het tuinfeest was een echt familie
feest vooral door de aanwezigheid 
van vele gepensioneerden en zeer 
veel jeugd Terwijl Jef Olaerts petan-
que speelde, demonstreerde Willy De
saeyere het afbakenen van een volley
balterrein met stukken koord Dit voor 
de grote kinderen, want de jeugd had 
toen al lang de vijver en de bootjes 
gezien en ingepalmd 
Na de eerste kennismaking nodigden 

de FVV-vrouwen al uit op koffie en 
vlaai en het mag wel eens gezegd 
wat zouden wij nog zijn zonder de 
PVV 7 

Later in de namiddag werden wij dan 
weer verwend met soep en boterham
men met kip-kap Ondertussen vloei
de het bier rijkelijk de barbecue start
te op tijd met bloedpens en braad
worst in appelmoeskrans 
De gastheer en de afdeling Genk ver
dienen gelukwensen en dank voor dit 
prachtige tuinfeest 

Harry Van Herf 
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10 jaar 

geleden 

overleden 

Herdenking 
Wim Maes 

O p z o n d a g 1 o k t o b e r 1978 zal d e t iende W i m M a e s - h e r d e n -
k ing inger ich t w o r d e n . 
9 u u r : Euchar is t iev ier ing in d e ke rk d e r pa te rs Augus t i j nen 
aan d e O s s e n m a r k t te A n t w e r p e n . D e z e mis w o r d t inger ich t 
e n opge lu i s te rd d o o r he t D ie t s zangkoor , o.l.v. Wa l t e r t 'Jol i jn. 
10.30 u . : He rdenk ing in d e zaal v a n d e V T B , S in t -Jacobs-
mark t , A n t w e r p e n . 
S p r e e k b e u r t e n d o o r : sena to r B o b M a e s , v o l k s v e r t e g e n w o o r 
d iger d o k t e r H. G o e m a n s , Kare l Di l len e n Kamie l V a n D a m 
me. 
V o o r d r a c h t ; M o n D e Ridder. 
Z a n g : D ie ts Z a n g k o o r . 
I n r i ch te r : W i m M a e s - W e r k g r o e p . 
12.30 u . : B loemenhu lde aan he t g ra f te Brasschaat . 

Ingenieursbureau B - • - I . W • N.V. 

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

•k B u r e a u v o o r 
T o e g e p a s t e 
i n g e n i e u r s w e t e n s c h a p 
p e n 

•*: B u r g e r l i j k e b o u w k u n d e : 
b e t o n - en 
m e t a a l k o n s t r u k t l e s 

•k S t u d i e en u i t v o e r i n g v a n 
i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n 

* W o g e n - en 
r i o l e r i n g s w e r k e n 

* O n t w i k k e l i n g en 
t o e p a s s i n g van de 
leef m i l i e u t e c h n i e k e n 
m e t o.a. v e r w e r k i n g v a n 
h u i s v u i l en i n d u s t r i ë l e 
a f v a l s t o f f e n 

015/20.33.14 

Arrondissements-
raad : 
pleidooi voor 
Vlaamse staat 
De arrondissementsraad van de VU 
Antwerpen besprak de huidige poli
tieke situatie, en de perspektieven 
voor het komende polit ieke werk
jaar. 
De raad van de VU bevestigt zijn ver
trouwen in zijn mandatarissen die 
hardnekkig ijveren voor het beko
men van een degelijk federalisme 
ter verwezenli jking van het VU-pro-
gramma. 
De arrondissementsraad meent dat 
alle hinderpalen die het ontstaan en 
de bloei van een volwaardige Vlaam
se Staat tegenhouden dienen opge
ruimd te worden. 

Aartselaar 
Wijkfeest Bruinen 
Baard een sukses! 

Wljkraden hebben niet enkel de be
doeling adviezen door te spelen naar 
het gemeentebestuur, ze kunnen ook 
besluiten samen Iets in te richten. Zo 
ook het wijkbestuur van de Bruinen 
Baard te Aartselaar Aan het Schuur-
veld werd zaterdag 9 september van
af 's middags verzamelen geblazen 
voor volksdans en volksspelen. Ook 
een aantal oudere tijdverdrijven als 
boogschieten, bolwerpen en kegelen 
kwamen terug uit de hoek. Volgens 
de rijkswacht — en die kan het 
we ten ! — waren er zo'n 600 belang
stellenden. 

