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Er zf |n er, 
die om 
de chaos roepen 
Tindemans heeft wel een bijzonder akelig moment geko
zen om het land 'm de krisis te storten. Precies op dit 
ogenblik leent Beigië in het buitenland negen miljard, 
alleen maar al om de werkloosheidsvergoeding te kun
nen uitkeren. Vorige maand stonden in het staatsblad bij
na 250 faillissementen. De monetaire situatie is rampza
lig en er is weinig nodig om de zieke frank helemaal 
plat te krijgen. 
Deze sombere achtergrond past allerminst bij het 
bedenkelijk grof spel dat dezer dagen wordt gespeeld. 

Zie biz 3 I 
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WAT IS EEN 
HANDTEKENING WAARD? 

De rechtsstaat 
heet bedreigd te zijn 

Wordt de rechtsstaat echter gediend 

door diegenen, wier handtekening 

niet méér waard zou zijn dan de inkt 

die er voor werd gebruikt? 

Zie bladzijde 7 
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HERDENKING 
Wanneer op de Wim Maes-herden 
king van 1 oktober jl sprekers zoals 
Karel Dillen het woord krijgen vind ik 
het laaghartig zulke individuen aan 
het woord te laten Ik was daar uit 
sympatic voor de overleden Maes en 
zijn familie terwijl dit van Dillen met 
kan gezegd worden Karel was aan
wezig om van de situatie nog eens 
gebruik te maken om in de belangstel
ling te staan en zijn gal uit te spuwen 
over de Volksunie Indien hij vroeger 
met alles in steek had gelaten om de 
vlucht te nemen had hij nu een veel 
betere uitgangspositie gehad om anti-
Egmonter te zijn Maar ja dat is meer 
een zaak voor mannen mannen die 
de doden met onteren door herden 
kingsplechtigheden tot een onkorrek 
te samenkomst te willen omvormen 

J B Schelle 

DEMOKRATIE? 

Zopas ontving ik het tijdschnft van de 
VVB-Brabant Daarin wordt uitgeno
digd tot een vormingsdag over de-
mokratie Het provinciaal bestuur no
digt uit om «ons te bezinnen over 
de demokratie en vooral dan om de 
demokratische ( ' ) besluitvorming te 
situeren in verband met he* Egmont-
pakt » 
Hoe tevreden ben ik dat een organiza-
tie als de V V B zich over de demokra
tie wil bezinnen nadat zij van de 
onmondigheid van haar leden mis
bruik heeft gemaakt om zich uit te 
spreken t o v Egmont en Stuyven-
berg 
De werkelijkheid is anders 
Een staaltje van VVB-demokra t ie ' 
Het vlindertje met mijn naam en 
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adres spontaan de VVB aangeboden 
n a v haar betoging te Vilvoorde be
vat nog steeds een spelfout Ik vind 
deze fout in heel wat aan mij gerichte 
bnefwisseling terug 
Waar eigent de V V B zich het recht 
toe mijn adres door te spelen aan 
financiële en andere instellingen ' 
Zich bezinnen over demokratie "̂  Dag 
Jan I 

Naam en adres 
bij de redaktie bekend 

KAV-KLAUW 

Dat wolven steeds wolven blijven 
ook al zijn zij gehuld in de spreekwoor
delijke schapevacht altijd en overal 
hetzelfde gehuil en dezelfde kwalijke 
geur verspreiden waar ze ook huizen 
bleek nog maar eens uit de belevenis
sen van Leentje van Dessel uit Kes-
sel ( « W I J » van 51078) 

OPENBAAR CENTRUM voor 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van ANTWERPEN 

In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant 

GEGRADUEERDE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

bruto-aanvangswedde: 32.513,-fr. per maand of 
32.945,-fr. met haardgeld 

GEGRADUEERDE VROEDVROUWEN 
bruto-aanvangswedde: 32.513,-fr. per maand of 

32.945,-fr. met haardgeld 

PSYCHIATRISCHE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

PEDIATRISCHE VERPLEEGKUNDIGEN 
bruto-aanvangswedde: 32.513,-fr. per maand of 

32.945,-fr. met haardgeld 

GEBREVETTEERDE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

bruto-aanvangswedde: 30.353,-fr. per maand of 
31.217,-fr. met haardgeld 

VERPLEEGASSISTENTEN 
bruto-aanvangswedde: 29.345,-fr. per maand of 

30.202,-fr. met haardgeld 

ZIEKENOPPASS(T)ERS 
bruto-aanvangswedde: 27.073,-fr. per maand of 

27.937,-fr. met haardgeld 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van een wettelijk diploma. 
Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor bijkomende 
weddeverhogingen. 
Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten zijn alle 
andere verpleegkundige specialisaties voorzien, waaronder be
jaardenzorg. 
Toepassing der 40-urige werkweek. 
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot 2 jaar. 
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt bij 
hun indiensttreding kunnen in aanmerking komen voor vaste 
benoeming indien zij hun aanvraag indienen uiterlijk op 
3 nov. 1978 op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, 
Antwerpen en het inschrijvingsrecht betalen ten bedrage van 
120,-fr. 
Verplicht inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te 
bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (tel. 031/31.09.70 - 32.98.35). 

Haar ervanngen werden op dezelfde 
trieste wiize beleefd door Lutqarde 
Du Pre uit Lembeke Vier jaar geleden 
vestigde zij zich met haar gezin te 
Lembeke prachtig dorpje met velden 
en bossen ook CVP-burcht cum lau-
de (18 jaar geen gemeenteraadsver
kiezingen) Spoedig aangezocht door 
de gevestigde KAV afdeling werd zij 
lid na een jaar reeds bestuurslid ver
kozen van jong-KAV Dit tot ieders 
voldoening Geprezen en verheerlijkt 
om haar werkkracht en sociale inzet 
tot de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976 Bij de fusie Kaprijke-Lembe-
ke ging haar man mee op de lijst 
«Gemeentebelangen >• en daarmee 
was de goede zaak voor de KAV blijk
baar verkorven 

Het bestuur van groot-KAV (de oude 
re dames) onder impuls van een aan
tal CVP-raadsleden vond dat Lutgar-
de met zo best meer paste in hun 
KA V-kraam en dreigde met massaal 
ontslag indien Lutgarde nog langer 
bestuurslid bleef bij jong-KAV Hun 
vonnis moest dan uitgevoerd worden 
door de ruggegraatlozen van jong-
KAV Via bedreigingen en intimidaties 
allerhande had men hen inderdaad 
zover kunnen bewegen Er werd een 
spoedbijeenkomst gehouden waarop 
ook Lutgarde werd uitgenodigd Zon
der voorafgaande inlichting of rugge 
spraak werd koudweg medege
deeld '< Niemand hier is kwaad op u 
hoor maar in ons bestuur past ge 
toch niet meer » 

Een harde klap voor iemand die zich 
met hart en ziel inzet voor een organi-
zatie Het heeft maanden geduurd 
vooraleer Lutgarde de slag te boven 
kwam Haar Vlaamse koppigheid 
heeft uiteindelijk toch de bovenhand 
gehaald en haar vroeger zelfvertrou
wen heeft ze herwonnen 
Dit jaar is Lutgarde gestart met een 
FVV-afdeling Kaprijke-Lembeke Er is 
reeds een bestuur gevormd en het 
ledenaantal groeit Een volledig jaar 
programma met interessante aktivitei-
ten staat op stapel 
W I J wensen Leentje uit Kessel en Lut
garde uit Lembeke veel sterkte en 
goede moed De kennis dat zij met 
alleen staan in hun strijd voor een 
beter en verdraagzamer Vlaanderen 
moge voor hen een ruggesteun zijn i 

Willy Moens sekretaris 
VU Kaprijke-Lembeke 

BOVENMOERDIJKS 
ADVIES 

Naar aanleiding van een kort gesprek 
met VU-voorzitter Hugo Schiltz voor 
enige weken te Merksem mocht ik 
wel enorme informatie over het Ge 
meenschapspakt ontvangen Was 
mijn oordeel vooreerst in hoofdzaak 
gebaseerd op uitlatingen van tegen
standers van het z g <• Egmontpakt >• 
na nauwkeurige lezing van het officie-
Ie materiaal (ik ben in hoofdzaak in de 
kwestie Brussel geïnteresseerd) ben 
ik tot de konklusie gekomen dat door 
de Vlaamse onderhandelaars het poli-
tiek-mogelijke zal kunnen worden ge-
realizeerd Na dit kort gesprek stuur 
de ik Hugo Schiltz volgende brief 
Ik ben er mij van bewust dat de 
mening van een buitenlander met 
belangrijk is laat staan enig gewicht in 
de schaal legt Houd ik echter reke
ning met de in het Vlaamse land 
steeds gehoorde kritiek wat wij in het 
noorden — op zijn zachts — geen 
interesse hebben voor wat er in en 
met Vlaanderen gebeurt dan moet 
het toch ook weer prettig zijn dat er 
tenminste een persoon is die zich 
objektief tracht te informeren vooral 
als het dan nog iemand van linkse hui
ze IS 

