Ulaams nationaal
DONDERDAG 5.10.1978 -

16 F 24e JAAR -

De risiko's
van
het grof spel

NR. 40.

4HIPH

Lees ons standpunt biz 3

UNITAIRE HOEKSTENEN
BEHOUDEN?

Lees
blz3

Chéri-Bibi in opspri
Jeon-Marie Dehousse zei wot hij reeds gezegd had
lees bIz 5

1^

• • !]•
Twaalf
in wetenschap

•

I I

interim

„Maar, allee. In afwachting dat ge iemand vindt wil ik

dat sportrubriekje wel schrijven"
Rik Vandekerckhove
geeft Vlaamse
Interuniversitaire raad
belangrijke opdracht.
Wafelijzerpolitiek is
evenwel onmogelijk
Lees bIz 6
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IK BEN VLAMING EN IK
BEN ER FIER OP
Dat staat te lezen op een zelfklever
naast de nummerplaat A 32 van een
prachtige wagen. De dienstwagen in
kwestie is deze van staatssekretaris
Vik Anciaux. Vlaamse aanwezigheidspolitiek op het hoogste vlak. Mede
met zijn konkreet programma ten
bate van een gestruktureerd kuituuren gemeenschapsleven voor de Brusselse Vlamingen gaat Vik onverstoorbaar zijn Vlaamse weg.
C.V.B., Gent

EUROPAPRIJS OP EEN
HOGER PEIL

KERNENERGIE
Hoe lang is het nu al geleden dat een
BRT-joumalist afgestraft werd omdat
hij het onder meer aandurfde een verhelderende reportage te maken over
de « Dure elektriciteit» ? Sindsdien is
er blijkbaar in deze sektor hoegenaamd niets ten gunste veranderd.
Door de spots te richten op de commerciële handel en wandel van de
elektriciteitsbedrijven, werd journalist
Maurice De Wilde zelf in de vergeetboek gedrumd.
Inmiddels blijken de elektriciteitsbonzen hun winstgevende bezigheid op
kosten van de gehele gemeenschap
ongestoord voortzetten. Dat is nu nog
maar eens ten treure gebleken vorige
zondag. In Andenne, Wallonië, werd
een belangrijk referendum gehouden
over de inplanting van een nieuwe
kerncentrale. De volksraadpleging resulteerde in een massaal « neen » aan
de kernenergie.
De woorden van de radionieuwslezer
waren nauwelijks uit de eter, of Intercom pakte uit met het bericht dat niet
zo zwaar moet getild worden aan dat
volksveto, aangezien niet de bevolking van èén dorp of gemeente het
recht heeft uit te maken of een nieuwe kerncentrale voor de gemeenschap al dan niet wenselijk en aanvaardbaar is. Intercom eigent zich
blijkbaar dat alleenrecht wél toe.
Bovendien worden de elektriciteitsproducenten in hun kernenergetisch
winstbejag ook nog gesteund door

als Vlaming drie weken moeten wachten op een nieuwe identiteitskaart in
Schaarbeek. Omdat de aanvraag in
het Nederlands gebeurt! En er dus
een Nederlandstalige kaart móet afgegeven worden. In het gemeentehuis
zegt men vlakaf dat indien de betrokkene genoegen had genomen met 'n
Franstalige identiteitskaart, zij nauwelijks een week had moeten wachten.
De dame in kwestie nam het niet en
vroeg een onderhoud met de burgemeester In het Nederlands. En wonder boven wonder, 's anderendaègs
was de Nederlandstalige identiteitskaart klaar, hoewel de Schaarbeekse
WACHTEN OP GODOT
burgemeester duchtig de mantel
In feite is het niet wachten op de werd uitgeveegd als Vlaminghater..
K.D., Schaarbeek
absurde held van Beckett maar wel
gezaghebbende politici. Want, het
kommunikee van Intercom werd vorige zondag aangevuld met een mededeling van het kabinet van binnenlandse zaken dat ook minister Boel de uitslag van dit referendum slechts beschouwt als een vrijblijvende volksraadpleging, zonder bindende politieke betekenis. Zo wordt de dure elektriciteit alsmaar duurder en bovendien
ook nog gevaarlijk voor de volksgezondheid.
G.M., Molenbeek.

In tegenstelling met wat in « Wij» verschenen is, moeten wij vaststellen dat
deze tentoonstelling zeker representatief is. Van de 524 ingeschreven deelnemers waren er 166 (en niet 65 %)
tussen 25 en 30 jaar, 173 tussen 31
en 35 jaar, 116 tussen 36 en 40 jaar
en 69 tussen 41 en 45 jaar. Van de
bekroonde werken zijn er 41 jonger
dan 35 jaar en 31 ouder dan 35 jaar,
hetgeen neerkomt op 12,09 % van de
ingeschreven deelnemers jonger dan
35 jaar en 16,75 % van de groep
ouder dan 35 jaar.
Naar mijn mening is de ecologische
geest in gans de tentoonstelling toonaangevend. Dit sociaal engagement
van de hedendaagse kunstenaar is
geen vlucht voor de werkelijkheid
zoals in «Wij» wordt beweerd maar
eerder een kosmische bewustwording die iedereen die open staat voor
de kunst en het leven zal aanspreken.
De Europaprijs voor Schilderkunst
1978 is nog open tot 15 oktober in de
kursaal te Oostende.
P.K., Oostende

1. strafrechten Strafvordering (voltijds).
2. Rechtsgeschiedenis (45 u).

Departement Germaanse filologie.
3. Duitse Taalkunde (voltijds).

Departement Didaktiek en Kritiek.
4. Audio-Visuele Media (30 u of 2 x 15 u).

(KADERU i A )

5. Licentiaat of doctor in de letteren en wijsbegeerte, groep Romaanse, specialisatie
Franse Taalkunde (voltijds).

Departement Geneeskunde.

Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-Instituut v.z.w.

6. Doctor in de genees-, heel-en verloskunde, specialisatie oogheelkunde,
minstens 2 jaar ervaring (voltijds).

Opstel en samenstelling : het komitee van redakteurs (R. Corty, H
De Schuyteneer. Joost Tienpunt,
M. Van Üedekerke, T. Van Overstraeten).

WETENSCHAPPELUK PERSONEEL
Departement Geneeskunde.

Jaarat)onnement
Halfjaarlijks
Driemaandelijks
Steunabonn.
Losse nummers

Kandidatuurstelling:
gebeurt verplichtend op het daartoe bestemd formulier, dat persoonlijk dient
afgegeven of aangetekend teruggezonden te worden aan de Universitaire Instelling
Antwerpen, direktie Personeel, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk,
yÓÓR 20 OKTOBER 1978.
Bedoeld formulier kan men aanvragen bij deze direktie (eventueel
tel. 031/28.25.28 post 138).
Nadere inlichtingen:
Prof. dr. Van SteenbergeJ. voorde vakatures nr. 1 en 2,
Prof.dr. De SchutterG. voorde vakature nr. 3,
Prof. dr. De Corte G. voor de vakature nr 4,
Prof.dr Joset J.oflasmowski L. voorde vakature nr. 5,
Prof. dr. Van Camp K.of NeetensA. voorde vakature nr 6,
Prof. dr. Van Acker K. voor de vakature nr 7,
allen te bereiken via tel. 031/28.25.28.

500 fr.
300 fr
150fr.
1.000 f r.
16 fr

Verantw. uitg.; Hugo Schiltz, Te
Couwelaeriei 134^ 2100 Dourne.
Publiciteitschef: de h. Karel Severs, tel 02/219.49.30 toestel 25,
('s voormiddag) of fjrivé: Alsembergsesteenweg
41b, 1512
Dworp. Tel.: 02/356.78.44
(Adv. 174)
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7. Doctor in de geneeskunde, erkend kinderarts, met goede ervaring in de kindernefrologie (voltijds).

, Alle stortingen voor abonnementen, publiciteit en redaktie op (jrk
000-0171139-31 van -WIJ".. Barrikadenpleln 12, 1000 Brussel. CTel.
02/219.49.30).
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— Licentiaat vertaler Engels,
Frans, Nederlands zoekt passende betrekking. Schrijven
of telefoneren: W. Jorissen,
Louisastraat 31 - 2800 Mechelen (tel. 015^1.35.96). N72
App. te huur, centrum Opwijk
vanaf 15 okt
Tel. F. Berghmann 052-35.68.89.
Te huur , goed gelegen herberg.
Voor inlichtingen tel. bierhandel
Hellinckx.
Sint-Martens-Bodegem, tel. 02/582.10.93.
(N 77)

Tweetalig 18-jarig meisje met
diploma
C l bureelwerken,
zoekt een betrekking als bediende dactylo.
Voor
verdere
inlichtingen:
Volksvertegenwoordiger Dr. J.
Valkeniers, Nlnoofsesteenweg
11 - 1750 Schepdaal; tel.:
02/569.16.04.
N-73

Vakante betrekkingen:
ONDERWUZEND PERSONEEL.
Departement Rechten.

Uloami natianaal lUeeIctaliid

Met de glim- en de grimlach heb ik in
« Knack •• en « Wij» over de vulstkamp
tussen Hugo Schiltz (VU) en Karel
van Miert (BSP) gelezen. Ik ben geen
VU-lid en kocht uw blad om de kommentaar bij deze machtsproef te Ie-'
zen.
Ge neemt het sportief op, best zo?
Theo Lefèvre zei in zijn laatste interview, dat als een soort testament mag
beschouwd worden, dat politici meer
rond de tafel moesten gaan zitten,
niet om te diskussiëren maar om te
...eten. De oud eerste-minister zag
daarin een beschaafde manier om de
standpunten' nader tot mekaar te
brengen.
Ik meen dat Theo Lefèvre .gelijk had.
Uw voorzitter kent mij niet, maar ik zit
regelmatig met hem op de trein. Het
doet mij genoegen dat hij «tweede
klas» reist.
Ik denk dat deze winnende juntavuist tot een beschaafd, sportief en
kordaat man behoort!
PD.. Halle-Kempen

« Er worden voor een vzw in de
provincie Antwerpen in het kader van het plan-Spitaels een
aantal licentiaten of regenten lichamelijke opvoeding gevraagd.
Kontakt opnemen met senator
Van Eisen, tel. 014-31.40.78.»
N70

UNIVERSITAIRE
INSTELLING
ANTWERPEN

WETENSCHAPPELUK PERSONEEL
Departement Romaanse filologie.

JUNTAVUIST

— Dynamische, ervaren man uit
Mechelen, jarenlang gerant in
winkel behangpapier en verf,
zoekt dringend werk in Mechelen of omgeving. Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers, Liersesteenweg 11 te
2580 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch op het nummer 01521.79.00.
Referentienummer:
1494.
— Jongeman uit Heist-op-denBerg, legerdienst volbracht diploma humaniora en graduaat
onthaaltechniek en public-relations, zoekt dringend werk in de
omgeving Mechelen, Brussel,
Heist-op-den-Berg. Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers, Liersesteenweg 11,
2580 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch op liet nummer 01521.79.00.
Referentienummer:
1485.
(N75)
— 67-jarige gepensioneerde Vlaming uit Brussel, met eerder
laag pensioen, zoekt een kleine
bijverdienste. Werkte voordien
als telefonist.
— 18-jarige jongedame uit Ternat, kwalifikatiegetuigschrift bureauwerken, zoekt betrekking
als bediende op de as BrusselAalst.
— 19-jarige jongedame, diploma
ekonomische A2 en machineschrift Nederlands-Frans, zoekt
'n betrekking als bediende daktylo.
Voor verdere inlichtingen: Volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers, Nlnoofsesteenweg 11,
Schepdaal, tel. 02-569.16.04.
(N73)
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Leo
Tindemans
publiceert
over enitele weken een politiek
druksel, getiteld -open brief
aan Gaston Eyskens ». Dat politiek gedachtengoed van de premier zal ongetwijfeld een leerrijke kijk geven op het gerommel achter de politieke schermen, en de huidige gang van
zaken in dit land, hoewel verwacht mag worden dat de beer
Tindemans het vooral zal hebben over de huidige
ekonomische perikelen. Op de echte Tindemans-mémoires
zullen we
nog geruime tijd hoeven te
wachten. Dat is jammer. Want
de
huidige
eersteminister
heeft reeds eerder
aangekondigd wel eens neer te schrijven
hoe het regeren met federalisten hem tot hier zit.

Unitaire hoeicsteen
behouden ?
Een aantal oud-ministers slaakte z o p a s een alarmkreet, en zij zullen dat v o l g e n d e z o n d a g op televisie
kunnen o v e r d o e n . H e t z o g e n a a m d e studiecentrum
voor politieke hervormingen vzw, met zetel in de W e t straat 155, publiceert de jongste tijd met de regelmaat van een klok gewichtige studies die keer op
keer de politieke w e r e l d tot bezinning oproepen.
Persecho's g e w a g e n dan eerbiedig van een « belangrijk pleidooi voor een evenwichtig staatsbestel.»
D e C l u b - V a n a u d e n h o v e , w a n t zo heet dat studiecentrum van e e r b i e d w a a r d i g e staatslieden, verraadt
e v e n w e l een opnieuw g e a k t i v e e r d e unitaristische
drijfveer.

* * Als men de provincies handhaaft en als men
hun aktiviteiten uitbreidt dank zij een hervorming van de provinciewet, komt men tot een
weldoende decentralizatie, die reeds in artikel 108ter van de grondwet wordt aangekondigd.

Grof spel
9?

D e galerij van unitaristische oud-ministers staat in
dit klubje te k i j k : V a n a u d e n h o v e , Vranckx, W i g n y ,
M o y e r s o e n , S c h e v e y n , S n o y et d'Oppuers, en anderen...

De club Vanaudenhove
en handlangers

Omer Vanaudenhove,
minister van Staat

A Vranckx, minister van Staat

L Moyersoen,

oud-minister

r

Baron Snoy et d'Oppuers,
oud-minister

I Uw postbode

... e n h e t w e d e r w o r d t s t e e d s m a a r g u u r d e r . Laat h e m
d a n o o k niet in d e k o u s t a a n w a n n e e r hij o v e r e e n paar
d a g e n u w a b o n n e m e n t s g e l d v o o r 1979 k o m t o p v r a g e n .
Leg nu al vijfhonderd frank klaar.
W a n n e e r u a f w e z i g b e n t k a n u natuurlijk o v e r s c h r i j v e n
op rekeningnummer
430-0818001-88
van «WIJ»
Vlaams-Nationaal W e e k b l a d
B a r r i k a d e n p l e i n 12
1000 B r u s s e l
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akkoord gingen kregen zij de
deur gewezen. Zomaar. Om de
eendracht der Belgen blijvend te
kunnen bepleiten.
Mare Somerhausen, 78 jaar, ereeerstevoorzitter van de Raad van
State zorgt ervoor dat de unitaire
bedenkingen, onhandig gekamoefleerd in een «pleidooi voor een
regeerbaar België», staatsgezag
krijgen. En met hem doen dat ook
Snoy et d'Oppuers, Scheveyn, en
M o y e r s o e n ; vooral ook Moyersoen. Voor hen is elke vorm van
grondwetsherziening, elke vorm
van staatshervorming, overbodig,
(hds)

Overbodig

j heeft het ook koud!

L

Men zou niet hoeven wakker te
liggen van de aktiviteiten van
deze bejaarde unitansten, ware
het met dat hun centrum vandaag
de dag nog rijkelijk met gemeenschapsgelden bedacht wordt, en
ook en vooral dat deze oudgediende politici een gezaghebbende stem blijven hebben in de
hoogste politieke kringen.
Velen zijn de weg naar de Aalsterse villa van Moyersoen vergeten ; Leo Tindemans hoegenaamd
niet.
Terwijl ook leden van het koninklijk hof, tot zelfs het koningspaar,
wel eens afstappen ten huize van
de premier in Edegem.
Waar dan uiteraard weer niets op
aan te merken valt, tenzij dat
regerjngskoalities ook nu nog niet
tot stand komen of verbroken
worden, zonder dat clubgesprekken over de bestendigheid van
de unitaire Staat gevoerd worden.
Want leden van de dub-Vanaudenhove hebben zo hun kritiek
op de huidige evolutie in de
staatshervorming. Z e treden de
anti-Egmonters, Clem De Ridder
en Paul Daels, bij als deze waarschuwen dat de gemeenschappen in dit land best nog een paar
jaartjes zouden wachten om het
politiek laken naar zich toe te
halen.
In dat anti-Egmontfront lopen ook
nog de olijkerds van pro-Belgica
mee, vrienden van prins Frangois
de Mérode, die met de hun nog
resterende macht hun oppositie
uiten tegen wat zij noemen: « de
vele ongelukkige nieuwigheden
die sedert 1932 werden ingevoerd »
Tegen de institutionele chaos
ageert ook
met
vernieuwde
moed de Jeunesse Beige-Belgische Jeugd (JBJ), vrienden van
Vanden Boeynants.

J

Alle hebben deze ernstige en minder gewichtige genootschappen
één gemeenschappelijke
noemer : de strijd tegen het federalisme, en het behoud van de unitaire
hoekstenen.
Alleen wordt zelfs binnenskamers
het spel met kollegiaal gespeeld ; ook niet in het klubje van
de oud-ministers en ministers van
State.
O m een sluitend pleidooi voor de
eendracht der Belgen op te bouwen werden in de club-Vanaudenhove immers tijdig, in november
76, twee stemmen gesmoord.
Inderdaad, de frankofonen professor Etienne Lagasse en ook Bernard Remiche werden aanvankelijk wél waardig bevonden om
gezellig mee te keuvelen, maar
toen zij met een aantal eerste konklusies van het studiewerk niet

A. Verhulst,

professor

Bij elke kleine berrie in de
regering, bij elke
kortsluiting
in het parlement,
wordt de
hoop van sommigen, en van
Leo Tindemans, weer aangewakkerd om spoedig
opnieuw
met een tripartite van kleurpartijen uit te pakken, en de
federalisten uit de regeringszetels te wippen.
Het is slechts onder bestendige
druk van de
partijvoorzitters
dat de hervormingstrein
op de
sporen wordt gehouden.
Nu
evenwel de biezondere
kamerkommissie de boeken heeft toegedaan en de senatoren
het
Egmontdossier
ter hand nemen, duiken geregeld
nieuwe
klippen op, en worden de bakens verlegd. Deze week is er
de herrie over de eerbied voor
de grondwet. De CVP heeft
zich op een vergadering
in
Oostmalle opgeworpen als de
enige en ware verdediger van
de grondwet
en van
bet
Vlaamse
eisenpakket
Precies
diezelfde
politieke
kringen die er voor gezorgd
hebben dat het huidige parlement geen konstituante is, en
dat dus een moeilijke
overgangsfase bij de staatshervorming nodig is, precies die politici willen nu de staatshervorming
bemoeilijken.
Het moet een teken aan de
wand zijn dat uitgerekend
op
dit ogenblik er een vernieuwde aktiviteit valt waar te nemen van invloedrijke
kringen
die de teleurgang van de unitaire staat betreuren.
De oud-ministers en ministers
van state, leden van de clubVanaudenhove, ook studiecentrum voor politieke
hervormingen genaamd,
wijzen
met
groeiende aandrang op de eerbied voor de grondwet. Waarbij zorgvuldig verheeld wordt
dat diezelfde grondwet
herhaaldelijk en jarenlang
werd
overtreden, al was het maar
bij bet aangaan van Europese
ver bin tenissen.
Nu het moment is aangebroken om aan de gemeenschappen in dit land een verregaande vorm van zelfbestuur
te
geven worden
konstitutionele
voetangels in de weg gelegd.
Zij die de
hervormingstrein
momenteel tegenhouden,
dikwijls met sluwe elektorale berekeningen, spelen grof spel.
André Cools van de Waalse
socialisten verdedigt met stijgend ongeduld « zijn » gewestvorming, die hand in hand
kan gaan met het
Vlaamse
streven naar verregaand ekonomisch
federalisme.
Overigens is er ook voor het
eerst een goede kans om het
grootste
gedeelte
van
het
Vlaamse Halle-manifest te verwezenlijken.
Het moment
is
aangebroken
voor elk parlementslid om zijn
verantwoordelijkheid op te nemen. Mislukt de huidige
staatshervorming, dan zijn er wel nog twee
alternatieven .een
inkrimping
van
bet
Vlaams
grondgebied,
zoals
CVP-er Verroken nu met de
dood in het hart voorstelt, ofwel ingaan op de wensdroom
van bejaarde unitaristen,
en
met een versterkt
centrale
macht de eendracht onder de
Belgen behoeden, (hds)
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Megalomaan
Twaalf jaar geleden 1966 Mei 68 en de Leuvense splitsing
moesten nog komen Maar het jaar voordien had de Volksunie de beslissende sprong gemaakt naar de plaats van derde partij in Vlaanderen De golden sixties, ook in de Volksunie En ons weekblad, dat gelijke tred moest houden met de
groei van de partij
Uitbreiding Nieuwe rubrieken Meer bladzijden Een bredere
waaier van belangstelling Zoeken naar mensen die beroerd
genoeg waren om week aan week voor kopij te zorgen, in ruil
voor de méér dan schamele rooie duit die de redaktie aan
medewerkers kon besteden
Zoeken naar een sportredakteur
Iemand met kritische zin,
die achter de sekonden looptijd en achter het aantal doelpunten en achter de prestaties naar de mens zou zoeken Die
de sport een juiste plaats zou geven in het maatschappelijk
gebeuren Het bleek een rare vogel te zullen worden In de
zogenaamde vakkringen haalde men nog vakkundig de neus
op voor medewerking «aan een partijblaadje•> Het hoefde
voor ons trouwens geen vakmens te zijn We hadden méér
kijk op een kritisch toeschouwer aan de rand van het sportgebeuren Een Otto Normalverbraucher
met een stel kritische
hersenen, die de sportaktualiteit kon voorzien van een verstandig, afstandelijk
kommentaar
We vonden niemand Tenzij Tenzij dat we via via via ontelbare tussenpersonen de naam kregen van een onderwijsmens
uit Vlaams-Brabant die, zo heette het, wel iets van sport kende We namen kontakt op met de man We vonden dat het
kontakt best meeviel en dat we met hem de baan op konden
Ogenblikje astublieft, ik heb daar geen tijd voor en ik vraag
me af of ik dat zou kunnen Veel meer dan wat pottekesstampen in mijn bloedeigen parochie heb ik in de sport niet meegemaakt Maar allee, in afwachting dat ge iemand vindt wil ik
dat rubriekje wel een paar weken schrijven

Twaalf jaar
interim
De paar weken zijn twaalf jaar geworden Zoals hij het zelf
zegt een interim van twaalf jaar Vandaag houdt hij ermee
op We hebben ons een ogenblik afgevraagd, of we zijn deur
met opnieuw moesten plat lopen om hem tóch maar weer
aan een nieuwe interim van twaalf jaar te zetten We doen
het met Omdat we weten wat het betekent week aan week
te moeten schrijven als de goesting er met meer is En als de
omstandigheden
het met meer toelaten Eten en drinken
tegen heug en meug zal nog wel eens gaan Schrijven tegen
heug en meug is met mogelijk
Ditmaal zullen wij dus maar — tegen onze zin — ingaan op
de vraag van onze medewerker
hij mag ermee ophouden
Interim afgelopen
HIJ had, gelijk wij allemaal, zijn stokpaardjes
We kregen al
eens een kwade brief -of het nu al bijna gedaan was met dat
afgeven op Merckx»
Zijn groot stokpaardje echter was de menselijke
benadering
van de sport Hijzelf heeft, in ons blad van vorige week in zijn
afscheidsartikel, gevraagd naar de zin van zijn geschrijf Het
antwoord ligt bij zijn lezers, waartoe wijzelf iedere week
behoorden We menen het als volgt te kunnen formuleren De
échte sportfans, de adepten van het veloke en van de bal,
heeft hij week voor week een spiegel voorgehouden Hij zorgde voor een kritisch tegengewicht naast de klakkeloze sportverheerlijking in de dagbladpers En de velen die, zoals wij, de
sport slechts met een zijdelingse blik volgen, verschafte hij
inzicht in de vaak onmenselijke achtergronden van deze dan
toch zo menselijke
aktiviteit
HIJ ZOU het zelfgeschreven
hebben ik ben maar een boerke
God ZIJ dank heeft ons blad, hebben onze lezers twaalf jaar
lang hun voordeel kunnen doen met het gezond
boerenverstand van onze interim
En nu gaan we écht doen, wat we in die twaalf jaar vaak hebben beloofd en even vaak hebben vergeten we gaan eens,
vaste redakteurs van ons blad en hijzelf, ons benen onder
tafel steken en er een wrede pint op pakken Dat staat in de
sterren geschreven
En aangezien onze sportman
tevens
astronoom is, kan hij met weigeren

^P^^
WIJ 4

Millenium

'='CSELL^'''^
«Vanaf de eerste sekonde van
het jaar 1979 zal het mdikatiefie
van het Millennium van Brussel
over de Grote Markt weerklinken De poorten van het stadhuis
zullen in het licht van de schijnwerpers opendraaien voor alle
Brusselaars, die hun beste wensen voor het nieuwe jaar willen
uitwisselen met de burgemeester,
de schepenen en de vertegenwoordigers van de gemeenteraad, om daarna het glas te heffen op de voorspoed van de feestende stad »
Er werd immers een tijdje geleden beslist dat Brussel volgend
jaar 1 000 jaar oud zal zijn, beslissing waarmee historici het met
onverdeeld eens zijn
Hoe dan ook, er zal gefeest wor-

den, tegen 275 000 fr per herdenkingsjaar, of tot het budget van
275 miljoen frank verteerd zal
zijn
Het ziet er naar uit dat er vooral
veel politieke steekspelen zullen
gehouden worden, naast nog
meer touwtrekkerij Minister voor
Brusselse aangelegenheden Defosset w o n reeds de eerste touwtrekkenj in premiére-voorstelling
Hij ging plechtig, zonder de Brusselse notabelen te verwittigen,
manneken pis een deftig pakje
aantrekken en herdopen in «Le
petit Julien » Het manneken werd
door Defosset prompt aangesteld tot ambassadeur van het
Millenium Eerste-burger Van Halteren bleef daarbij in de kou
staan Wie vooral permanent in

de kou dreigt gehouden te worden, dat zijn de Brusselse Vlamingen
Het Millennium wordt immers allesbehalve een groots herdenkingsfeest van de groei en de bloei van
een aloude Vlaamse stad Staatssekretans Vic Anciaux
heeft
evenwel beslist een aantal politieke steekspelen voor zijn rekening
te nemen, en op zijn kabinet
wordt dan ook zwaar gewerkt
aan een aantal belangwekkende
Vlaamse manifestaties
Daarbij zal het Vlaams verleden
van Brussel duidelijk in het licht
gesteld worden Tegen het megalomaan-toenstische gebeuren in
de stad, zullen een aantal sterk
volksgebonden manifestaties gehouden worden
Reeds is een Vlaamse animatieploeg dag in dag uit werkzaam in
het door Anciaux pas aangekochte Val St-Lambertgebouw aan de
Oude Graanmarkt
Uit de belangrijke projekten kunnen w e nu reeds melden tal van
tentoonstellingen,
een
zogenaamd totaalprojekt over Herman Teirlinck, revokatie van de
Folies Bergère met een opvoering van « Brussel ik zien a geire »,
een manifestatie «wijk in de
stad », en vooral het projekt « Eén
dag in Brussel» Blijft natuurlijk
het feit dat een aantal Franstalige
manifestaties met zware geldmiddelen betoelaagd zullen worden,
terwijl met zekere moeite een aantal unieke Vlaan^se projekten een
officiële financiële injektie krijgen
W e kunnen immers gerust bijvoorbeeld het totaalprojekt Herman Teirlinck op een niveau plaatsen, waar Franstalige festiviteiten
met zo meteen aankunnen Kaaiteater, «Intrede van Kristus in
Brussel (door de KVS), een week
van de Vlaamse dramaturgie, de
Folies Bergère en zoveel andere
merkwaardige Vlaamse manifestaties, zullen er volgend jaar voor
zorgen dat het met veel bno aangekondigde Millennium uiteindelijk
toch de nodige Vlaams-histonsche betekenis zal krijgen die bij
de steekspelen tussen Defosset
en de Brusselse notabelen dreigde verloren te gaan (hds)

Unieice leans voor Vlaamse
ontwikkelingswerkers
Jonge
onervaren
afgestudeerden met een van volgende
diploma's komen eveneens in
aanmerking voor een onderwijsfunktie:
volgens oproep 100/78
— Licentiaat In tandheelkunde,
in de biologische , pedagogische en/of psychologische wetenschappen, doctor in de dierengeneeskunde, gegradueerde
in thermische motoren, psychotechnicus, psychoterapeut, technicus A2, gereedschap technicus A3, enz...
De kandidaturen moeten vóór
31 oktober gesteld worden.
Voor andere funkties buiten het
onderwijs zijn bijna identieke opleidingen vereist: (eveneens oproep 100/78).
Hier ook dienen de kandidaten
zich vóór 31 oktober bekend te
maken.
De tewerkstelling is voorzien in
al de landen waarmee België
een akkoord of een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten
De kandidaten zullen geselekteerd worden in funktie van precieze projekten en van het vooropgestelde profiel. De rekrute-

ring hangt niet af van een specifieke taalkennis, daar het ABOS
een opleidingscycius voorziet
(Engels, Frans, Spaans, enz...).
Het onthaal zal in het gastland
op een behoorlijke wijze verzekerd worden, er wordt een tussenkomst in de reiskosten voorzien en de betrokkenen genieten
van het stelsel van de sociale
zekerheid in België. De remuner a t e stemt door een indexeringsysteem overeen met dezelfde
koopkracht in het gastland als de
bezoldiging van de funktie in België.
Woensdag 4 oktober werden nadere
toelichtingen
verstrekt
i.v.m. de samenstelling van de
wervingsreserve van 250 afgestudeerden zonder beroepservaring voor de behoeften van de ontwikkelingssamenwerking.
Jongeren van 21 tot 30 jaar die
minder dan 2 jaar professionele
ervaring hebben (hierdoor verstaat men de beroepservaring
verworven op het vlak dat overeenstemt met het diploma dat
voor de aanwerving vereist is),
komen hiervoor in aanmerking.
In het staatsblad zijn twee oproepen verschenen, ni. een voor

onderwijsfunkties
(oproep
96/78) en een voor technische
of wetenschappelijke aktiviteiten (oproep 100/78).
Op het vlak van het onderwijs
komen bijna alle disciplines aan
bod die dienen als voorbereiding voor universitaire, hoger
niet-universitaire of technische
studies, zoals bv :
— licentiaat in de wetenschappen en in de filologie, aggregaat
van het lager secundair onderwijs, landbouwkundig ingenieur,
technisch ingenieur, technicus
A2, technicus A3 enz...
De kandidaturen dienen ingediend te worden vóór 15 oktober. De voorkeur zal gegeven
worden aan de houders van een
aggregaat of van een getuigschrift van pedagogische kennis.
De formulieren en eventuele verdere inlichtingen kunnen bekomen worden op het ABOS, nummer 02/513.90.60 toestel 414 met
vermelding « projekt jonge deskundigen ».
Belangstellenden kunnen eveneens kontakt opnemen met Lutgart De Beul op het sekretariaat
van de Volksunie (02/219.49.30).
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Jean-Marie Chéri-Bibi
Jean-Marie
Dehousse. 42 jaar.
Doctor in de rechten. Ook en
vooral geboren en getogen in
Luik, la " cité ardente >>. Hij maakte
vorige zondag zijn tv-debuut in
Vlaanderen. Met een door Wetstraat-journalisten
welbelicht,
bekeken
en goed
beluisterd,
maar alleszins fel beschreven « face-a-la-presse ».
Onze doorgaans
politiek
verdraagzame tv-medewerker
geeft
Dehousse
geen enkele
goede
troef mee. Jean-Marie
Dehousse,
in funktie minister van Franse kuituur, heeft immers tijdens de derde uitgave van het officiële «fête
du coq», vorige week, een zekere
kolonizatiepolitiek
gelaakt die tot
op heden Wallonië in België alsmaar meer tot
stiefmoederlijk
kind dreigt te degraderen Zo zei
Dehousse, Chéri-Bibi, door RTBjournalisten
eveneens stijf omschreven als ''l'homme au crane
rasé », Jean-Marie Dehousse dus,
kan nauwelijks het formaat van
zijn kommunautaire
nevenknie,
de minister voor Nederlandse kui-

tuur,
doordeweeks
publicitair
waarmaken.
Dat is niet zo verwonderlijk. Van
meet af aan, bij het
geposeer
voor de investituur-foto
in juni
vorig jaar, werd minister Dehousse van de zitplaatsen
verdreven. .. Niet hij maar mevrouw de
minister Rika De Backer, mocht
de
linkerzijde
van
premier
Leo-de-eerste sieren. De Franse
kuituur werd
centrum-links-achter
met een plaatsje bedacht én stevig politiek omschouderd door de
Waalse kollega's Mathot (Openbare Werken), Humblet
(Landbouw), Leon Defosset (PTT-FDF)
en Joseph Michel (Franse scholen)..
Jean-Marie Dehousse heeft zich
vorig weekend desondanks in de
kommunautaire
kijker
gewerkt
Met een verklaring die even «ardent» als doordeweeks is. JeanMarie van Franse (Waalse ?) kuituur zei immers dat zijn volksgenoten het centralistisch
Brussels
bestuur kotsbeu zijn. J.-M. Dehousse
is overigens
minister.