In de vooravond trad het Aartselaars 
Toneelgezelschap op met ene klucht 
•• Van 't èen en 't ander », de geschie
denis van 2 soldeniers die 2 maal op 
kosten van een gierige boer de bloe
metjes buitenzetten. Ook deze (open-
lucht)opvoering had veel sukses. 
's Avonds had dan in de schuur van 
boer Ceulemans — een van de weini
ge landbouwers die Aartselaar nog 
njk IS! — een kaas- met wijnavond 
plaats, waarvoor men veel mensen 
moest weigeren... 
Deze eerste wijkfeesten — eigenlijk 
een proef — zullen volgend jaar onge
twijfeld herhaald worden. Het sukses 
bewijst dat wijkbewoners samen wei 
eens iets willen organizeren voor de 
gezelligheid. Het moeten immers niet 
altijd « serieuze » vergaderingen zijn ! 

(wd) 

Retentie van 
reisgoed 
Volgens het Franse Burgerlijk Wet
boek voorziet artikel 2102 dat een 
hotelklant, die weigert zijn rekening te 
betalen, zich niet mag verzetten tegen 
de retentie (behoud) van zijn reis-
goed. VU-kamerlid Emiel Vansteenkis-
te vroeg de minister van Justitie of 
deze maatregel ook in ons land zou 
kunnen gelden, ten einde de hoteliers 
maximale bescherming tegen misbrui
ken van klanten te verzekeren. 
De minister van Justitie antwoordde 
dat het retentierecht in Frankrijk niet 
bestaat. De hotelhouder beschikt 
slechts over een bevoorrechte schuld
vordering op basis van de goederen 
van de reiziger. 

Nochtans wordt op internationaal 
vlak gewerkt aan een dergelijke ver
hoging van de bescherming van de 
hotelhouder door de invoering van 
het retentierecht. 

VUJO-Antwerpen 

Informatieavond over 
gevaarlijke tankwagens 
Sedert de ramp in Los Alfaques 
gebeurden in en om Antwerpen een 
aantal ongevallen met tankwagens 
die niet van aard waren om de ontsta
ne angstpsychose rond dit probleem 
enigszins te bedaren. 
Het probleem van het transport van 
gevaarlijke produkten stelt zich in Ant
werpen, als wereldhaven, biezonder 
scherp door de geweldige koncentra-
tie van chemische en petro-chemi-
sche nijverheid 

De lekgeslagen citerne in Wilrijk, het 
ongeval met de container met uiterst 

Voorbeeld, om na te doen! 
•yy>^_^^'^^:^:^^;;;^^;;;^^^^^l^^^ii^^-^^^^^' 

giftig en ontplofbaar gas In Borger
hout, het kilometerlange mazoutspoor 
van Edegem tot Borgerhout een 
maand geleden, bewezen echter dat 
ook de randgemeenten met het ge
stelde probleem In de toekomst zullen 
af te rekenen krijgen. 
De technische vooruitgang eist haar 
tol op en alle mogelijke gevolgen hier
van moeten wij onder ogen durven 
zien om de passende en meest effi
ciënte maatregelen te kunnen treffen 
bij of ter voorkoming van dergelijke 
rampen. Passende informatie en drin
gende rhaatregelen zijn meer dan ooit 
aan de orde van de dag. Wat dit 
betreft huppelt ons land weer vrolijk 
achterop In vergelijking met bv. Neder
land en Duitsland, waar gevaarlijke 
transporten strikte normen opgelegd 
krijgen. 

VUJO wil hieromtrent haar steentje 
bijdragen om duidelijke informatie 
naar voor te brengen, eventueel nutti
ge suggesties te geven betreft de aan
passing van de bestaande wetgeving 
of zelfs een VU-standpunt ter zake te 
ontwikkelen. 

M e t : Ray De Bouvre, gemeente
raadslid te Antwerpen; Paul 
Staes, redakteur van . De Stan
daard > ; Edgar Ernalsteen, re
dakteur «Gazet van Antwer
pen » en ooggetuige van de 
ramp in Spanje. 
Vri jdag 29 september om 20 u. 
in zaal Eligio, Van Helmont-
straat 27 te Antwerpen (bij 
Schi jnpoort en Pothoekstraat). 

ANTWERPEN 

7 OKTOBER EDEGEM : Herfstbal om 21 uur in de nieuwe parochie
zaal, tegenover de oude kerk (StrIjdersstraaO. Orkest : The Nills. 
Inkom: 100 f r 