Vrede en 
Veiligheid 
Naar aanleiding van e e n aan
tal lezersbr ieven in ons 
w e e k b l a d v o o r en tegen mili
ta i re d iens twe ige r ing d o o r 
g e w e t e n s b e z w a a r d e n dee l t 
he t V laams Internat ionaal 
C e n t r u m v z w m e e dat in 
haar s c h o o t een w e r k g r o e p 
« V r e d e en Ve i l ighe id» w e r d 
opge r i ch t 

D e z e s tud ie- en ove r leg 
g r o e p hee f t vo l gende ak tue -
le pr ior i te i ten o p het p ro 
g r a m m a 

— o n d e r z o e k van p r o g r a m 
ma's van pol i t ieke par t i jen uit 
Eu ropese l idstaten inzake 
v r e d e en vei l igheid 
—tema t i sch o n d e r z o e k o v e r 
o n t w a p e n i n g (o a N-bom), 
soc ia le ve rded ig ing interna
t ionale on tw ikke l i ngen ( N A 
V O , S A L T Helsinki) 
Ge ïn te ressee rden k u n n e n 
z ich r i ch ten to t het sek re ta -
riaat van het V I C , O m w e n t e -
l i n g s s t r a a t 15 te 1000 B r u s 
se l Tel 02-21 9 4 9 3 0 ( v ragen 
naar K o e n V a n de r Po ten 

Met belangstelling las ik,ook hoe U 
zich de politieke toekomst van de 
Volksunie voorstelt Uw stellingname 
IS beslist progressief al lijkt het mij 
overdreven U een socialist te noe
men zoals ik U hoorde noemen door 
enkele leden van uw partij Zij meen
den dit o a te moeten illustreren met 
de mededeling dat U bevnend is met 
de heer van Miert Nu is volgens Jef 
Cloeck korrespondent van «Vri j Ne
derland» de heer van Miert beslist 
geen socialist-pur-sang zodat de heer 
Cloeck ook van uw socialisme geen 
hoge dunk hebben zal 

Voor mij IS alleen van belang dat er 
eindelijk een Vlaams-nationale partij 
IS die afstand neemt van een te eng 
partikulansme die over de grenzen 
heenkijkt en die zich opstelt om op 
een vooruitstrevende manier de moei
lijkheden in onze samenleving te bena
deren en te beoordelen Ook vind ik 
van immens belang voor de politieke 
ontwikkeling van Vlaanderen dat nu 
eindeliik ook de sociaal demokraten 
zich intensief met de toekomst van land 
en volk bezighouden 

Wat in Nederland een weerstand zou 
oproepen is het door U gebruikte 
woord «volksnationalisme» Ik weet, 
dat men in het Vlaamse land meewa
rig de schouders ophaalt als weer 
eens blijkt hoe allergisch wij zijn voor 
het woord «volks» in kombinatie met 
het woord nationalisme Men dient 
echter te begrijpen dat wij in een jong 
verleden hebben geleerd hoe dit be
grip ook kan worden geïnterpreteerd 
Persoonlijk meen ik te begrijpen wat 
U er mede bedoelt alleen zou ik U wil
len advizeren — vooral ter voorko
ming van enig wanbegrip in dit land — 
konkreter te formuleren welke demo
kratische en progressieve inhoud U 
aan dit begrip geeft 
Permitteer mij dit advies Reeds zovele 
jaren ben ik in de Vlaamse Beweging 
geïnteresseerd dat ik het meer dan 
jammer vinden zou als door een mis
verstand een goed en progressief pro
gramma verkeerd zou worden gein 
terpreteerd 

N N Nederland 

Te huur uitsluitend voor Vlamin 
gen App nieuwb Dilbeek Rust 
lig Liv ing keuken 2 slaapk 
badk 2 ter, gar centr verw 
9 400 fr geen lasten 

Tel 02-5821909 

Te huur goed gelegen herberg 
Voor inlichtingen tel bierhandel 
Hellinckx St -Martens-Bodegem 
tel 02-58210 93 Adv 182 

GROOT GENT 
GEVRAAGD bekwame stik-
sters en uitsmjdsters (uitsnij-
ders) 

— Brouwerij zoekt jong echt
paar voor uitbating Vlaams cafe 
te Gentbrugge Z w senator 
Van Ooteghem - 091 307287 

Studentenkamer in Koekelberg 
te huur Voorkeur voor Vlaams-
nationalisten Inl de h Suys tel 
02-4262492 

— In nieuw gebouwd apparte
ment centrum Leuven kamer 
voor studentin te huur Matige 
prijs Tel 016 229213 of 02-
5126660 vragen naar mevrouw 
Despegel (M74) 
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De unitaristische 
valstrik 

Dat een eerste-minister in een 
land dat ekonomisch en finan
cieel naar lucht hapt zonder zijn 
ministers of zijn partners te ver
wittigen de regering in de steek 
laat, 18 zonder voorgaande. Hij 
rukt daarmee mijlenver af van het 
imago, dat hij zichzelf wil aanme
ten . dat van een verantwoorde
lijk staatsman die beheert, zoals 
het een goed familievader zou 
passen. 

Indien een knsis slechts de indivi
duele uiting zou zijn van de allerin
dividueelste gevoelens, dan zou 
men het bij deze persoonlijke 
beschouwing kunnen laten. Er 
staat echter méér op het spel dan 
de eigengereidheid, de gekwetste 
Ijdelheid of de lichtgeraaktheid 
van een enkeling. Zo past het dan 
ook, de gevolgen van deze krisis 
af te meten. 
Welke zijn de mogelijke oplossin
gen? 
Er IS ten eerste het perspektief 
van verkiezingen Sommigen spe-
kuleren daarop. De Jong-CVPers 
hebben enkele dagen geleden 
nieuwe verkiezingen geëist. 
Voor ons met gelaten : iedere par
tij — ook de onze — houdt er 
rekening mee dat ze op ieder 
ogenblik kan gekonfronteerd wor
den met het kiezerskorps. Het is 
echter onze diepe overtuiging, 
dat ons volk andere katten te 
geselen heeft dan het ondergaan 
ieder anderhalf jaar van een kies-

Er zijn er 
die om de chaos roepen 
strijd. Wat trouwens ook het resul
taat van verkiezingen zou zijn, het 
basisgegeven blijft nadien be
staan : iedere demokratische 
staatshervorming wordt afhanke
lijk gemaakt van een tweederde 
meerderheid. Dit betekent dat zij 
noodzakelijkerwijze het gevolg 
moet zijn van onderhandelingen 
en van een akkoord met franstali-
ge partijen 

Een van de Vlaamse machtsfakto-
ren tijdens de Egmont- en Stuy-
venbergonderhandelingen is ge
weest dat — voor het eerst in 
onze geschiedenis — er een goe
de persoonlijke en politieke ver
standhouding was tussen de drie 
Vlaamse partijvoorzitters. Deze 
essentiële faktor van Vlaamse 
macht dreigt hoe dan ook verlo
ren te gaan bij verkiezingen. Het 
zou een slecht uitgangspunt zijn 
voor iedere nieuwe onderhande
lingsronde in de toekomst 
Een tweede mogelijkheid — en 
sommige unitaristen dromen daar
van — is een nieuwe regerings-
kombinatie, die ofwel de gemeen
schapsproblemen in de frigo zou 
stoppen ofwel ze zou oplossen 
zonder de inbreng en de kontrole 
van de Vlaams-nationalisten. Wat 
dat betekent, hebben wij in Herto-
ginnedal, bij de grondwetsherzie
ning enzoverder tot in den treure 
gezien. Er zal wel, zelfs onder de 

meest verstokte anti-Egmonters, 
geen enkele Vlaamsgezinde ver
blind genoeg of naïef genoeg zijn 
om te geloven dat daar enig posi
tief resultaat van te verwachten 
IS. 

Eén van de weinige lichtpunten 
verleden woensdagavond, na het 
uitbreken van de krisis, was de 
behoedzaamheid van de drie 
Vlaamse partijvoorzitters, die dui
delijk geen definitieve stukken wil
den maken. Ze waren van me
ning, dat slechts het handhaven 
van de huidige meerderheid een 
uitweg biedt. De speelruimte daar
voor is wel erg eng geworden. 
Het is nochtans onze diepste 
overtuiging dat, in het belang van 
de Vlaamse toekomst, geen po
ging onverlet mag blijven om het 
Vlaamse eenheidsfront te hand
haven en produktief te maken in 
het definitief ten uitvoer leggen 
van de staatshervorming. 