beëdigd in het paleis van Laken.
Wallonië, de socialistische
gemeenschap van Dehousse, is van
oordeel dat de
gewestvorming
een uiterst dringende
noodzaak
IS. Jean-Marie, Chéri-Bibi, is klaarblijkelijk alleen politiek ietwat te
ver gegaan. Zo ver, dat hij zijn
drie jaar geleden ingenomen stellingen
als
PSB-socialistisch
kamerlid niet verlaten heeft...
Dehousse heeft immers reeds in
oktober 75, nu precies drie jaar
geleden, in het parlement
betoogd dat de toenmalige regering
de wet op de regionalizering miskende, onder meer in verband
met de waterverdragen die in een
frankofoon sukkelstraatje
waren
geraakt
Over Dehousses
grieven-ten-Vlaamse-onrechte
herinneren we ons nauwelijks
enige
echo's in de (Vlaamse) dagbladpers.
De Waalse grieven heeft de huidige minister van Franse Kuituur op
het féte-du-coq 1978 gewoonweg
nog maar eens herhaald. Omdat
hij het Egmontpakt in datzelfde

betoog loyaal onderschrijft én verdedigt, wordt er blijkbaar in sommige Vlaamse ontwaakte anti-Egmont-kringen verschrokken opgekeken. Sommigen
zoeken
nu
koortsachtig
spijkers
op laag
Waals (frankofoon) water ChériBibi wordt verweten een Brussels-frankofone
alliantie tot der
dood te betrachten.
Jean-Marie Dehousse zal wel beter weten: la fête du coq werd
vorige week niet gevierd in X.-L,
terwijl in
Sint-Agatha-Berchem,
de enige Brusselse
gemeente
met een zogenaamd
Vlaamse
CVP-burgemeester,
wél trikoloor
werd gevlagd... Jean-Marie Dehousse is duidelijk te veel Chéri
met Brussels-frankofone
kringen,
als het om officiële
verklaringen
gaat Maar hem kunnen alleszins
geen flirtpartijen met behoudsgezinde
unitaristische
machthebbers aangewreven
worden.
De politieke hoes van Chéri-Bibi
is open en bloot
federalistisch,
hoe dan ook, de
CVP-jongeren
ten spijt (hds)

Wie Icoloniseert wie?
Gaat het Feest van de Franse kultuurgemeenschap — de vroegere « Fête de Wallonië » — nu ook
al een gelegenheid worden voor
het uitkramen van allerlei frankofone onzin, naar het voorbeeld
van de verbale krachtpatserij die
vroeger schering en inslag was
bij het jaarlijks bezoek aan •< l'aigle blessé » te Waterio ' Ten bewijze daarvan, de stoute uitspraak
van de minister van Franse kuituur, J.M. Dehousse tijdens zijn
TV- en radio-rede van 26 septemb e r : «Vandaag zeggen Brusselaars en Walen met dezelfde
stem dat Brussel noch Wallonië
een kolonie willen blijven of worden ».
Daarmede had de minister te veel
of te weinig gezegd, en de RTB
was er dan ook als de kippen bij
om in haar zondagsprogram « Faire Ie Point» de minister uit te spelen tegen een vijftal Vlaamse joernalisten. Een hoogstand debat is
het niet geworden, omdat de h.
Dehousse de moed miste om
openlijk te zeggen wat in het
gemoed van alle Walen leeft,
omdat het er in lengte van dagen
door de fransschrijvende pers is
ingehamerd, nl. dat Wallonië een
kolonie van Vlaanderen is.
De minister draaide jammerlijk
rond de pot en laadde de ondergeschikte toestand van Wallonië
op de unitaire staat. Maar voor
de Walen staat het als een paal
boven water dat de Vlamingen
de baas spelen in de Belgische
eenheidsstaat. Hoe vaak hebben
wij dat met te lezen gekregen in
franstalige kranten? Hoe vaak
hebben die het niet gehad over
«de CVP-staat». Hoe vaak hebben WIJ met te horen en te lezen
gekregen dat, niettegenstaande
de tegennatuurlijke ministeriële
pariteit, het staatsgeld bij voorkeur in Vlaanderen wordt besteed, en dat in de verschillende
kommissies en instellingen de Walen een minderheid vormen tegenover Vlamingen en... Brusselaars? Want vergeten wij vooral
niet dat in de ogen van de Walen,
Wallonië enkel door geboren Walen kan vertegenwoordigd worden. Terloops één bewijs: Wordt
niet de benoeming van de direkteur-generaal van de Belgische
Dienst voor de Buitenlandse Handel aangevochten bij de Raad
van State ; enkel en alleen omdat
hij en zijn twee adjunkten Vlamingen zijn. En omdat in die top de
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onvermijdelijke eentalige Walen
ontbreken, voelen zij zich gekolonizeerd.
Zijn de Walen er niet steeds in
geslaagd hun taalgebied hermetisch af te sluiten en te beveiligen
tegen Vlaamse smet.
Taaitoestanden als die welke
heersen in het kerncentrum te
Mol zijn in Wallonië gewoon ondenkbaar.
De gehele Vlaamse beweging is
een aaneenschakeling van Franse kolonizatiedrang. Van de uitlating van de Fransman en latere
Belgische minister Ch. Rogier
«nous détruirons peu a peu l'élement germanique en Belgique»
en die van de aterling Maeterlinck
in het begin van Wereldoorlog I «
La Belgique sera latine ou ne
sera pas», tot de uitspraak van
minister Jaspar in de Kamer, ook

«On va
voir
ce qu'on
va

voir rr

na de eerste wereldoorlog, dat
«Ie pont de Chaudfontaine vaut
tous les ponts de Flandre » zijn de
Vlamingen steeds met de neus
op hun toestand van minderwaardigheid geduwd. Onze Vlaamse
jongeren moeten weten hoe, tot
vóór enkele tientallen jaren, de
gehele Belgische legerleiding, de
universiteiten, het bankwezen, de
gehele ekonomie Vlaanderen als
een wingewest, behandelden. De
topadministratie
was
eentalig
Frans, ook in Vlaanderen, met alle
gevolgen van dien. Eén voorbeeld In Oude-God bij Antwerpen was de poststempel in het
begin van deze eeuw nog eentalig Frans: Vieux-Dieu ! De postmeester en de stationschef waren eentalige Walen, maar de kleine man die uit was op een betrekkinkje als postbode of bareelwachter die moest wel tweetalig
zijn, om met zijn chef te kunnen
spreken I

Minister Dehousse speelde ook
de Voer uit tegen de Vlamingen,
waar de Walen volgens hem een
grote toegeving aan de Vlamingen hebben gedaan Maar waarom zei hij mets over het gebied
van Overmaas, dat door de Luikerwalen gekolomzeerd is, en
zweeg hij ook in alle talen over de
Oostkantons, waar het Waalse
kolonialisme hoogtij viert?
Ik heb te lang in Wallonië gestudeerd en onder Walen geleefd
om niet ervan overtuigd te zijn
dat de Walen werkelijk te goeder
trouw zijn, wanneer zij menen
door de Vlamingen te zijn gekolonizeerd. Vlaanderen is voor hen,
vroeger
meer dan nu, een
vreemd land, waarvan zij de taal
niet verstaan. Zij weten van
Vlaanderen enkel wat hun door
hun
bladen
voorgeschoteld
wordt. Zij leven in een taalghetto,
in een huis met één enkel venster,
dat uitgeeft op het Franse moederland. Zij hebben het steeds
goed gehad met hun Frans alleen,
dat hun toeliet tot de hoogste
sporten van de administratieve
en politieke ladder op te klimmen ;
zij voerden in België overal het
hoogste woord. Heeft men het
ooit meegemaakt dat een eentalige Vlaming voorzitter kon worden van een nationale sportbond,
om maar één voorbeeld te noemen. En heeft men het ooit meegemaakt dat een eentalige Waal
het voorzitterschap van zo een
nationale bond weigerde, onder
voorwendsel dat hij de taal van
de meerderheid van de aangesloten verenigingen en hun leden
niet verstond ? De kulturele autonomie, waarvoor de Vlamingen
herhaaldelijk een zware prijs hebben moeten betalen, die hebben
de Walen altijd gehad, zo maar,
vanzelfsprekend. En nu het hun
op ekonomisch gebied minder
goed, veel minder goed gaat dan
vroeger, zien zij met lede ogen en
afgunst in Vlaanderen de bewustwording groeien. En in plaats van
hun teruggang te wijten aan het
eigen gebrek aan dynamisme en
hun hand in eigen boezem te steken, zoeken zij naar een andere
oorzaak dan hun eigen tekortkomingen Die oorzaak, is uiteraard
gauw gevonden • het zijn de Vlamingen die Wallonië in hun kolonizatiegreep houden.
« On va voir ce qu'on va voir» zeggen de Walen.

in memoriam
Bij het ter perse gaan vernemen we het overlijden van de
heer Leo Cappuyns, vice-goeverneur van Brabant. Dit overlijden komt totaal o n v e r w a c h t : de heer Cappuyns had vorige week wel een lichte ongesteldheid gehad, maar niets liet
de fatale afloop op 58-jarige leeftijd voorzien.
Na een loopbaan In de magistratuur werd Leo Cappuyns in
december 1963, in het kader van de nieuwe taalwetgeving,
vice-goeverneur van Brabant. Op het eerste zicht leek dit
een indrukwekkende t a a k : toezicht op de toepassing van
de taalwetten te Brussel en in de randgemeenten, stedebouw en ruimtelijke ordening in de 19 Brusselse gemeenten, bevordering van de beide kuituren en van het karakter
van Brussel als internationale hoofdstad. Bij nader toekijken was het goeddeels een dode mus. Het toezichtrecht op
de taalwetgeving werd voortdurend uitgehold: de ministers van Binnenlandse zaken — al te vaak Franstaligen —
deden hun zinnetje. Voor de andere opdrachten beschikte
de vice-goeverneur nauwelijks over infrastruktuur en budgetten.

Leo Cappuyns
Het was dan ook geen geheim dat vice-goeverneur Leo
Cappuyns vrij ontgoocheld was over de officiële aspekten
van zijn ambt. Des te sterker wijdde hij zich aan de niet-officiële aspekten ervan. Hij heeft het Nederlands kultuurleven
te Brussel de luister van zijn ambtelijke aandacht en de
omvang van zijn energie gegeven. Hij was voorzitter van
het Festival van Vlaanderen te Brussel en van het Ballet
van Vlaanderen. Als beheerder van de Muntschouwburg
ging hij voortdurend dwars liggen bij de vele gelegenheden, waarbij aan de Vlaamse aanwezigheid afbreuk werd
gedaan.
Leo Cappuyns was een vrijzinnige en een socialist. Bij de
Brusselse socialisten heeft hij nooit veel gehoor en steun
gekregen. Hij was trouwens te ruimdenkend om een enge
partijman te zijn. In het Vlaams Muziekconservatorium —
één van zijn grootse prestaties — liet hij een benoemingspolitiek handhaven die, vaak tegen de partij-oekazen in,
slechts op kwaliteit gerecht was.
Leo Cappuyns was een zeer groot humanist, die open
stond voor grote ideeën en die daarbij handelde in eer en
geweten, als een partijpolitiek volkomen onafhankelijk
man. In zijn omgeving waren mensen van diverse opinies te
vinden. Zijn kabinetschef was een overtuigd Vlaams-nationalist.
Het is spijtig dat een man met zo'n grote talenten en met
zo'n ruime visie slechts kon beschikken over het uiterst
gebrekkig instrument van een uitgehold vice-goeverneurschap.
Desondanks heeft hij zich voor de Vlaamse gemeenschap
in haar geheel en speciaal voor de Vlaamse gemeenschap
te Brussel ongemeen verdienstelijk gemaakt.

M.V.d.U
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Min. Vandekerckhove licht zijn beleid toe
Tijdens een toespraak voor het
Provinciaal Komitee van de
Volksunie-Limburg heeft Min. R.
Vandekerckhove een balans
opgemaakt van het door hem
gevoerde beleid en tegelijk de
bakens aangeduid voor de
toekomst.
De eerste bekommernis van de
Ministervan
Wetenschapsbeleid is ervoor te
zorgen dat de totale uitgaven
voorwetenschap in al haar
vormen ook in moeilijke
budgettaire tijden als de huidige
behouden blijven, om aldus te
vermijden dat de budgettaire
besparingsinspanningen al te
sterk gelegd worden op het

Vooreerst is er een historisch ietwat bredere struktuur van het universitair net in het Waals landsgedeelte, die reperkussies heeft in
de financiering. Er is tevens een
verschillende studiekeuze in de
Vlaamse en Waalse gemeens c h a p : de Vlamingen kiezen in
mindere mate voor de duurdere
studierichtingen. Andere faktoren
zijn het groter aantal buitenlandse studenten in de Franstalige
instellingen, de grotere koncentratie van studenten aan één instelling in het Vlaams land en de kortere gemiddelde studieduur aan
Nederlandstalige kant. En helaas
zijn er de Franstalige studenten
uit Vlaanderen, zodat bijna 10 %

direkte toelagen aan de universiteiten, zodat er een terugslag
doorspeelde op dit geld voor het
fundamenteel onderzoek. Terzake heeft Min. Vandekerckhove
andere voorstellen voorgelegd
aan zijn kollega's, die deze fondsen spijzen. In de regering is
ondertussen
afgesproken
dat
voor de begroting 1979 een supplementair krediet van 70 miljoen
wordt ingeschreven op de begroting van zijn kollega van Ekonomische Zaken om in het fonds waarin het grootste onevenwicht bestond, de toestand recht te trekken. Daarmede evolueert de kredietverdeling in deze begrotingsmassa van 47,5N/52,5 F naar een

Herstel van evenwicht tussen
de gemeenschappen prioritair
onderzoek. Terugdrukken van
onderzoekskredieten is dikwijls
gemakkelijker, omdat dit niet
direkt door grote
bevolkingsgroepen aan de lijve
wordt ondervonden.
Bij de opstelling van de
begroting 1979 is dit gevaar
grotendeels kunnen vermeden
worden.
De besparingen voor de wetenschappelijke aktiviteiten zijn zeker niet strakker aangehaald geworden dan in de andere sektoren van overheidsinterventie.
Er is meer nadruk gelegd op het
technologisch onderzoek, en dan
vooral op het technologisch onderzoek in de nijverheid in
uitvoering van het nieuw industrieel
beleid.
Dit gaat evenwel niet ten koste
van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, dat vrijwel eenzelfde stijgingsritme kent
als de vorige jaren.
Tenslotte weze nog opgemerkt
dat een ruim gedeelte van de
onderzoekskredieten voor het
technologisch onderzoek direkt
of indirekt terugvloeit naar de universitaire laboratoria.

van het totaal aantal studenten in
Franstalige instellingen uit Vlaanderen komt.
Gevolg is dat wat oorspronkelijk
was voorzien als een evolutief criterium, gebaseerd op de studentenaantallen, onder invloed van al
deze faktoren zijn evolutief karakter heeft verloren.
Ten aanzien van het fundamenteel onderzoek stelt zich eveneens een verdelingsprobleem tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Dit is een zaak van billijkheid. Voor wat betreft de beurzen
van het NFWO, IWONL en ICM,
is de verdeelsleutel 52,59 N en
47,47 F.
Tot nu toe was de verdeling van
de geassocieerde fondsen gekoppeld aan de mekanismen van de

50/50-verdeling voor 1979, zulks
als een eerste maatregel.
Tenslotte heeft de minister van
Wetenschapsbeleid in de eigen direkte kredieten waarover hij beschikt, vier nationale onderzoel<sen
ontwil<kelingsprogramma's
kunnen lanceren. Deze nationale
programma's zijn gekoördineerde
onderzoeksinspanningen,
bestaande uit samenhangende opdrachten voor universitaire équipes en wetenschappelijke overheidsdiensten. Zij werden gericht
op prioritair geachte probleemvelden : Sociale Wetenschappen,
Luchtverontreiniging, Niet-nukleaire energie, Medische Informatica.
Onvermijdelijk rijst hierbij de
vraag hoe het met de kommunau-

Minister Vandekerckhove
bij de Geologische Dienst

Evenwicht
Bij de voorstelling van de begroting van wetenschapsbeleid in de
Senaat, stelde minister Vandekerckhove de realizatie van een
billijk evenwicht tussen de gemeenschappen als één van zijn
meest prioritaire objektieven voorop.
In grote lijnen is de uitgangssituatie voor het geheel van de wetenschapskredieten van ons land
de volgende; 49,5 % gaat naar
de Nederlandstalige, 50,5 % gaat
naar de Franstalige gemeenschap. Hierin spelen vooral de
verdeling van de universitaire kredieten een grote rol, vermits zij
meer dan de helft van de totale
kredietmassa uitmaken.
De huidige verdeling van de liredieten voor de universiteiten is
het gevolg van een objektief normensysteem, dat rekening houdt
met de bestaande universiteitsnetten en met kostprijzen per student, met minima- en maximanormen per instelling. Sedert meerdere jaren stagneert de verhouding
tussen de kredieten voor Nederlandstalige instellingen en Franstalige instellingen in dit normenstelsel op een niveau van 47,5 N en
52,5 F, als het gevolg zelf van dit
normenstelsel en van de faktoren
die de normen
beïnvloeden.

In de biblioteek van de Geologische Dienst wordt de minister uitleg verschaft bij een aantal herwerkte geologische kaarten.
Minister van Wetenschapsbeleid, Rik
Vandekerckhove, bezociit dinsdag 1.1.
de Belgische Geologische Dienst. Hij
w/erd er verwelkomd door het hoofd
van de Geologische Dienst, professor
A. Delmer; de hoofdgeoloog-direkteur, professor J. Bouckaert; en hun
medewerkers Lagas en Vandenberghe. Meer dan 'n uur beantwoordden
de mensen van de Geologische
Dienst vragen van minister Vandekerckhove over de werking van de
Geologische Dienst, voornamelijk op
het vlak van het geologisch onderzoek dat de Dienst verricht naar de
steenkoolreserves en mogelijke aardgas- en aardolie-lagen in Belgiè, en de
geologische voorstudies die gebeurden in opdracht van overheidsinstellingen en de privé-nijverheid. Daarbij
werd gewezen op net vitaal belang

van een goed uitgebouwde Geologische Dienst én voor de privé-nijverheid èn voor de overheid. Daarna
werd de minister rondgeleid in het
geologisch archief, de geologische biblioteek, de verzameling geologische
kaarten, en de laboratoria voor de verwerking van de grondmonsters van
proefboringen.
Bij het slot van de rondleiding sprak
minister Vandekerckhove zijn dank
uit voor het leernjke bezoek en drukte
zijn bewondering uit voor het nuttige
werk dat de Geologische Dienst verricht.
(Voor meer informatie over de Belgische Geologische Dienst- Professor
Bouckaert, Geologische Dienst, Jennerstraat 13, 1040 BRUSSEL tel.
647.42.56).

taire verdeling staat van de kredieten in deze nationale programma's. Een wafelijzerpolitiek binnen ieder programma, waarbij
een overal gelijke verdeling aanwezig is, is terzake onmogelijk.

Gemeenschapsbevoegdheid ?
Wel mogelijk is dat voor het
geheel hiervan een logische verdeling tot stand komt, die aan
iedere gemeenschap de kans
geeft haar sterke onderzoekspunten te valorizeren. De kommunautaire verdeling van de gelden,
toegekend aan de universitaire
équipes in deze vier programma's, hgt op 53,29 N en 46,71 F,
terwijl die in de vroegere besliste
programma's die nog lopen op
een verhouding van 49,14N/50,86
Flag.
De Volksunie is voorstander van
een federale aanpak van de universitaire financiering en van de
beleidsproblematiek. Het is evenwel duidelijk dat de politieke mogelijkheid om dit te realizeren
staat of valt met de mogelijkheid
om de vrees voor ideologische
minorizatie in Vlaanderen weg te
nemen, zoals trouwens analoog
en dan omgekeerd in de Franse
kultuurgemeenschap.
Het wegnemen van deze vrees,
ofwel door een samenhangend
geheel van afspraken en soliede
samenwerkingsverbanden
of
door een vorm van algemene ideologische garanties, is noodzakelijk om de federalizering van het
universitair onderwijs door te voeren.
In dit opzicht is een taak weggelegd voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad, die begin dit jaar
onder impuls van minister R. Vandekerckhove effektief werd opgericht. Het korpt er daarbij op aan
in de samenwerkingspraktijk de
hypoteek te lichten die op grond
van wederzijds wantrouwen en
belangentegenstellingen
onmiskenbaar bestaat, om binnen het
raam van een aantal nationale
afspraken over gradensystemen
en dergelijke de door velen gevraagde autonomie echt te kunnen realizeren.
Men mist verantwoordelijkheidszin als men de autonomie-eis
alleen naar buiten toe hanteert,
zonder
de
basisvoorwaarden
daartoe duidelijk onder ogen te
nemen. En welke instelling is voor
de vaststelling van deze basisvoorwaarden beter geschikt dan
de VLIR ?
Ook dit is een belangrijk aspekt
van de «Universiteit Vlaanderen », die de Volksunie reeds lang
vooropstelde. Deze idee was en
is niet die van een mastodontinstelling die een samensmelting
zou zijn van alle instellingen met
hun ideologische kleur, wel een
gekoördineerd samenspel tussen
de Vlaamse instellingen.

Samenwerking
Meer algemeen, en ook buiten de
specifieke kommunautaire kontekst, hangt de toekomst van de
universiteiten samen met de mogelijkheid van een interuniversitaire koördinatie en van een degelijk
samenspel tussen de universiteiten.
De autonomie die de universiteiten voor zichzelf eisen — voor
een deel terecht — moet waargemaakt worden, onder meer door
zelfverantwoordelijkheid
inzake
programma-keuze, èn prioriteitskeuze daarbinnen, en niet het
minst door beheersing van de
kosten, voornamelijk van de kosten van het personeel.
Deze aanpak vergt meer dan een
sloganmatige benadering zoals

het opstellen van moties, waarin
moeilijke inhoudelijke punten zonder meer naar de overheid worden toegeschoven, meestal vergezeld van een louter financiële
claim tegenover deze overheid. Iedereen zal langzamerhand wel
weten dat zulks niet meer opgaat,
vooral in onze eigen moeilijke budgettaire situatie.
V.A.

knack

MAGAZINK

Een Vlaamse
Vechter
Vlamingen hebben een
grens nodig om zich veilig
te voelen, zegt CVP-Kamerlid Jan Verroken. Op
basis van dat grensgevoel
voert hij nu al bijna dertig
jaar een heel eigen taalstrijd. Een portret van een
man
die zich
niet
schroomt om welke partijvoorzitter of minister
dan ook het vuur aan de
schenen te leggen.

Johannes Paulus I
is niet meer
Op 29 september kwam
het tragische nieuws :
paus Johannes Paulus de
eerste is overleden. Voor
de Kerk en voor de Wereld is dit een groot verlies. Deze nog maar pas
aan zijn taak begonnen
paus hield grote beloften
m. daar was vrijwel iedereen het over eens. Meer
over dit overlijden en de
situatie in Rome leest u.
deze week in

knack
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Het dure studeren
Het mschrijvingsgeld aan
de universiteit wordt verdubbeld,
maar
voor
beursstudenten blijft het
tweeduizend driehonderd
frank. Dat is het grote alibi om te bewijzen dat wie
het moeilijk heeft ook
mag studeren en daarin financieel gesteund wordt
door de staat. Maar wie
krijgt een beurs, en zijn
dat echt wel de minvermogenden ?

Beschaving
De gedachte, dat in de
middeleeuwen de god en
het kuisheidsideaal altijd
en overal centraal stonden, is wel mooi. maar
toch wel afwijkend van de
werkelijkheid. Zo werden
de dappere, dus ..brave"
kruisvaarders bevoorraad
met
scheepsladingen
Frankische dames... Veel
van die verdraaide opvattingen over deze periode
trekt Luk Wenseleers
recht in zijn reeks : .,De
bronnen van de Europese
beschaving".

knack
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Coppieters
bepleit
taalpolitielc
In een rede bij de opening van het akademisch jaar pleitte de heer M Coppieters,
voorzitter van de Kultuurraad, aan het Hoger
Rijksinstituut voor Vertalers en Tolken te
Brussel voor een taalpolitiek voor VlaandeDe voorzitter van de kultuurraad herinnerde
aan de taalpolitiek van de Franse Konventie
en Willem I In de periode 1830-1970 kwamen
geleidelijk en te koste van harde strijd de taalwetten tot stand Deze taalwetten leidden tot
de officiële eentaligheid van Vlaanderen en
Wallonië en tweetaligheid van Brussel Door
de grondwet van 1970 werden de gemeenschappen publiekrechtelijk erkend Zij beschikken over eigen middelen en eigen instellingen om hun onderwijs- en kultuurbeleid te
voeren
Een taalpolitiek voor Vlaanderen moet er volgens Coppieters op gericht zijn de toekomst
van onze taal veilig te stellen en de kommunikatieve vaardigheid binnen onze gemeenschap te bevorderen
BRT
De voorzitter van de KR wees op de reële
bedreigingen voor het Nederlands het toenemend gebruik van het Engels in wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs, het verdwijnen van de diversiteit in de
opiniepers, het nauwelijks bestaan van een
eigen Vlaamse grammofoonplatenindustrie
en het overwegend aandeel van geïmporteerde programma's in de BRT Ook met het
oog op de bescherming van de taal is een
mediabeleid levensnoodzakelijk De vraag
rijst of ook in taaiopzicht beperkingen moeten worden opgelegd aan de akademische
vnjheid De wetenschappelijke taal, die vroeger een randverschijnsel was, wordt immers
een essentieel gegeven in de kuituur van
onze tijd De heer Coppieters vroeg zich af
of de strenge wetgeving inzake taalgebruik
in Franknjk of in Quebec ook in Vlaanderen
geen navolging moet vinden
O m de kommunikatieve vaardigheid binnen
onze gemeenschap te vergroten moeten wij
overgaan tot hervormingen in het universitair
onderwijs Het is niet langer verdedigbaar
dat in Vlaanderen nog steeds geen integrale
opleiding neerlandistiek mogelijk is Coppieters stelt vast dat in het Nederlands kultuurgebied nauwelijks een woordenboekkultuur
bestaat Het ontbreekt zowel aan een goed
woordenboek van het hedendaags woordenboek als aan vertaalwoordenboeken, stijlwoordenboeken,
synoniemenwoordenboeden als aan andere volwaardige hulpmiddelen bij het taalgebruik

IN OKTOBER
ZETnN WE ALLEMAN
DE BLOEMETJES.
WIP EVEN BINNEN.
Bloemen voor alleman die bij ons binnenkomt.
O m d a t WIJ blij zijn met j e bezoek krijgje van ons een Gro-stik.
Dat is een h o u t e n staafje, compleet met zaadje en meststof.
Kan j e zo planten. Komen leuke bloemen uit. J e eigen bloemen
m a g j e zeggen, want j e hebt ze zelf gekweekt.

.en een echte orchidee op 31 oktober.
31 oktober is de Wereldspaardag.
Loopje die dag bij ons binnen, dan
krijgje een takje echte orchideeën
aangeboden. P u u r om j e een
plezier te doen.

Bloemen bloeien, spaarcenten groeien.
O p conditie dat j e aan beide voldoende zorg besteedt. Daarom
geven wij in oktober bloemen weg. Als symbool.
En wij doenje meteen een voorstel: terwijljij de bloemen laat bloeien,
d o e n wij j e spaargeld voor j e groeien... Is dat geen leuke werkverdeling?
Kies m a a r uit: zichtrekening, spaarboekje, woonsparen, spaara b o n n e m e n t , termijnboekje, spaarbons... En laat de rest gerust over aan
de vakkundige zorgen van d e ASLK-mensen.
Kom j e even b i n n e n ? J e gaat met een bloem buiten. Zolang de
voorraad strekt.

ASLKi

AL DE DIENSTEN VAN EEN BANK.
AL DE VOORDELEN VAN EEN SPAARKAS.

Betere t a a l b e h e e r s i n g
De h Coppieters wees ook op het uitblijven
van een regeling van het spellingprobleem en
pleitte voor een vernieuwde inspanning voor
het A B N Hierbij moet een strategie worden
uitgedacht die rekening houdt met de bevindingen van het taalsociologisch onderzoek
Spreker brak ook een lans voor de voortzetting van het projekt «Woordenboek der
Vlaamse dialekten» inventanzeren en geografisch lokalizeren van dialektwoorden
kan de Vlamingen immers helpen bij het verwerven van een betere beheersing van de
algemene taal Dit werk moet noodzakelijk in
deze eeuw voltooid worden
Taalunieverdrag
Voor het voeren van een taalpolitiek is het
'nodig instellingen te scheppen naar het voorbeeld van het Institut fur deutsche Sprache
te Mannheim of de Akademie voor de
Hebreeuwse taal in Israel Sommige opdrachten kunnen door de bestaande instellingen
worden uitgevoerd, voor andere moeten nieuw e instituten worden opgencht Bepaalde
aspekten van een taalpolitiek moeten in
Vlaanderen gebeuren, andere in samenwerking met Nederland Daarom is het voor de
Nederlandse taal en kuituur levensnoodzakelijk dat het Taalunieverdrag snel tot stand
komt De voorzitter van de Kultuurraad
sprak de hoop uit dat door de goedkeunng
van dit verdrag nog voor 1980 de verzoening
met Nederland definitief zal worden bevestigd
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OMZ€ W€R€LD
Wanneer men de uitgave -Vlaamse
beweging en Europa » nog eens overloopt dan wordt de indruk steeds sterker dat het colloquium van 23/24 september 1978 te Brugge in feite een
kostbare aanloop vormt naar een
Europees kiesprogramma. Deze vaststelling zal misschien de onrust wegnemen, waarvan o.m VU-senator
Maunts Coppieters te leper op de
Vernest-herdenking blijk gaf, toen hij
vaststelde dat amper tien maanden
vóór de eerste Europese parlementsverkiezingen, Vlaanderen geen visie
op deze gebeurtenis en op Europa
blijkt te hebben Al is luik 2, dat precies de buitenlandse politiek betrof,
eerder mager uitgevallen, toch neemt

Aanloop
naar
een
Europees
kiesprogramma?
het geheel van het colloquium een
stap naar een Europese doktnne,
gezien vanuit een volksnationaal
standpunt Over het Europa van de
Volkeren bestaat hier uiteraard niet
de minste twijfel
Ook de oprichting van een Europese
Volkshogeschool komt op het passende moment Deze idee, die feitelijk uitgaat van vormingcentrum Lodewijk
Dosfel, afgevaardigd-beheerder-direkteur Johan Beke, kan beantwoorden
aan de eisen van een bredere vorming dan tot nog toe het geval was.
Ondertussen kunnen we de raad beamen van dr Jons Dedeurwaerder in
zijn repliek op enkele referaathouders
op het colloquium voornoemd «Ondertussen zou het mijns inziens met
zo kwaad zijn als een aantal stnjders
eventjes van de barnkades afstappen
— of er eventueel door de politieke
konjunktuur aftuimelen — om zich dieper in te werken in de problematiek
die ons hier bezighoudt» Een raad die
zowel aan sommige al te voortvarende (of slaperige!) Europa-ndders kan
gegeven worden als aan de bestijgers van de anti-Egmontbarnkades.