Vlaamse Kruis 
EHBO-kursus te 
Mechelen 
Het Vlaamse Kruis, regio Mechelen, 
organizeert een opleidingskursus eer
ste hulp bij ongevallen. Deze kursus 
telt een twintigtal lessen en handelt 
over de praktijk met teoretische 
achtergronden van de hulpverlening 
bij ongevallen, ledereen vanaf 17 jaar 
wordt uitgenodigd. Na het afleggen 
van de proeven ontvangt men het 
erkende brevet van «helper-EHBO •>. 
De bijeenkomsten vinden plaats in de 
zaal: 
— Breugel, Grote Markt-Hallestraat 
te Mechelen, elke maandagavond om 
20 uur, startdatum; maandag 25 se(> 
tember 1978. 
— In de Wereld, Markt 5, te Sint-Kate-
lijne-Waver, elke donderdagavond om 
20 üur, startdatum : donderdag 28 sep>-
tember 1978. 
Inlichtingen en inschrijvingen tijdens 
de eerste bijeenkomst of vooraf tele
fonisch bij Van Ittertjeeck, 015-
21.78.39. GdK 

Bevel - Parochiezaal 

gezellig 
VOLKSUNIE

DANSFEEST 
zaterdag 30.9.78 

ZO^K€RC)€ 
— Licent iaat ver ta ler Engels, 
Frans, Neder lands z o e k t pas
s e n d e be t rekk ing . Sch r i j ven 
o f t e l e f o n e r e n : W . Jor issen, 
Louisast raat 31 - 2800 M e 
che len (tel. 015-41.35.96). N 7 2 

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

OOK 'JAAR MAAT 

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

Tel. 031-31J5.83 

Na een schitterend gelukte kleinkunst-
avond in het voorjaar organizeert de 
Volksunie te Bevel nu op zaterdag 30 
september een dansfeest De nadruk 
wordt vooral op de Vlaamse gezellig
heid gelegd van dit feest in het kleine 
dorp, door de fusie met Nijlen versmol
ten. Deuren om 20 u 

Antwerpen stad 
Zaterdag 30 sept uitstap met autocar 
Brugge. Ganse dag, eetmalen inbegre
pen : 400 fr. Inschrijvingen sekreta-
riaat VU, Wets t r 12, tel 36.84,65 voor 
23 sept 

D ienstbetoon: telkens op maandag 
op het sekretariaat Wets t r 12, door 
Volksvertegenwoordiger A. De Beul, 
van 16 tot 19 u. tel. 36.84.65. Het 
dienstbetoon van minister De Bruyne, 
verzorgd door G. Bergers, elke 
woensdag en zaterdag bij Bergers 
thuis, St-Jansvliet 19, Antw. tel. 
33.91.65. 

Studietoelagen 78 -79 (2) 
HOGER ONDERWIJS 

V o o r w a a r d e n o p p e d a g o g i s c h g e b i e d : 
a) EERSTEJAARS moeten 
— ofwel het laatste jaar van het secundair onderwijs met vrucht beëindigd 

hebben; 
— ofwel in het bezit zijn van het gehomologeerd getuigschrift van het hoger 

secundair onderwi js ; 
— ofwel voor het hoger secundair onderwijs geslaagd zijn voor een centrale 

eksamenkommissie; 
— ofwel houder zijn van het bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent lot 

het hoger onderwi js ! 
— ofwel geslaagd zijn voor het toelatingseksamen ten overstaan van, hetzij 

een eksamenkommissie ingesteld door een universiteit of daarmee gelijk
gestelde inrichting voor de toelating tot de graden van kandidaat in de wis
kundige wetenschappen, kandidaat in de natuurkundige wetenschappen, 
kandidaat burgerli jk ingenieur of kandidaat landbouwkundig ingenieur, het
zij een eksamenkommissie van de Staat voor het hoger middelbaar onder
wijs voor de toelating lot de graad van kandidaat-burgerli jk ingenieur. 

b) TWEEDE of HOGEREJAARS dienen : 
— ofwel hun vorig studiejaar met vrucht beëindigd te hebben ; 
— ofwel geslaagd Ie zijn voor hel vereiste eksamen ingericht door een cen

trale eksamenkommissie. 

Financ ië le v o o r w a a r d e n : 
Om in aanmerking te kunnen komen, mag het netto gezamenlijk belast jaarin
komen plus het afzonderlijk belast inkomen van de kandidaat, of hel gelijkaar
dig inkomen van de personen van wie zij ten laste zijn of die in hun onderhoud 
voorzien, volgende maxima niet overschr i jden: alleenwonende 185.250; ten 
laste 1 : 247.000 fr.: 2 : 324.188 fr. ; 3 : 416.813 f r ; 4 : 509.438 fr.; 5 : 602.063 f r ; 
6 : 694.688 fr.; 7 : 787.313 f r ; 8 : 879.938 f r ; 9 : 972.563 f r ; 10: 1.065.188 f r 
+ 92.625 fr. per bijkomende. 
Normaal gesproken wordt hierbij rekening gehouden met 'het aanslagjaar 
1977 (inkomen van 1976) maar voor de speciale gevallen waarover we het 
vorige week hadden kan, in het voordeel van de kandidaat, een ander kalen
derjaar in aanmerking genomen worden. 