De partijvoorzitters hebben er 
zich sinds het uitbreken van de 
krisis wijselijk voor behoed, exclu-
sieven uit te spreken. Politiek, ook 
wanneer ze beleefd wordt met 
het hart, moet bedreven worden 
met een koel hoofd. Het moet ech
ter duidelijk zijn dat indien er dan 
ook geen enkele exclusieve te
gen personen bestaat, er vanwe
ge de Vlaams-nationalisten een 
duidelijke exclusieve wordt uitge

sproken tegen de dubbelzinnig
heid, de dubbelhartigheid, de on
moed om leiding te nemen en de 
woordbreuk. 
Wie oprecht bekommerd is om 
de toekomst van het Vlaamse 
volk, om de mogelijkheid van de 
Vlaamse Staat, moet hopen dat 
er in de Vlaamse meerderheids
partijen voldoende moedige men
sen zijn om een allerlaatste po
ging te wagen. 
De vraag dient trouwens gesteld 
of dit nog zal volstaan. De ver
zwakking van het Vlaamse een
heidsfront — die mede het eerste 
resultaat is van het unitaristisch 
gekonkel — heeft reeds geleid 
tot de verhoogde driestheid van 
de frankofonen. 
Aan de unitaristische stokebran
den, aan de laattijdige belijders 
van de grondwettelijke maagde
lijkheid, aan de bekrompen elekto-
ralisten en aan al degenen die, uit 
berekening of uit naïviteit, de 
handlangers van de enen of de 
anderen zijn, dient duidelijk de 
vraag gesteld: is het dat wat gij 
wilt ? Is de Vlaamse onmacht uw 
doel, de kommunautaire chaos, 
het wekenlange gezagsvacuüm 
in een door de krisis zwaar geteis
terd land en uiteindelijk de totale 
onbestuurbaarheid en het avon
tuur? 
Wat ons betreft dan: zonder 
ons ' 

Middenin deze krisis, en 
vooraleer de dingen hun 
loop nemen in de een of 
andere richting, is het goed 
om nog eens duidelijk te 
stellen waarom het ons te 
doen was, is en blijft. 
Wij willen de Vlaamse 
Staat. In het Gemeenschaps
akkoord zien wij het mid
del om hem, vooralsnog 
met onvolmaaktheden en 
beperkingen, onomkeer
baar te maken en vatbaar 
voor verdere groei. 
Wij willen de Vlaamse 
Staat niet prijsgeven voor 
zogenaamd grondwettelij
ke bezwaren. Vooral dan 
wanneer deze bezwaren ge
formuleerd worden nadat 
het Gemeenschapsakkoord 
en de wetteksten die er uit 
resulteren herhaaldelijk 
goedgekeurd zijn door de 
hele meerderheid. Herhaal
delijk ondertekend zijn 
door alle meerderheidspar
tijen, door de ministers en 
door de eerste-minister 
zelf. Daarenboven goedge
keurd zijn in eerste en twee
de lezing in de Bijzondere 
Kamerkommissie, 

Wat wij wi 
Wij zijn Vlaams-nationalis
ten. Ons partijsekretariaat 
ligt aan het Barrikaden-
plein, op de hoek van de 
Omwentelingsstraat en de 
Voorlopige Bewindstraat: 
namen die er aan herinne
ren dat de rampzalige uni
taire voogdijstraat 150 jaar 
geleden uit nogal een ande
re ongrondwettelijkheid 
werd geboren dan degene 
die thans laattijdig wordt 
ingeroepen. 
Omdat wij met hart en ziel 
de Vlaamse Staat willep 
zijn we echter ook in deze 
moeilijke omstandigheden 
bereid, opening te laten 
voor een gesprek 
Pat men dit niet uitlegge 
als een teken van lankmoe
digheid. Qua overtuiging 
en qua temperament zou
den we nogal wat liever al 
onze duivels ontbinden. 
Verbale krachtpatserij is 
echter gemakkelijk. Dat is 
ons eens te meer opgeval
len toen wij in de «Stan
daard » van eergisteren 
vast konden stellen, hoe 
een geboren en getogen uni-
tarist met de houten sabel 
van een brallerig separatis
me zwaait. Wanneer wij de 
moeilijke en vaak ondank
bare weg gekozen hebben 
vn de federale hervorming 
Wn dit land, dan is het 
omdat wij nationalisten 
zijn, omdat wij Brussel niet 
willen prijsgeven, de thuis 
van honderdduizenden Vla
mingen. 

Sinds de Tindemans-grond-
wetsherziening van 1971 
kan de hervorming van de 
staat meer dan ooit slechts 
het resultaat zijn van een 
akkoord met de fransta-
ligen. Dat is niet onze fout. 
Wanneer wij met fransta-
ligen — met vaak arrogan
te en bekrompen fransta-
ligen — in een meerder
heid zitten, dan is het niet 
omdat we hen graag zien. 
Dan is het, omdat wij eens 
en vooral altijd verlost wil
len zijn van hen en van hun 
voogdij. 
Wij houden daarenboven 
van het politiek fatsoen, 
zonder hetwelk de demo-
kratie onleefbaar wordt. 
Als een gegeven woord 
geen gegeven woord meer 
is, houdt de demokratie op 
te bestaan. 
Zolang er, zij het nog 
slechts een waterkans be-
staatom, op grond van een 
eerbaar vergelijk en in 
goed fatsoen, de Vlaamse 
Staat te bereiken, blijven 
we beschikbaar. Geen mi
nuut langer. 
We klampen ons vast aan 
onze taak. We klampen ons 
niet vast aan de macht. 

tvo 
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KOMM^MW/^R 

De unitaristische 
valstrik 

Karel Van Miert 

De korte lange weg 
Van Miert is een onbeschreven 
blad in de nationale politiek Vrij 
onverwacht na het ontslag van 
Jos Van Eynde en de niet-be-
schikbaarheid van Frank Van 
Acker en andere dauphins opge
klommen naar de leiding van de 
BSP heeft hij alvast gezorgd voor 
een zichtbare generatiewisseling 
De rol van de enkeling in een his
torische ontwikkeling wordt vaak 
nogal eens overschat Slechts 
later, wanneer Van Miert het 
blad zal volgeschreven hebben, 
zal zijn eigen aandeel en dat 
van de omstandigheden nauw
keuriger kunnen afgewogen wor
den 
Hijzelf behoort met tot de vaders 
van het Egmontpakt dat voor de 
BSP door Willy Claes werd onder
tekend HIJ heeft zich echter snel 
in de matene Ingewerkt en trok in 
het eenheidsfront van de Vlaam
se partijvoorzitters, loyaal zijn 
streng 
Of de stijl en de geest van Van 
Miert reeds doorgedrongen zijn 

Antoinette Spaak 

De Brusselse erfzonde 
Antoinette Spaak heeft een po

litieke stamboom waarvan men 
moet erkennen dat hij kleurrijk is 
van blauwen groothuize van ro
den huize IS ZIJ voorzitster van 
het FDF 

Het kuneuze amalgaam dat zij 
voorzit, maakt het haar niet ge
makkelijk Het FDF overspant 
een bont spectrum van ontgoo
chelde Louvain-professoren over 
luciede maar chauvinistische 
Franse nationalisten naar Brussel
se folkloristen en zinnekes, met 
alle kleurschakeringen daartus
sen 

Deze groepen hebben alle een 
gemeenschappelijk kenmerk 
hun overgeërfde en tot een twee
de natuur geworden gewoonte 
om het in Brussel voor het zeg
gen te hebben en uiteraard in het 
Frans naast hun vage vrees en 
afkeer voor de groeiende vitalitei: 
van de Vlaamse gemeenschap 
maken hen bijzonder onderhevig 
aan allerlei vormen van bewuste 
of onbewuste Vlamingpesterij 

Men kan Antoinette Spaak en 
de meest lucieden in de FDF-top 
met ontzeggen dat zij daartegen 
— voor zover zij er zich bewust 
van worden — met ingaan Zij 
boeken daarbij met al te veel suk-
ses de lijst van kleine of grote 
Brusselse plagenjen wordt iedere 
dag langer Het heilzaamste wat 
hen kan overkomen is dat zij 
door de strukiuren van het ge-
meenschapspakt gedwongen 
worden tot de nieuwe verhou
ding waarin het Brussels gewest 
met meer zal kunnen bestuurd 

worden zonder de aktieve en 
voortdurende medewerking van 
de Vlamingen 

In de FDF-achterban zijn er 
heel wat die precies dat vrezen. 

die precies daarom nukkig wor
den Wat dan door de FDF-leiding 
vertaald werd in een grotere on-
handelbaarheid binnen de koali-
tie 

in de honderden Volkshuizen is 
te betwijfelen Als jonge man van 
een zelfbewuster Vlaamse gene
ratie treedt hij zijn Waalse kolle-
ga-partijvoorzitter tegemoet met 
een complexloosheid die nieuw is 
en dus nog opzien baart De gla
zen hebben de jongste weken en 
maanden meer dan eens geram

meld in het hoogste BSP-PSB-ce-
nakel Precies de jongste dagen 
IS deze ontwikkeling op een punt 
gekomen waarbij de BSP zegde 
om het voortaan op eigen poten 
te doen Van co-president naar 
voorzitter is voor Van Miert een 
kleine stap voor Vlaanderen 
was het een lange weg 