Koortsachtig Midden-Oosten
Na drie jaar latente en aktieve burgeroorlog schijnt de Libanese tra-gedie toch eindelijk de rest van de wereld uit haar onverschilligheid
te zullen halen. Hoewel één zwaluw de zomer niet maakt. De oproep
tot alle betrokken groepen van de veertig kardinalen, die reeds te
Rome zijn om de begrafenis van de zo onverwacht overleden nieuwe
paus bij te wonen is in elk geval zonder precedent. Hoewel hier dadelijk moet worden bij gezegd, dat twee vakatures van de H. Stoel met
zulk een korte tussenpoos eveneens abnormaal is.
Tientallen jaren leefden islamitische en kristen Arabieren in Libanon vreedzaam naast elkaar, hoewel de kristenen erin geslaagd
waren, in de politiek en in het
leger de meeste en hoogste ambten in de wacht te slepen. Dat
deze machtspositie — die met de
bevolkingsverhoudingen
niet
overeen stemde — de Moslims
(die dan toch de — alsmaar groeiende — meerderheid uitmaakten!)
ontstemde, hoeft geen nader betoog. Toch zou het evenwicht der
krachten pas in het gedrang komen met de stichting van Israël
en de oorlog tussen Arabieren en
joden.
Toen Cisjordanië door Israël
werd bezet verlieten meer dan
twee miljoen Palestijnen hun vaderland. Z e werden door hun
stambroeders niet zo hartelijk ontvangen als ze gehoopt hadden
en toen ze een gewapende
macht werden waren ze in Jordanië, Syrië en Egypte met langer
welkom. Ze dreigden immers een
staat in de staat te worden, des
te meer daar het Palestijnse verzetsleger kans maakte sommige
officiële
Arabische
legers in
kracht en slagvaardigheid te overtroeven. Z e werden er dus uitgegooid, het bloedigst verliep deze
uitstoting in Jordanië zelf, waarvan de Palestijnen nochtans de
jure staatsburgers zijn. Uiteindelijk kwam het gros van de PLO
(Palestine Liberation Organisation) in het merkantiel sterke
doch militair zwakste Arabisch
land terecht, nl. Libanon, een echte draaischijf tussen Europa en
Voor-Azië. Syrië en Irak weiger-

den de verdreven guerrilleros op
te nemen, om dezelfde reden
waarom ze uit Jordanië gezet
waren. Hun verschijnen in Libanon veroorzaakte een zware politieke krisis. Omdat ze vanuit het
Libanese grensgebied om de haverklap raids op Israëlisch grondgebied organizeerden ging Israel
hoofdzakelijk met luchtbombardementen
tot
vergeldingsakties
over. Hierbij werden de Libanese
burgers het zwaarst getroffen.
Maar dit is met de enige oorzaak
van de Libanese burgeroorlog.
Door hun komst versterkten de
zwgar gewapende
Palestijnen
het kamp van de Moslembevolking. Naast het (zwakke) Libanese leger ontstonden zgn. linkse
Moslemmilities en kristen milities.
Het kwam weldra tot botsingen
en eer men goed besefte wat er
gaande was zat men in volle burgeroorlog. Het door een meerderheid kristen officieren bevolen Libanese leger werd vrij spoedig uitgeschakeld. Dan begon de burgeroorlog pas voorgoed. Israël en

Syrië staken elk van hun kant
een helpende hand toe. Toen zich
een kristen nederlaag begon af te
tekenen greep Syrië onder de
dekmantel van een Arabische vredesmacht in, niet alleen tegen de
kristenen maar ook een bepaalde
tijd tegen de Palestijnen. Deze
laatsten mochten immers niet te
sterk worden...
Momenteel bevinden zich verscheidene legers in Libanon: het
heropgerichte Libanese leger, de
zgn. Arabische vredesmacht (in
feite het Syrische leger), de PLO,
de muzelmaanse en kristen privélegers en in het zuiden vlak bij de
grens het Israëlische leger dat
openlijk de kristenen helpt (tot en
met de luchtmacht) en bewapent
Syrië heeft enkele weken geleden het bestand verbroken en
heeft de kristen wijken van Beiroet onder de zwaarste beschietingen genomen sinds het begin
van de burgeroorlog. Damaskus
hoopt door een treffen met Israël
of zijn beschermelingen Camp
David in het gedrang te brengen.
De Israëli's uit hun tent lokken
zou het afzonderlijk akkoord tussen Jeruzalem en Kaïro bij de
overige Arabische staten, maar
dan vooral bij de gematigde, nog
scherper
doen afkeuren. Te
Washington heeft men reeds met
de gedachte gespeeld, een Amerikaanse troepenmacht eventueel

met nog anderen en onder UNOvlag naar Libanon te sturen. Maar
UNO-sekretaris-generaal
Waldheim wil daarvan niet horen, ook
al prijst hij in één adem het
akkoord van Camp David Dit
heeft president Carter niet belet
om de idee van een vredeskonferentie over het M O te koesteren.
Hij schijnt er na een eerste, hoe
bescheiden ook, sukses smaak in
te vinden om op het buitenlandse
vlak nieuwe lauweren te oogsten.
Ook anderen denken aan een
Pan-Arahische konferentie, om
o.m. te vermijden dat Libanon het
nieuwe MO-slagveld w o r d t Vooral Saoedi-Arabië steunt deze suggestie, ondanks de (gematigde)
afkeuring van Camp David. De
eventuele komst van Carter om
de ondertekening van het Israëlisch-Egyptisch vredesakkoord bij
te wonen (of de ondertekening te
Washington laten gebeuren) kan
niet anders dan de gematigde
Arabische landen aanzetten niet
toe te geven aan de druk van het
«front der standvastigen ».
Sadat blijft ook niet bij de pakken
zitten en begon aan een nieuw
diplomatiek offensief, met een versterking in de rug door de goedkeuring van de akkoorden van
Camp David in het Israëlisch parlement
Er zijn in het M O inderdaad spannende weken in het verschiet..

Joannes-Paulus I
als een meteoor
Gisteren woensdag werd paus
Joannes-Paulus I na een plechtige uitvaartmis op het bomvolle
St.-Pietersplein te Rome begraven in de Vatikaanse grotten. Zijn
graf bevindt zich niet ver van de
graven van zijn onmiddellijke
voorgangers Paulus VI en Joannes XXIII. Rechtover het graf van
paus Joannes-Paulus staat echter het graf van paus Marcellus II,
die nauwelijks dertig dagen regeerde. ..
Zelden werden de woorden
«Sancte padre sic transit gloria
mundi» (Heilige Vader zo vergaat
's werelds glorie) vroeger bevestigd door de dood. Deze zin werd
door een franciskaan telkens op
een pauskroning
uitgeroepen,
vlak vooraf de paus gaande.
De overleden paus oefende een
bijna onweerstaanbaar charisma
uit Het volk heeft hem het best
getypeerd « Hij is een glimlachende vriend».
Nochtans
liet
Joannes-Paulus
geen twijfel bestaan nopens zijn
programma,
waarin
duidelijk
stond dat hij onder geen beding
aan zekere regels zou laten tornen. Onmiddellijk na zijn verkiezing zei hij «dat de grote tucht
van de Kerk in het leven van de
priesters en de gelovigen ongeschonden moet bewaard worden » en « de eerste plicht van de
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Kerk blijft de evangelizatie, samen met een oekumenische inspanning met onwrikbare hoop
en liefde en een onwrikbaar geloof». Verder zou hij ijveren voor
de armen en de zwakken, voor
de konsekwente dialoog, zowel
met andersdenkenden als met de
bisschoppenkollegialiteit.
Ook
zou hij zich biezonder inzetten
voor de vrede en tegen het ge-,
weid, voor de geestelijke en lichamelijke honger, voor de sociale
vooruitgang en tenslotte voor de
ontwikkelingslanden.
O p het eerste gezicht druisten
zekere punten van dit programma in tegen de zo beloftevolle verschijning en houding van de paus.
Het komt er echter vaak op aan,
hoe iets voorgesteld wordt. Hierbij zou de ontwapenende glimlach en eenvoud van de paus een
grote rol hebben gespeeld. Het
heeft niet mogen zijn. De «nieuwe Joannes 23» bleef slechts
een ultra-kort pontifikaat gegund,
al had hij reeds vele harten binnen en ook bulten de Kerk gewonnen.
Het nieuwe konklaaf beschikt niet
alleen over een profiel van een
nieuwe paus, het beschikt over
een belichaming van dit profiel.
Zal dit de keuze vergemakkelijken? De katolieke gemeenschap leeft tussen hoop en vrees.

„Gezellige flapuit.

ff
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Dat Joannes-Paulus I 'n flapuit was bleek o.m. uit een
onderzoek door het centrumlinkse nieuwsmagazine «Panorama». De paus heeft de
ziel al vergeleken met een
auto, en zei dat God eigenlijk
meer moeder dan vader is.
Het Vatikaan zou niet zo
entoesiast zijn als de kardinaalkiezers van de paus.
Zelfs de «Osservatore Romano » en de Vatikaanse radio zouden bepaalde gedurfde uitspraken geschrapt hebben, doch moesten deze later toch publiceren. De paus
zou de Curie perplex doen
staan hebben door zijn rond-

gestrooide citaten van zeer
uiteenlopende figuren als Andrew Carnegie, St.-Franciscus van Sales, Jules Verne,
Mark Twain, e.a.
Een taaldeskundige merkte
op dat de paus zich van een
eigen
jargon
bediende,
bloemrijker dan dat van een
dorpspastoor
maar
toch
zeer eenvoudig. Hij somt echter een reeks schilderachtige woorden én uitdrukkingen van de paus op, « die
door een groot aantal van
ons, leraren, in een opstel
met rood zouden aangestreept worden ». De meest
krasse typering kwam van

de Poolse socioloog Z. Kowalczik, die in het optreden
van Joannes-Paulus de belofte van een «revolutie» ziet
het afstand doen van de
kerk van haar bezit, het einde van de Vatikaanse diplomatie en «een paus, die zijn
intrek neemt in een flat in
een Romeinse buitenwijk»...
Onder de overdrijvingen in
deze evaluaties school de
sympatie voor deze zo beminnelijke herder die a.h.w.
onweerstaanbaar de reïncarnatie van «Joannes de Goede» bleek te zijn. Jammer
genoeg was deze opgewekte frisheid slechts van korte
duur.
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VU-gewest Peer boordevol plannen
Na een welverdiende vakantieperiode l^wamen de afdelingsbesturen van
Hechtel-Eksel en Peer in een gezamenlijke vergadering samen om de aktiviteiten voor het komende werkjaar te bespreken.
Vooraf werd de voorbije werkperiode nog overschouwd, waarbij tevreden
werd vastgesteld dat de V U in onze gemeenten in het voorbije jaar een lange
weg heeft kunnen afleggen. Zodat we momenteel beschikken over een degelijke basis beschikken om verder te werken : de leden- en abonnementenaantallen gingen met sprongen de hoogte in. leder maand werd een (gestencild)
blad uitgegeven voor leden en simpatisanten. We organizeerden twee volksvergaderingen en twee zeer geslaagde dansavonden. En ook op gemeentepolitiek vlak zorgde de V U voor enig leven in de brouwerij.
Kortom, een suksesvol werkjaar werd afgesloten, met de bemerking dat we
nu verder moeten werken aan andere doelstellingen.
Bestuurswerking
Onze vriend Dominiek Scrayen, in
het voorbije jaar een zeer aktief en
gewaardeerd bestuurslid, heeft, helaas voor ons, wat minder tijd ter
beschikking in de toekomst. Hij v^erd
getransfereerd naar de volleybalklub
van Neusden, die maar liefst in tweede nationale uitkomt! W a t natuurlijk
de nodige training met zich brengt
Dominiek Scrayen blijft vanzelfsprekend bestuurslid, maar zijn (zware)
taak als eindredakteur voor V U - I N F O
w o r d t vanaf nu waargenomen door
Marina Meuleman.
W e wensen beiden sukses t o e : Marina voor ons blaadje, en Dominiek
voor de volleybal. W e zijn bereid met
hem de kampioenstitel te komen vieren die Heusden met hem ongetwijfeld moet kunnen bemachtigen!
VU-INFO:
advertenties
W e plaatsen nog steeds advertenties
in VU-INFO, maandelijks gratis verspreid op nu reeds ruim 11 (X) eksemplaren bij onze leden en simpatisanten in Peer en Hechtel-Eksel.
Leden en simpatisanten die hierover
graag inlichtingen hebben, kunnen
zich wenden tot de redaktie: Marina
Meuleman, Snepstraat 15, Hechtel
tel. 73.64.05 of tot Jaak Indekeu, Grotstraat 18, 3570 Peer, tel. 73.55.09.
Dienstbetoon
Wegens de bij momenten onverwacht grote toeloop van mensen, hebben w e ons dienstbetoon eens te
meer moeten uitbreiden.
Vanaf september worden er nu wekelijks twee vaste zitdagen gehouden
ten huize van provincieraadslid Wilfried Wijsmans:
ledere woensdag van 19 tot 20 uur
ledere zaterdag van 12 tot 13 u. 30.
A d r e s : Hasseltsebaan 7A, Hechtel,
tel. 73.44.41.
De zitdagen van volksvertegenwoordiger Gabriels en minister Vandekerckhove blijven behouden,
ledere zaterdag is er tevens nog zitdag, van 11 u. 30 tot 12 uur, afwisselend in Helchteren, Linde Peer, Grote
Brogel en Peer-Centrum.

ZO^K€RC]€
— In nieuw gebouwd appartement, centrum Leuven, kamer
voor studentin te huur. Matige
prijs. Tel. 016-22.92.13 of 02512.66.60, vragen naar mevrouw
Despegel.
(^74)
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Eigen d r u k w e r k
W e lopen met ernstige plannen rond
om zelf een drukmachine aan te schaffen, niet alleen om informatiebladen
uit te geven, maar evenzeer om affiches en ander klassiek drukwerk zelf
te kunnen doen.

Hiervoor zijn w e op zoek naar uiteenlopende dingen als een drukmachine,
zetkasten, grote affiche-letters en dergelijke meer.
Kunt U ons een goede tip g e v e n ?
Kunt U ons met raad of daad bijstaan? ledere hulp en goede raad is
hartelijk w e l k o l : Provincieraadslid Wilfried Wijsmans of Jaak Indekeu, luisteren graag naar uw advies.
Financiën
Vanzelfsprekend gaan de vele plannen die w e weer hebben, ons ook het
nodige geld kosten,... en dat groeit
nog steeds niet aan onze boom. Financiële hulp wordt dan ook in dank aanvaard :
Rek. 454-2051421-37 ten name van
Steunfonds Gewest Peer.
Bij w i e kunt u t e r e c h t ?

D o n d e r d a g 12 o k t o b e r a.s.

Noordlimburgse
volksvergadering
Volksunie
Hotel Estancia
te Peer
(to.v. kerk)
Met H U G O SCHILTZ
algemeen voorzitter V U
en volksvertegenwoordiger
Jaak Gabriels
L e d e n e n s y m p a t i z a n t e n uit
geheel

Noord-Limburg

hierbij u i t g e n o d i g d !

zijn

V o o r dienstbetoon, voor lidmaatschap, een atwnnement op «WIJ»,
als U ons wilt steunen, als U wilt meewerken, kortom, met alles waarvoor U
iemand van de V U nodia heeft:
PEER: Voorzitter: Reimond Eerlingen. Steenweg Linde 12B, tel.

73.56.94.
Sekretaris: Jaak Indekeu, Grotstraat
18, tel. 73.55.09.
O C M W : Jaak Soors, Kaulillerweg 15,
Tel. 46.37.35.
Gemeenteraad: Paul Claes, Molhemstraat 32, tel. 73.42.33.
HECHTEL-EKSEL: Voorzitter: Jef
Heylen, Bremstraat 10, tel. 73.51.68.
Sekretaris: Gerard Van Herck, SintLambertusstraat 48. tel. 73.48.39.
PROVINCIERAADSLID Wilfired Wijsmans, Hasseltsebaan 7A, Hechtel, tel.
73.44.41.

Steunfonds
«9 van Laken»
L a n g z a a m m a a r z e k e r w o r d t o p g e r u k t n a a r het miljoen. H e t
m o e t ook, w a n t dit is d r i n g e n d n o d i g . M i s s c h i e n kunnen
e n k e l e V U - a f d e l i n g e n ( m e t g e s l a a g d e b a l s en rijke p e n s e n k e r m i s s e n ) nog e e n s d i e p in d e k o u s t a s t e n . Laat . solidariteit » g e e n leeg b e g r i p zijn, m a a r t a s t b a r e realiteit, liefst in
centen...
Nü storten op rekening K B 434-8094439-84.
DANK!
VU-afd. leper
VU-afd. Liedekerke
L.C., A a l s t
C.V.M., A n t w e r p e n
Naamloos, St.-Pieters-Leeuw
Vujo-Vossenn
,
A.S. (2e stort.), S t . - N i k l a a s . . . . $ i ; | ^ # ^
VU-afd. Bierbeek
T
G.M., H o v e
M.K., K o n t i c h
VU-afd. Tielt-Winge
A.B. ( 2 e stort.), B r a s s c h a a t
VU-afd. Merelbeke
M.V.H., G e n t
VU-afd., Hulsthout
VU-afd., St.-Kat.-Waver
M e v r . V.-L., H o v e
VU-afd. WIngene
G.W., D u f f e l
.-„
L.V.H., V o s s e m
fe'^lM,«.
VU-afd. D e Panne
T o t a a l e l f d e lijst
A l g e m e e n totaal

Vrouwelijk VU-raadslid hekst te Hoeselt

'.

1 OOO
5.000
300
150
500
2500
200
1.00O
200
10.000
1.000
500
1.000
500
5.OOO
1.0OO
1.000
1 000
5.000
500
1.500
38.850
844.693

Eens werden heksen als de pest
gemeden, vooral de eksemplaren die
gespecializeerd waren in het zich verplaatsen door het luchtruim per bezem.
Een aantal heren (er waren toen nog
geen dolle mina's) namen dat gedoe
niet en achtervolgden deze dames,
achteraf noemden de historici d i t : heksenvervolgingen. Heden ten dage zijn
de heksen niet meer wat ze eens zijn
geweest, ze doen zelfs aan liefdadigheidsakties.
Het VU-gemeenteraadslid Elvire Driesen-Jans uit Hoeselt reeds lang vertrouwd met de heksenproblematiek inspireerde haar buren tot een echt heksenfeest De Kruis- en Hooilingenstraat werden tot een waar heksenland herschapen, zie onze foto. De
opbrengst van deze ongewone manifestatie is ten voordele van de mindervaliden van de gemeente Hoeselt
Ons gemeenteraadslid kreeg n.a.v. dit
feest een geschreven herinnering toegestuurd onder de titel «Heksensage». Daarvan luiden de laatste strofen als volgt: « Er klonk meteen een
dol hysterisch kermen
Wijl 't volk te juichen stond van op de
bermen.
Sinds heersen rust en vred'over 't
gehucht herademen mens en dier
weer met een z u c h t »
Proficiat voor het initiatief, hopelijk
hekst Elvire verder...

WIJ 9

WIJ in D6 i^OLK^umc
VUJO-Umburg koos nieuw provinciaal bestuur

Kuijpers stelt Boel Voer-vraag
O p zondag 27 augustus 1978 ging de
vienng «15 jaar Voerstreek - Vlaanderen - Limburg» door
Even voor Remersdaal werd een
groep der feestvierders, wanneer ze
uit de bus gestapt waren plotseling
overvallen door een dertigtal gehelmde en met stokken en stenen gewapende jongelui Tijdens deze schermutseling raakte een jongen uit Gent
g e k w e t s t Met de Rode-Kruiswagen
van de njkswacht (nummerplaat A F U
092) werd hij overgebracht naar de
njkswachtpost te 's Gravenvoeren
Na een uur was de betrokkene nog
steeds niet opgenomen in een zieken-

huis Dit zou later gebeuren door
bemiddeling van een VW-bestelwagen van de 900-dienst uitgaande van
het Bavière-ziekenhuis te Luik (nummerplaat 5Z532) Deze wagen werd
begeleid door Nederlands-onkundige
ziekenhelpers
Graag vernam ik het volgende
1 Hoe het komt dat zo laattijdig vereiste zorgen werden toegediend '
2 Hoe het mogelijk is dat een Nederlandsonkundige 900-dienst in de Voerstreek b e d i e n t '
Graag vernamen w e welke afdoende
maatregelen de minister terzake zal
nemen

KflLCnDCR

O p zondag 1 oktober jl koos V U J O Limburg een nieuw provinciaal bestuur Het bestaat uit Claude Berghmans (voorzitter). Mark Thijsen (ondervoorzitter), A n Housen (sekretaresse), Tony Krijntjes (penningmeester). Enk Eyckmans (pers en propaganda), Gerda Raskin (organizatie) en
Bert Van den Boer (vorming)
Ingevolge de wensen die de laatste
maanden regelmatig uitgedrukt werden, zal V U J O - ü m b u r g bestaan uit
een provinciaal bestuur belast met uitvoenngstaken en behandeling van
dnngende politieke aangelegenheden
In dit bestuur zetelen ook Johan Sauwens en Peter Housen als VUJO-afgevaardigden bij de arrondissementele besturen van respektievelijk Tongeren-Maaseik en Hasselt-Sint-Truiden
Alle VUJO-leden maken automatisch
deel van een provinciale raad die zich
voornamelijk zal buigen over de politieke aktualiteit

OKTOBER
14

TESSENDERLO: Vrij-Uit-Bal van Volksunie-Volksbelangen o m
20 u 30 in kelder van het gemeentehuis. M a r k t Inkom 60 fr

Het provinciaal bestuur zal op zondag
15 oktober om 10 uur bijeenkomen
in de Slagmolen te Genk ten einde
een jaarprogramma op te stellen dat

zo snel mogelijk aan de provinciale
raad zal voorgelegd worden voor
goedkeuring In de nabije toekomst
hebben de Limburgse Volksunie-jongeren reeds verschillende aktiviteiten
op het programma O p 21 oktober
zal een bezoek gebracht worden aan
de steenkoolmijnen van Waterschei
Hiervoor kan men inschrijven tot en
met 15 oktober bij Fons Daenen,
Grauwe Torenwal 32 A / 2 te Bree, tel
011 -46 37 68 De prijs voor dit bezoek
bedraagt 200 frank te betalen op
21 oktober V o o r deze aktiviteiten is

het aantal deelnemers beperkt tot 25
Wat het weekeinde in de Oostkantons betreft, worden inschrijvingen
aangenomen tot en met 28 oktober
Verdere informaties hieromtrent elders in « W I J » O p 6 oktober a s zal

een afvaardiging van V U J O in stilte
aanwezig zijn op de opening van het
proces tegen een aantal mensen die
beschuldigd worden van brandstichting tijdens een betoging tegen de
aanleg van de A 24 Bijeenkomst o m
9 uur irf zaal A van het gerechtshof
te Hasselt

Een exotisch festijn te Antwerpen
O p donderdag, 5 oktober, o m 20 u 30,
treedt op in de Koningin Elisabethzaal,
aan het Astridplein, te Antwerpen,
een unieke groep van 36 Sunnamers,
die met dans, zang en spel hennneren
aan hun Afrikaanse afkomst Hun
optreden is het enige in België
De avond wordt ingericht door de
V T B ten voordele van «leder zijn

dier», in de Nationale Dierentuin
De toegang is goedkoop Er zijn reeds
voorbehouden plaatsen tegen 100 fr ,
verder tegen 150 en 200 fr
M e n kan kaarten bekomen bij de
receptiedienst van de VTB, St-Jakobsmarkt 45, te Antwerpen, en natuurlijk ook in de zoo

Aanbevolen huizen
MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten
alle s o o r t e n
ook
m e d i k a l e e n anti-allergische m a trasse"
Platteau-Lievens,
Portugeess t r a a t 9, 1 7 8 0 T e r a l f e n e , t e l
0 5 3 / 6 6 74 56

VOEDING

.DEPOLDER-

P o l d e r s t r a a t 12, 8 4 5 8 O o s t d u i n kerke
Fruit e n g r o e n t e n e n z
D u b t r e l e v a l o i s - z e g e l s a a n alle
leden

JEF
Alle

KEUKENS
SANITAIR
VERWARMING
VAN DER C R U Y S
A s s e s t e e n w e g 65 TERNAT
Tel 582 14 41
Toonzaal alle dagen open van
19 u Z o n d a g gestoten

KOETSWERKEN
V A N DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN
Perfekte afwerking - juiste tinten -Affligemstraat 18 1 742 TERNAT
(St-Kat Lombeek)
Tel
053/6682 36

THIJS

drukkerij edwig van daele

verzekeringen
lindestraat 59 9280 o v e r m e r e

Koning Leopoldlaan 1
3 1 8 0 W e s t e r l o Tel 0 1 4 - 5 4 4 8 0 7

CAFE-FRITUUR
DE S N O E C K
Elie Van Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle tel 0 9 1 - 3 0 0 6 5 3

tel 091 67 64 33

Dames en fieren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN.en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES EN Z O N E N
KerkwegS 1760 Roosdaai-Stri)tem

Tel 054/33 37 56

LINDENHOVE
Bellestraat49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant
speeltuin
terras
VVoensdag en donderdag gesloten
f^aandag
dtnsdag
vfijdag
vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
n-iddags Tel 0 5 3 / 6 6 87 40

DE O U D E KRING
Cafe VU lokaal
Dorpsplein Heusden Limburg

A J L ~ A J _ i keuken- en b a d k a m e r i n r i c h t i n g e n
deel u i t m a k e n d v a n d e AL-AL n v g r o e p ETERNIT
S t u d i e - o n t w e r p - e n v e r k o o p b u r e e l v o o r LIMBURG
J A N
C L A E S
Z w a n e n s t r a a t 1,
Tel 011/22 23 22
Hasselt (centrum)

-UILENSPIEGELH e r b e r g en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742 Ternat

Tel 582 13 45

ETN BERT
A s s e s t e e n w e g 117 TERNAT

Tel 02/582 1312
VERDELER

VOLKSWAGEN-AUDI

Volksunielokaal

FEESTZA,.EN S A L O N S
DELANOSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

PVBAJ

BORREV1ANSCOCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 G E R A A R D S B E R G E N
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 89
V^ij bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

GASTHOF MALPERTUS
B e e l d s t r a a l 10
ST-NIKLAAS
Tel 0 3 1 / 7 6 7 3 44

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen

Tel 02/268 14 02
R e s t a u r a n t met verschillende specialiteiten
Taverne
met Vlaamse specialiteiten
z o a l s koni]n V l a a m s stoofvlees h u t s e p o t K e i z e r Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 p e r s o n e n

D A N N Y S C L U B pvba Cafe
Zaal v o o r feestelijkheden
laan

15 BERINGEN

•

Snack

Koolmijn011-436376

Industriële brood- en banketbakkerij

I D E L - T e l . 011-53.43.49
Geiegenheidsgrafiek ; Huwelijk - Geboorte. Zelfklevende plakband en etiketten. Houten drukletters - Reklamekalenders.

BrandstoHen
VANDÜEREN
pvba
Harmoniestraat
6 BERINGEN
011-4337 07 Levenngen mazout —
mogelijkheid gespreide betaling —
o n d e r h o u d centrale v e r w a r m i n g s k e

tel

Keizerstraat 2 (markt)
Ternat
02-582 22 22

WOONINRICHTING

DE NEVE

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

Typo-offset De R i e m a e c k e r
p v b a N u k e r k e p l e i n 9, 9681
MAARKEDAL
u i t v o e r d e r . Wij
Vlaamse
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 kleurenmaquettes.

KLEDING OKTAAF

UITVOERING
Th

WILLEMS

Jan de Windtstraat 57
9300 AALST

Tel 053-2183 90

MARC ADAMS
schnjnwerkerii

Guchtstraat 105
9310 LEDE

Tel 053/70.4875

WIJ i e

VAN ACCOLYEN VANTHEMSCHE
Tel. 091-67.50.73
Burgm. d e L a u s n a y s t r a a t 10,
Overmere.