A a n v r a g e n : 
De aanvragen dienen uiterlijk op 31 oldober aanstaande verstuurd te worden 
aan de 

DIENST VOOR STUDIETOELAGEN 
Koningsstraal 138 
1000 Brussel 
Voor de verdere procedure, verwijzen we naar onze bijdrage van vorige week. 

LV. 
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Jotie T'Hooft: 

De reis naar nergens 
De gedichten van Jotie THooft die in Poezebeesf gebundeld werden, 
zijn moeilijk te grijpen. Er is natuurlijk een houvast: de dood van de 
dichter. Wat in de vroegere poëzie nog een verlangen was, is nu voor
goed afgesloten. Dat feit beïnvloedt het lezen en de interpretatie die 
je aan de gedichten geeft. Helemaal juist is dit standpunt toch weer 
niet op grond van de eenvoudige overweging dat de dichter, toen hij 
zijn poëzie schreef, nog steeds doordrongen was van het verlangen 
naar de dood en de onvrede met het bestaan. Als je goed wil lezen, 
d.w.z. als je in de huid van de dichter wil kruipen, zou je er niet mogen 
van uitgaan dat er een einde gekomen is aan diens leven. 

De gedichten die in de tweede 
cyclus Poezebeest opgenomen 
werden, zijn het meest onttrok
ken aan de dood, omdat de dich
ter er de dood in overwint: het Is 
liefdespoëzie waarin, tegen de 
achtergrond van de doodsge
dachte, de kommunikatie met de 
andere, In de persoon van de 
vrouw, hersteld wordt en waarde 

krijgt. In de ellende is het verlan
gen naar de geliefde als enige red
ding uit de duisternis en de dood, 
zeer groot, hoe beknopt en vluch
tig dat gevoel ook uitgedrukt Is. 

Psychologisch bekeken. Is die 
poëzie niet dood. Verschillende 
verzen wijzen duidelijk In die rich
t ing: 

In nachten, nat en donker, was ik 
alleen 
en mijn stem hoorde niemand. 
Ziektes hebben mij bezocht in 
de jaren, ik wou vluchten in de 
dood. 
Maar niets was erger dan nu, ik 
wou dat je bij me kwam en in 
mijn ogen keek. 

Deze verzen benaderen heel 
sterk de spreektoon en zijn ge
schreven In de vorm van een 
rechtstreekse getuigenis. In het 
gedicht Als jij doodgaat blijft de 
dichter verenigd met de geliefde: 
het Is een ontmoeting of liever 
een verlangen, waarin het «lege » 
lichaam plaatsmaakt voor een lou
ter geestelijke aanwezigheid. Al
leen blijkt de dichter nog niet los 
te komen van zijn aardse bindin
gen : «Ik heb alleen mijn nerveu
ze, slepende stap». Het lichaam 
blijft ervaren worden als een bron 
van onrust en fysische kwelling. 
Het gedicht Afkick uit de cyclus 
In het gesticht schept een schrij
nend beeld van de lichamelijke 
ellende. Die helse kringloop lijkt 
niet te kunnen doorbroken wor
den, tenzij op enkele schaarse 
momenten, «waarop Ik eeuwen
lang/mijmerend volmaakt geluk
kig ben », zoals de dichter schrijft 
in In het gedicht Het gedicht 
geeft als het ware de besloten
heid weer van het gesticht. De 

hele ruimte wordt teruggevoerd 
tot de enge zielstoestand waarin 
de dichter zich bevindt. Dat ge
voel wordt kernachtig uitgedrukt 
in Hier en daar: 
Een mens in een dwangbuis 
is een mens, een mens 
is een mens in een dwangbuis. 
Heel de poëzie Is de neerslag van 
een neurose. De dichter spreekt 
zichzelf toe met bezweringen en 
Imperatieven, alsof hij er zich van 
moet overtuigen uit het leven te 
stappen: 
« Gom weg I Verwaal!» 
In de cyclus Reizen, waarmee de 
bundel opent. Is de ruimte zwan
ger van dreiging en dood. Hoe 
weids 't landschap ook Is, de zee 
de Kongostroom, Martinique, 
toch krijgt de wereld niet meer 
ruimte dan het « oerwoud van het 
hart», waar de dood, verzinne
beeld door de haai zijn rijk heeft 
gevestigd. De wereld wordt met 
een grondeloos pessimisme en 
een zwart cynisme afgewezen. 
Het enige lichtpunt in die cyclus 
komt helemaal op het einde In het 
gedicht Panorama, dat ook weer 
een ontroerend liefdesgedicht is. 
Het Is een romantische tekst, die 
beheerst wordt door het telkens 
weerkerende verlangen : «Laat 
mij naar uw verten staren », «laat 
mij roerloos naar uw verten va
ren ». Die hunkering staat In tegen
stelling tot de dagelijkse nood 