Wi If ried Martens 

Vrienden 
en vijanden 

Men moet een politiek tegenstre
ver de eer geven die hem toe
komt Wilfried Martens die sinds 
altijd federalist is heeft het spel m 
de koalitie behoorlijk gespeeld 

Tot en met enkele weken geleden 
in de Bijzondere Kamerkommis-
sie scheen hij de onbetwiste lei
der in de CVP De openlijke en 
verdoken tegenstanders van het 
Gemeenschapsakkoord moesten 
zich beperken tot onvruchtbare 
maneuvers in de marge 

Van meet af aan stond Martens 
echter voor de moeilijke op
dracht politiek te moeten voeren 
met een partijgenoot-premier die 
liever aan het hoofd had gestaan 
van een andere regenngskoalitie, 
met een ander programma Sinds 
enkele weken leek zijn invloed te 
knmpen hij kreeg het in eigen 
partij steeds zwaarder te verdu

ren vanwege een koalitie van 
«objektieve bondgenoten » de 
anti-Egmontgroep Verroken-De 
Bondt en de unitaristische groep 
hadden mekaar gevonden in het 
spelletje rond de grondwettelijke 
bezwaren Deze koalitie werd 
nog versterkt door de groep elek-
torale eendagspolitiekers waar
aan de CVP nooit biezonder arm 
IS geweest 
Wijlen Kamiel Huysmans is de 
auteur van de boutade «dat hij 
buiten zijn politieke vnenden, 
geen vijanden had » Wilfned Mar
tens ervaart het — ook en zeker 
in de CVP — met zeldzame lot, 
dat hij door heel wat mensen bin
nen zijn partij minder gewaar
deerd wordt dan daarbuiten 
Net zoals dat reeds in juni het 
geval was, is de sleutel tot de hui
dige knsis ook thans weer te zoe
ken bij de machtsstrijd in de CVP 

Charles Nothomb 

Een graantje 
meepikken 

Charles-Ferdinand Nothomb 
met in zijn stamboom een der 
vaderen van het België anno 
1830 en in zijn echtelijke sponde 
een Pouppez de Kettems de Hol-
iaeken, is voorzitter van de 
bestbeloonde politieke groep van 
België de kleine PSC is het 
steeds gewoon geweest een 

£^ overmatig groot aandeel te krij-
"" gen bij de portefeuilleverdeling in 

een regering 

Dat de portefeuillehonger van 
de PSC steeds zo bovenmatig 
werd tegemoet gekomen is voor
al te danken aan de CVP, die er 
vele jaren heeft moeten over 
doen en die veel lessen van de 
Volksunie moest knjgen voor
aleer ZIJ zich losmaakte eerst van 
de voogdij en vervolgens van de 
band met de Waalse zusterpartij 

Sinds de PSC zich noodge
dwongen moet terugtrekken bin

nen de horizon van het eigen 
Waals terntonum heeft zij haar 
vroeger met te evenaren unitans-
me goeddeels geruild voor een 
regionalisme Wat haar moet toe
laten, in het PSB-impenum toch 
nog wat van de kruimels mee te 
pikken Vanuit zijn onbedreigde 
positie heeft Cools haar dat goed
moedig ingeruimd — pas dem-
merdements — in ruil voor enig 
eerbetoon voor hand- en span
diensten 

Van Nothomb is al herhaalde
lijk gezegd en geschreven dat hij 
een lijfelijke afkeer heeft voor Tin-
demans en dat deze gevoelens 
wederkerig zouden zijn 

Een en ander heeft meege
bracht dat hij zonder deloyaal te 
zijn in de koalitie lastiger was dan 
de omvang van zijn partij zou wet
tigen 
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Hugo Schiltz 

Terugblik 
halverwege 

Degenen die Schiltz laagbijde-
grondse politieke ambities toe
schrijven, hebben zich nooit over 
zijn loopbaan gebogen. De VU-
voorzitter is begonnen als onaf
hankelijk Vlaams-nationaal ge
meenteraadslid op ' de Antwerp
se CVP-lijst. Schiltz heeft voor de 
Volksunie geopteerd ondanks de 
gouden politieke bergen die hem, 
bij voorbeeld door wijlen Delwai-
de, in de CVP werden beloofd. 
Met een andere keuze dan de 
Vlaams-nationale was hij van
daag minstens schepen van de 
haven, alhoewel zijn kapaciteiten 
hem vermoedelijk heel wat hoger
op zouden hebben gebracht. 

Zijn ambitie is een andere en 
een grotere : hij wil dat hijzelf, zijn 
generatie en zijn partij uiteindelijk 
de kroon op het werk zetten van 
de generatielange strijd in de 
Vlaamse beweging. Hij wil de 
Vlaamse staat. In de kleurrijke. 

onverbloemde taal die de journa
listen hem niet ten onrechte toe
schrijven, heeft hij ooit eens ge
zegd : ik wil het federalisme, de 
Vlaamse staat, desnoods met de 
duivel. Hij bedoelde daar op dat 
ogenblik hoogstwaarschijnlijk nie
mand in het biezonder en zeker 
geen eerste-minister mee. 

Zelfs de tegenstrevers komen 
onder de indruk van de hardnek
kigheid, waarmee hij de verwe
zenlijking van de Vlaamse staat 
nastreeft en van de loyauteit die 
hij opbrengt, vanuit het gegeven 
woord, voor zijn partners. 

Halverwege in de richting van 
de Vlaamse staat kan hij reeds 
terugzien op een verwezenlijking, 
die goeddeels de zijne is : het 
opentrekken van de verkrampte, 
geclicheerde verhoudingen in 
Vlaanderen, de opening naar een 
pluralistischer Vlaamser Vlaande-

André Cools 

De Waalse 
republiek 
André Cools heeft in de twintig 
jaar van zijn parlementaire en 
ministeriele loopbaan nooit de 
smaak voor het forse woord ver
loren, Men moet deze gewezen 
sekretaris-ontvanger van de 
openbare onderstand echt met 
onderschatten : het blijft onmoge
lijk zijn spontane gemoedsuitbar
sting te onderscheiden van de 
gespeelde. Hij beroept zich graag 
op zijn trouw aan het gegeven 
woord. 

Zijn verhouding tot Vlaanderen is 
niet vrij van complexen. In een for
se wit-zwarttekening ziet hij het 
maanlandschap van de kwijnen
de Waalse industrie tegen de hori
zon van een Vlaanderen, dat hem 
imponeert door grotere vitaliteit. 
Ten noorden van de taalgrens 
vermoedt hij de klerikale hoog-
burcht, waarvoor hij een viscera
te afkeer heeft. 

Deze verhouding is er niet beter 
op geworden, sinds de Waalse 
greep op de BSP is verslapt. De 
weg van Van Miert wordt dan 
ook vaak begeleid door een kra
kelende Cools. 
Voor de frankofone Brusselaars 
die hij beschouwt als bekrompen 
bourgeois, heeft hij in de grond 
slechts verachting. Hij sluit zich 
echter telkens bij hen aan of 
bedient er zich van, wanneer hij 
daardoor zijn positie kan verster
ken. Het is hem te doen om de 
macht in Wallonië, zo weinig mo
gelijk gedeeld. Sinds maanden 
scheen hij de analyse gemaakt te 
hebben, dat zijn gewestvor
ming de een of andere dag zou 
struikelen op een heimelijk maneu
ver van de CVP. De houding die 
hij dientengevolge aannam, was 
een bron van voortdurende en bij
komende moeilijkheden in de ko-
alitie. 

De beslissende rel 

De film van de krisis 
WETSTRAAT - Woensdagna
middag. Tindemans vermaande 
de dames en heren van het poli
tiek halfrond : << Na de aanvallen 
en verwijten waarvan ik de laat
ste dagen het voorwerp ben ge
weest, en zoeven nog op deze tri
bune, /s de konklusie voor mij dui
delijk: ik verlaat deze tribune, ik 
ga naar de koning, en ik bied hem 
het ontslag van deze regering 
aan.» 
Verbazing bij alle politieke partij
en van de regeringskoalitie ken
merkte het verder verloop van de 
eerste krisisdag. 
Verbazing en bittere ergernis om
dat Leo Tindemans een eenmans-
nummertje opvoerde dat meteen 
alle kenmerken vertoonde van 
het grof spel. 
Toegegeven, er is één verscho
ning voor de premier: bij de 
recente overbodige junikrisis trok 
hij naar de koning, zonder zijn 
regeringskollega's te verwittigen 
van zijn démarches. Eergisteren 
stelde Tindemans in alle duidelijk
heid, op de politieke tribune, dat 
het regeren met de federalisten 
hem tot hier zit. 
Toch blijft er die flagrante gelijke
nis met de junikrisis : ook nu weer 
hengelde zelfs CVP-voorzitter 
Wilfried Martens vergeefs naar 
de voorgenomen krisisstappen 
van Tindemans. 