Tel 014/58 8 5 8 1
Alle dag en weekbladen

KLEDING

LENDERS

Smt-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 0 3 1 / 5 3 7 0 J 9
Dames-, heren- en kinderkleding

Winkelier, handelaar...
...vraag eens naar de gunstvoorwaarden van een «aanbevolen huis »
02/219.49.30

stoom

sanitair

Alle

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02/734 06 43
Na 1 8 u 425 46 42

Alle beleggingen - leningen verzekeringen.
Kerkstraat 2a, 8060
ZWEVEZELE,
tel 051-61 1607

RESTAURANT T U L
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091-69 28 74
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag
gesloten

V O E D I N G . DEPOLDER .
Polderstraat 12, 8458 Oostdumkerke
Fruit en groenten enz
valois-zegels

UITBERGEN

Tel 091-67 57 12

Verwarming
herstellingen

Makelaarskantoor

Dubbele
leden

8LANCQUAERT

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

VERHAEST-PERSYN

Bauknecht-Center
Verkoop van onderdelen.

en roomijs
Wilfried

Grote Kouter 47

2440 Geel

De enige koffiebranderi) in het Nederlands vermeld m
de telefoongids
— W i j leveren thuis

Schrijnwerk en meubilering

Mechanische

LEBBEKE & BERLARE

Aragonstraat 6 Lier

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58

Koffiebranderij SANO
WJttmannstraat 36
Schaarbeek (tel. 02-734.56.09)

van het goede meubel

ONTWERP

HOFVANARAGON

Tel 031-8 1568

De prijsbreker
Groenstraat 84,
2000 Antwerpen
031-364531

Feestzalen

aan alle

FRITUUR-EETHUIS INGRID
Olenseweg 41, Westerlo
(Voortkapel), tel 014-2136 96
Vraag prijzen voor uvif feestmenu s Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

MARCEL M E R : E N S
Verzekenngsmakelaar
Diepestraat 55 1810 W e m m e i

Tel 02 478 57 27
De laagste tarieven voor
autoverzekering

Problemen met uw binnenhuisinnch
ting *?
«WOONIDEEgeeft graag ad
vies W I J hebben hart en tijd v o o r u
Moonen Cecile, dekoratrice. Stationsstraat 26, 9070 Lebbeke
Tel
052-216271
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TIZ-PROGR/IMUKS

De zeven heuvels
van Rome door
tegenvoeters bezet
Welke kineast kan in 26 minuten
doordringen tot het hart en de
eigen sfeer van Rome"? Deze
Australische dokumentaire doet
een poging in die richting en toont
ons een wereldstad die hardnekkig kampt tegen de verloedering
van het milieu de steeds aanzwel
lende verkeerschaos onvoldoen
de groenzones woningnood enz
Rome blijft meer dan welke stad
ook verbonden met zijn b e w o
gen verleden
de ontwikkeling
van landbouwnederzetting tot het
centrum
van
een
wereldrijk
w o r d t via opnamen van het
meest diverse bronnenmatenaal,
in beeld gebracht
Geregeld worden dan vanuit deze historische achtergrond de eigen kenmerken van het huidig
Rome doorgelicht en krijgen w e
meer inzicht in de enorme tegenstellingen die in deze stad leven
Z o stappen w e van het gladde
marmer van luxueuze villas in de
modder en de miserie van grauw e krottenwijken daartussen de
grijze middengroep die opgesta
peld w o r d t in de funktionele maar
zielloze wijken «extra muros»

De weerspiegeling van deze so
ciale realiteiten vinden w e terug
in de groeiende macht van de
kommunistische partij en de onvermijdelijke neofascistische reflexen
Ook Vatikaanstad
de zenuwknoop van een wereldgodsdienst
verliest meer en meer zijn greep
op het politieke en sociale denken van de Romein Z o u het Statione Termini met zijn gezellige
drukte en typische zuiderse nonchalance met het ideale testbeeld
zijn voor de eigen Romeinse mentaliteit "? Of moeten w e die eerder
gaan zoeken op de markten de
pleinen rond de fonteinen de par
ken aan de boorden van de Tiber
of g e w o o n w e g meedrijvend met
de stroom mensen en auto s in de
verkeersaders van deze wereldstad"?
Het blijft een uitdaging voor iedere toerist die Home wil bezoeken
en toch iets meer wil beleven dan
een wandeling op het St-Pietersplein of een bezoek aan het
Forum Romanum
Zondag 8 oktober om 22 u op
BRT 1

NEKKA even op het scherm

De VU op het
TV-scherm
D O N D E R D A G 5 OKTOBER
om 21 u 25 op BRT I in
Standpunten,
verzorgd
door het VPRTI, met volgende onderwerpen
•

«WIJ
EN
EUROPA»,
met o m Henk Walt
mans, PPR-2e Kamerlid
uit Nederland en Maurits Coppieters, voorzitter van de Kultuurraad

•

- D E POLITIEKE TOES T A N D » , door minister
Rik Vandekerckhove

SF gezongen
Daan Broos w e r d bekend in de
knngen van kabaret en kleinkunst
als centrale figuur van de groep
Dapokaster
Dat IS nu verleden tijd maar nog
steeds is hij bezig met liedjes die
zich vooral bewegen in een science-fiction-atmosfeer
Science-fic
tion de extrapolatie van nu beelden van wat de werkelijkheid zou
kunnen zijn ten goede of (vooral
voor Broos) ten kwade Beelden
buiten de omtrek van het gewone voorbij de grenzen Met andere woorden SF is voor Daan
Broos grotendeels een metafoor
voor poëzie voor het in kaart
brengen van vrees melancholie
beklemming en toch weer (onmogelijke) verlangens naar bevnjding
Geen wonder dan ook dat zijn
liedjes veeleer met woorden spelen dan met melodie
Dat in tegenstelling tot Pierre Rapsat al spelen zijn (Franstalige)
liedjes zich in dit programma af in
dezelfde wereld van irreële verten die gevoelens weerspiegelen
van verdrukte kinderlijkheid
Daan Broos zingt
Antwerpen
Buiten
de
omtrek.
Handicap
2000 en Tuba
Pierre Rapsat zingt Les canaux
de Mars en L enfant du 92eme
Dinsdag 10 oktober om 22 u
op BRT 1

O o k dit jaar verzorgt de Vlaamse
televisie een beeldverslag van
Nekka
O p zondagnamiddag 15 oktober
van 15 u 25 tot 16 u w o r d t een
rechtstreekse flits van de sfeer in
het
Sportpaleis
voorafgegaan
door een montage van de beste
momenten uit Nekka 76 en 77
Hoogtepunten waren toen het optreden van Toots Thielemans
Thijs Van Leer Bots Johan Verminnen Andre Bialek Harry Sacksioni
Fairport
Convention
en
Ralph McNeil
Een totale beeldimpressie van
Nekka 78 w o r d t gereserveerd
voor zondagavond 22 oktober
om 20 u 30

5 OKTOBER 1978

15

Kevin Coyne op Nekka 7 8 !
Naast de Cambridge Buskers Jan D e Wilde Zjef Van Uytsel Cassiopeia Willem Vermandere George Zamfir Manjn De Valck Julie Felix Lowland Pipers en
Raymond van het Groenewoud en The Millionaires zijn ook Kevin Coyne en het
beroemde Engelse folkduo Martin Carthy en Dave Swarbnck gekontrakteerd
en zullen dus op zondag 15 oktober a s o m 14 u 30 op het Nekka-podium in het
Sportpaleis te Antwerpen optreden
Raatsen kan men telefonisch reserveren op volgende adressen
— Sportpaleis Schijnpoortweg 113 2060 Merksem tel 031 24 25 75 of 76 iedere dag van 10 tot 20 u zaterdag en zondag tot 18 u
— ANZ-sekretanaat Vrijheidstraat 30-32 2000 Antwerpen tel 0 3 1 / 3 7 9 3 9 2
iedere dag van 9 tot 17 u 30 ook zaterdag
— Pocketino Brussel E Jacqmainlaan 144-146
— Pocketino Asse Steenweg 19
Voor groepen van minimum 20 personen en houders van een Kultureel Jongerenpaspoort zijn belangnjke vermindenngen voorzien
Ter gelegenheid van Nekka wordt een kleii^kunstpocket uitgegeven, die bios,
foto s en liedteksten van de optredende artiesten bevat en te verkrijgen is aan
40 fr op het ANZ-sekretanaat Vnjheidstraat 30-32 2000 Antwerpen
Deze pocket kan je ook bestellen door overschnjving van 50 fr (inclusief verzendingskosten) o p rekening 410-0116611-40 t n v ANZ-Antwerpen

D O N D E R D A G 5 OKTOBER
RTB - 20 u 00 - THE MACKINTOSH MAN
Strenge spionagefilm van John Hus
ton met Paul Newman en Dominique
Sanda Op biezonder handige wijze
speelt deze film de stereotiepen van
het genre tegen elkaar uit zonder
afbreuk te doen aan klassicisme in
de uitbeelding
D 3 - 20 u 15 - WRITTEN ON THE
WIND
Drama met Rock Hudson en Lauren
Bacall
F 3 - 20 u 30 - SATYRICON
Allegorie op de klassieke oudheid
van Frederico Fellini Typische Fel
liniaanse kijk op de Romeinse perio
de Filmisch poogt de kineast de oor
zaken van het verval bloot te leggen
LUX - 21 u 00 - ASCENSEUR
POUR LECHAFAUD
Filmdebuut van Louis Malle met
Jeanne Moreau en Maurice Ronet
Handige regie vlotte montage en
opvallend sterke filmische vormge
ving kenmerken deze eerste film
van een groot Frans regisseur Na
de zg volmaakte moord blijft een jon
ge moordenaar opgesloten in de
defekte lift
F 1 - 22 u 42 - LE TRIO INFERNAL
Sarcastische film op de dekadentie
van de tussenoorlogse periode Vrij
verwerkt naar echt gebeurde feiten
in het zuiden van Frankrijk Van Jran
CIS Girod met Romy Schneider en
Michel Piccoli
VRIJDAG 6 OKTOBER
BRT 1 - 20 u 40 - DE APENPLANEET
Fantastische avonturen van Fr J
Schaffner met Carhiton Heston
De film stelt de vraag naar de her
komst van de mens zijn aard en het
gevaar van destruktie Tevens een
pleidooi tegen het geweld en het reli
gieuse fanatisme
F 2 - 22 u 47 - DE WILDE AARDBEIEN
Psychologische film van Ingmar
Bergman met Victor Sjostrom en
Btbi Andersson Een man beleeft zijn
dood in een droom en is verontrust
Knstische meditatie over de zin van
het leven
D 2 - 23 u 05 - OBSESSION
Magisch realistische thriller met Cliff
Robertson en Genevieve Bujold in
regie van Brian De Palma Tijdens
een kidnapping worden vrouw en
kind van een njk industrieel ver
moord Twintig jaar later ontmoet hij
in Firenze een vrouw die op zijn echt
genote Itjkt Hij wenst haar te trou
wen
ZATERDAG 7 OKTOBER
D 2 - 20 u 15 - MONSIEUR
PAPA
Komedie van Philippe Monnier met
Claude Brasseur
Een gescheiden man monsieur Pa
pa probeert samen met zijn zoontje
van tien zijn gezinsleven zo goed
mogelijk in te richten
N 2 - 22 u 00 - RUFUS
Gangsterfilm van Samuel Meyenn
met Rijk de Gooyer
In het gokmilieu van Den Haag heeft
Rufus zich ontpopt als een fortuinlij
ke beroepsgokker die de jaloezie
van iedereen wekt
D 1 - 23 u 00 - DAY OF THE EVIL
GUN
Western van Jerry Thorpe met
Glenn Ford
Na een afwezigheid van 3 jaar keert
Lom Warnfield naar zijn ranch terug
en vindt volkomen verlaten
Z O N D A G 8 OKTOBER
RTL - 16 u 45 - MON CURE
CHEZ LES PAUVRES
Komedie van Henn Diamant Berger
met Yves Deniaud
Tegen beter weten in ruilt de simpe
Ie pastoor Pellegrin van Sabieuse
een oude Kristusfiguur tegen een
beeld van het H Hart
N 1 - 20 u 05 - PETE 'N TILLY
Poëtische maar toch realistische kijk
op het huwelijksleven gezien door
de oqen van kineast Martin Ritt
F 1 - 20 u 30 - THE CHASE
Psychologische studie van Arthur
Penn met Marlon Brando
Twee gevangenen ontsnappen uit

een gevangenis en begaan bij hun
ontvluchting terug een misdaad die
hen terug in lelijke papieren brengt
D 2 - 20 u 45 - OH JONATHAN
OH JONATHAN
Komedie van Franz Peter Wirth met
Heinz Ruhmann
De miljonair Jonathan Reynold die
op sterven ligt heeft maar 1 wens
meer de verloofde van zijn zoon
Tobias zien
RTL - 21 u 00 - LE SOUTENEUR
Komedie van en met Ugo Tognazzi
Daniella een eenvoudig meisje gaat
elke avond naar de grootstad om er
het oudste beroep van de wereld uit
te oefenen Zij heeft echter geen
beschermheer
F 3 - 22 u 30 - PANDORA
Fantastische vertelling van Albert Le
win met Ava Gardner
Pandora is een mooie en trotse Ame
rikaanse wier hart nog voor geen
enkele man sneller heeft geklopt en
die reeds vele aanbidders wanhopig
heeft gemaakt
M A A N D A G 9 OKTOBER
F 1 - 20 u 30 - BERU ET CES
DAMES
Politiekomedie van Guy Lefranc met
Jean Richard
Een goed georganizeerde bende
maakt het kommissaris San Antonio
en zijn vriend inspekteur Berurier
helemaal met gemakkelijk
F 3 - 20 u 30 - ARMAGUEDON
Dramatische politiefilm van Alain Jes
sua met Alain Delon
LOUIS Carrier wordt van de ene op
de andere dag door een onvoorzie
ne erfenis miljonair geworden ver
stikt in zijn eenzaamheid
D 3 - 21 u 15 - LAMORE
Psychodrama in twee delen van
Roberto Rossellini
« Una voce umana » naar een toneel
stuk van Jean Cocteau en « II mira
colo » met Anna Magnani en Federi
co Fellini als akteurs
D I N S D A G 10 OKTOBER
F 3 - 20 u 30 - A LAWLESS
STREET
Western met Randolph Scott Regie
van Joseph H Lewis
Een shenff zwaait de terreur tussen
de vogelvnjverklaarden
F 2 - 20 u 35 - LES BONNES
CAUSES
Gerechtelijk drama van Christian
Jacque Met Manna Vlady
Na een moord op haar man weet
een vrouw met de hulp van haar
vriend advokaat het zo aan boord te
leggen dat een onschuldige in haar
plaats veroordeeld wordt
BRT 2 - 21 u 20 - DE SLAAF VAN
DE LIEFDE
Russische tijdskonstruktie met Alek
sander Kaljagin Regie van Nikita Kal
jagin
Kroniek uit Zuid Rusland in de tijd
van de burgeroorlog In een kust
stad heeft een apolitieke filmtroep
onderdak gevonden Ze distancie
ren zich van de gebeurtenissen
D 2 - 22 u 00 - I NEVER SANG
FOR MY FATHER
Psychologische film van Gilbert Ga
tes met Gene Hackman
Een weduwnaar moet aan zijn ou
ders zijn toekomstplannen bekend
maken Hij wil huwen met een ge
scheiden vrouw en zijn geboorte
stad verlaten
W O E N S D A G 11 OKTOBER
RTB 2 - 19 u 55 - PETER IBBETSON
Drama van Hathaway met Gary
Cooper
Een architekt reist naar Parijs Hij zal
er vele jeugdherinneringen ophalen
F 3 - 20 u 30 - LA GRANDE
GUERRE
Drama van Mano Monicelli met Al
berto Sordi
Een milicien wil kost wat kost ont
snappen aan het oorlogsgevaar en
een gemakkelijk baantje vinden in
de achterste linies
D 2 - 22 u 05 - THEY DIED WITH
HEIR BOOTS ON
Amerikaanse avonturenfilm met d i
via de Haviland
De jaren 56 76 Een jonge man Cus
ter studeert aan de militaire school
te West Point Op het slagveld is hij
haantje de voorste
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Donderdag
OKTOBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Kuifje CfJ. — 18.05 Rondomons. —
18.30 Huize Westway (f.). - 18.55
Filopat en Patafil. — 19.00 Sporttribune. - 19.30 Kijk uit - 19.45
Nieuws. — 20.10 De burgemeester
van Casterbridge (f.1 21.00
Panorama. — 21.25 Standpunten
(Volksunie). — 21.45 Première. —
22.35 Nieuws.

BRT 2
20.10 Moeilijke tijden (fJ. - 21.00
Muzikale groet uit Israël (koncert).

NED. 1
11.30 Schooltelevisie. — 14.30
Open school. — -18.30 Sesamstraat - 18.45 Paspoort - 18.55
Nieuws. — 18.59 Bij ons in...
G r o e t — 19.49 Wat heet b e t e r ?
(dokJ. — 20.25 Voor een briefkaart op de eerste rang. — 21.15
't Zand 33. — 21.35 Nieuws. —
21.55 Den Haag vandaag. —
22.10 Seno/Svevo (dok.). - 23.05
Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Astronautjes (fJ. - 19.05 A V R O ' S toppop.
20.00 Nieuws. 20.27 De
vader Abraham show. — 21.30
Wie betaalt de veerman ? (tv-film).
— 22.20 Televizier magazine. —
23.10 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 J. — 20.00 Les jeux de 20 heures. — 20.30 Satyricon (film). 22.30 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne f ranquette. — 17.00
De cinq a sept agenda. — 17.20
Autopatrouille (f). — 17.50 Cinq a
sept service et variétés. — 18.00
Le coffre-fort (spel). — 18.05 Cinq
a sept actualitès. — 18.20 Ram-dames. — 18.35 Le coffre-fort. —
18.40 Système D (spel). - 19.00
Nieuws. — 19.20 Le coffre-fort —
19.30 Passé et gagne (spel). —
19.55 Aujourd'hui en bref. — 20.00
Boney (f). — 21.00 Ascenseur
pour l'échafaud (film). — 22.35
Horoskoop.

BBC 1
10.03 Everyday maths. — 10,25
Near and far. — 11.00 Scène. —
11.30 Hyd-o-fyd. - 12.55 Bellamy
on Botany. — 12.35 O n the move.
- 12.45 Nieuws. - 13.00 Pebble
mill. - 13.45 Bagposs. - 14.00
You and me. — 14.14 English. —
14.45 Treffpunkt Deutschland. —
15.55 Playschool. 16.20 Yogi
bear — 16.25 Jackanory. — 16.40
Rentaghost — 17.05 John Cravens newsround. — 17.10 Blue
Peter. - 17.40 Nieuws. - 17.55
Nationwide (f.). — 18.55 Tomorrow's world. — 19.20 Top of the
pops. — 20.00 The good life. —
20.30
Mastermind.
21.00
Nieuws. — 21.25 Horse of the
year show.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. — 17.30 1, 2,'
3... — 18.00 La Folie des Bétes
(fj. 18.30 Zigzag. L9.30
Nieuws. - 20.00 Le Piège (film).
- 21.55 Nieuws. - 22.10 Le carrousel aux images.

ARD
16.10 Nieuws. - 16.15 W o heette
ich denn Hingehen sollen ? (repor-"
tage). - 17.00 Wilde Tiere (dok.).
— 17.20 Mijn konijntje kan ik niet
opeten (dok.). — 17.50 Nieuws. —
18.00
Intermezzo-Informationen.
— 18.15 Abenteuer der Landstrasse. — 19.15 Hier und heute. —
19.45 Spiel um 4tel voor 8 —
20.00 Nieuws. — 20.15 lm Brennp u n k t - 21.00 Café in Takt (pop).
— 21.45 D r Muff els Telebrause.
Ontspanning. — 22.30 Tagesthemen. - 23.00 Spiel zu weit (tvspel). — 0.30 Nieuws.

ZDF
17.00 Nieuws. - 1710 Sindbad
(fJ. - 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Die Tony Randall-show. —
19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli-Dalli
(kwis). — 21.00 Heute-journal. —
21.20 Kennzeichen D. - 22.05 Kelner Kann was dafuer. — 23.40
Nieuws.

Vrijdag
OKTOBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie
— 18.00
Oum, de witte dolfijn (f.) - 18.15
Klein, klem kleutertje. — 18.30
Open School. - 19,00 Het jaar
van het dorp (Stokkem). — 19.45
Nieuws. — 20.15 In de rietkraag
van Doana (dokJ. — 20.40 De
apenplaneet
(film).
—
22.30
Nieuws.

BRT 2
20.15 Dagboek van een herdershond CfJ. 21.20 1978 - De
zomer van de Vlaamse film (reportage). — 22.10 Dag aan dag.

NED. 1
10.30 Schooltelevisie. — 18.30 Sesamstraat — 18.45 Paspoort. —
18.55 Nieuws. - 18.59 Calimero.
— 19.22 De man van Atlantis (f.)
— 20.10 André anders dan anders (show). 20.40 Charlies
Angels (f.). — 21.35 Nieuws. —
21.55 Derrick (fJ. - 22.55 Hoera,
een h o m o ! ? (dok). — 23.25
Nieuws.

TF1

NED. 2
12.15 Réponse a t o u t - 12.29 Les
Tifins. — 12.33 Midi première. —
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal
programma. — 13.50 Objectif santé. - 14.00 Les 24 jeudis. - 18.00
A la bonne heure. — 18.27 Un, rue
Sesame. - 18.55 Christine (f J 19.10 Les Tifins. 19.15 Une
minute pour les femmes. — 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.45 L'inconnu de 19.45. — 20.03
Nieuws. — 2030 Allegra CfJ. 21.32
L'événement.
22.32
Nieuws. — 22.42 Le trio infernal
(film).

FR. 2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Le provocateur (f J. - 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00
Cannon (f.) — 15.55 L'invitè du
jeudi. — 17.25 Fenètre s u r . . —
17.55 Rècrè A2. - 18.35 C'est la
vie — 1855 Des chiffres et des
lettres. (Spel). - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Politieke
uitzending. — 2000 Nieuws. —
20.35 Hommage a Jeanne Moreau. — 22.05 Magazine du cinéma. - 22.50 Nieuws.

WIJ 11

(reportage) — 17,50 Nieuws, —
18,00
Intermezzo-Informationen.
- 18.30 Hit um halb 7. - 18.40
De nieuwsgierige mens. — 19.15
Hier und heute. — 19.45 Hit um
4tel vor 8. — 20.00 Nieuws. —
20.15 Mama, ich lebe (film). —
21.55 Rusminus. - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Die Kriminalpolizei r a e t — 23.05 Die Sportschau.
- 23.30 Alexander Z w o (f.). 0.50 Nieuws.

ZDF
16.45 Nieuws. - 16.55 Pfiff. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
De vioolspelende echtgenoot. —
18.40 Het damesvoetbal. - 19,00
Nieuws, — 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Der Alte (f), 21,15
Telefoonkwis. — 22,00 Heute-Journal, — 22.20 Aspekte. — 23.05
Schwarzer Engel (film). — 0.40
Nieuws.

Fenestri. — 10.45 You and me, —
11,05 Out of the past — 11.30 A
job worth doing. — 12.00 Business world. — 12.45 Nieuws. —
13.00 Pebble Mill. - 13.45 Heads
and tails. — 14.02 Scène. — 14.35
General studies. — 15.20 Glas y
Dorian. — 15.55 Playschool. —
16.20 Hong Kong Fodey. - 16.25
Jackanory. — 16.45 Captain Caveman.
— 16.55 Crackerjack —
17.35 Ivor the engine. — 17.40
Nieuws; — 17.55 Nationwide (f.).
- 18.45 Sportswide. - 19.00 Carry on Jack (komedie). — 20.30
The fall and rise of Reginald Perrin. - 21.00 Nieuws. - 21.25 Horse of the year show. — 22.45
Nieuws — 23.16 Thirty is a dangerous age, Cynthia Komedie.

Zaterdag
OKTOBER

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
17.00 De cinq a sept jeunes. —
17.15 De cinq a sept week-end, —
17,50 L'Atout-cuisine du chef. —
18.05 Le coffre-fort (spel), —
18.10 Cinq a sept magazine. —
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 Le
sixième sens (f.). — 21.00 L'lle fantastique (tv-film). - 22.50 Horoskoop.

TF 1
12.15 Réponse a t o u t 12.29
Les Tifins. — 12.33 Midi première.
— 13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal programma. — 14.05 C N D P
(dok,), — 17,57 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 aktualiteiten. — 19.45 L'lnconnu de
19.45. - 20.00 Nieuws. - 20.30 Mireille (opera). — 22.40 Expressions, — 23.55 Nieuws.

A 2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Le Provocateur (fJ. - 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00 La
chasse aux hommes (f.). — 16.00
Delta. — 1725 Fenètre sur... —
17.55 Recre A 2. - 18.35 C'est la
vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres (spel). — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Top Club
(show). - 20.00 Nieuws. - 20.30
Médecin de nuit (f.). 21.30
Apostrophes. — 22.40 Nieuws. —
22.47 Les fraises sauvages (film)

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 J. - 20.00 Les jeux de 20 heures. — 20.30 Le nouveau vendredi. — 21.30 Regionale muzikale
aktiviteiten. — 22.20 Nieuws

BBC 1
10.00 Look and read.

10.23

BRT
14.00 Dag aan dag. — 14,30 Jachtmeester en hond, — 15,00 Wielrennen, — 16,00 Open school, —
18,00 Kuifje, — 18.05 O p dool aan
de Pool. — 18.55 He je w a gevang e n ? - 19,35 Lotto-trekking, 19.45 Nieuws. - 20.10 De kollega's. — 20.55 Terloops, — 21,40
Kamers te huur, — 22,50 Nieuws,

NED. 1
10,40 Open school/Teleac. —
15,30 Nieuws, - 15,32 Studio vrij,
- 1620 Maja - de bij, - 16,45
Peppi & Kokki. — 18.30 Sesamstraat — 18.45 Paspoort — 18.55
Nieuws. — 18.59 Kwistig met muziek. — 20,15 Danny Kaye kijkt
achter de operaschermen, —
21,05 De Lucy show. 21,35
Nieuws, — 21,55 De wereld van
het nieuws, — 21,55 U zij de glorie.

NED. 2
18,55 Nieuws, — 18,59 De Tros
Top-50, - 19,57 Nieuws, - 20,27
Teieraadsel. — 20,40 De dame
van
Duke
Street.
—
21.30
Aktua-TV
22.00 Rufus.
23.30 Tros-sport. 23.45 Teieraadsel. — 23.55 Nieuws.

RTB
10.00 Operatie 48.81.00. - 14.45
Operatie 48.81.00. - 15,00 Wielrennen, — 16,00 Tenuto '78, —
17,20 Operatie 48.81,00. - 17.50
Pourquoi ? — 18.20 Boite speciale
J. - 18.50 Operatie 48.81.00. 19.05 Balourd et Ualu. 19.10
Antenne-soir. — 19.25 Trekking
van de lotto-getallen. — 19.29
Weerbericht — 19.30 Nieuws. —
19.55 Operatie 48.81.00. - 20.15
Un «orange» de cinq livres, —
21.05 Operatie 48,81,00, - 23,35
Nieuws,

ARD
1430 Sesamstrasse, — 15.00 Circus Krone. - 16.30 ARD-Ratgeber. — 17.15 Evangelischer Vespergottesdienst. — 17.45 Nieuws.
- 17.48 Die Sportschau. - 18.30
Intermezzo-Informationen.
—

ZDF
16,00 V o n Emma, Türkenpaul und
Erwin mit der Geige. — 16.59 Der
grosse Preis — 17.00 Nieuws. —
17.05 Landerspiegel. — 17.55
Sechs Millionen. — 19,00 Nieuws,
- 19,30 Telemotor, — 20,15 Monsieur Papa. — 21.40 Nieuws. —
21.45 Das aktuelle Sport-Studio.
- 23.00 Der Kommissar. - 00.00
Nieuws,

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
16.45 Programma-overzicht
—
16.47 Super Juke-Box. 18.00
Les grands fleuves. — 19.00
Nieuws. — 19.30 Aventures des
hommes. — 19.55 Aujourd'hui en
bref. - 20.00 Chaparral. - 21.00
Tovaritch. — 22.25 Les potins de
la cométe.

TF 1
12.27 Les tifins. - 12.30 Cuisine
légere. — 12.47 Jeune pratique.
— 13,00 Nieuws, 13,35 Les
musiciens du soir. — 14.00 Toujours le samedi. — 18.05 Trente
millions d'amis. — 18.35 Les tifins.
— 18.40 Magazine auto moto I. —
19.13 SIX minutes pour vous défendre. — 19.20 Regionale aktualiteiten, - 19,43 Clic et Clac, - 19,45
L'inconnu de 19.45, 20,00
Nieuws. — 20.30 Numero un. —
21,32 Les hommes d a r g e n t —
22,45 Tele-foot I. - 23.45 Nieuws.

A2
14.25 Les jeux du stade. — 17,10
Salie des fêtes — 18,00 La course autour du monde. — 18.55 Les
chiffres et des lettres. — 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.45 Top club. — 20.00 Nieuws.
— 20.35 Le temps d u n e république. - 22.20 Sur la sellette. 23.05 Terminus les étoiles. —
23.45 Nieuws.

A3
12,00 Overname TF 1. 18.30
Jeugdprogramma.
—
19,10
Nieuws, — 19,20 Gewestelijke aktualiteiten, — 19.40 Regionaal programma. — 19.55 II était une fois
l'homme. — 20.00 Les jeux de 20
heures — 20.30 Les grandes conjurations. — 22.00 Nieuws. —
22.15 Cavalcade. 22.45 W K
Schaken.

BBC 1
9.05 Out and t r u s t — 9.30 Multi-coloured swap shop. — 12.30 Grandstand. — 17.10 Nieuws. - 17.20
Sport. — 17.25 Lucky numbers. —
18.20 Dr. Who. - 1845 The generation game. — 19.40 All creatures great and small. — 20.30 Little
and large. — 21.00 Horse of the
year show. — 22.10 Nieuws. —
22.20 Match of the day. - 23.20
Parkinson

[

8 OKTOBER

1

BRT
9.00 Open school. - 9.30 Doe
mee. — 10.00 Eucharistieviering.
— 11.00 Konfrontatie. — 12.00
Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden. — 14.30 V o o r boer en
tuinder — 15.00 Sesamstraat —
15.25 Het dnelandenpunt — 16.00
Oronoque. — 16.45 Basketball. —
17.30 K o n c e r t : Mozart en Haydn.
— 18,30 Kuifje. - 18.35 Opera
digest — 1940 Morgen. — 19.45
Nieuws. — 20.00 Sportweekend I.
— 20.30 Hou jij van mij of ik van
jou ? — 22.00 De zeven heuvelen
van Rome. — 22.25 Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. - 17.30 Le
magazine des jeunes. — 18.00 La
folie des bétes (f). - 18.30 Zigzag. — 18.45 Sept sur sept. —
19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre.
— 21 50 Nieuws. — 22.05 Harlan
County, U S A (dokJ.

RTB 2
18.45 Formation syndicale. —
19.55 Gaston Phebus, le lion des
Pyrenees (f). - 20.40 Vendredi
sports

NED. 1

ARD
— P e t e 'n Tilly, p o ë t i s c h e kijk o p h e t h u w e l i j k s l e v e n .
Z o n d a g 8 o k t o b e r o m 2 0 u. 05 o p N I .

- 20.05 Pete n Tilly, boek, - 22.25 Nieuws,

NED. 2

~

16,30 Open school.
Nieuws, — 17.02 Studio
17.45 Verre volken, —
samstraat — 18,45 Ar
19,20 Studio sport II,
Humanistisch Verbond.
Nieuws. — 2040 Hollan
21.15 Mary Hartm,
Hartman. — 21,55 Bc
22.40 Nieuws.

RTB 1

9.55 Operatie 48,81,00,
Ulysse.
10,30 L
nieuws. — 11 00 Israelii
dienst — 1200 Faire le
13.00 Nieuws. - 13.20 i
simo. — 14,10 Ladynasti
syte, — 15,00 Calimero
Le langage des animaux
J o Carlier et son orcf
17,15 Sportuitslagen, —
p'tit clin d'oeil — 17.45
compose. — 18.10 Wil
peare. — 19.10 Les ave
Tintin. — 1915 Antenr
19.30 Nieuws - 19.5
stions. — 2010 Qu'est<
mentir Esther? - 21.11
sports. — 22.10 OperatK
-

23,20 Nieuws

ARD

11,15 Zwei im F4, —
internationale Frühschc
12,45 Nieuws. - 13.15
spiel. — 13.45 Magazin
che. — 15.15 Schuster
ster. — 15.50 Frauensii
17,15 Direktion City,
Landtagswahl in Hesser
Weltspiegel. - 18.30 h
18.35 Die Sportschau.
Nieuws. - 2045 Tatorl
Nieuws. - 22 35 Auf c
nach der Welt von M
23,20 Kritik am Sonntag
0,05 Nieuws.

ZDF

10.00 Programma-ovei
10.30 ZDF-Matinee. Sonntagskonze-i — 12
zur Z e i t — 13 00 Nieuw
Die Drehscheibe. — 1!
nik der W o c h e — 13.45
te. — 14.15 Strandp
14.40 Eine Eidechsenc
— 14.55 Hier Mars - do
— 15,25 Nieuwa - 15
schön, — 15.45 Rekrut
kie. — 17.00 Nieuws, —
Sport-Reportage — 1 '
buch, — 18.00 Nieuws
Nieuws. — 20 45 Oh Jo
Jonathan. 22,00 N
22,35 Das Musik-Portra
Nieuws,

LUX.

13.15 Hei elei, kuck ele
M o n cure chez les pi
18.30 RTL-théé^re. —
sentiers de l'aventure.
Nieuws, 1933 Cin<
— 19.55 Weerbaricht planète des singes. —
souteneur. — 2225 Les
la cométe,

TF 1

Zondag

18.55 Nieuws. — 18.59 Wickie de
Viking (f,), - 19.27 De Muppetshow. - 20.00 Nieuws, - 20,27
Sanford en zoon (f,). - 20,55 De
Benny Hill show. — 21.30 Manus
(Pagnol-serie). 22.20 Brandp u n t — 22.55 De alles is anders
show. — 23.55 Nieuws.

1610 Nieuws
1615 Israël
(dok). - 17.00 Szene 1978 (dok.)
— 17,45 Die Kriminalpolizei raet

19.15 Hier und heute. - 19.45 Die
Knminalpolizei r a t — 19.50 Kurz
vor 8. - 20.00 Nieuws. - 20.15
Cowboys, Quiddjes und Matrosen. — 21.55 Nieuws. 22.15
Stars im Studio: Carmen McRae.
- 23.00 Totem. - 0.30 Nieuws,

11.00 Goede morgen. — 16.15
Teleac. — 17.00 Biezondere kerkdienst — 17.45 Bericht van de wilde ganzen. — 19.00 Nieuws. —
19.05 Jonge mensen op het koncertpodium. — 19.55 Hier Parijs.