waarin de dichter verkeert. Het Is 
een liefdesgedicht omdat het een 
belijdenis Is, vol verdriet en verte
dering, waarin de vrouw opgeno
men wordt als een machteloze 
getuige en deelgenote van het 
zachte hunkeren naar bevrijding 
uit het lawaai van de wereld. 
Zoals ik al schreef in het begin 
van deze bijdrage, kun je de laat
ste gedichten van Jotie T'Hooft 
op geen andere wijze lezen dan 
als een menselijk getuigenis. Het 
algemeen levensgevoel Is zuiver 
dichterlijk, omdat het gericht is op 
het «andere». De poëzie groeit 
niet zozeer uit het woord. Wel 
wordt de hele psyche van de dich
ter beheerst door een problema
tiek die van dichteriijke aard is en 
die bezit genomen heeft van het 
leven. De dichter brandde er vol
komen in op. De maatschappelij
ke oorzaak van dit drama moet 
gezocht worden in een wereld 
waaruit de poëzie verdreven 
wordt. Ik zou niet durven zeggen 
dat een dichter als Jotie T'Hooft 
door het lot gedreven werd naar 
zijn fatale bestemming. Hij volgde 
een weg «Inwaarts », volkomen af
gesneden van de wereld en de 
anderen, waar je nooit van terug
keert. Het Is een poëzie van de 
terugtocht. 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Jotie T'HOOFT, Poezebeest Brussel, 
Manteau, 1978, 295 fr 

Bokrijk viert kwarteeuw 
volkskuituur met VTB-gift 
De VTB-VAB heeft een buitengewoon druk kultureel najaar, met 
enkele merkwaardige hoogtepunten en gespreid over geheel Vlaan
deren. Waarmee voorzitter Jozef Van Overstraeten tijdens een pers
ontmoeting op de Antwerpse Linkeroever nog eens duidelijk wou 
benadrukken dat deze verenigingen en diensten soms ten onrechte 
nog aangeduid worden als eenzijdige toerismebureaus. Bij deze gele
genheid lichtte konservator M. Laenen, van het openluchtmuseum 
Bokrijk de betekenis toe van de opening op 30 september van de hof
stede «Het Paddekot», afkomstig uit «De Schreve», m.n. uit Abele-
Watou. 
VTB-VAB-voorzitter Jozef Van 
Overstraeten vermeldde tijdens 
de voorstelling van het kultureel 
najaarsprogramma van VTB, dat 
de Vlaamse Automoblllstenbond 
momenteel ruim 230.000 leden 
telt, en dat men goed op weg Is 
om spoedig het streefcijfer van 
300.000 te benaderen. 
Hij stipte aan dat vooral dezer 
dagen het sukses blijkt van het 
uitgebreid dienstenpakket van de 
fjechverhelping wacht-op-de-weg 
(nacht- en weekendhulp, pechver-
helping zonder beperkting, een ul
tra-modern diagnosecentrum, en-
zomeer...). 

Ondanks de ekonomische krisis-
perikelen neemt de tewerkstelling • 
bij VAB-VTB steevast toe; mo
menteel zijn er zowat 650 werkne
mers. Uit het omvangrijk najaars
programma van VTB onthouden 
we vooral de opening van een 
hofstede Abele-Watou in het do
mein Bokrijk, de talrijke prijsuitrei
kingen, grootse kulturele en artis
tieke manifestaties, de opening 
van een 18e VTB-VAB-kantoor in 
de gemeente Bree (weldra tellen 
we er 25, zei Jozef Van Over
straeten), de unieke kartoenwed-
strijd in het kader van het jaarlijks 
Humorsalon, en niet in het minst 
de steun aan het «Maison de la 
Culture Néeriandalse» te Namen, 
Spoedig zorgt VTB-VAB als eni

ge voor een subsidie van 1 mil
joen frank I 

Het Paddekot 
Op het laatse weekeinde van sep
tember (zaterdag 30/9) zal Bok-
rljk-konservator Laenen officieel 
de VTB-gift — een waardevolle 

hoeve uit De Schreve (In het 
gehucht Watou-Abele) — in ont
vangst nemen. 
Dat zal, zoals gepast, met enige 
luister gepaard gaan. De timmer
lieden zullen rond 10 u, 30 de 
richtmel steken, waarna voorzit
ter Jozef Van Overstraeten de 
schenkingsoorkonde In de hofste
de « Het Paddekot» zal metselen. 
Naderhand wordt een gepast 
volksfeest gehouden. 