Kwartuur 

Leo Tindemans kwam dus in het 
parlementair halfrond, met bitsige 
stem, verbolgen, verklaren dat 
een aantal communautaire drup
pels dat troebel glas water van 
hem deden overlopen... 
Op een perskonferentie achteraf 
sprak hij even krasse taal. Hij gaf 
een toelichting die er geen was, 
maar in zijn bitsige uitspraken 
betokkelde hij wel onverbloemd 
de elektorale snaar: « Tienduizen
den mensen hebben hun vertrou
wen in mij gesteld. De leugenach
tige campagnes die de jongste 
tijd tegen mij werden gevoerd, 
tasten mijn imago enorm zwaar 
aan, en dat kan ik niet langer blij
ven dulden.» Zo zei Tindemans 
het, met precies deze bewoordin
gen. Wie zegde daar weer dat er 

zware konstitutionele bezwaren 
oprijzen voor de staatshervor
ming ? 
Op zijn eerste perskonferentie na 
het Stuyvenbergvergelijk werd 
aan Tindemans gevraagd of, wan
neer en hoe de Raad van State 
zou geraadpleegd worden en hoe 
zwaar Tindemans aan de advie
zen zou tillen. «Daar kan ik nu 
nog niet op antwoorden », zei Tin
demans. « De regering zal op het 
gepaste moment moeten oorde-

' len hoe en of de Raad van State 
gekonsulteerd wordt». Dat zegde 
de premier dubbelzinnig in januari 
van dit jaar 
Vorige woensdag, op zijn zelfde 
konferentiezetel in de Wetstraat 
16, tilde de ex-premier zeer zwaar 
aan de fel belichte adviezen van 
de Raad van State. Maar hij stak 
het niet onder stoelen of banken 
dat hij vooral zwaar denkt aan 
zijn politiek imago. En omdat dat 
zou aangetast worden door poli
tieke verklaringen en artikels in 
de vrije pers, meende Tindemans, 
woensdag dus om 14 u. 45, het 
land een ernstige politieke krisis 
cadeau te moeten geven. 
Tindemans, die er blijkens herhaal
de incidenten niet kapot van is 
om zijn regenngsleden en koalitie-
partners geregeld in de kou te 
laten staan, aanhoorde in de Ka
mer ongeduldig* de eenstemmige 
vraag van een aantal partijvoorzit
ters : André Cools, Hugo Schiltz, 
Nothomb... 
Een vraag om een duidelijk rege
ringsstandpunt over de zoge
naamde grondwettelijke bezwa
ren, die door CVP-voorzitter Wil
fried Martens namens zijn partij 
nauwelijks drie uur voordien aan 
de andere koalitiepartners wer
den meegedeeld. 
De ergernis kwelde Tindemans in 
toenemende mate naarmate hij 
gedurende een kwartuur de 
vraag naar een duidelijk rege
ringsstandpunt moest aanhoren 
van de partijvoorzitters, en niet 
van de fraktievoorzitters. 

De baas 
Het breekpunt van de premier 
werd uiteindelijk op zijn krasse 
perskonferentie nauwelijks om
zwachteld met vooringenomen 

motieven en zwaar politiek spel. 
De premier hoefde immers niet 
zo meteen alle gezworenen des 
volks uit hun zetel te bannen, 
want er was vóór de middag 
overeengekomen dat het kernka
binet in vergadering zou bijeenko
men rond 15 u., en dat naderhand 
in de vooravond de voltallige rege
ringsraad zou bijeengeroepen 
worden. Er was, en er is ook nu 
nog geen enkele aanvaardbare 
reden om het afgelasten van 
deze regeringsbijeenkomsten om 
te buigen tot een éénmansbe-
zoek aan het paleis van de ko
ning, met de ouverture naar een 
politieke krisis die geen van de 
regeringspartners op de politieke 
tribune openlijk gevraagd heeft. 
Er werd immers in het parlement 
met groeiende aandrang gepleit 
voor een ondubbelzinnig en een 
krachtdadig regeringsstandpunt 
over de verdere evolutie van de 
staatshervorming. Dat was klaar
blijkelijk te veel gevraagd. 

Op vrijdag 22 april, vorig jaar, leg
de Leo Tindemans deze verkla
ring af: «Ik heb altijd gezegd dat 
ik naar een regering streef die de 
sociaal-ekonomische problemen 
en het probleem van de gewest
vorming de baas kan, en waarbij 
de koalitiepartners niet zouden 
pogen elkaar vliegen af te van
gen. Dit wil zeggen, dat zij de 
moeilijke situatie waarin het land 
zich bevindt niet zouden exploite
ren om daaruit politiek voordeel 
te halen. Dus streef ik ernaar dat 
de staatspartijen, dat de ernstige 
partijen, zo mogelijk samen in een 
regering zouden zitten.» 
Tindemans heeft woensdag blijk
baar gemeend te moeten oorde
len dat er in dit land geen enkele 
ernstige partij voorhanden is, 
want hij trok zich eigenzinnig 
terug in zijn kabinet, nadat hij het 
land in rep en roer zette en voor
aleer hij «naar de koning ging». 
Tindemans wou aan de pers zelfs 
beleefdheidshalve niet verklap
pen in welk soort knsis hij dit land 
heeft willen storten, en waarom 
zijn elektoraal imago woensdag
middag tijdens een kortstondig 
shownummertje plots moest ver
heven worden tot een staats
zaak. 
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Korrekt en strijdbaar 
Men heeft het gemeenschaps-
pakt dat op 24 mei 1977 door Leo 
Tindemans en vertegenwoor
digers van de meerderheidspartij
en werd ondertekend, niet ten 
onrechte een « histonsch kom)3ro-
mis» genoemd Het was inder
daad, na jarenlange disputen en 
steeds opduikende konflikten, 

kommernis om de toekomst van 
Vlaanderen 
Na moeizame partijbijeenkom
sten kon de regenngsploeg op 3 
mei 1977 worden ingezworen 
Eerst hadden de PSC-ministers 
een biezonder ongebruikelijk 
voorspel opgevoerd Baron Not-
homb had namelijk zijn veto ge-

een regeling die in alle kampen 
tranen en bloedneuzen naliet en 
ze allemaal een stuk gezichtsver
lies kostte Misschien nog het 
meest de formateur, die zijn op
dracht begon met de verklaring 
dat hij ernaar streefde «dat de 
staatspartijen, dat de ernstige par
tijen, zo mogelijk samen in een 
regering zouden zitten» Uit het 
«Dagboek van een kabinetsfor
matie» van Jan Ceuleers blijkt 
hoezeer de staatsman uit Ede-
gem zich heeft ingespannen om 
vooral met het akkoord te berei
ken dat ten slotte uit de bus 
kwam 

steid tegen de portefeuilleverde
ling in het kabinet Maar het 
Staatshoofd wilde in zijn toe
spraak bij de beëdiging de affron-
telijke houding van de franstahge 
kristen-demokraten best verge
ven 
Voor de eerste maal werd in het 
Parlement een regeerverklanng 
voorgelezen, die mede opgesteld 
werd door Vlaams-nationale mi
nisters Hiermee was de Volks
unie definitief een nieuwe faze in 
haar bestaan ingetreden Bij de 

portefeuille-onderhandelingen 
had de Volksunie dne substan
tiële sektoren in de wacht gesleept 

i . ; ? t - *« f iA i f ^ ï 

Het Egmontakkoord was voor de 
openbare opinie, meer bepaald 
voor de Vlaamse nationalisten, 
een schok Het lokte in onze ran
gen, hoe kon het anders, een dis-
kussie uit die nog met is uitge
praat Aan een aspekt van dit 
debat kan de historicus zeker niet 
voorbijgaan waar het in andere 
partijcenakels blijkbaar steeds op
nieuw om taktische zetten, ellebo-
genwerk en machtsspelletjes 
gaat, werd het meningsverschil in 
de Volksunie opvallend beheerst 
door de gemeenschappelijke be-

waarin geijverd kon worden voor, 
of gewaakt over wezenlijke 
Vlaamse belangen Senator H de 
Bruyne kreeg het departement 
van Buitenlandse Handel Een de
partement dat van het allergroot
ste belang is voor het Vlaamse 
bedrijfsleven en de Vlaamse klei
ne en middelgrote ondernemin
gen, die in deze knsispenode 
meer dan ooit alles te verwach
ten hebben van de export Dit 
departement betekende een ope
ning naar het Vlaamse bedrijfsle
ven Dokter Rik Vandekerckhove, 

onze Limburgse senator, kreeg 
het departement van Weten
schapsbeleid met een belangrijk 
budget, een sektor waar tot nog 
toe altijd Vlaamse klachten ge
weest zijn Het belang van Weten
schapsbeleid kan afgewogen wor
den aan het feit dat de eerste-mi-
nister dit tot dan toe voor zich 
reserveerde Als staatssekretans 
verwierf kamerlid V Anciaux een 
sleutelpositie Hij werd adjunkt 
voor heel Vlaanderen, Brussel in
begrepen voor de kulturele aan
gelegenheden Daarerboven 
werd hij toegevoegd aan de minis
ter voor Brusselse aangelegenhe
den voor wat betreft de sociale 
sektor 