11.55 Midi moins sept sequence du spectateu
Les Tifins. - 1 2 3 0 T F 1
13.00 Nieuws - 13.20
sérieux. — 1415 Les re
du dimanche. — 15.35
extraordinaire — 16.'
première. 13,00 Q
parti, c'est parti — 19,;
maux du monde, —
Tifins, - 20.00 Nieuws
La poursuite impitoyabi
Koncert

A 2

12.40 Cinè-malice, —
club. - 14.30 L'ège d t
15.20 En savoir plus. —
sieur Cinéma — 17,3!
du dimanche — 18,05
merveilleux de Walt I
19.00 Stade 2 - 20.32
21.30 Document de c
22.16 Tennis. - 22.55-

FR. 3
10.00 Images d e . . — 1
ique. — 12.00 Overnar
16.30 Espace musical
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Tl/-PROGI^/1MMK<?
ïte n Tilly - 21 45 Het
125 Nieuws

en school
— 1700
17 02 S t u d i o s p o r t i —
e volken - 1830 Se— 1845 Artsenij —
dio sport II 2030
c h Verbond 2035
2040 Hollands spoor
Mary Hartman Mary
— 2155 Bomen —

abe 488100 1000
10 30
Landbouw11 00 Israëlitische ere1200 Faire Ie point —
w s — 1320 Concertis110 La dynastie des For500 Calimero - 1530
' des animaux — 16 45
et son orchestre —
-tuitsiagen - 1720 Le
oeil — 1745 Le passé
— 1810 Will Shakes1910 Les aventures de
1915 Antenne-soir —
j w s — 1950 Sugge2010 Qu'est-ce que fait
her"? - 21 10 Camera
2210 Operatie 48 81 00
lieuws

Quand les hommes habitent leur
demeure
— 1800 L invite de
FR 3 - 1945 Dom-Tom - 2000
Histoires de France — 2030 Les
dossiers noirs — 21 20 Nieuws
— 21 30 Encyclopedie filmee —
2200 Cine-regards - 2230 Pandora

Dgramma-overzicht
—
-Matinee. - 1200 Das
o n z e ' t v ^ 1250 Fragen
- 1300Nieuws - 1302
•cheibe — 1325 Chro)che — 13 45 Rappelkis"115 Strandpiraten —
e Eidechsengeschichte
lier Mars - dort Venus '
slieuws — 1530 Danke
1545 Rekrut Willie WinOO Nieuws - 1702 Die
ortage — 1745 Tage1800 Nieuws 1900
- 20 45 Oh Jonathan oh
— 2200 Nieuws —
Musik-Portrat — 2 3 3 5

elei kuck elei — 1645
chez les pauvres —
.-theatre — 1900 Les
le l'aventure — 1930
- 1933 Cine-selection
Veerbancht — 2000 La
BS singes — 21 00 Le
— 2225 Les potins de

moins sept — 12 02 La
du spectateur — 12 29
- 1230 T F 1 - T F 1
j w s - 1320 C e s t pas
- 1 4 1 5 Les rendez-vous
;he — 1535 Le voyage
aire — 1615 Sports
1800 Quand c e s t
t parti — 19 25 Les animonde — 1955 Les
2000 Nieuws - 2 0 3 0
iite impitoyable — 2 2 4 0

le-malice — 1257 Top
4 3 0 Lége du cristal —
avoir plus — 16 55 M o n 3ma — 1735 Chocolat
;he — 1805 Le monde
IX de Walt Disney —
de 2 - 2032 Kojak
cument de creation —
nis — 2255 Nieuws

ges de — 1030 Mosa2 00 Overname TF 1 —
jace musical — 1730

LUX.
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715
Cinq a sept agenda — 17 20 Docteur Simon Locke — 17 50 Cinq a
sept service et vanetes — 1800
Le coffre-fort — 1805 Cinq a
sept actualites — 1820 Ram-dames — 1835 Le coffre-fort —
1840 Systeme
D
1900
Nieuws — 19 29 Le coffre-fort —
1930 Passé et gagne — 1955
Aujourd'hui en bref — 2000 La
petite maison dans la praine —

BBC 1
9 0 0 Camberwick green — 9 3 5
N e w life — 1005 Democracy at
work — 1030 L e t s go — 1045
Digame — 1110 Ensemble —
11 35 O n the move — 11 45 Parosi — 1200 Living city 1225
Morning worship — 1305 Farming — 1328 Weerbericht voor
boer en tuinder — 1330 Roadworthy — 1355 Nieuws — 1400
The Glenn Miller story Geromanceerde biografie — 1550 Horse
of the year show — 16 45 Bonanza — 1735 Star turn challenge
- 1800 Nieuws - 1810 Sexton
Blake and the demon god —
18 40 Songs of praise — 1915 A
horseman nding by — 2 0 1 0 The
Sunday film — 2205 Nieuws —
2215 Everyman - 2250 Read all
about It — 23 25 A taste of w o r k

21 00 Les sept voleurs de Chica-

ARD

— Satyricon, allegorie op de klassieke Oudheid van Frederico
Fellini
Donderdag 5 oktober om 20 u. 30 op F3
LUX.

Maandag
OKTOBER

il im F 4 - 1200 Der
ale Fnjhschoppen —
w s — 1315 Zwischen3 4 5 Magazin der W o )15 Schusters Gespen550 Frauensiedlung —
sktion City 1800
rahl in Hessen — 18 03
}| - 1830 Nieuws —
Sportschau 2000
• 2045 Tatort. - 2 2 2 0
- 2235 Auf der Suche
Welt von Morgen —
< am Sonntagabend —

1940 Regionaal programma —
1955 II etait une fois l'homme —
2000 Les jeux de 20 heures —
20 30 Ville sans loi 2145
Nieuws

BRT 1
1400 Schooltelevisie 1800
Tom en Jerry — 1815 De Adelaar van het 9e legioen — 1840
Open school — 1910 Doe mee
1940
Morgen
1945
Nieuws — 2010 De weerman —
1015 Kijkspel - 2050 Hoe groen
was mijn dal — 21 40 Aktie knngloop — 2 2 0 5 Nieuws

1/
anquette —
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715
Cinq a sept agenda — 17 20 Les
secrets de la Mer Rouge — 17 50
Cinq a sept service et vanetes —
1800 Le coffre-fort - 1805 Cinq
a sept actualites — 18.20 Ramdames — 18 35 Le coff re-fort —
1840 Systeme
D
1900
Nieuws - 1920 Le coffre-fort —
1930 Passé et gagne — 1955
Nieuws — 2000 Nouvelles de
Henry James — 21 00 La Grande
Caravane — 2245 Les potins de
la comete

TF 1
NED. 1
1000 Schooltelevisie - 18 30 Sesamstraat — 1845 Kortweg —
1855 Nieuws — 1859 Bassie en
Adriaan — 1920 Matchpoint —
2010 Simonskoop - 2030 Derrick 21 35 Nieuws - 21 55
Aktua special — 2300 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 Heidi
1925 Laden maar
2000
Nieuws — 20 27 De familie Bellamy — 2 0 2 0 De Lucy Show —
21 45 Hier en nu — 22 25 Mensenkinderen — 2245 Nieuws

RTB 1
Schooltelevisie - 1730 1, 2 3
Rimes et racontines — 1800 De
Muppet show — 18 30 Zigzag —
1845 Les Chretiens dans la vie
sociale — 1915 Lundi-sports —
1929
Weerbericht
1930
Nieuws
—
1955
Operatie
4 8 8 1 0 0 — 2005 Les grandes
conjurations — 21 55 Nieuws —
21 50 L'autre journal

RTB 2
1400 Overname RTB 1 — 1845
Syndikale vorming — 1916 Overname RTB 1 - 2000 Itineraires
— 21 00 Actualite de Flandres 21 45 Intrigues a la Maison Blanche

ARD
930
Sesamstrasse
—
1610
Nieuws — 1615 Schaukelstuhl
— 1700 Emm wie Meikel — 1750
Nieuws — 1800 Das Intermezzo
bietet an — 1830 Spiel um halb 7
— 1840 Die Todeslawine —
1915 Hier und heute 1945
Spiel um 4tel vor 8 2000
Nieuws - 2015 Die Kur - 21 15
V o n Mexico uns gelobte Land —
2 2 0 0 Medienklinik - 2300 Pardon wird hier g e p r u g e l t ' — 00 25
Nieuws

ZDF
16 30 Einfuhrung in die Denkweise
der Physik — 1700 Nieuws —
1710 Spiel mit Puppen — 1740
Die Drehscheibe 1820 Gesucht wird
— 1900 Nieuws —
1930 Spass mit Musik — 2 0 1 5
Gesundheitsmagazin Praxis —
21 00 Heute-Journal - 21 20 Notsignale — 2 2 5 0 Nieuws
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- 1300 Nieuws - 1335 Regionale magazines — 1350 Les
apres-midi de TF 1 — 1758 A la
bonne heure — 1827 Un rue
Sesame — 1855 Christine —
1915 Une minute pour les femmes — 1918 Les tifins — 19 20
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1945 Linconnu de 1945 — 2000
Nieuws — 2030 Beru et ces
dames — 22 05 Questionnaire —•

19 45 Nieuws — 2010 Zeg maar
Henk — 21 00 Verover de aarde
— 21 50 JIJ of wij - 2215 Achter
de grenzen — 2235 Nieuws

BRT 2
1400 Overname BRT-1 - 2010
De kollegas — 2055 Panorama
- 21 20 D e slaaf van de liefde

NED. 1
1030 Schooltelevisie - 18 30 Sesamstraat — 1845 Paspoort —
1855 Nieuws - 1859 Fred Bass e t — 1910 EO-kinderkrant
1935 EO-jongerendag — 2 0 5 0
Tijdssein — 21 35 Nieuws —
2 1 5 5 Den Haag vandaag —
2 2 1 0 De kristenen
2305
Nieuws

15 00 Sur le terntoire des Comanches — 1630 Autres metiers
autres gens — 1725 Fenêtre
sur
- 1755 Recre A - 1835
C e s t la vie - 1855 Des chiffres
et des lettres — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 45 Top club
— 2000 Nieuws - 2032 Exclusif
— 21 35 Cartes sur table - 22 35
Document de creation — 2 3 0 5
Nieuws

FR 3
1200 Overname TF 1 1830
Jeugdprogramma — 1855 Tnbune libre — 1910 Nieuws — 19 20
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1940 Regionaal programma —
1955 II etait une fois l'homme —
2000 Les jeux de 20 heures
2030
Armaguedon
—
2200
Nieuws

BBC 1
1418 20th Century history —
1440 Going to work — 1515
Songs of praise — 1545 Playschool 1620 Mole 1625
Jackanory — 1640 C D Bears
— 1700 John Craven's Newsround 1710 Blue Peter
1735 Ivor the engine — 1740
Nieuws — 1755 Nationwide —
1850 Dad's army 1920 Tycoon
— 2010 Panorama —
21 00 Nieuws - 21 25 Every little
croock and Nanny — 2255 Tonight

Dinsdag
10 OKTOBER

I

ZDF
1 6 3 0 M o s a i k — 1700 Nieuws —
1710 Technik fur Kinder - 1740
Die Drehscheibe 1820 Marchen der Volker — 18 35 Tarzan
Herr des Dschungels — 1900
Nieuws
— 1930 Opa macht
Dummheiten — 21 00 Heute-Journal — 21 20 Nach der Hessenwahl
— 2200 Kein Lied fur meinen
Vater - 23 30 Nieuws

BBC 1
NED. 2
1 8 2 5 T e l e a c - 1855 Nieuws 1859 Barbapapa - 1903 Pinokkio 1927 Koning klant —
20 27 leder zijn deel — 2052 Quincy — 2210 Vara-visie — 2305
Nieuws

RTB 1

A2

930
Sesamstrasse
1610
Nieuws — 1615 Neuer Glanz fur
Nepals Gotter 1700 Universum — 1720 Das Haus der Krokodille - 1750 Nieuws - 1800
Intermezzo-Informationen
—
1830 Weimar - 1840 Polizei-lnspektion — 1915 Hier und heute
— 1945 Tip um 4tel vor 8 —
2000 Nieuws — 2015 Klimbim
— 21 00 Monitor - 21 45 O w e n
Marshall Strafverteidiger — 22 30
Tagestemen — 23 00 Oldtime-Festival in der Hamburger Fabnk —

1400 Schooltelevisie - 1730 1,
2 3
cinema — 1800 De Muppet-show — 1830 Zigzag —
18 45 TVF cuisine - 1915 Antenne-soir — 1928 Weervoorspelling — 1930 Nieuws — 1955
Chansons — 21 10 Des lois et
des hommes — 2210 Nieuws —

RTB 2
1400 Overname RTB-1 - 1845
Pink Panther — 1850 Tnbune
economique et sociale — 1915
Overname RTB 1 - 1955 Seniorama — 2035 Mimiye

TF 1
1215 Reponse a tout — 1229
Les Tifins — 12 33 Midi premiere
1300 Nieuws 1345 Les
apres-midi de TF 1 le regard des
femmes - 1405 C N D P - 1430
Le regard des femmes — 18 00 A
la bonne heure — 1827 L'ile aux
enfants — 1855 Chnstine —
1915 Une minute pour les femmes — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 45 L inconnu de 19 45
- 2000 Nieuws - 2030 II etait
une fois Walt Disney - 21 30 L'aventure des póles
— 2230
Nieuws

A2
1335 Regionaal magazine
—
1350 Le provocateur — 1403
Aujourd'hui madame
— 1500
Cannon — 1555 Decouvrir —
1725 Fenêtre sur
— 1755 Recre A 2 — 1835 C e s t la vie —
1855 Des chiffres et des lettres
— 1920 Gewestelijke aktualiteiten - 1945 Top club - 2000
Nieuws — 20 35 Les bonnes causes — 22 30 Nieuws

BRT 1

FR. 3

1400 Schooltelevisie
1800
Kuifje — 1805 Sesamstraat —
1830 Open school - 1900 Toestand '79 — 1940 Morgen —

1200 Overname TF 1 1830
Jeugdprogramma — 1855 Tribune libre - 1910 Nieuws - 19 20
Gewestelijke
aktualiteiten
—

1520 Cawl a chan - 1555 Playschool 1620 Fehx 1625
Jackanory — 1640 Space sentinels — 17 05 John Craven s newsround — 1710 Stones beneath
the sand — 1735 Ivo the engine
— 1740 Nieuws — 1755 Nationwide - 1850 Star trek - 1940
Happy ever after — 2010 Dalas
21 00 Nieuws - 21 25 Our
Peter — 2215 Where do w e go
from here"? — 23 05 Nieuws

Woensdag
OKTOBER

RTB 1
1345 Schooltelevisie — 1700
Feu v e r t — 1840 Les aventures
du petit Tortillard — 1845 Katoliek-godsdienstige uitzending —
1915 Antenne-soir — 19 29 Weerbericht - 1930 Nieuws - 1955
Contacts — 2000 Un amour qui
ne finit pas — 21 35 Nieuws —
21 50 Arts-hebdo

RTB 2
1345 Overname RTB 1 - 1845
Interwallonie — 1915 Overname
RTB 1 - 1955 Peter Ibbetson

ARD
9 3 0 Sesamstrasse
—
1600
Nieuws — 1605 1000 und eine
Meile — 1655 Voetbal Tsjechoslovakije-W-Duitsl — 1850 Lieben sie Kishon ? — 1915 Hier und
Heute — 1945 Tim um 4tel vor 8
- 20 00 Nieuws - 2015 Ein unruhiges Jahr — 2200 Die weissblaue Sphinx — 2230 Tagesthemen

ZDF
1615 Turn m i t 1625 Jetzt
kommt Indianer Joe — 16 30 Rappelkiste - 1700 Nieuws - 1710
Flugboot — 1740 Die Drehscheibe - 1820 Bang-Bang - 1900
Nieuws — 1930 Hausherren und
Mieter - 2015 Z D F Magazin 21 00 Heute-Journal - 21 20 Die
Strassen von San Francisco —
2 2 0 5 B e t n f f t Fernsehen - 2 2 5 0
Der erste Fruhiingstag

LUX
1215 La bonne franquette —
1630 L'ecole buissonniere —
1800 Le coffre-fort - 1805 De
nos clochers — 1820 Ram-dames — 1835 Le coffre-fort —
1840 Systeme D
1900
Nieuws — 19 29 Le coffre-fort —
1930 Passé et gagne — 1955
Aujourd'hui en bref - 2000 Hitparade — 21 00 La ligne du fleuve — 22 40 Les potins de la comete — 2242 Programma-overzicht
donderdag

TF 1
1215 Reponse a t o u t — 1229
Les Tifins — 12 33 Midi premiere
- 13 00 Nieuws - 13 37 Les visiteurs du mercredi — 1755 Sur
deux roues — 1815 A la bonne
heure — 1827 Un rue Sesame
- 1855 Chnstine — 1915 Une
minute pour les femmes — 1918
Les Tifins — 1920 Gewestelijke
aktualiteiten — 1945 L'inconnu
de 1945 - 1953 Trekking Lotto
- 2003 Nieuws - 2030 Aurelien — 2200 Louis le pnnce Ring u e t — 2255 Nieuws

BRT 1

A2

1530 Open school - 1600 Het
eerste levensjaar — 1630 TipTop - 1810 Kuifje - 1815 Jonger dan je d e n k t — 1850 Nancy
Drew — 1935 Morgen — 1945
Nieuws — 2010 De weerman —
2 0 1 5 Nationale loterij 2020
Happy days — 20 45 Niet te bereiken Toneelstuk — 2245 Nieuws

1335 Regionaal magazine
—
1350 Le provocateur — 1403
Aujourd'hui madame — 1500
Mash - 1610 Recre A2 - 1835

BRT 2
1530 Overname BRT 1 - 2015
Eustace en Hilda - 21 30 Onder
monumentenzorg

NED. 1
11 00 Schooltelevisie — 1530 De
diamantzoekers van Venezuela
— 16 30 De dieren uit het groene
w o u d — 1655 Ren je r o t —
1830
Sesamstraat
—
1845
Staatslotenj — 18 50 Toenstische
tips 1855 Nieuws 1859
Van gewest tot g e w e s t — 1950
Politieke partijen — 2000 Zwartwit 2010 Voetbal 2208
Nieuws — 2226 Den Haag vandaag — 2241 Panoramiek —
23 26 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 Overal is
wel wat — 1925 Kenmerk —
2000 Nieuws - 2027 Socutera
- 20 32 Countdown - 21 00 Dieren in Nederland — 21 10 Starsky
en Hutch - 2200 Info - 2235
Onze wereld de derde wereld
dichterbij - 2300 Operatie Pettic o a t — 2325 Agenda

C e s t la vie — 18 55 Des chiffres
et des lettres — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 1945 Top
Club - 2000 Nieuws 2030
Mi-fugue mi-raison — 2032 Les
Muppets — 21 05 Mi-fugue, mi-raison — 2220 Magazine medical

FR 3
1200 Overname TF 1 1830
Jeugdprogramma — 1855 Tnbune libre - 1910 Nieuws - 1920
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1940 Regionaal programma —
1955 II etait une fois Ihomme —
2 0 0 0 Les jeux de 20 heures —
2030 La grande guerre

BBC 1
11 23 W o r d s and pictures —
11 40 Biology — 1205 Digame —
1245 Nieuws 1300 Pebble
Mill — 1401 Watch
seeing
things
— 1418 Science and
around — 1440 Fysical sciences
- 1555 Playschool - 1620 L p py lion — 16 25 Jackanory —
16 40 Animal magic — 17 05 John
Craven's newsround — 1710
Touch and go — 1735 Ivor the
engine — 1740 Nieuws — 1755
Nationwide — 1850 Jeux sans
frontieres — 2005 Secret army
- 21 00 Nieuws - 2125 Reggie
Pernn — 2155 Sportsnight

WIJ 11

in [)€ lOLI«UMI€
Minister Califice tot Jan Caudron:

NV Excelsior had
28 miljoen RMZ-schuld
In antwoord op vragen van VUkamerlid Jan Caudron (Aalst) nopens het faillissement van de drukkerij « Excelsior» en de uitgeverij« Onfvïikkeling» verstrekte de h Califice
minister van Sociale Voorzorg volgend antwoord
Het vonnis ter zake dateert van
14 juh jl
« Zonder inachtneming van de aangerekende bijdrage opslagen en interes
ten beloopt de som der door de N V
Excelsior aangegeven doch niet be
taalde bijdragen op het ogenblik van
het vonnis in totaal 28078465 fr
O p rechtsvervolgingen ingesteld door
de RSZ werden door de bevoegde
rechtbank twee vonnissen uitgespro
ken
— een vonnis geveld op 13 juni 1977
met verlenging van betaaltermijnen
ten belope van 1 845 000 fr per
maand m i v 1 juli 1977
— een vonnis geveld op 24 oktober
1977 waardoor de vennootschap de
toelating verkrijgt af te korten met
maandelijkse
betalingen
van
1 100000 fr m i v 15 nov 1977
De laatste betaling van 1 750 000 fr
ter delging der achterstallen geschiedde op 30 juni 1978
Luidens de kwartaalaangifte inge
diend door de werkgever voor het
eerste kwartaal 1977 beliep het aantal
personen in dienst op dat ogenblik
213
Zonder inachtneming van de aangerekende bijdrage-opslagen en interesten beloopt de som der door de S M
Ontwikkeling aangegeven doch met
betaalde bijdragen op het ogenblik
dat het faillissement uitgesproken
w e r d 16030762 fr

Er werden eveneens rechtsvervolgingen ingesteld op verzoek van de
RSZ die gevolgd werden door drie
vonnissen
— een vonnis geveld op 3 okt 1977
waardoor de schuldenaar de toela
ting verkrijgt maandelijkse
afkor
tingen te storten van 510 000 fr m i v
15 okt 1977
— een vonnis geveld op 6 febr 1978
waardoor de schuldenaar de toela
ting verkrijgt maandelijkse afkor
tingen te verrichten van 400000 fr
m i v 1 maart 1978
— een tweede vonnis geveld op
dezelfde datum waardoor de schulde
naar de toelating verkrijgt maandelijk
se afkortingen te verrichten van
400000 fr m i v 1 maart 1978
De uitsteltermijnen verleend door de
dne vonnissen werden stnkt nageleefd en de Rijksdienst voor sociale
zekerheid heeft aan de vennootschap
geen andere uitsteltermijnen ver
leend
Luidens de door de werkgevei- voor
het eerste kwartaal 1977 ingediende
kwartaalaangifte werden tijdens dat
kwartaal 96 werknemers tewerkge
steld

VU-Ninove danst
in Berg en Dal
Wegens onvoorziene omstandigheden gaat het bal van V U
Ninove door in de zaal BERG
EN DAL, Brusselstraat, en niet
in zaal Roxy
Datum vrijdag 13 oktober te
21 uur

jLcni
OKTOBER
7 ZOTTEGEM
Waltra
8

13
14
14
14

VU-bal in zaal Pastorij te Grotenberge

Orkest

MERELBEKE FVV wandeling onder leiding van natuurgids W
Sierens in het Gentbos (Merelbeke-Bottelare) Samenkomst
aan het drankhuis « D e Welkom » Kon Albertplein om 14 uur
Terug rond 17 u 30 Gelegenheid tot nakaarten met koffie en
broodjes
ST-GILLIS-WAAS VU-bestuursvergadenng bij Bert om 19 i
45
LEDE VU-bal in zaal Brouwershuis Rosselstraat O m 21 uur
met Ray Franky en orkest Inkom 80 fr
NIEUWKERKEN 12e VU-bal in zaal «Ten Zal» met orkest « De
Ruck Boys» Inkom 80 fr Aanvang om 21 uur
ZULTE-OLSENE-MACHELEN V U bal om 20 uur in zaal Fiertel
hof te Zulte Inkom 80 fr

21

EEKLO V U bal om 20 u 30 in salons Mimosa August van
Ackerstraat 25

21

GROOT-NEVELE bal van schepen en provincieraadslid Jules
Schelstraete Om 20 u 30 in zaal Novy Orkest The Jumbo s
Inrichters de G B N raadsleden

25

ST-NI KLAAS voordracht over - W e g w i j s in gezondheids
zorg » Dr H Schoofs verbonden aan de W V V H O m 14 uur in
zaal D e Eglantier (ingang Apostelstraat 25) Organizatie Vrouwencentrum

27

ST-GILLIS-WAAS
45

VU-bestuursvergadenng bij Bert om 19 u

28

ST-GILLIS-WAAS
en St Gillis

groot VU-bal van de afdelingen D e Klinge

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

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

Beverstraat 24 26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schommels kanierversienngen wastafels
en waskiissens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
turnkledij
riiiterintriistingen
ping
|30ngtalels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kampmgartikelen liirngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen
elekir tremen der beste merken auto» go carts trakteren pop
|)en popjjenwagens en wiegies b reien lessenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school
tassen borden tuinmeubelen tuinschonimels
-
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Gent-Muide en
Gent-Brugse Poort

OOST-VLAANDEREN
Dendermonde huldigt Wies Moens
O p zaterdag 14 oktober om 18 uur in
het stadhuis van Dendermondse huldigen Marnixknng en Davidsfonds
Dendermonde Wies Moens met Prudens Van Duyse-pnjs
De Marnixknng die na 5 werkjaren
een eerste lustrum viert besloot aan
de nu 80-jarige Dendermondse dichter Wies Moens die reeds zolang in
Nederland verblijft deze prijs toe te
kennen meteen de 1 e officiële erkenning voor deze hoogstaande Vlaming
in zijn reeds lange leven De prijs is
genoemd naar een ander groot Dendermondenaar en 19e eeuwse dichter wiens standbeeld naast het justitiepaleis prijkt
De akademische zitting die samen
met DF-Dendermonde voor deze gelegenheid wordt opgezet zal er een zijn
van formaat De betekenis en waarde
van de poëzie van Wies Moens zal er

worden belicht door niemand minder
dan e h Anton Van Wilderode
Maurits Coppieters voorzitter van de
Nederlandse Kultuurraad zal handelen over de omstreden politieke aktiviteiten van Wies Moens terwijl voordrachtkunstenares Chns Yserbyt gedichten van hem zal voordragen
V o o r de muzikale omlijsting van deze
akademische zitting wordt zorg gedra
gen door Christiane Pe en Marcel
Defleur, twee groten uit het Dender
mondse muziekleven
D e allereerste keer dat de Vlaams-nationalisten uit deze streek door dit
bewondenngswaardig
initiatief
de
kans knjgen hun hulde en waardenng
aan deze Vlaamse reus te laten blijken moet het stadhuis veel te klein
zijn Aan allen die de naam Wies
Moens zo dikwijls in de mond hebben
genomen, wordt nu de enige kans
geboden hun huidedaad te stellen

Jonge mensen
naar Nekka 7 8
Dat kan met Davidsfonds-Schoonaarde dat een autocar inlegt stopplaatsen organizeert te Wichelenkerk, Oudegem-Kerk
Appels-Kerk,
Dendermonde-Grote Markt Vertrek
Schoonaarde-gemeentehuis
om
12 u 45 Totale deelnamekosten 200 f r
Inschrijven bij Herman Van den Abbeele. Losweg 11 tel 052-42 3549

GROOT GENT
GEVRAAGD
bekwame stiksters en uitsnijdsters (uitsnijders) Z w senator Van O o t e ghem, tel 091-307287
— Brouwen] zoekt jong echtpaar voor uitbating Vlaams cafe
te Gentbrugge Z w
senator
Van Ooteghem - 091-307287

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

Wetterense
VU krijgt
ledenblad
Na voorbereidende besprekingen besliste het afdelingsbestuur tot het uitgeven van een ledenblad met zeer uit
gebreide samenstelling en als naam
« D e pomp» Het blad dat ook aan
een brede sympatisantenknng zal
worden gestuurd zal alle facetten van
het maatschappelijk leven te Wetteren behandelen met uiteraard ook
belangstelling voor de nationale politiek en het werk van de Wetterse
gemeenteraad Voor het schnjven
van artikels en de samenstelling en
opmaak van het blad is elke medewerking van harte welkom

LIMBURG

VUJO achter de
schermen van de politiek
De unitaristische machten in dit land
hebben een regelrechte aanval ingezet tegen de federalisten
De reaktionairen en de belangengroepen gaan steeds dwarsliggen voor
iedere poging tot bestrijding van de
krisis
De regenng regeert niet, maar moet
voortdurend onder druk gezet worden om haar regeerakkoord uit te voeren
Stemmen gaan op die roepen om een
sterke man of een autoritair systeem
Er IS duidelijk een gezagsvacuüm, dat
opgevuld wordt door de partijvoorzitters Een «junta » zeggen de oppositie
en de rechtse pers de behoeders van

onze demokratie beweren anderen
VUJO-nationaal oordeelde het daarom nuttig om over een en ander een
gespreksnamiddag te organizeren
voor alle VUJO-kaderleden (nationaal arrondissementeel lokaal)
VU-voorzitter Hugo Schiltz wisselt
over dit alles met u van gedachten
op zaterdag 7 oktober om 15 uur in
de grote zaal van hotel «Astoria»,
Koningsstraat 103 te Brussel (Het
Astonahotel bevindt zich nabij de kongreskolom)
W I J nodigen u met aandrang uit op
deze zeer belangrijke vergadenng Ü
mag ook andere leden van uw kern of
komitee meebrengen

Jlet ^almj5^uij$
1910-1975
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

052/42.32.46

JAARLIJKS VERLOF
DECB'wBER

J A N PAUWE1.S-DE BRAUWER
De zaak met familietraditie

«

ABTS

»

invoerder van de

Verzet tegen het ontworpen
wegenweb in Zuid-Limburg
Het aktiekomitee Leefmilieu organizeerde te Smt-Truiden op donderdag
28 september een colloquium met
de fraktievoorzitters van de onderscheiden politieke partijen Een talrijk publiek, vooral jongeren, maar
ook vergrijsde landbouwers, vulde
de zaal

onze dorpen » toe Hij schetste de historiek van de interkommunale E 39 en
wees inzonderheid op de bedreiging
van de verbindingsweg Tongeren Tienen Die w e g wordt «voorlopig» met
uitgevoerd behoudens dan een deel
ervan de zogenaamde Noordelijke
omlegging te Sint-Truiden Die omlegging die thans in uitvoering is vreet 6

«Geen expreswegen door onze dorpen!»
Jan Peumans, afgevaardigde van het
komitee lichtte de zo pas verschenen
brochure «Geen expreswegen door

ha per km landbouwgrond is volledig
overbodig en snijdt verscheidene
woonkernen doormidden

PIANO'S

DE MONTE
Rechtstreekse invoer van Duitse piano's:
Zimmerman, Schimmel, Ibach
Orgels!
klassiek, ontspanning
Alle muziekboeken en -instrumenten, a l s :
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz
Direkt uit voorraad!
FIRMA DE MONTE,
Korenmarkt 12, 2800 MECHELEN
Tel. 015-41.53.52.
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Na hem kwamen de fraktievoorzitters
aan het w o o r d Er bleek een consensus te bestaan om zich te verzetten
tegen het aanleggen van de nieuwe
weg Tongeren-Tienen al w e r d het
standpunt van de C V P wel met enig
voorbehoud geformuleerd
Urbaan Dnijeux (VU) verwees naar
de motie van het provinciaal VU-komitee Limburg Nadat de expresweg
Hasselt.Sint-Truiden zal voltooid zijn
beschikt Limburg over voldoende wegen De aandacht en de kredieten
moeten dan gencht worden op de studie en de uitbreiding van het openbaar vervoer de aanpassing en verbe
tenng van de huidige wegen, de aanleg van fietspaden en parkeerterreinen
< De ezelsbrug »
De nieuwe noordelijke omlegging te
Sint-Truiden noemde hij pure dwaasheid en de brug die thans reeds de
Hasseltsesteenweg en de spoorlijn
overspant bestempelde hij als «de
ezelsbrug » Hij gaf aan zijn interventie
nochtans een bredere honzon en pleitte voor een andere leef- en denkgewoonte een leefmilieufilozofie Hij stipte drie konkrete punten aan die w e
anders moeten leren bekijken
1 Door het vermenigvuldigen van de
wegen vermenigvuldigt men met de
industriële vestigingen en de werkgelegenheid Die teorie die zo vaak als
doorslaggevend argument door de
wegenbouwers werd gebruikt, is vals
en gevaarlijk
Onze huidige industneterreinen voorzien van de nodige infrastruktuur en
snelle verbindingen zijn met eens
voor 50 % bezet
2 W I J moeten gedaan maken met de
kultus van de snelheid en de auto Het
gaat met op enerzijds tijdens het jaar
van het dorp het dorpsleven de rust
en de bedachtzaamheid van de dorpsmensen te verheerlijken en anderzijds doorheen die dorpen expreswegen te trekken W e njden best door
onze landschappen en dorpen op een
rustiger manier zodat w e nog tijd hebben om te genieten

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

nodigt U uit deze produkten
op te zoeken, en mdien door u nog met gekend of in
uw omgeving nog met verkocht, ze bi) gelegenheid te
gaan proeven m de

Dortmunder Thier Brau Hoven:
Leuven: Tervuurse vest 60, tel 016-22 8672
Leuven: Oude markt, tel 016-22 68 69
Brussel: Nieuwbrugstr 28, tel 02-2187489
Kortrijk: Brugse baan 6, Hulste, tel 056-7115 36
Kontich: Kon Astndlaan 85, tel 031-573032
Torhout: Stwg Torhout-Lichtervelde, tel 051-7228 22
Drongen: Autobaan Brussel-Oostende, tel 0912674 32
St.-Truiden: Spaanse Brugstraat, tel 011-67 36 30
Kessenich (grens) Venlostwg, tel 011-56 53 40
Moerkerke: baan Maldegem-Knokke, tel 050-500296
Middelkerke: Vliegveld Oostendestwg 280, tel 05930 20 86
Beringen: Markt 17, tel 011-43 20 51
Onze keuken staat steeds voor u klaar, ook voor groepen, met talloze specialiteiten tegen billijke prijzen
Vraag inlichtingen, ook telefonisch

3 Het leefmilieu is een gemeenschappelijk en levensnoodzakelijk goed, zoals lucht en water W e mogen het met
lichtzinnig verspillen De waarde van
dat milieu ligt veel hoger dan de
koopwaarde van de grond Ja die
waarde is onschatbaar en met alleen
WIJ maar ook onze kinderen hebben
er recht op Het aantasten van dat
leefmilieu is dus een zaak van de hele
leefgemeenschap en zij moet enn
inspraak kriigen
De stadsmensen ontvluchten de stad
op zoek naar verpozing en ontspanning Waarom wil men dan met een
onverantwoorde
wegenpolitiek de
drukte en de spanning ook in de meer
landelijke streken brengen '
W I J moeten leren ons leefmilieu te
waarderen als een goed van onschatbare waarde en ook van anderen die
waardenng eisen

Urbaan sprak het publiek naar het
hart en kreeg algemene bijval Nu
maar hopen dat er stilaan een andere
wind gaat waaien doorheen de wegenproblematiek

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

WIJ IS

WIJ in D€ i^oLK^um^
Staatssekretaris
Anciaux spreekt
te Wakken

WEST-VUUNDEREN

O p dinsdag 10 oktober a s , om 20 u,
komt staatssekretaris Vic Anciaux in
de zaal «Uilepanne», Markegemstraat 37 te Wakken een spreekbeurt
houden over - Brussel, Vlaams-Brabant, Vlaanderen >.