Deze VTB-schenking Is niet de 
zoveelste In het haast ontelbaar 
rijtje. Het Is Immers precies vijfen
twintig jaar geleden dat het mu-
seumwerk In Bokrijk een aan
vang nam, en wel met een eerste 
schenking van de Vlaamse Toeris
tenbond. 
Het eerste gebouw dat aan het 
museum werd geschonken Is het 
vakwerkhuls uit Kortessem, waar
van de (hermaakte) schouw de 

Konservator Laenen : «Wij zijn geen 
toevluchtsoord voor falend beleid !» 

gedenksteen 1667 vertoont. 
De jongste schenking «Het Pad
dekot » Is een hofstede die zich in 
Abele nabij de Franse grens In de 
Westhoek bevindt. Zij was gele
gen in de heuvelachtige streek 
rond Poperinge, ten zuidwesten 
van het I jzerbekken. 

Bokrijk 25 
Konservator Laenen houdt eraan 
bij dit jubileumfestijn (25 jaar Bok
rijk) de goede beleldswegen voor 
een verantwoorde klassering en 
herwaardering van bouwpatrimo
nium aan te dulden. 
M, Laenen : « Wij zijn voortdurend 
op onze hoede dat Bokrijk een ali
bi zou worden, een toevluchts
oord voor het falen van het kon-
servatiebeleid. Een openluchtmu
seum als dit kan slechts een zinni
ge opdracht hebben met het over
brengen van de Vlaamse volks
kuituur aan het hedendaags pu
bliek. Vandaar dat wij met te vin
den zijn voor het behouden van 
gebouwen, om louter kunst-histo
rische redenen, maar wel indien 
ze volkskundig reprezentatief zijn 
en ook in de moderne samenle
ving nog een kulturele funktie kun
nen hebben. Wij voelen meer 
voor het behoud van een «klein 
genrestukje - dan voor het her
bouwen van grote historische ge
bouwen. » 
De reddende zorg voor gebou
wen dient aldus ondergeschikt te 
zijn aan het streven naar een 
krachtige levendige volkskuituur. 
Dat betekent konkreet ook dat 
de blijvende waarde van een his
torisch gebouw mede bepaald 
wordt door de omgeving waarin 
het zich bevindt, of waarin het 
kan ondergebracht worden, (hds) 
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Dat een woning méér kan betekenen dan alleen maar 
^een-dak-boven-het-hoofd', méér dan «een goede beleg
ging ^^ en méér dan een prestige-objekt is blijkbaar nog 
niet doorgedrongen tot diegenen die verantwoordelijk 
zijn voor bouw- en huisvestingsbeleid. 
Ook de doorsnee architekt, aannemer of bouwpromotor 
bekommert zich nog niet om schadelijke aardstralen, 
elektrostatische velden, giftige vloer- of wandbekledin-
gen, ongezonde dakbedekkingen of isolaties. 
Ook wij hebben jarenlang moeten studeren en experimen
teren vooraleer wij de oorzaken van ademnood, lusteloos
heid, agressiviteit, hoofdpijn, slapeloosheid, allergie, 
angst of slechte spijsvertering gingen zoeken en vinden 
in onbiologische woon-, slaap- en badkamers, in schadelij
ke aardstralen of « vijandige » materialen. 
Nu wij er eindelijk in geslaagd zijn de wetten van de 
bouwbiologie te eerbiedigen, zonder de kostprijs van de 
woning te verhogen en zonder toegeving op gebied van 
komfort of degelijkheid, is het mogelijk het hele jaar door 
in villegiatuur te leven. Het is onbegonnen werk binnen 
het bestek van deze kleine inleiding alles te vertellen 
over de weldaden van een biologische woning. Het is en 
blijft een feest de dag te beginnen in een biodynamische 
badkamer. Wie het geluk heeft de dag te beginnen in de 
zomerse gloed van een zonnige thermobatterij, binnen de 
cederhouten wanden van onze kruidiggeurende Biodin-

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 

badkamer verliest geen vitale energie, geen straalkracht 
aan vijandige of kille muurtegels. 
Na de feestelijke inzet in de badkamer gaat het feest ver
der in de keuken, de woon- en de slaapkamers! Alles is 
anders! En aan alles werd gedacht! Dat de omgeving 
diep inwerkt op lichamelijk welzijn, op adem, geest, hart, 
ziel en spijsvertering hebben wij allemaal wel altijd gewe
ten ! We hebben alleen maar nagelaten het eerder nuttig 
voor ons aan te wenden! Maar vanaf nu kan het! Het 
kan I Het is mogelijk! U hoeft het alleen maar te willen. 
En 't is eenvoudig! Uhoeft alleen maar vrijblijvend onze 
studiedienst te raadplegen. Maar als U er zelf toch ook 
meer wil over weten ? Wel dan verwachten wij U op één 
van onze volgende voordrachtavonden. U is van harte 
welkom! 