De regering kreeg het vertrou

wen in Kamer en Senaat Nog 
vóór de vakantie schortte het par
lement de Brusselse agglomera-
tieraadsverkiezingen op, die nor
maal in de herfst van 1977 had
den moeten gehouden worden 
Kamer en Senaat schaften ook 
de drieledige gewestvorming van 
de wet-Perin af 
Op 14 juni 1977 verkoos de Kul-
tuurraad M Coppieters tot voor
zitter De senator uit het Waas
land vatte zijn funktie dadelijk op 
als een tnbune vanwaar voortaan 
de stem van het strijdende Vlaan
deren weerklonk 
In de kultuurraad hield voorzitter 
H Schiltz een opmerkelijk plei
dooi voor de federalizering van 
het Schoolpakt Hij nep alle Vla
mingen op tot een fundamenteel 
gesprek hierover Coppieters 
speelde het klaar dat de minister 
van Nationale Opvoeding een be
leidsnota bij de Kultuurraad in
diende Voor het eerst in de 
geschiedenis bespraken woord
voerders van de Vlaamse partij
en in het eigen Vlaams parlement 
tijdens een hoogstaand debat alle 
aspekten van het onderwijsbe
leid 

Terwijl in Vlaanderen de diskus-
sie over Egmont onverpoosd ver
der ging, stelde de regenng de 
begroting van 1978 op punt en 
werd uitgepakt met het plan — 
het plan-Spitaels — om de werk
loosheid in te dijken met 70000 
eenheden 

In september werd het gemeen
schapsakkoord opnieuw ter hand 
genomen Een kommissie van 22, 

" de partijvoorzitters en enkele mi
nisters, zou zorg dragen voor de 
uitvoering ervan Op 22 decem
ber 1977 keurde de Senaat het 
wetsontwerp goed waardoor in
ternationale verdragen en over
eenkomsten die kulturele bepa
lingen bevatten moesten worden 
voorgelegd aan de kultuurraden 
Ondertussen kwamen twee be
langrijke dekreten tot stand dat 
betreffende het vormingswerk in 
instellingen en het biblioteekde-
kreet 

Half januari werden de Stuyven-
bergbesprekingen afgesloten 
het gemeenschapspakt kon ope
rationeel worden Een paar hete 
hangijzers, zoals het gemeentelijk 
onderwijs te Brussel en de begro
ting van de gemeentelijke kultuur-
kommissies, werden in een laat
ste Wetstraat-ronde afgekoeld 
Het tweeledig karakter van de 
staatshervorming werd duide
lijker dan ooit bevestigd En voor 
de Brusselse Vlamingen werd 
een struktuur en macht gecre
ëerd met mogelijkheden waarvan 
geen van hen een jaar terug zelf 
had durven dromen Begin maart 
keurden beide kamers de motie 
van vertrouwen goed Het om
werken van het akkoord tot wets
ontwerp kon starten Het werd op 
11 juli bij de Kamer ingediend. 

ondertekend door alle ministers 
De toetreding van de Volksunie 
tot de regering heeft een aantal 
tastbare winstpunten opgeleverd 
De toekomst van 't Nederlands
talig onderwijs te Brussel werd 
verzekerd Inzake de Europese 
verkiezingen heeft de tweeledig 
federalistische visie het gehaald, 
zowel op het unitarisme als op 
het drieledig regionalisme De 
Volksunie heeft een onomkeer
baar federalizeringsproces te
weeggebracht De syndikale we
reld, het bedrijfsleven en tal van 
verenigingen op de meest diver
se terreinen van het maatschap
pelijk leven pasten zich aan bij de 
federale werkelijkheid 
Er IS daarenboven de hoop ont
staan op een opener en verdraag
zamer klimaat m Vlaanderen Me
de door toedoen van de VU, 
heeft het gemeenschapspakt in 
de BSP een proces op gang 
gebracht dat voor de toekomst 
van Vlaanderen belangrijk zou 
kunnen blijken Zonder komplek-
sen en vrijmoedig heeft de Volks
unie haar eigen weg binnen de 
koalitie bewandeld Toen in de len
te 1978 de heer Nols het nog 
eens met een elektorale stunt pro
beerde, traden onze regeringsle
den onmiddellijk en kordaat op V 
Anciaux werkte dag na dag aan 
de uitbouw van een stevige so-
ciaal-kulturele infrastruktuur in de 
hoofdstad en pakte, voor het 
eerst in de Belgische geschiede
nis, het probleem van de gastar
beiders grondig aan H de Bruyne 
voerde een beleid dat nieuwe kan
sen schiep voor de KMO's In de 
regering werden voor het eerst 
sinds 1945 de repressiedossiers 
reeksgewijze aangepakt Het 
evenwicht tussen de gemeen
schappen op het vlak van weten
schapsbeleid werd onder impuls 
van R Vandekerckhove in grote 
mate hersteld Het was geen bluf 
als Coppieters m zijn 11 juli-toe-
spraak voor de radio opmerkte 
«Vlaanderen kan zich weer als 
een natie gedragen » Geen objek-
tieve waarnemer kan voorbijgaan 
aan de vaststelling dat de Volks
unie-bewindslieden het Belgisch 
politiek leven in een nieuwe mars-
nchting hebben geduwd Korrékt 
en strijdbaar hebben zij de droom 
van het Vlaams-Nationalisme 
waargemaakt 

WIJ 6 12 OKTOBER 1978 



De unitaristische 
valstrik 

KOI1M€riW/4R 

Wie een hond wil slaan... 
...vindt wel gauw een grondwet 
Het beeld dat men wil doen 
ingang vinden is dat van de heer 
Tindemans en dat van de CVP 
als behoeders van de rechts
staat Wie dit stuiverromannetje 
slikt IS er meteen van overtuigd, 
dat de overige partijen in de koali-
tie aangevoerd worden door 
grondwetsverkrachters 
De waarheid is anders En veel 
belangrijker dan de beschuldiging 
van grondwetsverkrachting is de 
vraag naar het demokratisch en 
politiek fatsoen Wordt de rechts
staat gediend door diegenen, 
wier handtekening met méér 
waard zou zijn dan de 0,003 gram 
inkt die er voor werd gebruikt? 
Het debat over de grondwettelijk
heid van een aantal bepalingen in 
het gemeenschapspakt is slechts 
vóór een paar weken begonnen 

Het werd slechts omhoogge-
speeld enkele dagen geleden tot 
een breekpunt, op de vergade
ringen van de CVP-parlementsle-
den te Malle en op Hengelhoef 
De zogenaamd ongrondwettelij
ke bepalingen zijn echter reeds 
vele weken oud Ze werden goed
gekeurd en grondwettelijk in orde 
bevonden door de regenng zelf 
wier ministers, inbegrepen de eer-
ste-minister, er hun handtekening 
onder plaatsten Ze werden op
nieuw goedgekeurd en grondwet
telijk in orde bevonden door de 
biezondere kamerkommissie, ook 
door praktisch alle CVP-leden in 
deze kommissie En dan plots valt 
als uit de lucht de beschuldiging 
dat er aan grondwetsverkrach
ting wordt gedaan Met wiens 
voeten denkt men te spelen "̂  
De tekst van het Stuyvenbergak-
koord werd door Tindemans op 
28 februari 1978 meegedeeld aan 
het parlement Enkele dagen later 
werd hij door de meerderheid, 
inbegrepen de CVP, goedge
keurd in Kamer en Senaat Nie
mand repte over ongrondwette-
lijkheden Wel integendeel i De 
tekst voorziet dat alle maatrege
len, die zonder herziening van de 
grondwet mogelijk zijn, zullen ver
wezenlijkt worden in het zgn 

overgangsregime en dat de rest 
wordt uitgesteld tot in het defini
tief regime, m a w tot op het ogen
blik dat de grondwet zal herzien 
zijn in het volgend parlement Hier
uit spreekt ondubbelzinnig eer
bied voor het parlement Het daar
opvolgend artikel 137 stelt, dat 
bepaalde aangelegenheden «al
leszins» (zo staat het in de tekst) 
zullen verwezenlijkt worden 
Voor deze aangelegenheden zou 
« alleszins >• het argument van on
grondwettelijkheid met kunnen in
geroepen worden Zo wilde het 
de regering, inbegrepen de eer-
ste-mimster Zo wilde het de meer
derheid, inbegrepen de CVP En 
niemand, letterlijk niemand voer
de daar toen een grondwettelijk 
bezwaar tegen aan 
Aan de regering kwam de taak 
toe, de Egmont- en Stuyvenberg-
teksten om te zetten in een wets
ontwerp Dit welgontwerp werd 
door de voltallige regering — 
inbegrepen de eerste-minister en 
alle CVP-ministers — goedge
keurd en ondertekend Niemand, 
letterlijk niemand vond daar toen 