Westvlaamse GOM
raamde gezinnenaantal

W I J nodigen alle leden en belangstellenden uit het gehele arrondissement
Roeselare-Tielt uit

Door de GOM-West-Vlaanderen werd een raming uitgevoerd van de evolutie
van het aantal gezinnen in West-Vlaanderen in de periode 1975-'90.
Een ontleding van de bepalende faktoren van het verloop van het aantal
gezinnen in West-Vlaanderen in de periode 1961-70 (volkstellingen) wees uit
dat slechts 53 "/o van de aangroei toe te wijzen was aan zuiver demografische
faktoren en dat 47 % van de toename werd bepaald door een gestegen nuptlaliteit, daling van het samenwonen, en dergelijke.
Er werd een metode uitgewerkt waarbij vooreerst een raming w e r d gemaakt per leeftijdsgroep van 5 jaar,
van de bevolking naar de burgerlijke
staat en hierop werden dan «gezinnenpercentages» toegepast, die het
aantal gezinnen opleveren naar de
leeftijdsklasse en de burgerlijke staat
van het gezinshoofd
Aansluitend op de vroeger reeds
gepubliceerde prognose van de bevolking (Facetten van West-Vlaanderen,
nr 13) w e r d een dubbele raming uitgevoerd van het aantal gezinnen rekening houdend met een migratiesaldo
dat grosso-modo gehandhaafd blijft
op het niveau van de jaren 1971-75

«8 van Stan»
vertellen
1961 Kongo is onafhankelijk Stammentwisten, machtsmisbruiken, korruptie, geweld, martelingen, gruweldaden, moord
In deze hel komen 8 Vlaamse militairen terecht 5 1/2 maand zitten ze
onschuldig in de gevangenis van Stanleystad Een aangrijpend stuk levensverhaal over 18 u 30 tentoonstelling
van een omvangnjke dokumentatie
en foto's (120 stuks)
O m 20 u vertellen Gaby Verleye (Bellegem), Jaak Pattyn (Gent), Armand
Kiekens (Leopoldsburg) u hun belevenissen Nadien beantwoorden de exgevangenen vragen van het publiek
Deelname in de kosten 30 fr Kinderen tot 12 jaar gratis
Het zou voor ons een groot genoegen zijn u op deze avond te mogen
begroeten Vrijdag 20 oktober in zaal
Chevalier op de Plaats te Bellegem

(eerste hypotese) enerzijds en met
een dalende tendens van de vertrekoverschotten in de arrondissementen
Diksmuide, leper, Roeselare en Tielt
(tweede hypotese) anderzijds
De resultaten van de prognose voor
West-Vlaanderen zijn als volgt dn
afgeronde cijfers)
eerste
tweede
hypotese
hypotese
1975
1980
1985
1990

344300
362100
381800
399800

344300
362600
383300
402600

Het groeitempo van het aantal gezinnen IS nog stijgend tot omstreeks
1985 Terwijl de aangroei in de periode
1961-70 gemiddeld ongeveer 3500
gezinnen per jaar beliep, valt voor de
penode 1975-'80 te rekenen met een
toename van ongeveer 3550 a 3650
gezinnen per jaar en voor de penode
1980-'85 van 3900 a 4100 per jaar
Na 1985 loopt het groeitempo enigszins t e r u g , toch valt nog te rekenen
met een toename van 3600 a 3800
gezinnen per jaar
Arrondissementeel
Uit de prognose valt onder meer af te
leiden dat het aantal gezinshoofden
van 65 jaar en meer tijdelijk zal teruglopen, bepaald door het opschuiven
van de zwak bezette leeftijdsgroepen
van de bevolking geboren tijdens de
eerste wereldoorlog Volgens de prognose stijgt het aantal gezinshoofden
van 65 jaar en meer in West-Vlaanderen van circa 82000 in 1975 tot
86000 in 1980 en daalt tot 82200 in
1985, in 1990 zal het aantal echter
opnieuw gestegen zijn tot ongeveer
87800 Voormelde prognose is dienstig bij het uitstippelen van het huisvestingsbeleid in West-Vlaanderen

Spreek vrienden, familieleden, werkmakkers aan en breng ze mee i De
zaal « Uilepanne » moet bomvol zitten
Een avond met onze staatssekretaris
mag niemand missen Met u aller
medewerking wordt het een sukses

lU
OKTOBER
6

7
7

B R U G G E : VU-kern ledenbijeenkomst om 20 u 30 in het Breydelhof, Suvéestraat 2 Spreker advokaat Erwin Priem over de
Europese verkiezingen
KORTRIJK- arrondissementeel herfstfeest «10 jaar Luk Vansteenkiste» O m 20 u 30 m zaal Boldries te Lauwe
O O S T E N D E : groot VU-bal in Casino Kursaal om 20 u. 30.
Inkom 99 fr Gastvedette Willem Vermandere Eregast minister van wetenschapsbeleid Rik Vandekerckhove

21

BRUGGE : v u - a v o n d f e e s t om 21 uur in zaal Valkenburg te S t Andnes

28

B R U G G E : verruimde VU-arrondissementsraad in Breydelhof
om 19 uur

28

KORTRIJK: afdelingsbal in zaal Casino, Plaats te Kooigem om
20 u 30

De uitbouw van de haven van Zeebrugge
Naar het voorbeeld van Nederland
w e r d voor de uitbouw van de buitenhaven van Zeebrugge geopteerd
voor de toepassing van de raamkontraktformule
Hierbij sluit de overheid, de opdrachtgever, een samenwerkingsovereenkomst met een aantal gespecializeerde aannemers voor de studie en de
uitvoering van het werk, dat in grote lijnen wordt omschreven
Door een permanente en zeer nauwe
samenwerking tussen de Staat en de
aannemersgroep, zowel op gebied
van studie als van uitvoenng, kunnen
naarmate de studie vordert, reeds
bepaalde delen van het werk uitgevoerd worden, waarvoor dan telkens
een deelkontrakt wordt opgemaakt
Na een internationale oproep werd in
september 1976 door de regenng een
raamovereenkomst afgesloten met
een aannemersgroep, de Tijdelijke
Vereniging Zeebouw-Zeezand
Het eerste deelkontrakt waarmee onmiddellijk w e r d gestart, was uiteraard
het studiedeelkontrakt
Het tweede deelkontrakt de strandverbetenng voor de O o s t k u s t ving
aan in juni 1977

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

Een derde deelkontrakt A, voorzag de
primaire infrastruktuur van de werkhaven en het werkterrein, nl de aanleg
van de dammen en de kaaimuur van
de werkhaven, en het aanleggen van
een vlak werkterrein, evenals de
bouw van de brug over de kustweg
om het werkterrein met de werkhaven te verbinden Dit deelkontrakt
w e r d op 16 januan 1978 aangevangen.
O m deze werkhaven en dit werkterrein operationeel te maken zijn er nog
verscheidene uitrustingswerken nodig, die alle vervat zijn in het deelkontrakt 3B, waarvan de werken onlangs
startten

gen Voorts het plaatsen van een
nieuw hoog- en laaglicht (ter vervanging van de huidige hoge en lage vuurtoren van Heist) en dit om een nieuwe
lichtenlijn te bekomen voor navigatie
In de toegangsgeul naar de zeesluis
onderhoud van de wegen op de
Oost- en Westkaai Het verder bouwen van de kofferdam (dwars door
de toegangsgeul) ter beveiliging van
het achterliggend land bij eventuele
stormen
Deze werken van deelkontrakt 3B
moeten gezamenlijk tegen april 1980
voltooid zijn

Zeer geslaagde
wandeltocht
van FVV Menen

Deze werken omvatten o a
O p het werkterrein het maken van
een aftakking van de bestaande
spoorlijn ter hoogte van Heist en het
aanleggen van een spoorwegnet op
het centraal werkterrein, om het mogelijk te maken de per spoor aangevoerde stenen uit Wallonië te stockeren Verder het aanleggen van een
wegennet op het werkterrein om de
per vrachtwagen aangevoerde stenen te stockeren Het plaatsen van
verlichting is voorzien om het lossen
van stenen bij nacht mogelijk te
maken Dan zijn er nog algemene
nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit
e d , en aanleggen van groenzones
o a op de geluidsberm aan de kant
van Heist

Het was de heer Jan Hardeman
( V V V Heuvelland) die ons langsheen
het zonnige Douvepad leidde M e t volle teugen konden w e genieten van de
prachtige landschappen die het heuvelland ons te bieden heeft Evenzeer
w e r d de kundige interessante uitleg
door alle deelnemers zeer op pnjs
gesteld

In de werkhaven het bouwen van
dukdalven, aanlegsteigers en pontons, om de schepen te laten aanleg-

Het was een leerzame, ontspannende
namiddag die, door praktisch alle deelnemers, hartelijk besloten werd met
een stevige pint

Een 40-tal Groot-Menenaars hebben
zondag laatst in het mooie Dranouter
deelgenomen aan een zeer geslaagde wandeltocht

Izegemse meerderheid in onelegante duikvlucht
'ZEGEM — De jongste Izegemse gemeenteraadszitting gaf een merkwaardig maar niet zo zeldzaam schouwspel te zien : VU-fraktieleider GEERT BOURGEOIS was beter gedokumenteerd over de zaak van de Interkommunale
Vliegveld Wevelgem dan het schepenkollege. Het illustreert eens te meer
hoe de Izegemse VU-oppositie haar taak ernstig opvat en hoe de meerderheid tevreden blijft met haar ene troef: een meerderheid te hebben. Voor de
rest doen de CVP-gemeenteraadsleden er goeddeels het zwijgen toe. Dat
zou allemaal niet zo erg zijn, was het niet dat de meerderheid tijdens dezelfde
zitting zich aan een opvallende, doelbewuste partijpolitieke benoeming begaf.
Sportcentrum
O p de agenda stond o a de begrotingswijziging van de vzw Sportcentrum Izegem Interessant om weten is
dat dit sportcentrum momenteel met
15 voltijdse krachten werkt (waarvan
14 op de begroting staan en van die
14 zijn er 4 t)etrokken bij de twee
bars) en er nog niemand berekend
heeft wat het onderhoud van het
groen rond dit centrum kost aan mankracht en uren De gewijzigde begroting bedraagt nu 17350000 fr De
stadskas moet daarin 5 miljoen bijpassen En het wordt er met beter op Jef
Pattyn stelde dan ook voor een bednjfsspecialist op toenstisch gebied
opdracht te geven de mogelijkheden
van dit sportcentrum beter te onderzoeken
Kleine f a v e u r s
Een betwisting over het toegekende
onteigeningsbedrag in de Mentenhoekstraat was aanleiding voor Erik
Vandewalle om de schijnheiligheid terzake aan te klagen Iedereen kreeg
600 fr per vierkante meter toegewezen Maar twee extra «gelijke» burgers kregen onrechtstreeks aardig
wat meer toegewezen (opgeblazen
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vergoeding voor tuin en een schijn-wederbeleg) De feiten dateren van het
einde van het vorige bestuur, waarvan een gedeelte in het huidige schepenkollege zit Vroegere en huidige
bestuurders waren het natuurlijk roerend eens om elkaar te steunen en
wit te wassen

Vliegveld
Hoofdbrok van de zitting was het probleem van de Interkommunale Vliegveld Wevelgem Het gaat hier om een
gemengde
Interkommunale
(privé
-I- gemeenten -l- provincie) waarin
Izegem participeert Na 8 jaar is het
aanvangskapitaal grotendeels opgevreten En de raad van beheer heeft
alle deelgenoten uitgenodigd tot een
dubbele operatie hun kapitaalsaandeel verhogen (voor Izegem met
330000 f r ) en jaarlijks een bijdrage m
de kosten betalen (voor Izegem
157098 fr per jaar) Op zich zijn dit
geen reusachtige bedragen Maar ze
zijn zeker groot genoeg om een ernstige verantwoording te zoeken
De interkommunale had al 2 voorlichtingsvergadenngen belegd voor de
Izegemse gemeenteraad die in de
ogen van de V U met overtuigend

waren A Vierstraete, namens de
meerderheid lid van de algemene vergadering van de interkommunale, ging
op de gemeenteraad nog eens dezelfde, maar met altijd de beste argumenten herkauwen Z o dacht hij iedereen
te overbluffen met de uitspraak dat
Wevelgem meer «bewegingen» telt
dan de luchthaven van O o s t e n d e '
VU-fraktieleider Geert Bourgeois zette dan ook een aanval in waarbij nog
bitter weinig overeind bleef van de
meerderheidsstellingen Met rapporten in de hand bewees hij hoe de idee
van 2 regionale vliegvelden per provincie puur grootheidswaanzin is Hoe
Wevelgem bijna uitsluitend sportvliegtuigjes aantrekt Hoe het Izegemse
bednjfsleven nooit gebruik maakt van
Wevelgem Hoe Wevelgem in 1977
een vracht van 185 ton realizeerde
Iets waar eender welk Izegem vrachtvervoerder over de weg nooit een
jaar voor nodig heeft Hoe een partikularistisch spel van elk «zijn» vlieghaven vermeden moet worden Hoe het
Amerikaanse rapport Dixon Speas
Wevelgem met eens vermeldt, enz Er
stak achter zijn betoog des te meer
kracht omdat hij als enige raadslid het
rapport Dixon Speas bij de hand had ,
een rapport waarover A Vierstraete
zeker al gehoord had, maar dat hij nu
voor het eerst zag, zij het van ver
De konklusie van Geert Bourgeois
klonk hard, maar logisch geen kapitaalverhoging, geen jaarlijks aandeel
in de kosten en terugtrekking van Izegem uit deze interkommunale Het
vliegtuigje van de meerderheid maakte een aantal weinig sierlijke zwenkingen De meerderheid weerhield ui-

teindelijk alleen de kapitaalsverhoging, dus zonder jaarlijkse inbreng in
de kosten De V U stemde tegen
CVP-benoeming
In geheime zitting dienden voor de stedelijke avondleergangen 2 leerkrachten plastische kunsten benoemd te
worden Van de twee kandidaten van
wie de pedagogische en vakkundige
kwaliteiten zich in eenieders ogen het

meest opdrongen, was er èen die
bovendien kon bogen op jaren engagement in Chiro, V U en als voorzitter
van de Izegemse F V V Maar dat was
de C V P een doorn in het oog O p de
valreep werd nog fluks een «tjetrouwbare» knaap gezocht en gevonden
en
met een nipte meerderheid benoemd Kwalifikaties waren met van
tel Het IS de eerste duidelijk puur partijpolitieke benoeming aan de Stedelijke Avondleergangen

Geslaagde week van de jeugd
Als er iets is wat goed ronddraait in Izegem, dan is het wel
de jeugdwerking
De week van
de jeugd (22 tot 30
september)
bood andermaal de gelegenheid
om dat vast te stellen
Naast de jeugdinfobeurs
werden dia's vertoond van de speelpleinwerking Effenaf een schitterend initiatief waarvoor de jongeren, en ZIJ alleen, een pluim op
de hoed verdtenen Het loopt op
elke wijk misschien
nog niet
100 % gesmeerd, maar de wijze
waarop zich zoveel jongeren elke vakantiedag voor de kinderen ingezet hebben, verdient alle
lof
Er was de jeugdinfobeurs
waarvoor VUJÓ en de Vlaams-nationale miliciensvereniging
Ik dien

uitgenodigd
en prezent
waren
met een verzorgde en boeiende
stand Een extra-bedankje
voor
al wie voor beide standen het
technisch werk uitvoerde
(Winny en Johan) of de permanentie
verzorgde
(Pol, Jef Hans en
Nadine, Jan en Ann, Rik en Bea)
Naast tal van andere initiatieven
was er de poezie-avond
"Agonia» die een uitgebreid
jong
publiek wist te boeien Er was de
informatie-avond
over ontwikkelingssamenwerking,
kindertoneel en nog veel meer
Het geheim van dat sukses '
Het dynamisme van de jeugd en
het feit dat die jeugd een onvervangbaar animator heeft in de
persoon van Erik Vantomme.
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Op vrijdag 6 oktober te 10 u. zullen vreugdeschoten weerklinken bij de
'V J U v 5 v 3 U L J L N j v S

v—/U

van de mooiste modezaak
in België
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In zijn gloednieuw en ultra-modern gebouw
van duizenden m2 aan de Boomsesteenweg 35
te Aartselaar nodigt S K M

^ «P

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 grondioze reeptie eji
^
presenteert u de mooiste winterkoHektie ooit in België getoond von

DAMES-, HEREN- EN KINDERKLEDING
SlCiM^

maakt van deze drie openingsdagen
een onvergetelijk feest

«•— bruisefrde champagne voor iedereen
—

sfeervolle muziek met orgelvirtuool Marcel Verdickt

—

een|döt|rlopende modeshow waar elegante
mari©|clfclhs de nieuwe winterkoHektie van
SKM'^^4lhteren

—

een dfèzlllne koffiebar met lekkere hapjes

ÈÏ
—

Kom naar Aartselaar...
Kom nu mee profiteren

doedelz^fïelers en talrijke fanfares brengen op de
kiosk prettiqe klanken

mee f^stvieren...
ah^éé onvoorstelbare

IMililDleilPS

SUCCES KLEDING MEYERS
Boomsesteenweg 3 5

Tel. 031-87.38.41

AARTSELAAR

WIJ in D€ uoLK^uni^
Schilde op de fiets
De VU-afdeling Schilde-'s-Gravenwezel nodigt alle geïnteresseerden uit op
een fietstocht doorheen de Kempen.
Samenkomst op zondag 8 oktober
voor een nt van ongeveer 25 km, met
de nodige rustpauzen. Verzameling in
de St.-Guibertuskerk van Schilde.

Waverlands feest
O p 7 oktober gaat in de overdekte
gelegenheidskruidtuin,
Gasthuisvelden 5 te St.-Kat-Waver een Waverlands Nazomerfeest door. O p het programma : een Breugeliaans smul-,
drink- en dansfestijn temidden van de
moestuin van West-Europa. Begin 20
u. met barbecue ; wel inschrijven (350
f r J bij de bestuursleden van V U - S t Katelijne en O.-L.-Vrouw-Waver of tel.
015-20.31.26 bij Arthur De W i t

Suksesrijke VUJO-debatavond
over gevaarlijk wegtransport
Joris Roets heette de mensen welkom in naam van V U J O , arr. Antwerpen en gaf daarna het woord aan
Erwin Brentjes die als moderator optrad. Deze stelde direkt de drie sprekers voor aan de zaal. Rita Van Meii-e
ving aan met het debat (zij verving
Edgard Ernalsteen);
zij weidde uit
over de ramp in Los Alfaques om vanuit dit oogpunt onze Belgische wetgeving te belichten en te bekritizeren.
Rita Brentjes sprak ook nog over de
Kennedy-tunnel, maar dit dan als spe-

cifiek probleem voor Antwerpen.
Daarna kwam Ray De Bouvre aan
het woord, gemeenteraadslid van V U Antwerpen. Ray sprak over zijn interpellatie in de Antwerpse gemeenteraad. Hij wees op het ontbreken van
de nodige reglementering. Verder
was Ray een dekreet van het jaar
1790 gaan opzoeken, dat nu nog van
kracht i s ; de gemeentebesturen zouden met dit dekreet een middel in handen hebben om reglementeringen uit
te vaardigen inzake het wegvervoer.

Ingewikkelde reglementering
maakt kontrole onmogelijk
Tijdens deze voordracht- en debatavond kwam duidelijk naar
voor dat de Belgische overheid
blijkbaar de noodzaak nog niet
heeft ingezien om het vervoer
van gevaarlijke goederen over
de weg strenger te reglementeren. De verschrikkelijke katastrofe te Los Alfaquez en de verschillende bijna-ongevallen die
de laatste tijd ook m België zijn
voorgekomen dringen een strakke reglementering ten zeerste
opi
Onnauwkeurig
Het ligt voor de hand dat de
overheid (en waarom niet de
gemeentelijke overheid, zoals R.
De Bouvere het opmerkte) op
de eerste plaats verplichte routes zou moeten opleggen aan
voertuigen die gevaarlijke produkten vervoeren. Routes die
m.a.w. niet door dicht bewoonde
gebieden zouden leiden, e n / o f
die belangrijke kunstwerken zouden sparen. Het enige bestaande voorschrift in deze zin is uitgevaardigd bij Ministerieel Besluit met betrekking tot de Kennedytunnel te Antwerpen. Door
deze tunnel mogen — behoudens enkele uitzonderingen —
in princiep geen gevaarlijke goederen vervoerd worden. Het reglement vermeldt echter niet
nauwkeurig wat er onder gevaarlijke goederen wordt verstaan. Bovendien is op de E3
zelf geen signalizatie aangebracht die onwetende (bv. buitenlandse) chauffeurs moet ter
kennis brengen dat zij de E3 dienen te verlaten en een andere
route moeten volgen om de Linkerover te bereiken (bv. via Temse).

Ook het parkeren van (geladen
en ledige) tankwagens zou aan
een
speciale
reglementering
moeten onderworpen zijn. Nu
komt het nog veel voor dat een
chauffeur een geladen tankwagen midden ih een woonzone
achterlaat
gedurende
nacht (of zelfs gedurende het
weekeinde), met alle gevaren
van dien...
Gespecializeerd
De
bestaande
internationale
ADR-regfementering
(Accord
euroF)éen pour Ie transport de
matières
Dangereuses
par
Route), die ook van toepassing
is voor vervoer op Belgisch
grondgebied, is uitermate gedetailleerd opgesteld. Het omvat
een uitgebreide reeks voorschriften o.a m.b.t. de verpakking van
de gevaarlijke produkten en de
technische vereisten waaraan
de voertuigen en bv. de tanks en
andere recipiënten dienen te voldoen. O p 1 oktober l.l. w e r d de
reglementering trouwens aangepast en uitgebreid, maar de kontrole op de naleving van het
ADR is allesbehalve efficiënt
Niet alleen is het aantal kontroles, uitgevoerd op de openbare
weg, onvoldoende, maar anderzijds IS de ADR-materie zo ongelooflijk ingewikkeld (geworden),
dat een degelijke kontrole in feite enkel nog maar kan uitgevoerd worden door gespecializeerde technische of scheikundige ingenieurs... Kunnen wij
van alle rijkswachters en politieagenten eisen, dat zij volledig op
de hoogte zouden zijn van alle
finesses van de betrokken reglementering ?

Ook de vervoerders zelf zijn
niet volledig vrij te pleiten. Hoeveel vervoerders nemen niet
een loopje met de bestaande
ADR-voorschriften, en welk gevaar ontstaat er bv. door het
niet naleven van de sociale reglementering m.b.t. de rij- en rusttijden in het w e g v e r k e e r ? Stelt
u zich even een doodvermoeide
chauffeur voor achter het stuur
van een tankwagen geladen
met duizenden liter lichtontvlambare benzine...

Schrikwekkend
Tijdens het debat dat volgde op
de uiteenzetting van de drie
sprekers kwam duidelijk naar
voor, dat de teorie (d.w.z. bestaande voorschriften en reglementen, niet alleen m.b.t het vervoer van gevaarlijke produkten)
veelal met strookt met de praktijk. Het aantal voorbeelden van
het nemen van onverantwoorde
risiko's (ook door de overheid,
verwijzen wij maar naar de geplande gasterminal in Zeebrugge, de proefnemingen m.b.t het
opslaan van nucleair afval in de
ondergrond te Mol, e.d.mj. Is
werkelijk schrikwekkend te noemen. Moeten wij ervan uitgaan
dat het vervoer (en ook de prod u k t i e . J van gevaariijke chemische produkten met alle daaraan vertxjnden risico's een noodzakelijk kwaad uitmaakt van onze
over-geïndustrializeerde
maatschappij ?
Het
licht
lijke
pen.

IS aan de overheid — welvnl. aan de lokale gemeenteoverheid — om in te grij..

Ook Ray had het over de Kennedytunnel, met alleen over de weg, maar
ook over de spoorlijn, waarna hij
bepaalde tekortkomingen in het licht
stelde, die ons allen wel deden nadenken.
Paul Staes begon zijn betoog met een
grapje over de gevaarlijke wegtransporten van de combi's met rijkswachters in. Paul stelde nuchter vast •
«Waarom steeds ingrijpen na rampen ? Moeten er eerst doden vallen ?
En deze samenleving, zo ging hij verder, willen wij ze in haar huidige vorm
of verwerpen wij z e ? Willen wij ze,
dan moeten wij de transporten erbij
nemen, dat zijn de konsekwenties.»
Hij wees ook op het gevaar van de
chemische stoffen boven Antwerpen.
Verder haalde hij allemaal voorbeelden aan die tot nadenken stemden.
Voorbeelden die hij zelf ook had mee-

Kesselse KAV weet niet
wat verdraagzaamheid is
ledereen te Kessel kent zeker Helena (Leentje) Van Oessel. Een sympatleke
vrouw met het hart op de tong, die midden het volk leeft En onvervaard
opkomt voor het belang, de noden van die mensen. Daarvan getuigen bv. haar
talrijke tussenkomsten op de gemeenteraad. Leentje werd onlangs — en
ondanks haar grote inzet v o o r deze beweging — uit het bestuur van de KAV
te Kessel geweerd. Waarom ?
KAV

Leentje was tijdens de vorige bestuursperiode CVP-raadslid te Kessel. Zij kreeg er vlug genoeg van
steeds maar het zwijgen opgelegd te
worden, met een kluitje in het net
gestuurd te worden. Zij trad in 1976
uit de rangen van de Ja-knikkers en..
w e r d een overtuigd volksumeraadslid.

Toen Leentje CVP-raadslid was t e .
Kessel, kreeg zij de vnje teugel als
bestuurslid bij de K A V . Maar toen ze
Volksunieraadslid w e r d (tussen haakjes : met zo maar eventjes 540 voorkeurstemmen) kon ze plots geen
goed meer doen voor enkele CVP-potentaten in de K A V .
Een v o o r b e e l d : zij eisten dat Leentje
zelf geen punten op de gemeenteraad zou brengen, maar integendeel
haar voorstellen zou doorspelen aan
de CVP-raadsleden. En nog van die
onzin. Waarop ons raadslid vanzelfsprekend met inging. Resultaat: er
worden vervroegde, gemanipuleerde
bestuursverkiezingen georgamzeerd.
Leentje w o r d t op een gekamoefleerde wijze uit het bestuur gerangeerd
door de dapperen. Van verdraagzaamheid gesproken. In andere K A V afdelingen stelt men zich — gelukkig
— heelwat breeddenkender op.

Akkoord ?
Wij zijn er ondertussen van overtuigd
dat de meerderheid van de K A V-leden (het bestuur in de K A V wordt
niet rechtstreeks door de leden gekozen) niet akkoord gaan met deze
gang van zaken te Kessel. Met andere woorden . Leentje is en blijft hun
tolk in de gemeenteraad. Dat verklaart meteen waarom ons raadslid
— énig vrouwelijk lid van de gemeenteraad — zich grootmoedig voor de
K A V blijft inzetten.

BRAMO KEUKENS
TOONZAAL EN BURELEN
Heirbaan 140, BURCHT

Verdraagzaamheid

TeL 031/52.82.32
Voor hen die full-service wensen uitgevoerd door
specialisten.
Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - nieubelaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk.
Enkel toonzaal
BERLARY 94 LIER

TEL. 031/80.13.21
ADV.55
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Daarna kwamen er vragen uit de zaal.
Ook werden er enkele knappe voorstellen gedaan waar Ray De Bouvre
wel dankbaar gebruik zal van maken
als gemeenteraadslid.
In elk geval een geslaagd initiatief van
het VUJO-komitee Antwerpen dat in
de toekomst zeker herhaald moet
worden.
Luk LEMMENS

ANTWERPEN

En dan begon h e t .