WALTER KUNNEN 
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„Wij willen er gewoon een 
lollige boel van maken!" 

BRUSSEL - Vlaams kabaret, het lijkt wel een dagdroom. Je bent er aan gaan 
wennen dat Vlaanderen op dit terrein van de kleinkunst gewoon niets (of vrijwel 
mets) te bieden had. Je bent dan ook geneigd om onmiddellijk hoera .'te roepen 
wanneer m dit o zo kleine en o zo rustige Vlaanderen jong kabarettalent de kran
ten haal t je hebt echter in 't verleden al vaker horen gewagen van veelbelovend 
talent, dat het na enkele schuchtere pogingen liet afweten, zodat je langzamer
hand skeptisch geworden bent tegenover lofwaardige pogingen tot kabaret van 
eigen bodem. Telkens bedenk je : zullen deze jongens het kunnen hard maken ' 
Zo ongeveer was onze reaktie, toen een VUJO-vriend ons zowat een jaar gele
den met enige trots vertelde dat hij - samen met enkele andere knapen - druk 
doende was een kabaretprogramma klaar te stomen. Even later ontvingen wij de 
geboorteaankondiging van een nieuwe, Vlaamse kabaretgroep: Toost 
Op de drempel van het tweede seizoen van kabaretgroep Toost, die haar eerste 
seizoen bekroond zag met de eerste prijs van het humorfestival van Knokke-
Heist, hadden wij een gesprek met de twee hoofdpersonen van Toost: Ronald 
Van Rillaer en Walter Temmerman. 

De spil van het gezelschap is Ronald 
Van Rillaer, de jongste van de groep 
(25 jaar), afgestudeerde van de toneel
school «Herman Teirlinck» uit Antwer
pen, zeer onlangs vader geworden, 
kalend. De kleinkunst heeft Ronald tot 
zijn beroep gennaakt. Daarvoor heeft 
hij een v.z.w. gesticht Hij is begonnen 
met een One Man Show: « De Kalen
de Man... Nadien is er Toost bijgeko
men. Op dit ogenblik werkt Ronald 
aan een nieuwe One Man Show, waar
van de première gepland is voor 21 
oktober. 

Voor wiskundeleraar, Walter Temmer
man (26 jaar), is kabaret een passione-
rende hobby. Zijn expressief gelaat en 
zijn weelderige krullen doen aan Her
man Van Veen denken. 

Pianist Edwin Gebruers (21 jaar) ver
schuilt zich achter een zeer lange 
baard en dito haardos. 

Edwin liep konsen/atorium te Antwer
pen, is gebiologeerd door de jazzmu
ziek en heeft zich ook als kartoonist in 
de kijker gewerkt 

Kabaretgroep Toost tijdens hun suksesnummer « De unitarist». 

WIJ : Hoe is Toost ontstaan ? Hoe heb
ben jullie mekaar gevonden ? 

Ronald: Ja, hoe vinden mensen me
kaar? Zoals meestal gebeurt, zou ik 
dat aan het toeval willen toeschrijven. 
Ikzelf had voor twee jaar een One 
Man Show opgezet, Edwin en Walter 
maakten deel uit van een skiffiegroep. 
Door een gemeenschappelijke vrien
din leerden wij mekaar kennen. Uit 
deze vriendschap is het plan gegroeid 
om een kabaretgezelschap te vormen. 
W I J : De première van Toost had 
plaats eind oktober van vorig jaar in 
het «'t Natiepeerd » te Antwerpen. De 
pers reageerde — om het zacht uit te 
drukken — niet onverdeeld gunstig. 
Acht maanden later halen jullie als lau
reaten van Heist grote krantekoppen. 
Zijn de journalisten milder geworden 
of is Toost veranderd ? 

Ronald : Aan ons programma hebben 
wij sinds de première voortdurend 
geschaafd en gesleuteld. Ons grote 
voordeel is geweest dat wij geduren
de ons eerste seizoen heel veel optre
dens hebben gehad (meer dan 40), 
waardoor wij op korte tijd veel erva
ring hebben opgedaan. Wij hebben ter
dege rekening gehouden met de reak-
ties van 't publiek en met de sugges
ties die toeschouwers ons na de voor
stellingen hebben gegeven. De 2de 
prijs die wij op het kabaretfestival van 
Schijndel in Nederland behaalden, is 
ontegensprekelijk een enorme stimu
lans geweest Nu wij bovendien Heist 
gewonnen hebben, zullen wij onvermin
derd aan onze show blijven werken. 
Wij willen met op onze lauweren gaan 
rusten. 