,. grondwettelijke graten in 
Op 11 juli 1978 werd het wetsont
werp bij de Kamer ingediend 
Onmiddellijk daarop begon de bie
zondere kamerkommissie, onder 
voorzitterschap van Wilfried Mar
tens, met de behandeling 
Niet voor lang echter Daarvoor 
zorgde de Raad van State Deze 
beweerde in de hem gevraagde 
adviezen, dat een aantal bepa
lingen van het wetsontwerp strij
dig waren met de grondwet De 
Raad, tussen haakjes gezegd zelf 
een ongrondwettelijk orgaan, zeg
de dat ondermeer de uitbreiding 
van de kultuurautonomie, de op
richting van de gemeenschaps
kommissies en sociaal-kulturele in
stellingen, het inschrijvingsrecht 
met door de grondwettelijke beu
gel konden Wie het dus nauw 
nam met de grondwettelijke re
gel, had tot plicht toen aan de 
alarmbel te trekken 
Dat gebeurde echter met PSB-
voorzitter Cools vroeg aan de 

regenng, dat ze dnngend een 
standpunt zou innemen tegen
over de adviezen van de Raad 
van State 

Dit standpunt liet met op zich 
wachten Óp 9 augustus verklaar
de eerste-minister Tindemans in 
hoogsteigen persoon, trouw te 
blijven aan het politiek vergelijk, 
hij wees de grondwettelijkheids-
bezwaren van de Raad van State 
af De biezondere kamerkommis-
sie nam hiervan nota en zette 
haar werkzaamheden voort Nie
mand, letterlijk niemand hield het 
toen bij de grondwettelijke bezwa
ren Het probleem leek opgelost 
en vergeten 

Zozeer opgelost en vergeten, dat 
het wetsontwerp werd goedge
keurd in eerste lezing op 22 en in 
definitieve lezing op 26 septem
ber Van de acht CVP-leden stem
de enkel Verroken tegen, terwijl 
Weckx zich onthield Hun motive-
nng sloeg echter enkel op politie
ke bezwaren, met op grondwette
lijke Niemand, letterlijk niemand 
van de CVP'ers sprak toen van 
ongrondwettelijkheid 

Samen met het aanzwellen van 
de machtsstrijd binnen de CVP 
begonnen nadien de geruchten 
aan te zwellen over de plots ont
dekte noodzaak om «trouw te blij
ven aan de grondwet» Op de ver

gaderingen van de CVP-fraktie te 
Malle en op Hengelhoef werden 
dan in extremis een reeks bezwa
ren geopperd die men reeds lang 
kende en weerlegd had 
De nieuw-ontdekte bezwaren 
van de CVP stemmen wonderwel 
overeen met de oude adviezen 
van de Raad van State Deze 
adviezen werden reeds meer dan 
twee maand geleden bij monde 
van de eerste-minister van de 
hand gewezen' 
Het heimelijk unitanstisch mollen-
werk, dat al lang een opening 
zocht, meende uiteindelijk een gat 
gevonden te hebben om de diep
gaande federale hervorming van 
de staat te ondermijnen 

Twaalfduizend frank 

De grondwettelijke 
wedde van Tindemans 
Wie zich vastklampt aan de kom
ma van de grondwet, wie zou wei
geren ooit een grondwetsver
krachting te ondergaan, zou tot 
zijn wellicht eigen grenzeloze ver
bazing bemerken, welk merkwaar
dig bestaan hij leidt 

Met een slaafse eerbied voor de 
grondwet zouden de magistraten 
nog altijd tot het einde van hun 
dagen zetelen Volgens de grond
wet worden ze immers « voor het 
leven» benoemd 

Indien de heer Tindemans in vol
komen grondwettelijke maagde
lijkheid zou willen leven, dan moet 
hij als lid van de Kamer vrede 
nemen met de 12000fr die de 
grondwet hem als wedde toe
kent Tenzij hij liever naar de 
Senaat zou gaan, waar de grond
wettelijke «vergoeding van de 
kosten» slechts 4000 f r be
draagt 

Artikel 15 van de Grondwet zegt 
dat niemand kan gedwongen wor
den de rustdagen van een ere
dienst te onderhouden Dat lijkt 
ons een billijke grondwettelijke re
geling, maar de wetgeving betref
fende de zondagrust is er regel
recht mee in stnjd 
BIJ de wet van 9 mei 1919 werd 
net algemeen zuiver kiesrecht in
gevoerd, terwijl de grondwet het 
meervoudig stemrecht voor
schreef Echt geen peulschilletje i 

De taalwetgeving in het onder
wijs van 1932 en die in 't bedrijfs
leven van 1963 zijn volkomen 
tegen artikel 23 van de grondwet, 
zowel tegen de geest als tegen 
de letter ervan 

Er zijn in dit land een flink aantal 
wetten van kracht waarvan, voor 
een aantal wetsartikelen, de 
grondwettelijkheid sterk in twijfel 
werd getrokken Zo bijvoorbeeld 

de prijzenwet of de wet op inhuur-
neming van onteigening Een der
gelijke wet-met-een-ongrondwet-
tig reukje werd gestemd onder 
de vorige regenng, voorgezeten 
zoals men weet door de heer Tin
demans de zogenaamde wet-Pe-
rin op de voorlopige gewestvor
ming 

Daarenooven is ae grondwet 
vaak een arme sloor, die door 
zeer eerbiedwaardige regeerders 
gebruikt wordt als ze goesting 
hebben en die anders mag blijven 
slapen Het advies van de Raad 
van State, dat dreigde negatief te 
zijn, werd maar liever met ge
vraagd voor het referendum over 
de koningskwestie en voor de vol
machtenwetten van 1957 

Maar om de Vlamingen te be
roven van hun rechten, ja daar
voor IS de grondwet inderdaad uit
zonderlijk goed geschikt 

Is de Belgische grondwet 
een aanslag op Vlaanderen waard ? 
De laattijdige roeping van grond
wetsbeschermers die sommigen 
bij zichzelf plots hebben ontdekt, 
stelt het probleem van de waarde 
van handtekeningen, van ge
sloten en plechtig bezegelde en 
goedgestemde overeenkomsten 
Degenen die dit spel uit argeloos
heid of uit goede trouw — alles is 
mogelijk i — meespelen, moeten 
maar beseffen welke gevaren het 
inhoudt voor de Vlamingen Het 
voorstel der CVP-frakties betref
fende de eventuele wijziging van 
het wetsontwerp en zijn zoge
naamde aanpassing aan de 
grondwettelijkheid komt neer in 

feite op de onmiddellijke verwe
zenlijking van de drieledige ge
westvorming, zonder het tegenge-
wicht van de tweeledige federali-
zering Daarenboven wordt de 
verwezenlijking prijsgegeven van 
de maatregelen, die de Vlamin
gen moeten toelaten zich doelma
tig te laten gelden in de gemeen
ten van Brussel-Hoofdstad 

Men zal ons toestaan met te dul
den dat essentiële Vlaamse rech
ten en verworvenheden geofferd 
worden aan juridische spitsvon
digheden en subtiliteiten Men zal 
ons tevens toestaan dat wij, als 

Vlaams-nationalisten, iets minder 
zwaar tillen aan de Belgische 
grondwet dan de unitaristen en 
degenen die ons naar de Vlaam
se staat staan 

Maar zelfs afgezien van dit 
Vlaams-nationaal standpunt hoeft 
iemand die het terzake oneens is 
met Tindemans en de CVP, geen 
grondwetsverkrachter en geen 
ondermijner van de rechtsstaat 
te zijn De politieke wil, die demo
kratisch geschraagd wordt door 
een zeer ruime meerderheid, is 
even eerbiedwaardig als de 
grondwet Ook degenen die de 

grondwettelijke bezwaren inroe
pen kunnen met beweren, dat het 
wetsontwerp op de staatshervor
ming in botsing komt met essen
tiële punten van de grondwet diè 
rechtstreeks te maken hebben 
met de vrijheden en de rechten 
van de burgers De eerbied voor 
de grondwet moet er een zijn 
voor haar geest en met voor de 
komma Tenslotte zijn heel wat 
eminente juristen in binnen- en 
buitenland van mening, dat het 
oorbaar is te stellen dat het 
gezag van een wet groter is dan 
die van de grondwet Een goedge
keurde wet geldt immers onver

kort, ook als ZIJ zogenaamd on-
grondwettig is, omdat aan elk 
orgaan het recht wordt ontzegd 
een dergelijke wet te toetsen aan 
de grondwet 

Tenslotte nog dit met de grond
wet wordt nu prec ies gezwaaid 
door diegenen, wier weigenng 
het bij de jongste parlementsont-
binding onmogelijk heeft ge
maakt aan de huidige Kamers 
de macht te geven om de grond
wet te wijzigen 

Dat IS wel het toppunt van unita
ristische schijnheiligheid' 
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De Vlaams-nationalisten 
en de Vlaamse pers 
Het klimaat rond het gemeen-
schapspakt is in Vlaanderen 
goeddeels bepaald geworden 
door de dagbladpers. Op een 
enkele uitzondering na was deze 
pers onverbloemd anti. Enkele bla
den hebben zich tijdens hun 
maandenlange anti-Egmonthetze 
daarenboven laten verleiden tot 
procédés, die een bedroevend 
licht werpen op hun beroepsni
veau en op de wijze waarop ze 
de journalistieke plichtenleer han
teren. 