Maak een telefonische afspraak vooij- vrijblijvend
ontwerp en prijsopgave.

gemaakt tijdens zijn tienjarige carrière als journalist bij de Standaardgroep.
Ook besteedde Paul Staes een belangrijk deel van zijn pleidooi, als het
ware, aan de nucleaire afval die men
te Mol op 900 m diepte zou steken.
Wat in Amerika met kan, kan bij ons
dus wel, dacht hij verder
Paul Staes eindigde met te zeggen
dat hij in geheel de leefmilieusituatie
geen goed oog heeft Wij hopen dat
hij ongelijk krijgt

Dit moet ons toch van het hart.
Wij hebben wat tegen politiekers die
onder een godsdienstige vlag macht
verwerven, en deze macht nadien
allesbehalve kristelijk gebruiken.
De Vlaamse beweging is altijd een
beweging geweest van kontestanten.
Van mensen die uit de rij durfden te
treden. De Volksunie zal daarom blijven vechten voor de kinderen van
ons volk om vrij te denken en vrij te
leven. En daartoe is echte verdraagzaamheid nodig, die niet alleen met de
mond wordt beleden. Inzet hiervoor
vergt moed, moed die Leentje Van
Dessel hééft. Daarom w e r d zij geweerd uit het bestuur van de K A V .
Laten wij er niet om treuren, maar
doelbewust onze weg gaan. Onze
strijd loont de moeite I
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Wilrijk heeft aandaclit voor fietspaden
De eerste W i l n j k s e gemeenteraad na de vakantie had vooral aandacht v o o r
een mogeli)ke lumelage — verbroedering khnkt eigenhjk veel b e t e r ' — van
Wilri|k met Niedernhausen in de Bondsrepubliek terw/ijl door de V U geïnterpelleerd werd over een geval van onverantwoorde boomkapping en over het
gemis aan een duidelijk fietspadenbeleid
Van der Gucht en Tom
Verhoeven
drongen dan ook aan op een spoedige heraanplanting

Onenigheid
over parkzone
Na de gebruikelijke verhandeling van
gronden en eigendommen w e r d even
aandacht besteed aan de rekreatiezone Moerelei en omgeving Niettegenstaande reeds een aantal gronden uit
de industriezone vi/erden gelicht kon
het kollege nog met zeggen wanneer
de verwezenlijking van de rekreatiezone een aanvang zal nemen
Tussen Fort VI en de in aanbouw zijnde E-10 IS bij wijze van overgang (en
als uitbreiding van Fort VI) een park
zone voorzien Dat hierin ook een chi
chi tennisterrein wordt aangelegd is
een kleine faciliteit van het kollege
aan enkele politieke vrienden Tom
Verhoeven raakte hiermee even de
gevoelige snaar en burgemeester Fabre (CVP) mepte nijdig terug i
V e r g e l i j k i n g g a a t met o p
In navolging van een aantal andere
steden en gemeenten stelde het kolle
ge de jumelage van Wilnjk met Niedernhausen (Hessen) voor Hoewel
dit altijd al een stokpaardje van volksvertegenwoordiger Andre De Beul is
geweest kon onze fraktie moeilijk
akkoord gaan met de voorgestelde
partner Niedernhausen 15000 inwo
ners groot, is een samenvoeging van
allerhande kleinere landelijke leefker
nen WiInjk met zijn 45000 inwoners
en gelegen in de onmiddellijke omge
ving van een grootstad kan hiermee
moeilijk de vergelijking doorstaan
Maar ja de raad wikt en het kollege
beschikt Dus zal het Niedernhausen
— tussen Wiesbaden en Frankfurt —
worden

Fietsers v e r d i e n e n
meer aandacht
Een dan was er tenslotte Hugo Jacobs die in de gemeentebegroting
ging grasduinen en vaststelde dat het

VU-Aartselaar opteert
voor woonerven

Wie deze dagen de Juul Moretuslei
betreedt wrijft zich met begrijpend de
ogen uit Zonder enig voorbericht of
raadpleging van het kollege werden
een 80-tal oude bomen gekapt door
de Staat
Dat bomen oud en ziek kunnen worden weet onderhand iedereen maar
dat men dat met tijdig opvangt daaraan kan men zich terecht ergeren Pol

OKTOBER
7
HOMBEEK-LEEST gezellig samenzijn van v ^ w Uilenspiegel
vanaf 19 u 30 op de zolder van het VU-lokaal in de Bankstraat
Er zijn pannekoeken fruitvla hot-dog enzo meer te verknjgen
8

BALEN-OLMEN vissersprijskamp te Balen Hulsen op de vijvers van Ivo Dillen Parkeergelegenheid op de markt Inschrijvingen vanaf 13 u 30 Start om 14 u 30 Vissen tot 16 uur Deelname 40 fr voor volwassenen en 20 fr tot 12 jaar Reglement ter
plaatse Eten en drank ter plaatse Liefst zitgelegenheid meetirengen

14

HERENTAL VU-herfstbal in de cafetaria van het Scheppersinstituut Orkest Living-End Inkom 75 fr

21

MECHELEN Vlaams dansfeest in de stadsfeestzaal op de
Botermarkt vanaf 21 uur Vedette Ann Chnsty

27

BORGERHOUT algemene ledenvergadering met als gastspreker Germain De Rouck over « Van het unitaire België naar een
federaal en sociaal Vlaanderen» O m 20 u 30 in D e Nieuwe
Carnot Camotstraat

27

W O M M E L G E M V U J O vertoont «Quo vadis Peru, en de
beklimming van de Huascaran » O m 20 uur in lokaal « Den Klauwaert, Dasstraat 23

27

BOECHOUT gezellig samenzijn met Breugeltafel voor VU-leden en sympatizanten om 20 u 30 in Gildenhuis Nadien stemmige dansmuziek Inschnjvingen 295 fr bij alle bestuursleden

Ruim 50 belangstellenden uit diverse politieke middens en vertegenwoordigers van de verschillende wijken woonden vrijdag 22 september een voorlichtingsavond over « W o o n e r v e n » bij
Het was voorzitter Rene De Ranter die het publiek welkom heette en tegelijk
fraktieleider, Rik Thys, inleidde
Vermelden wij nog dat op een enkele uitzondering na, iedereen, na de gedachtenwisseling, van de wenselijkheid van woonerven te Aartselaar overtuigd
scheen

OPTIEK
WALTER

ROLAND

J O
KERKSTRAAT
Tel (031)35 98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

ANTWERPEN
De zwakkere beschermen
Rik Thys schetste vooraf hoe de
idee van het woonerf in West-Euro
pa gegroeid was Hij noemde de
woonerven « een ontwikkeling op juridisch vlak om de zwakkere tegenover de mechanische weggebruiker
te beschermen en in het gelijk te stel
len » Het Nederlandse Delft was een
van de eerste mstellers van woonerven O m ongevallen te vermijden of
ze toch zoveel mogelijk in te dijken
Enkel v o o r rustige buurten

Ondoordachte
boomkapping

bedrag dat elk jaar voorzien wordt
voor aanleg en onderhoud van fietspaden vrijwel onaangeroerd blijft Nochtans zijn er tal van plaatsen waar de
fietser zich aan zijn lot overgelaten
voelt Denken wij maar aan de Kleine
Doornstraat de Terbekehofdreef het
kruispunt Valkstraat-Valaardreef met
de J Moretuslei en de Groenenborgerlaan Ons raadslid kreeg onverwacht de steun van de CVP-ers PhlixMeubus en Gielen waarop Fabre
beloofde een en ander na te zullen kij
ken en ook voor een betere bewegwijzering naar zekere delen van de
gemeente onder de loepe te zullen
nemen
(wd)

Spreker gaf dan de noodzakelijke
voorwaarden aan om tot de aanleg
van een woonerf te kunnen over-

KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

PARDESSUS

RICO-KLEDING VERMEESCH
Steenhouwersvest 52 Antwerpen
Tel 031-313583

gaan Het zijn het woonkarakter van
de buurt de dichtheid van het autoverkeer op de piekuren (met meer
dan 100 a 120 wagens per uur) de
afstand tussen woonerf en een gewone verkeersweg (met meer dan
500 m van waar ook gemeten) en
het ontbreken van openbaar vervoer

Frank Ivo Van Damme te Borgerhout

Speciale verkeersregels
Natuurlijk moeten er binnen z o n
woonerf een aantal spelregels in het
oog worden gehouden Die spelre
gels slaan dan vooral op andere w e g
gebruikers dan voetgangers en fietsers Z o mogen de bestuurders van
een voertuig de voetgangers met hinderen — omgekeerd is nodeloze hinder natuurlijk ook uitgesloten i —
moeten zij dubbel voorzichtig zijn
t o V kinderen en binnen het woonerf
zeker met sneller dan 20 km per uur
rijden Parkeren mag ook alleen
maar gebeuren op daartoe speciaal
aangeduide plaatsen
M a t e r i e l e inrichting

^

UNIVERSITAIRE
INSTELLING
ANTWERPEN
Vacante betrekking.

Programmeur
2''® klasse
1. Wedde:
184 440 F - 284 928 F plus indexverhogmg
(thans 181,14)
2. Aanwervmgsvoorwaarden:
diploma, getuigschrift of brevet van volledig hoger
secundaironderwijs Vereist kennisvan FORTRAN
3. Voor deze vacature gelden volgende voorwaarden:
3 1 Belgzijn
3 2 Aan de dienstplichtwetten voldoen
3 3 Houderzijnvaneenbewijsvangoedzedelijkgedrag
3 4 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten
3 5 Deaanwervmggebeurtdoorvergelijkende
examens voor de toelating tot de stage
4 Kandidaturen met volledig curriculum vitae en een
afschrift van het gevraagde diploma dienen
voor 20 oktober 1978 schriftelijk gericht te v/orden
aan de Universitaire Instelling Antwerpen,
Direktie Personeel, Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk
(Adv 173)

Het spreekt vanzelf dat het invoeren
van een woonerf een zekere heraanleg van het straatprofiel veronderstelt Z o dient er een niveauverschil
of verkeersdrempel aangelegd bij de
in- en uitgangen van het woonerf
Ook de voetpaden verdwijnen (ze
verliezen immers hun funktie O en
binnen het erf wordt alles gedaan
om de rechtlijnigheid te breken en de
snelheid van de voertuigen te verlagen Plaatsen die speciaal zijn ingericht voor kinderspelen dienen even
wel speciaal aangeduid te worden
W o r d t de snelheid van de voertuigen
binnen het erf drastisch beperkt dit
wil nog met zeggen dat de plaats
taboe IS voor (de) autos (van de
bewoners)
er moeten voldoende
parkeerplaatsen voorzien zijn Ten
slotte moet het woonerf toegankelijk
zijn voor ziekenwagens brandweer
e a nutsvoorzieningen

In de gemeentelijke tentoonstellings
zaal van Borgerhout wordt van 7 tot
en met 17 oktober 1978 een grote
expositie ingericht van werken van
graficus Frank Ivo Van Damme (Merksem °1932)
Hij studeerde te Antwerpen aan de
Akademie voor Schone Kunsten en
daarna aan het Hoger Instituut onder
leiding van de professoren Gustaaf
De Bruyne Bene De Coninck Jos
Hendrickx en Mark Severin
Daarna ontplooide hij een grote kulturele aktiviteit o a als opnchter en uitgever van een jongeren tijdschnft en
als ontwerper van vele decors en kos

Ingenieursbureau
Wettelijk
De oprichting van woonerven is
sinds juni 1978 bij K B geregeld Het
IS dus tijd dat wij nagaan in hoeverre
de woonerven in onze gemeente een
kans maken zo besloot R Thys zijn
betoog
Uit het daaropvolgend
gesprek
waarbij ook schepen 6
Courtin
(CVP) betrokken Was onthouden wij
dat er geen wezenlijke objekties
tegen woonerven in Aartselaar be
staan Vertegenwoordigers van de
wijkraden heten zich zeer positief uit
over het voorgestelde zij zien in het
woonerf een betere oplossing dan in
het speelplein omdat de ouders beter toezicht kunnen uitoefenen op
hun kinderen
Uit een stemming bleek ten slotte dat
ongeveer 95 % van de aanwezigen
de opnchting van woonerven te
Aartselaar zou toejuichen Duidelijker vingerwijzing kon het kollege
moeilijk krijgen
(wd)

tuums van het Reizend Volksteater
Verder ontwierp hij glasramen wandschilderingen tabernakeldeuren basreliefs wandtapijten en tekende ook
vele portretten
In de huidige expositie te Borgerhout
toont Frank Ivo Van Damme tekenwerk dat nog met tentoongesteld
w e r d en vnje prenten met een gans
nieuwe manier van werken
Deze interessante tentoonstelling is
vnj toegankelijk alle dagen van
12 u 30 tot 18 u De dichter Bart
Mesotten stelt de kunstenaar en zijn
werk voor

B.T.I.W.
Bureau voor
Toegepaste
Ingenleursvi/etenschap-

6 Frans Hals vest MECHELEN

pen
Burgerlijke b o u w k u n d e :
b e t o n - en
metaalkonstrukties
S t u d i e en uitvoering van
industriële g e b o u w e n
W o g e n - en
rioleringswerken
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
leefmilieutechnieken
met o.a. v e r w e r k i n g van
huisvuil en industriële
afvalstoffen

015/20.33.14
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Onbewaakte
overwegen

Scherp toezicht op
Antwerpse uitgaven
De Volksunieprogramma's bij verkiezingen, en dus ook het programma uitgebracht in 1976, laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Vanzelfsprekend
houden onze raadsleden zich aan de opties en ideeën hieromtrent. Bekommerd als zij zijn om van Antwerpen een goed bestuurde stad te maken,
komen zij dan ook steeds tussen op punten, uit een waaier van problemen,
die biezonder aandacht vergen. En er mag gezegd worden : niet zonder sukses.

Verkeer
Sinds enkele v»/eken Is ook aan de
Sint-Jansvliet en Hoogstraat een
proefpenode tot verkeersvrijhouden
van dit gebied. Ingegaan Uiteraard
werden verschillende reglementen
hiertoe uitgeschreven (niet alle gelukkige). BIJ Gerard Bergers kwamen nu
ettelijke bewoners dezer wijk zich
beklagen. De politie zou met meer
dan de regelmaat van een klok tot verballzeren overgegaan zijn. Daar waar
preventief optreden — Indien nodig
— beter gewenst is. Gerard verkreeg
van het kollege de toezegging dat de
zaak verder met de verkeerspolitie
zou besproken worden.

Sport en ontspanning
De rond Pinksteren jaarlijks gehouden «Sinksenfoor», waarvoor de
verpachting der standplaatsen In het
vooruitzicht gesteld wordt, bracht
Staf De Lie ertoe het kollege te verzoeken, langs het lastenboek uit te
schrijven dat alle mededelingen, zowel verbale als schnftelijke, In het
Nederlands dienen te gebeuren. De
schepen ging hiermee akkoord. Inderdaad heeft men In het verleden kunnen vaststellen dat, b.v. meerdere buitenlandse attrakties wel graag Vlaamse centen oprapen, maar zich niet
bewust tonen dat onze voertaal het
Nederlands Is.
Op sportgebied en aanverwanten
was er van hetzelfde raadslid een pertinente tussenkomst, waaruit trouwens een onthouding van de VU-fraktie vloeide, aangaande een geplande
aanschaffing van zandfllters voor
zwembaden van beperkte omvang.
Hiervoor verzocht het kollege om een
krediet van zowat 2 miljoen. De Lie
betoogde dat, mits de stad zijn voorschriften op meer moderne systemen
zou baseren, er mogelijkheid bestaat
filters aan te schaffen — steeds voor
baden met beperkte omvang — waarvan de kostprijs tussen 80.000 en
180.000 fr. zou liggen ..
Anita Viaene wou graag weleens van
het kollege vernemen welke de juiste
verrekeningstermen zijn tussen de
stad en Beerschot Dit aangaande
meerwerken aan een elektrische installatie voor zowat 700.000 fr. Beerschot zijnde een gemeentelijk stadion,
dient volgens bestaande overeenkomsten, toch zelf op te komen voor zekere onkosten die betrekking hebben op
voorzieningen In zuiver klubverband.
Vandaar verzoek tot schenken van
klare koffie.
Tijdens de vorige zitting had Gerd De
Ryck gevraagd om het bedrag te kennen der aanpassings- en herstellingswerken tot nu uitgevoerd In het zwembad Wezenberg. Dit zwemdok dat
men olympische allure toemeet heeft
zowat 212 miljoen gekost En Is
slechts sinds een 4-tal jaren in ge-

bruik. Het blijkt dat zowat voor 3 miljoen aan allerhande sindsdien werd
uitgegeven. En steeds blijkt dat die
waslijst met uitgeput raakt
Aanpassingen- en herstellingen aan
stortbaden dienen nu weer te gebeuren, waarmee een som van 260.000 fr
Is gemoeid. Terecht bracht de Interpellante In het midden, dat het toch wel
onverantwoord bleek al deze meerwerken te moeten uitvoeren ; en men
zich de vraag kan stellen of bij de
opzet niet te Impulsief werd te werk
gegaan. Temeer daar o.a. een bestaande 3 meter springplank nog
nooit Is kunnen gebruikt worden. Wegens hinderende ligging, bij gebruik
van het bad In gewone dagelijkse
beoefening door de bevolking. En
wegens technische onvolmaaktheid
bij wedstrijden.
Financies
Voor de schepen der haven dient een
nieuwe dienstwagen aangeschaft.
Het kollege voorziet een BMW van
zowat 400.000 fr. Zoals ook bij voorgaandelijke — d.w.z. niet te persoonlijken opzichte van de huidige schepen — aankopen, wees Gerard Bergers op de wel zeer dure aanschaf,
die voorzeker onverantwoord blijft, en
kon dan ook zijn Instemming niet betuigen.
Een ander financieel zeer was de aankoop van een lot handvormstenen.
Deze zijn herkomstig van afbraak uit
het Sint-Andrieskwartler. Waarvoor
de stad reeds de uitvoerder der
afbraakwerken betaald. En deze
steen nu terug aangeboden krijgt
tegen 4,24 fr. stuk. Gerd De Ryck had
aan één dag genoeg om een schnftelijk bod (4,20 fr.) aan het kollege te
laten geworden, en dit vanzelfsprekend door een eventuele mededingende leverancier. En kon nog een telefonische toezegging van 3,75 fr. stuk
naar voren brengen. Daar het om
zowat 200.000 stuks handelde, kunt
uzelf wel even mede het rekeninkje
maken...
De burgemeester zelf zag hierin ook
wel de graten. En verwees het punt
wijselijk naar een volgende zitting.
Soberheid en bezuinigingen schijnen
nog Immer niet tot de grootste troeven van het Antwerps kollege te behoren.
W.W.

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
VerzorgcJe keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/81.88.41

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn
Merksem
Openverklaring van de betrekking van medische
sekretaresse full-time en part-time waarvoor tevens
een wervingsreserve wordt aangelegd.
De kandidaturen, per aangetekende zending, gericht
aan de heer voorzitter van het OCMW, Van Aertselaerstraat 29, 2060 Merksem, dienen uiterlijk toe te
komen op 16.10.1978.
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij
het personeelsbureau, Jaak De Boeckstraat 3, 2060
Merksem.
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Nieuw!
In een nieuwe uitvoering zijn belde schildjes te verkrijgen. Verkoopprijs 20 fr. per stuk, vanaf 50 stuks nog 15 fr. Bedrag overschrijven
op rekeningnummer 435-0259601-12 van Volksunie VZW, Barrikadenplein 12, 1000 BrusseL

BRABANT

In een parlementaire vraag tot
nninister Chabert (Verkeer) vestigde VU-kamerlid Paul Peeters de
aandacht van de nninister op de
onbewaakte
overwegen,
wier
aantal einde juni nog 1282 zonder
slagboom noch lichtslgnalizatie
De jongste vijf jaar deden zich
189 ongevallen aan onbewaakte
overwegen voor, waarbij 47 mensen het leven verloren. Op de lijnen die reeds geëlektrificeerd zijn
of nog te elektrificeren vallen, worden deze overwegen afgeschaft,
zonder meer of door wegomlegging of door het bouwen van
kunstwerk.
Ofwel worden ze uitgerust met
halve slagbomen, twee rode en
één maanwit knipperlicht. Op de
andere lijnen wordt ofwel hun
afschaffing voorzien ofwel 'n systematische
weginstalatie
van
tweede of derde kategorie (twee
rode en eventueel een maanlichtknipperlicht). Of ter zake ook dringend zal ingegrepen worden zoals het kamerlid suggereerde antwoordde de minister niet.

De Binnenlandse Strijdkrachten
lappen taalwetten aan hun laarzen
Op 23 en 24 september jl. richtten de strijdkrachten een jumping in op de terreinen van de kazerne van Tervuren. Dat dit een franskiljons onderonsje is
weten we reeds lang. Daarom sturen we steeds onze kat. Doch B.S. schijnen
niet te beseffen dat Tervuren eentalig Nederlands is. Overal hadden ze tweetalige bordjes verspreid om de «visiteurs» en «chevaux» op hun plaats te
krijgen. Voor het plaatsen van bordjes op gemeentelijke grond hadden ze niet
eens een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur. Onze strijdkrachten
zijn waarschijnlijk goed geoefend in het «inpalmen».
Op de uitnodigingskaarten naar het
gemeentebestuur en andere personaliteiten waren perfekt tweetalig opgesteld. Er verdwenen wel enkele plaatjes, maar het leger waakt!...
Ons raadslid Ferdinand Thenaerts
schoot In zijn kram en nam kontakt op
met kamerlid Willy Kuijpers om aan
zulke aktles van B.S. een einde te stellen. Ons kamerlid heeft niet nagelaten

VUJO-Opwijk
toonde Chabert
kindvriendelijke

weg
Minister van Verkeerswezen Jos Chabert was vorige zaterdag te gast op
een receptie die het gemeentebestuur van Opwijk organizeerde ter
gelegenheid van de viering van één
eeuw spoorwegverbinding Dendermonde-Brussel.
De minister werd tijdens de plechtigheid beleefd bij de arm genomen door
VU-gemeenteraadslld Frans Bergmans die een open brief van de
VUJO-Opwijk-Mazenzele aan Jos
Chabert overhandigde.
In die brief wordt aan de CVP-mlnlster In het vooruitzicht van het «Jaar
van het Kind » de kindvriendelijke weg
getoond. Chabert stak de VUJO-brief
bedachtzaam In zijn vestzak.
De VUJO-Opwijk schreef hem:
' Geachte heer Minister,
VUJO-Opwijk-Mazenzele heet u van
harte welkom in ons dorp.
In het raam van « Het Jaar van het
Kind » — 1979 — zouden wij u graag
attent maken op het feit dat er nog
heel wat kan gedaan worden door de
situatie van het spelende kind op de
straat. Uitgaande van de situatie in
ons eigen dorp, die waarschijnlijk
ook reprezentatief is voor vele andere dorpen, stellen wij vast dat er weinig — of helemaal niets gedaan
wordt om hieraan te verhelpen.
Daarom vragen wij u, om vanuit het
ministerie van Verkeerswezen propaganda te voeren op nationaal vlak
om de gemeentebesturen te stimuleren meer aandacht te schenken aan
speelpleinen, speelstraten en dergelijke meer. -

daarover een perlementaire vraag te
stellen aan V.D.B.
Samen met schepen Trappenlers en
raadslid Thenaerts gingen wij op zaterdag 23 september naar burgemeester Van Fraechem CCVP) om te
protesteren. Hij vond het niet opportuun en te laat om onmiddellijk te reageren. Hij was Immers «Invite d'honneur» en moest nog op zondag
24 september op de tribune gaan zitten naast al het legergoud. Uit het
optreden van B.S. blijkt nogmaals hoe
men ons, Vlamingen, In eigen gemeente bejegent. Twee dagen lang hebben
wij moeten dulden dat snobs en bourgeois voor verkeersmoeilijkheden en
hinder zorgden in onze Vlaamse gemeente.

Motie
Het politiek VU-kollege van de afdelingen Dulsburg, Tervuren en Vossem
heeft dan ook volgende motie op
25 september goedgekeurd en verspreid :
De Volksunie-afdelingen van Duisburg, Tervuren en Vossem,
— stellen met ontsteltenis vast dat de
binnenlandse strijdkrachten de gemeente Tervuren «versierden» met
tweetalige richtingaanwijzers en dit

ter gelegenheid van een jumping. Ingericht In de kazerne van Tervuren ;
— stellen vast dat dit gebeurde zonder dat noch voor het plaatsen van
borden en zeker en vast niet voor het
plaatsen van tweetalige borden een
aanvraag werd Ingediend bij het schepenkollege;
— stellen vast dat de uitnodigingskaarten, verstuurd naar het schepenkollege, volledig tweetalig waren ;
— bevestigen hierbij nogmaals met
klem dat Tervuren behoort en moet
blijven behoren tot het Vlaamse gewest;
— protesteren bij het schepenkollege
met nadruk tegen de handelwijze van
de binnenlandse strijdkrachten, en
vragen met aandrang dat de burgemeester, als hoofd van de gemeentelijke politie, al de nodige maatregelen
zal treffen opdat zulke feiten zich op
het grondgebied Tervuren niet meer
zullen voordoen.
Alex Vander Hulst,
gemeenteraadslid

Vic Anciaux
spreekt te Laken !
Op vrijdag 13 oktober 1978 a.s. om 20
uur komt staatssekretarls VIc Anciaux, in het kultureel trefcentrum te
Laken, G. Schildknechtstraat 26 te
1020 Brussel, spreken over het gemeenschapspakt, en over de resultaten van de VU, na één jaar regeringsdeelname. WIJ nodigen alle leden en
belangstellenden uit.
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BIERBEEK: «Groene avond», milieuproblemen In Groot-Bierbeek. Gespreksavond om 20 u. in de Molen. Georganizeerd
door Dosfelkring en VU-werkgroep Leefmilieu.
HALLE-VILVOORDE : VUJO-TD om 20 u. 30 in Waltra te Brussel. Voorverkoop 50 fr. Toegang 60 fr.
ST.-MARTENS-BODEGEM: Groot VU-bal In zaal «Marina»
met het orkest «Just we ». Aanvang om 20 u 30
GRIMBERGEN: eigentijds kabaret «Melopee» om 20 uur In
Kultureel Centrum SB. Organizatie van het Karel-Bulsfonds,
m.m.v. VU-GrImbergen. Inkom: 90 fr. Voorverkoop: 70 fr.
HULDENBERG: groot Vlaams VU-bal met discobar «Studio
Dixie» in zaal Varia. Aanvang om 20 uur. Inkom: 60 fr.
BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE : VU-bal om 20 u. 30 In
zaal « De Pomp » te Bertem. Disco-bar DD.
DRIESLINTER: 8e kantonnaal VU-bal om 21 uur in zaal SV
Drieslinter.
LENNIK: groot VU-bal In de feestzaal «Ons Huis», met het
orkest The Happy Band. Aanvang om 20 u. 30.
LEUVEN : jaarlijks etentje van Broederband-Leuven. Om 19 uur
In zaal Jacobs, Kapucienenvoer 106. Spreker: Edgar Delvo,
over «Trouw aan ons Ideaal, trouw aan ons verleden». Koud
buffet • 200 fr. aan de Ingang te betalen. Inschrijven bIj Wyndaele, Lelvenslaan 14 te Heverlee (tel. 22.96.53).
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VU en VUJO stellen orde op
zaken te Grimbergen
Terwijl CVP-burgemeester Mensalt
en z'n Egmont-komitee zich druk
bezighouden met mooiklinkende toespraken (overigens vol leugens en
CVP-propaganda), moties en mooie
intenties, sluipt het Brussels frankofoon (kultuur-)imperialisme steeds
verder. .
O m maar enkele voorbeelden te geven O p 9 september organizeert het
« Rode Kruis van België » een bloedinzameling, in gemeentelokalen Hiervoor werden eentalig-Franse uitnodigingen verzonden
Wellicht waren
de Nederlandstalige uitgeput en liet
de drukker op zich wachten De Vlamingen kennen dit refrein Dat uitgerekend een VUJO-lid van Gnmbergen
zo'n uitnodiging moest ontvangen
Datzelfde weekend (en gedurende de
volgende week) liep een tentoonstelling die te Vilvoorde was geweigerd
maar in gemeentelokalen te Grimbergen-Beigem welkom bleek «Métiers
d'Art - Kunstambachten - Brabant»,
zo luidde de tentoonstellingsbrosjure
Hier kon de V U en V U J O tijdig ingnjpen onder leiding van een VU-mandataris haalde V U J O de hele voorraad brosjures weg En te StrombeekBever galmden de luidsprekers tijdens een sportmanifestatie urenlang
«tweetalig » In de sociale wijk te Gnmbergen Molenveld wonen intussen
ook reeds frankofonen
Hieruit blijkt duidelijk dat het kollege
van burgemeester en schepenen
schromelijk te kort schieten bij 'n konkrete kontrole tegen de verfransing ,
dit IS nochtans de eerste vereiste
voor een bestnjding van de verfransing

De Vlaamse
Beweging
in 4 avonden
D e Volksuniejongeren van het arrondissement Halle-Vilvoorde nchten in
samenwerking met het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel en «Nieuw
Vlaanderen» een interessante vormingcyclus in over de Vlaamse Beweging
1 ste avond Vanaf de Tweede scheiding der Nederlanden tot bet eeuwfeest van België (1830-1930) Langzame opgang van de Vlaamse Beweging, stroomversnelling van aktivisme
tot frontpartij
2de avond Vlaanderen in de wereld Via het Europa d'jr volkeren een
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking
- Internationale rechtvaardigheid - De
mensenrechten
3de avond Hoe sterk is de Vlaamse
e k o n o m i e ' Vlaanderen, multinationals, jeugdwerkloosheid een internationaal probleem Klare taal over staal
en gastarbeid een noodzaak of een
recht?
4de avond Van de Bormsherdenking
(1930) tot heden Kollaboratie Bormsoord Repressie, Meegesleept in het
internationaal gebeuren Hernieuwde
w e g naar natievorming De eigenheid
van het Vlaams-nationalisme van en
door de Volksunie
Inlichtingen en
inschrijvingen
Peter Carrière Mechelse baan 32,
1860 Meise, tel 2 6 9 2 9 5 2
Stef Rummens, Beigemsestwg 146,
1852 Gnmbergen, tel 26931 60
André
September,
Aalstersestwg
235, 1890 Opwijk, tel 052-3571 37
Eddy Denayer, S t w g naar Ninove 37,
1670 Pepingen
Herman Van Huychem, Stnjlandstraat 24, 1686 Gooik, tel 054-

566203
Luk Van Biesen, Wilderozenweg 1,
1950 Kraainem, tel 731 01 78
P l a a t s en d a t u m
Gooik «Krekelhof», 30 oktober, 6, 13,
20 november
Wemmei «Zandloper», 7, 14, 21, 28
november
Zaventem « C C - , 9, 16, 23, 30 oktot36r
O p w i j k «de W a a g - , 18, 25, 31 oktober, 8 november
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Erger wordt het wanneer het kollege
van burgemeester en schepenen dat
zich wel heftig tegen het inschnjvingsvoorrecht kant , geen daadwerkelijke sancties wil treffen tegen personeelsleden van gemeentediensten en
van aan de gemeente ondergeschikte
diensten die feitelijk faciliteiten toestaan en zelfs verlenen Want hoe
dan ook, als Franstalige kan je, als je
met op een «extremist» valt, nog
steeds in het Frans bediend worden
in bepaalde gemeentediensten, en dit
dan vooral te Strombeek-Bever, de
gemeente van de anders zo geroemde Vlaamse Leeuw van Strombeek
burgemeester Soens Te Strombeek
kan je ook in het Frans terecht in het
zwembad, een ondergeschikte dienst
van de gemeente En het personeel
van de O C M W wil de oudjes wel in
het Frans te woord staan Die oudjes
wonen ofwel al lang genoeg in Vlaanderen om zich aangepast te hebben,
en dus hoeft het personeel geen
Frans met ze te spreken, ofwel komen ZIJ rechtstreeks uit Brussel om
de oude dag in wat rustiger oorden te
slijten, en dan moet er zeker geen
Frans gesproken worden
En zo zou de lijst kunnen aangevuld
worden Maar op 11 juli vlaggen w e
met de Leeuw, houden w e een kranige toespraak tegen Egmont

i o f ten €'cnl|oorn
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten

Motie
De Volksuniejongeren Nieuw
Grimbergen,
in
vergadering
bijeen op woensdag 27 september 1978, naar aanleiding van
de reeks voorbije taalincidenten in de gemeente Grimbergen;
• wensen hun tevredenheid
uit te spreken over de kordate
verklaringen van burgemeester
Mensalt tegen de nadelige bepalingen van het Egmontakkoord en meer in het biezonder
tegen het i n s c h n j v i n g s r e c h t ;
• laken evenwel de minder
kordate en inkonsekwente houding van het kollege van burgemeester en schepenen bij de
daadwerkelijke bestrijding van
de verfransing, door blijk te
geven van een gebrek aan efficiënte en konkrete k o n t r o l e ;
• stellen daarenboven vast
dat het Vlaamse karakter van
de gemeente officieel wel t o t

1 SOCIAAL-KULTUREEL WERKER(STER)
bij
NCO,
voor
dienst bij de Sociaal-Kultureie
Raad van Vorst. Tenminste 21
jaar en bij voorkeur (met noodzakelijk !) in bezit van diploma
van maatschappelijk assistent
of gelijkwaardig. Kandidatuur
indienen vóór 15 oktober. Z i c h
wenden tot gemeenteraadslid
Herman
Thuriaux,
tel.
02/426.85.94.
(N 76)

Wie verkoopt en plaatst mij een
wasmachine van een
Duits
merk ' Zoek tevens een onafgewerkt app (ruwbouw) te Koekelberg. Molenbeek of Jette Tel
0 2 / 4 2 5 4 6 4 2 na 18 u

uiting komt, maar dat anderzijds in het kollege van burgemeester en schepenen de vaste wil ontbreekt om maatregelen te treffen tegen de personeelsleden van de gemeentediensten en van de aan de
gemeetite ondergeschikte diensten die feitelijke faciliteiten
toestaan en zelfs v e r l e n e n ;
9 eisen derhalve dat — konkrete maatregelen genomen worden tegen hen die
het Vlaamse karakter van
de gemeente s c h e n d e n ;
— konkrete sancties worden
getroffen tegen de personeelsleden van de gemeentediensten en van de aan de
gemeente
ondergeschikte
diensten die de taalwetten
overtreden door feitelijke faciliteiten toe te staan en
zelfs te v e r l e n e n ;
— een op lange tijd sluitend
gronden
woningbeleid
w o r d t gevoerd.