W I J : Wie doet wat bij Toost ? M.a.w. 
wie maakt de teksten, wie de muziek, 
wie voert de regie e.d.m. ? 
Walter: Oorspronkelijk maakte Ro
nald de teksten en schreef Edwin de 
muziek. Gaandeweg zijn wij het sa
men gaan doen, is het groepswerk 
geworden. Dat is tenslotte de ideale 
vorm van kabaret Wij vertrekken van 
een basistekst die wij toetsen aan het 

publiek. De vondsten ontstaan bij het 
inspelen van de nummers. Wij repete
ren dan ook zeer vaak en nog steeds. 
Een geimprovizeerde gag op een reak
tie van de toeschouwers wordt nadien 
ingestudeerd tot in de kleinste details. 
WIJ Jullie schijnen goed op weg om 
Vlaanderen eindelijk volwaardig kaba
ret te schenken. Waaraan schrijven jul
lie het sukses van Toost toe en waar
aan wijten jullie het falen van vele 
anderen in 't verleden ? 
Ronald: Vlaanderen laat weinig of 
geen ruimte tot experimenten. Men 
geeft jong talent met de kans om fou
ten te maken en bijgevolg niet de kans 
om uit die fouten te leren. Wij hebben 
het groot geluk gehad dat wij, dankzij 
de vele optredens in Vlaanderen en 
Nederland, die kans wel hebben gekre
gen. WIJ hebben onszelf daarenboven 
niet in een keurslijf gewrongen : wij wil
len geen kabaret naar Nederlands 
model brengen, maar naar ónze nor
men. 

W I J : Mag ik hier de vraag naar de 
boodschap, naar het engagement la
ten vallen"? 
Wal ter : Ik zou durven stellen dat ons 
enig engagement enn bestaat dat wij 
de mensen willen laten lachen, vermits 
de lach bevrijdend werkt Wij willen er 
gewoon een lollige boel van maken. 
Dat 18 misschien het moderne aan 
onze groep, dat wij er vanuit gaan dat 
het niet onze taak is de mensen te 
beleren. Wij zijn geen dominees. Onze 
humor is pretentieloos. Van sommige 
(pseudo-) mtellektuelen krijgen wij dan 
ook het etiket van «lolbroeken » opge
plakt Waarvoor onze dank. Wij vinden 
bv. de humor-van een Gaston Berg
mans en een Leo Martin ook kabaret. 
Al leen: onze stijl is anders en mis
schien zijn wij iets universeler. 
Ronald : Wij vertrekken van zaken die 
van onszelf komen, wij geven onze 
indrukken over bepaalde toestanden 
en feiten. Wij willen met manipuleren, 
geen «kritische» boodschap verkon
digen. Wie zijn wij dat wij de mensen 
zouden mogen beleren ? Het grote ver
schil tussen Toost en andere groepen 
die aan de talentenjacht van Heist 
deelnamen was, dat wij de mensen 
aan het lachen konden brengen. 
W I J : En de plannen voor de toe
komst ? 
Ronald : Gewapend met de referentie 
van Heist, verhopen wij zo'n 3 50 voor
stellingen van de huidige show «Een 
koekje voor de vaak ». Dat zou een uni
cum zijn in Vlaanderen. Tussen twee 
haakjes: op donderdag 23 en vrijdag 
24 november spelen wij voor het ANZ 
in de Arenbergschouwburg te Antwer
pen. Verder komt dit seizoen onze eer
ste elpee op de markt en hopen wij op 
een TV-kaptatie. 
WIJ : Persoonlijk vind ik « De unitanst» 
een zeer sterk nummer. Welke zijn jul
lie lievelingsnummers ? 
Walter: «De umtarist» doet het hem 
inderdaad geweldig goed bij het pu
bliek. Wij beleven er ook nog veel pret 
aan. Uiteraard vinden wij alle num
mers tof. Als je dan toch aandringt op 
een voorkeur, dan zou ik tippen op 
« Catchouc », « Gezelligheid.. en «Inter
view ... Toost! (Walter slurpt zijn koffie 

^'*^ Karel Van Reeth 

Kabaretgroep TOOST: . Een koekje 
voor de vaak ». Een produktie van het 
gezelschap Ronald Van Rillaer, Frans 
de l'Arbrelaan 35, 206C Merksem (tel. 
031/46.45.93). 

MENSEN VAN BIJ ONS 

WIJ 14 
28 SEPTEMBER 1978 