Megaton op
VUJO-tee-dee
Megaton, het tweemaandelijks tijdschnft van V U J O Nieuw Gnmbergen
zal, als propaganda voor de V U J O vredestocht op 12 november e k ,
naar alle VUJO-leden van het arrondissement Halle-Vilvoorde
worden
verzonden
Kernen die hiervan willen gebruik
maken om via Megaton hun leden
van een en ander op de hoogte te
brengen dienen hun teksten en berichten te zenden naar « Megaton »-redaktiesekretanaat
Beigemsesteenweg
146, 1850 Gnmbergen, uiterlijk vnjdag
13 oktober 1978
De teksten kunnen ook afgegeven
worden tijdens de arrondissementele
tee-dee, op vrijdag 6 oktober in de
Waltra-kelder te Brussel

FILMTHEATERS!
5 - 1 0 t o t 11-10

I

studio
TERVUREN
NIVWF stelt voor
Donderdag 20 u 30
Vrijdag 22 u 30
KT
II pleut sur S a n t i a g o
Zondag 1 3 u 3 0 e n 1 6 u
KT
The S l i p p e r and the R o s e
(The story of Cinderella)
Vrijdag, zaterdag en woensdag
20 u 30
Zondag 18 u 30
KT
Live and let die
Zondag, maandag, dinsdag 20 u
30
KNT.
D o g Soldiers
(Who'll stop the ram"?)

KURSAAL TURNHOUT
Zondag 15 u

KT.

D e viervoetige
kandidaat
Film van Walt Disney
Vrijdag en zaterdag 20 u
Zondag 20 u 30
Maandag en dinsdag 20 u 30
KT
T h e last W a l t z
Vrijdag en zaterdag 22 u 30
Zondag 18 u
KNT
Malicia
NIVWF stelt voor
Woensdag 20 u 30
II pleut sur

KT

Santiago

TIENEN

Haacht kreeg eigen langspeler
initiatief en Icoördinatie
Michael Godijns (VU)
Ondanks voetbal- en Holocaust-konkurrentie waren in de gemeentelijke feestzaal Breugels Gasthof een 100-tal belangstellenden v o o r de voorstelling van
de Haachtse LP van het dorp.
Dat het Jaar van het D o r p tot meer kan leiden dan de traditionele pensenkermis of braderie bewees onze kultuurschepen Michael Godijns Via de pas
opgerichte kultuurraad had hi) in het begin van het «jaar» reeds de idee
geopperd van een dergelijk projekt met de muziekverenigingen Een buitenkans natuurlijk v o o r de talrijke vrijetijdsmuzikanten. Mede op hun aandringen
werd het skepticisme van het gemeentebestuur vermurwd. Dank zij de
gemeentelijke financiële steun en na enkele vergaderingen, een berg koordinatiewerk en de nodige oefenstonden werden in mei en juni een 12-tal nummers klaargestoomd voor het vinyl.
V o o r de uitvoering w e r d getekend
door de kon fanfare van Sint-Adriaan,
het jeugdkoor van Tildonk, Sjaloom Tildonk, het orkest William and his Jets
(HaachO, de kon fanfare Sint-Hubertus van Wespelaar, kleinkunstenaar
Yvo Delcon (Haachü, de kon fanfare
Sint-Cecilia Haacht, het orkest The
Mehans (Tildonk), de kon muziekmaatschappij Recht en Vooruit Wakkerzeel en de harmonie De Werker
van Haacht
Bekroning « M a r s Jaar
v a n het D o r p »
Het prachtige slotnummer van de
hand van de Haachtse komponist Willy Van Cauwenberghe heeft ondertussen reeds geschiedenis gemaakt Willy kwam een tiental jaren geleden met
« Zondagsbal» en « Jenny » in de top10-belangstelling en bleef er via zijn
liedjes voor o m Michah Marah, Johnny White en Kalinka In '77 komponeerde Van Cauwenberghe de eerste Vlaamse musical « Veel geluk professor » (Kon Opera van Gent), waarmee men volgend jaar op rondreis wil
gaan Ondertussen w e r d ook reeds
een musical-bewerking gemaakt van
« JIJ bent een dikkop » (Annick) en van
« De kommissans gaat uit stelen » (tvopnamen zijn in beraad)
In maart jl stelde Michael Godijns
hem voor een « Mars van het Dorp »
te schnjven, die door de Haachtse
muziekmaatschappijen
gezamenlijk
kon worden uitgevoerd Het w e r d
eens te meer een sukses Het ministerie van Nederlandse Kuituur bekroonde het nummer tot « M a r s van het

Jaar van het Dorp», en nu reeds
w o r d t het door een 50-tal muziekmaatschappijen over gans Vlaanderen gespeeld
Andere Haachtse komposities op de
langspeler zijn het poëtische «Als ik
JOU zie » van Y v o Delcon, de hitgevoelige «Love Express» van Stef Maes
(William and his Jets), «Verlangen»
van Paul Guillaume (Mehans) en de
klassieker « Lentezang » van de legendansche Haachtse komponist Theofiel Duson, de kermiskoning van de
jaren twintig Gaston Michiels is de
man die na een ware speurtocht door
Oost-Brabant enkele partituren van
deze virtuoos kon bemachtigen Vermelden w e nog dat het hoesontwerp
(Achiel Bidee) en de technische leiding (Geert Mestdagh) eveneens in
«eigen» hand waren
O p b r e n g s t ten v o o r d e l e
v a n d e kultuurraad
D e flinke verkoop op de premièreavond en op de Haachtse jaarmarkt is
ondertussen een hart onder de nem
van de Haachtse kultuurraad Omslachtige statuutproblemen verhinderden tot nog toe rechtstreekse subsidie zodat de winst van dit dorpsprojekt een voorlopige financiële oplossing betekent W e vernamen dat de
raad de gelden zal spenderen aan
akties rond het komende «Jaar van
het Kind »
«Galmen uit Haacht», stereo/mono
Discus nr 7006, verkrijgbaar tegen
250 fr aan de loketten van de gemeentehuizen
Mark Vermylen

VU-Grimbergen
prezenteert Melopee
Volksunie
Nieuw-Grimbergen
in
samenwerking met het Karel Bulsfonds Gnmbergen prezenteert op vrijdag 13 oktober om 20 u. in het kultureel centrum Strombeek-Bever kabaretgroep Melopee met een eigentijds
kabaretprogramma « W a t een Leven »
met facetten uit het leven van elke
dag
Toegansprijs 90 fr, voorverkoop 70 fr
Toegangskaarten te bekomen kultureel centrum SB, bestuursleden V U
Nieuw-Gnmbergen, kernleden V U J O
Nieuw-Gnmbergen, bestuursleden Karel Bulsfonds Grimbergen

'Zondag 13 u 30

V U J O , Karel Bulsfonds en Federatie
Vlaamse Vrouwen uit Meise-Wolvertem leggen samen een bus in naar
Nekka 1978 te Antwerpen op 15 oktover a s Inschnjven bij
— V U J O Peter Carnere, Mechelbaan 32 te Meise, tel 2 6 9 2 9 5 2
— K B - F o n d s Richard Herteleer, S t Elooiweg 5 te Oppem, tel 2 6 9 2 6 0 6
— FVV Mevr Carnere-Voets, Mechelbaan 32 te Meise, tel 2 6 9 2 9 5 2
— Roel Van der Stighelen, Godshuisstraat 44 te Wolvertem, tel. 2 6 9 1 7 0 4
— Maurits Passchyn, Vilvoordsestwg
81 te Meise
Busreis -I- ingang sportpaleis kosten
samen slechts 150 fr

Sociale bewogenheid
te Diibeek
Het Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum wil in samenwerking met Vormingscentrum L Dosfel een inspanning doen om de politieke en maatschappelijke problematiek opnieuw te
verbinden met ideeën en beginselen
ZIJ nodigt alle VU-leden en geïnteresseerden uit tot een cyclus van 12 dialooguren over «Sociale bewogenh e i d - o l v Edgar Delvo De cyclus
wordt georganizeerd in het ontmoetingscentrum Westrand te Dilbeek, telkens om 20 u
Eerste onderwerp «De sociale dimensie van het mens-zijn » op vnjdag
6 oktober

Flinstone

Vrijdag en zaterdag 20 u
Zondag 15 u en 19 u
Maandag, dinsdag en woensdag 20 u
KNT
Tweede week
Lemon Popsicle
Vrijdag en zaterdag 22 u 30
Zondag 21 u
KNT
Y o u n g Lady C h a t t e r l e y
Zaterdag en zondag 17 u

KNT

Easy Rider
NIVWF stelt voor
Donderdag 20 u 30
Il p l e u t sur

Meise-Wolvertem
naar Nekka

KT

The man c a l l e d

KT

Santiago

LEUVEN 1
18 u
Vijfde en laatste week

K.N.T

H e t v e r l o r e n Paradijs
14u-20u
KNT
Tweede week
Midnight Express
22u15
K.T
G r u p p e n b i l d mit D a m e
KT.

16u - 2 4 u
Rocky

LEUVEN 2
15u30
Tweede week

KNT
Première België

En O c h En
19u30
Zesde week
Looking for M r .

KNT
Goodbar

Film van Richard Brooks met
Diane Keaton
1 3 u 3 0 , 1 7 u 15,21 u 45

KNT

Saturday Night Fever
Met John Travolta
24TI

KNT
Litte Big M a n

Film van Arthur Penn met Faye
Dunnaway en Dustin Hoffman.

WIJ ai

KRITKCH 0€KeK€ri

Gerard Vekeman heeft
zijn dorpke ach zo lief
Die eerste keer dat ik «Ikke met
de Rikke» hoorde dacht ik — en
wellicht vele anderen met mij —
eindelijk, daar is Yvan Heylen
terug met een tof singelnummer.
Achteraf murmelde de prezentator een naam als Gerard Vekeman, een voor mij onbekende
naam die wellicht het plaatje had
aangevraagd of aan wie het was
opgedragen.
Het
nummertje
kwam tussen de soep en de
petat weer terug en iets zei me
dat het Heylen niet was. Tot
Gerard dan zelf voor de pinnen
kwam met een eerste elpee en
een uur lang interview op de
radio. Op de achterflap kreeg hij
een «voorwoord» van Kultuurminister Rika De Backer, het embleem van het «Jaar van het
Dorp» gekleefd, een foto in de

schaduw van het dorpstorentje.
Hij is een « natuurminnend dorpsmens, ... schrijft gedichten, schildert, en maakt liedjes...» Een rustige figuur-met-baard, die in de lijn
van Willem Vermandere, Jan de
Wilde, Wannes voor Antwerpen
en Walter voor Gent, voor eigen
streek
een
kultuur-symbool
wordt, en meteen de hoogste
zegen meekreeg.
De kleinkunst is dus niet dood.

Wat Caerard Vekeman beschrijft
in zijn meestal zeer eenvoudige
liedjes is het alledaagse leven op
het platteland, met de harde gezelligheid van vroeger, kristelijke
achtergrond en opvoeding die
zijn sporen nalaat, genietend van
het stille leven «Tussen Zottegem
en Gent». Daar zeggen de mensen nog allemaal goeiendag, en
spelen de kinderen nog lijk vriendjes ondereen... en waar 't rustig is

Onder de auspiciën van de World
Press Photo Holland Foundation
by Telebook Amsterdam verscheen het World Press Photo
1978 een indrukwekkende selektie uit niet minder dan 3.700 foto's
uit 50 landen door 714 fotografen!
In een voorwoord schetst jurylid
Alfred Eisenstaedt uit New York,
zelf persfotograaf (Time) de ontspannen sfeer waarin de selektie
verliep. De jury bestond uit negen
man uit Amerika, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Hongarije, Japan,
Nederland, Rusland en Zweden.
Het leidmotief bleek te zijn, de
hele wereld een voorbeeld van
toewijding te geven.

verkiezingen
In het jongste nummer van «Tijdschrift voor Diplomatie» (nr. 2,
^^ktober 1978) schetst
Mark
Grammens (die dezer dagen met
de «Prijs van de Vlaamse
Leeuw» werd bedacht) een ideaalbeeld, waaraan de kandidaten
voor het eerste verkozen Europees Parlement zouden moeten
beantwoorden.
Dat hij daarbij herhaaldelijk de
voorstanders van het Egmontpakt verwijten maakt en hen niet
aangewezen acht om de grote
opdracht van een Europees mandaat te vervullen, verwondert ons
van deze overigens talentvolle publicist niet. De verwijten zijn trouwens « diplomatieker» geformuleerd dan in het weekblad «De
Nieuwe». Noblesse obliae. .

Abonnementsprijs 1.000 fr. (België
en Nederland). Prk. 000-0015691-74
De Nieuwe Pers, Zolalaan 3 1 , 1030
Brussel.

WIJ 11

De selektie beslaat alle aktualiteiten in deze, onze wereld. Er zijn
prachtige koppen bij, snap-shots
van alle mogelijke manifestaties
en gebeurtenissen, dit alles blijk
gevend van een vaak verbluffende techniek en ook dikwijls uitstijgend boven de anekdotiek. Leslie
Hammond werd bekroond met
een monumentale opname van
vluchtende betogers in een voorstad van Kaapstad.
Wie een idee van het wereldgebeuren 1978 in beeld wil hebben
— door vaklui — kope dit boek
voor slechts 150 fr.
Uitgeverij Helios, Kapelstraat 222 2080 Kapellen.

Twintig Eeuwen
Vlaanderen

Jos Hendrickx te Leuven
Tot 22 december loopt in de Faculty Club, Groot Begijnhof te Leuven, de tentoonstelling met werk van Jos Hendrickx. De tentoonstelling begint op zondag 1 oktober en is elke dag open van 10 tot 20 u.,
zondag tot 16 en zaterdag gesloten.

De uitgeverij «Heideland» stelde
tijdens een ontvangst in het IPC
te Brussel, deel 9 voor van het
standaardwerk «Twintig eeuwen
Vlaanderen ». Er werd een eksemplaar aan de vertegenwoordiger
van minister De Backer overhandigd. KR-voorzitter Coppieters en
eregoeverneur Roppe woonden
de ontvangst bij.
Namens de uitgeverij herinnerde
de h. Marcel Beerten aan de uitgave van «Het Panteon van de
Nobelprijswinnaars voor literatuur », gestart te Brussel in 1956.
In 1963 werd eveneens te Brus-

Over iconingen en buroicraten
Onder deze titel publiceerde prof.
dr. Raoul C. Van Caenegem, gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent (RUG), een uitgebreide studie over oorsprong en
ontwikkeling van de staatsinstellingen. Dit werk is, zoals de schrijver in een voorwoord beklemtoont, geen filozofische belijdenis in enige rechtlijnige of wetmatige teologie doch slechts een historische vaststelling. Aanleiding
tot het schrijven van dit boek was
de opdracht van de fakuiteit van
de Rechtsgeleerdheid van de
RUG de kursus te doceren « Oorsprong en ontwikkeling van de
hedendaagse
politieke
instellingen » tien jaar geleden. Omwille
van hun drukke medewerking
droeg de auteur zijn boek op aan

men zich ne vreemde mens.»
Liefst dan maar zo snel mogelijk
terug naar de veiligheid van het
dorpje, terug naar de ouden tijd,
naar het ongekompliceerde leven
van de boerderij, het leven in het
hoenderhok, naar de volle natuur.
Trieste vraag is wel « Hoe lang zal
ons dorpke nog bestaan ? » om af
te ronden, en rijzen de vragen
van verstedelijking, het verdwijnen van de dorpskern, de gebondenheid aan het moderne leven.
Waar hij zich alvast tegen verzet.
(IBC-DB-337801).
Sergius

World Press
Photo '78

De Europese

Verder in dit nummer Moboetoe
(E. Troch); Nijerere's
Tanzanië
(M.G.); Dekolonizatie van de westelijke Sahara (Rik Coolset); De
Westeuropese belangen in zuidelijk-Afrika
(Jos Kestenne); Beschouwingen n.a.v. 'het slangenei' (J. De Visschere); De TV
heeft de kijkers die ze verdient
(Willem Van Laeken); De spektakelkultuur in de politiek (Jan Servaes); De impakt van de multinationals in Europa (Annie Smets).

om te leven... In drie van de tien
titels komt «dorpken» terug, dat
hij lief heeft, en waar «een boer
die werkt van 's morgens vroeg »
nog te vinden is.
« Daar voelt ne mens em thuis».
Meer overtuigende woorden zijn
echt niet nodig. Over het nabij
gelegen Baaigem heeft hij enkel
goeie dingen te zeggen, en jeugdherinneringen spelen een vrij grote rol ook in de teksten van de
achterflap.
Over Brussel blijkt niet veel
goeds te vertellen: «daar voelt

de studenten, die met hun suggesties, vragen en opwerpingen stimulerend werkten.
De schrijver zegt verder dat hij
ahw uit het niets moest werken,
een boeiende en grote taak, die
schrijver en medewerkers als uitermate boeiend kenschetsen.
Het boek is in een heldere stijl
geschreven, al doet het hier en
daar «droog» aan. Daarvan zal
de geschoolde lezer geen last
hebben.
In feite poogt dit boek een juist
begrip van de hedendaagse toestand te geven, via de historische
benadering, hoofdzakelijk
met
een overzicht van 15 eeuwen
Europese staatsinstellingen. W e
leven thans in de welvaartstaat
met wetten en ambtenaren, wet-

ten die door de politici worden
gemaakt onder druk van belangengroepen en
deskuundigen
technokra'.en.
In de huidige politieke en sociale
situatie kan men thans drie hoofdtypes onderscheiden. In de industrielanden is het parlement de
hoogste politieke macht, met een
vrije marktekonomie en een vrije
menings- en informatie-uiting. In
de tv\^ede groep is de ontwikkeling eveneens hoog, doch is er
slechts één partij, terwijl één ideologie primeert. De vrije onderneming is slechts marginaal. Het
staats- en partij-apparaat kontroleert alles: produktie, distributie
van goederen zowel als de verspreiding van ideeën en informa-

tie. De derde groep bestaat uit
landen met een agrarische ekonomie, beperkte administratieve onderbouw, geringe ontwikkeling en
massale armoede. De militaire diktatuur is er frekwent. « Slechts de
talrijke elkaar kruisende ontwikkelingen in het verleden geven een
passende uitleg over deze Ingewikkelde fenomenen,» aldus de
auteur.
Er is een ruime algemene bibliografie, een reeks autentieke dokumenten, vertaald en met kommentaar. Een index van persoons- en
plaatsnamen besluit dit belangwekkend boek.
Uitgave Elsevier, Brussel-A'dam.
383 biz. 770 fr.

sel de honderdste Vlaamse pocket voorgesteld en in 1972 werd
in het stadhuis van Brussel het
startsein gegeven van de monumentale «Twintig eeuwen Vlaanderen ».
«In de 33 jaren van ons bestaan
hebben w e getracht kultuurbewust te werken, omdat zulks gewoon plicht is, zeker in Vlaanderen », aldus de h. Beerten. Daarna
stelde de h. Michiel Vandekerckhove het deel 9 voor, namens de
hoofdredaktie van dit werk.
Daaraan werkten mede de hh.
Maurits Gyselinck, prof. dr. Alfons
Vander Stichele, Jef Van Der Perre, dr. Emiel Willekens, Karel Hemmerechts, Leo Schevernels, dr.
Mare Laenen, dr. Hendrik Cammaert. Marcel Coppens, Wouter
De Bruyne, André De Groeve,
Beatrijs Wellekens-De Vis, wijlen
Dom Bernard Copray OSB, Emiel
Vinck, pater Jan Feyen (norbertijn). Luk Devriese, René De Witte
en Hugo Eggenstein.
In dit deel worden verscheidene
facetten van de socio-kulturele
ontwikkeling van het Vlaamse
volk behandeld. Het kulturele aspekt werd in de beperkte betekenis toegelicht (geestesleven, taal,
onderwijs,
wetenschapsbeleid,
kommunikatie, volksontwikkeling,
enz.).
Het sociale werd ruimer opgevat,
nl. als dat wat verband houdt met
de gehele menselijke samenleving. «Twintig eeuwen Vlaanderen » zal aldus in de volgende lente volledig afgewerkt zijn, een
prestatie die algemene waardering wekt. (Sw)

5 OKTOBER 1978

Dat een woning méér kan betekenen dan alleen maar
« een-dak-boven-het-hoofd
», méér dan « een goede belegging^ 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
wandbekledingen, ongezonde dakbedekkingen
of isolaties.
Ook wij hebben jarenlang moeten studeren en experimenteren vooraleer wij de oorzaken van ademnood,
lusteloosheid, agressiviteit,
hoofdpijn,
slapeloosheid,
allergie,
angst of slechte spijsvertering gingen zoeken en vinden
in onbiologische woon-, slaap- en badkamers, in schadelijke 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-

badkamer verliest geen vitale energie, geen
straalkracht
aan vijandige of kille
muurtegels.
Na de feestelijke inzet in de badkamer gaat het feest verder 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 geweten ! We hebben alleen maar nagelaten het eerder nuttig
voor ons aan te wenden! Maar vanaf nu kan het! Het
kan! Het is mogelijk! U hoeft het alleen maar te willen.
En 't is eenvoudig! U hoeft alleen maar vrijblijvend
on^
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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN
600 ARBEIDERS

1001 MOGELIJKHEDEN

KUNNEN

ONZE INFORMATIECENTRA:
2610
1000
3600
9000
3000
2700

WILRIJK, Pr. Boudewijnlaan 323
BRUSSEL, Kolonienstraat 50
GENK, Winterslagstraat 22
GENT, Onderbergen 43
LEUVEN, Brusselsestraat 33
SINT-NIKLAAS, Zamanstraat 54

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(031) 49.3900
(02) 219.43.22
(011)35.44.42
(091) 25.19.23
(016) 23.37 35
(031) 76.73.27

Alle dagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur.
Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14tot 16uur.

(Advertentie)
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Liesje Matheus:

Voor kant laat ik
de afwas staan !

KANTDAG
stedelijke feestzaal
botermarkt mechelen
zondag 15 oktober 1978 van 14 tot 21 u.

Huisvlijt
Liesje Matheus komt uit een echt
Vlaams gezin. Van kleins af werd de
kinderen de liefde voor het mooie
geleerd, voor de eigenheid van ons
volk, maar vooral voor de dingen die
écht zijn, geen namaak. Dat hield in
dat ook veel zelf moest gedaan worden en daar hou je later veel aan over.
In de groep Tierelantijne Is plaats voor
volksdans, volksmuziek en oude ambachten. Een kringloop die nogal vanzelfsprekend lijkt maar waar meer
komt bij kijken dan men denkt. Even
alles op een rijtje.
Volksdansers hebben kant aan de kleren nodig, dus wordt kant geklost. Wie
wil klossen heeft een kussen en klosjes nodig, dus worden de klosjes zelf
gedraaid. Volksdansers willen volksmuziek, daarvoor zijn oude instrumenten nodig, dus worden die zelf in
elkaar gestoken. En zo zit je vanzelf
middenin de oude ambachten.
Z o ontstaat wat men later het studiecentrum voor oude ambachten is gaan
noemen. Een atelier waar zowat alle
oude ambachten op de juiste wijze
worden beoefend. Stoelen biezen,
spinnewielen en muziekinstrumenten
maken, weven, spinnen, klompen hakken, kantklossen...

Edel

l

Liesje Matheus: 'Kant maken Is voor
mij een edele bezigheid. Als het ware
uit het niets — een kleine, onbeduidende draad — iets maken dat mooi is en
origineel
" De waanzinnig doorgedreven
industrializering met zijn onbegrensde mogelijkheden heeft ons doen
teruggrijpen
naar wat eens het prachtigste
en
meest begeerde in de wereld
was:
kant Vlaanderen had dat te bieden. En
Vlaanderen alleen, men kwam zelfs uit
Engeland om onze Vlaamse kantwerksters te schaken!
» De zucht naar de oude ambachten
en de folkloremarkten is de uiting van
de vlucht naar de handenarbeid. V^ij
hebben het allemaal veel te groot
gezien. Wij willen terug naar de kleine
dingen, gesneden naar de maat van
de mens, onze maat
o De building wijkt voor het hoeveke,
het industriebrood voor het zelf gebakken brood, de chemische groente voor
de makro-biotische, de eeuw van de
industrializering voor het Jaar van het
Dorp...»

WIJ 14

MECHELEN 'Inderdaad!
Voor een kantwerkje laat ik mijn afwas staan /» Dat zegt ons
Liesje Matheus, ze is ontroerend in al haar eerlijkheid. Ze meent het echt want kant is voor
haar het einde. Niet zomaar sinds de oude
ambachten overal in de mode zijn, nee sinds
altijd. Want de moeder van Tierelantijne — de
Mechelse volksmuziekgroep — en van het studiecentrum voor oude ambachten heeft sinds
altijd gezworen bij echt natuurlijke materialen:
katoen, wol, vlas. Daar houdt ze van, ze is er
gewoon weg van. Heerlijk is dat in deze onverbiddelijke tijd van plastiek, kunstvezel en
namaak...

Liesje is afkomstig van het goede stedeke
Lier, ze draagt met zich een beetje van zuster
Symphorosa mee, van een begijntje, van Pallieter ook want geestig kan ze zijn, maar ook veel
van de Fé. Je merkt vlug dat ze een groot hart
heeft. Moet ook, als moeder van zeven kinderen... thuis, en ik weet niet hoeveel na 15 jaar
ononderbroken werking met twaalfjarigen in
Tierelantijne. Liesje wou haar dansertjes in een
keurig pak met veel kant, voor de meisjes aan
de kap, voor de jongens aan de mouwen. Maar
zij vond geen kant — ook al bestaat er Mechelse k a n t ! —. buiten de peperdure natuurlijk. Er
moest wat op gevonden worden en dus werd
zelf kant geklost...

« Kant is peperduur, maar wie een origineel stuk wil betaalt graag de prijs. Let
op, kant komt nog terug in de mode.
Wellicht
wordt
het opnieuw
een
schoolvak zoals volksdans, en dat
zowel voor jongens als voor meisjes.
De ervaring heeft mij echter geleerd
dat heren het best kantklossen... Ja,
kant komt terug. Het moet maar dat
een of andere modekoning het in zijn
modieus hoofd krijgt en daar heb je
het.."

geweten,
Vlaamse
kinderen
van
twaalf leren Waalse
humaniorastudenten in het Nederlands hoe ze moeten
spinnen en kantklossen! Op zo'n ogenblik besef je dat wij als volk iets betekenen, dat er wat in ons zit Maar we
moeten het willen tonen!
" Op het wereldfestival van volksmuziek (folk) te Wales wordt elk jaar een
grote prijs uitgeloofd aan de groep die
het vaardigst is in het maken van oude
instrumenten.
Prijs voor de ganse
groep: de reisonkosten terug. Op zo'n
festival dingen 12.000 kandidaten mee.
Moetje nu weten: de jongens van Tierelantijne uit Mechelen winnen de eerste prijs!»

Klompen aan de voet
Een voorbeeld ?
"Hoe werden klompen door de kinderen niet geschuwd als een symbool
van armoede en achterlijkheid ? Mijn
kinderen hebben altijd klompen gedragen. Eentje werd zelfs van school
gestuurd... omdat hij te veel lawaai
maakte! Maar sedert een paar jaar
geleden de klompen uit Skandinavië
overwaaiden moetje klompen dragen.
Als je er geen draagt ben je niet meer
van je tijd, ja zelfs achterlijk...
'Kant
krijgt zijn beurt wel. reken
maar!»

Voetbalkant
Vijftien jaar ervaring met een volkskunstgroep brengt heel wat anekdoten mee. Liesje Matheus schudt er
enkele uit het geheugen.
«Ooit werd in Mechelen een groots
Feest van de Vrede op touw gezet Er

Kantdag

Liesje Matheus vroeg ooit de kinderen van haar groep in een tekening de geest van de
volkskunstgroep uit te beelden. Een klein
meisje
tekende
bovenstaand
figuurtje. Het werd het symbool van
Tierelantijne, Schrijnstraat
20, 2800
Mechelen
(015/21.71.25).
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werd veel volk verwacht en ook onze
groep zou een paar nummertjes mogen versieren. Op de feestdag zelf bleken er niet zo veel Mechelaars
voor
de vrede te zijn. Op een pastoor na
was alleen onze groep aanwezig. En
toch hebben wij het feest gevierd voor
de eenzame pastoor en de lege zaal,
want de rest van Mechelen wou blijkbaar geen vrede...
" Jef Weyns, dé man van Bokrijk, had
in het vooruitzicht van zijn pensioen
een lijstje klaargemaakt met zaken die
hij zo nodig moest doen. Bovenaan
stond: leren spinnen. Het heeft met
mogen zijn want deze
merkwaardige
man overleed op de vooravond van
zijn
opruststelling...
» Een keertje trok Tierelantijne met de
jeugdvoetbalploegen
van Racing Mechelen naar Poitiers (Frankrijk) op reis
Wij hebben ons daar kostelijk geamuseerd, tot zelfs een gemengde voetbalmatch in klederdracht
Wij voetbalden
mee en de jonge sjotters
volksdansten!

Liesje Matheus doet er echt wat aan,
de centen die de kursussen en de
voorstellingen opbrengen verdwijnen
in het studiecentrum, een prachtig
pand in Oud-Mechelen.
De overheidssubsidies zijn aan de
zeer magere kant maar met haar 15jarige ervaring in volksdans, volksmuziek en oude ambachten mag Liesje
Matheus gerust zeggen dat ze het allemaal bekeken heeft. In weerwil van de
velen die, gebruik makend van de
modetrend, wat aanklungelen op jaarmarkten en foren.
Een bezoek aan haar Kantdag, op 15
oktober a.s. te Mechelen, zal haar dan
ook deugd doen. Want Liesje, anders
altijd zo opgewekt, kan ook treurig
zijn.
Liesje Matheus : « Wij hebben te Brussel het prachtigste kantmuseum
van
de hele wereld, maar er gaan jaren
voorbij dat er geen mens over de
vloer komt!»
MVL
Op de affiche van de eerste Kantdag van
Tierelantijne staat de foto van de laatste
kantwerkster
van Mechelen, uit 1906.

» Een Franstalige school in Waterloo
organizeerde
in het kader van het
Rubensjaar
een
Nederlandstalige
week. In Nederland
werd
gezocht
naar een groep die de leerlingen in
goed Nederlands wat kon bijbrengen
over folklore. Uiteindelijk kwam Tierelantijne in aanmerking. Heb je het ooit
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