Het Vlaams-nationalisme, in ons 
land sedert haast honderd jaar 
een politieke familie, beschikt 
thans niet meer over een eigen 
dagbladpers. 
De Volksunie heeft in het verle
den steeds gemeend dat een te 
nauwe binding tussen pers en 
partijen niet wenselijk was. Een 
vrij onafhankelijke, verscheiden 
pers, die naast eigen duiding ook 
voor een ruime en objektieve 
informatie zorgt, leek ons in alle 
opzichten beter. 
Wij moeten thans evenwel vast
stellen dat, vooral de dagblad
pers, in Vlaanderen meer en 
meer verschraalt. 
De huidige politieke penode is 
voor de toekomst van de Vlaam
se gemeenschap van uitzonder
lijk belang. Onder meer tekent 
zich de vraag af hoe het politiek 
spektrum er in het autonome 
Vlaanderen zal uitzien en of het 
politiek pluralisme er voldoende 
zal kunnen bloeien. 
Welnu, afgezien van de liberaal 
georiënteerde groep van «Het 
Laatste Nieuws » en van de kleine
re socialistische krant «Vooruit», 
wordt de dagbladpers in Vlaande
ren gemonopolizeerd door katolie-
ke kranten, die in overwegende 
mate gedomineerd worden door 
uitgesproken frakties van de 
CVP. 

In deze kranten, behalve één 
enkele, wordt nu reeds sedert 
maanden eenzelfde politieke lijn 
gevolgd. De enen doen dit sluw, 
de anderen brutaal. De Volksunie 
moet gekompromitteerd worden, 
elektoraal gekraakt, uit de rege
ring verwijderd en uiteindelijk als 
werkelijke machtsfaktor uit het 
Vlaams politiek leven verdwijnen. 
Hoogstens mag zij overleven als 
mini-partij, als verbale zweeppar-
tij. 

Schreef met een Vlaams editoria
list dat men maar best terugkeer
de tot de oude-vertrouwde «tri
partite» uit de tijd dat «alles 
nog goed ging » ? 
Vandaar het systematisch ver
zwijgen van het optreden van de 
VU-voorzitter of haar ministers 
op beslissende momenten om het 
Vlaams belang doeltreffend te 
verdedigen. 
Vandaar het systematisch ophe
melen van de goedkope opbod
nummertjes van sommige 
CVP'ers die In de vorige legisla
tuur alles geslikt hebben, van de 
grendels tot het Perin-veto en het 
ridikulizeren van het optreden 
van de VU. 
Vandaar het zorgvuldig wegmof
felen van de systematische dub
belzinnigheid, van de zonderlinge 
rol van de eerste-minister, die zijn 
unitaristische weerzin voor het fe
deralisme op sluwe wijze laat die
nen door naïeve ultra's In en buiten 
de regering en telkens weer, ach
ter de schermen, het tegenoverge
stelde zegt van datgene wat hij offi
cieel verklaart en ondertekent. 
Vandaar de subtiele of plompe 
verdachtmaking van de VU en 
het verzwijgen of minimallzeren 
van het optreden van sommige 
CVP-mInisters die bvb. de behan
deling van het repressie- en epu-
ratiedossier In de regering afrem
men, of die tijdens de essentiële 

diskussie over de bevoegdheden 
van de gemeenschappen en ge
westen een brutaal anti-federalis-
tlsch offensief in de regering heb
ben gevoerd. Terwijl intussen de 
Vlaamsgezinden door deze pers 
wél gekonditioneerd werden door 
minder belangrijke, maar emotio
neel geladen aspekten van de 
staatshervorming eindeloos te 
herkauwen. 

Het probleem is gesteld. De 
Vlaams-nationalisten kunnen 
geen vertrouwen meer hebben in 
de Vlaamse pers voor het ver
spreiden van een mm of meer 
objektieve informatie. De overgro
te meerderheid van deze pers 
voert rechtstreeks of onrecht
streeks de politiek van dat gedeel
te van de CVP, dat de Vlaams-na
tionalisten het levensrecht ont
kent. 

Geo rges M u n d e l e e r : «De enge carcan wordt niet doorbroken; 
het veto van één enkele Vlaming volstaat om het Brussels 
gewest te blokkeren; het randgebied behoort voor eeuwig en 
altijd tot Vlaanderen.» 

(«La Dernière Heure» van 5 oktober 1978). 

Waalse stemmen over 
franstalige nederlagen 

V a n Rijn : << Maar de nieuwe instellingen dragen duidelijk de 
stempel van de lievelingsidee van de heer Schiltz: volgens hem 
moet Brussel gefederalizeerd worden.» 

(«Le So i r» van 2 april 1978). 

Al te weinig Vlamingen bijvoor
beeld wisten en weten dat een 
groot deel van de Franstalige 
pers het Egmont-Stuyvenbergak-
koord als een Vlaamse overwin
ning beschouwt. Dit feit wordt 
door de media in Vlaanderen ver
doezeld. Wanneer één of ander 
FDF-kwibus In een konfidentieel 
gestencild blaadje met een opla
ge van 500 eksemplaren een anti-
Vlaamse oprisping heeft, dan 
kwam zulks breeduit in de Vlaam
se pers. Als bewijs voor de duivel
se inhoud van het Egmontpakt. 
Dat belangrijke Franstalige pers
organen en personaliteiten het Eg
montpakt een frankofone neder
laag achten, vernamen de Vlamin
gen echter zelden of nooit. 

Reeds onmiddellijk na het onder
tekenen van het Egmontpakt 
schreef Henri Van Welkenhuy-
zen in de « Dernière Heure» van 
27 mei 1977: «Men moet noch
tans herhalen dat de Vlaamse 
onderhandelaars niets hebben 
toegegeven op het wezenlijke. Ze 
wilden een federalisme met twee. 
Ze hebben het bekomen. Brussel 
zo moeten wij erkennen, wordt 
niet het volwaardig gewest dat 
de Franstaligen altijd hebben 
geëist De carcan blijft gehand
haafd. De vindingrijke Vlaamse 
formule over de persoonsgebon
den materies is aanvaard. Frans
taligen en Nederlandstaligen zul
len te Brussel zodanig geschei
den worden, dat de eersten — 
die de meerderheid vormen — 
geen enkele administratieve vat 
meer hebben op de anderen. De 
machtige zuignap van de per
soonsgebonden materies zal de 
Brusselse gemeentebesturen en 
het Brusselse gewest beroven 
van iedere macht over de Vlamin

gen in de hoofdstad. Voeg daar 
nog aan toe dat de Brusselse ' 
gewestraad opgesplitst wordt in 
twee taalgroepen en dat de 
Vlaamse minderheid over een ve
to-recht zal beschikken. Wil men 
een voorspelling ? Het Neder
lands zal zich in de eerstkomende 
jaren sneller ontwikkelen in de 
hoofdstad dan het Frans in de 
randgemeenten.» 
Terwijl een groot deel van de 
Vlaamse pers maar met uitge
raasd geraakt over de zogenaam
de katastrofale gevolgen van het 
inschrijvingsrecht, ziet men het 
aan Franstalige kant totaal an
ders. Zo schreef Gaston Wiliot in 
de « Dernière Heure » van 13 sep
tember 1977 : « De Franstaligen 
vinden de formule onvoldoende 
en ontdaan van iedere inhoud: 
het IS een zeer dure prijs voor het 
behoud van de sociaal-ekonomi-
sche carcan. Het inschrijvings
recht gaat gepaard met een der
gelijke overvloed aan ongemak
ken, dat men zich moet afvragen 
of er vermetelen zullen zijn die 
het willen opeisen. •> 
In «Le Soir» van 18 januan 1978 
behandelde Charles f^ebuffat het
zelfde tema : «De Franstaligen 
hebben toegelaten dat het in
schrijvingsrecht uitdovend wordt 
in het jaar 2000, terwijl de ge
meenten met inschrijvingsrecht in
zake grondbeleid en bouwpolitiek 
volledig en uitsluitend vallen on
der de bevoegdheid van het 
Vlaamse gewest» 
Jean Van Ryn, de beruchte staf
houder en voorzitter van het Brus
sels Rassemblement, schreef In 
«Le Soir» van 2 april 1978 een, 
van Franstalig standpunt uit, ver
nietigende kritiek over het ge-
meenschapspakt. De Vlamingen 

«zijn vastbesloten om zich te 
bedienen van de middelen die het 
Gemeenschapspakt hen ver
schaft, teneinde de Vlaamse in
vloed te Brussel te versterken». 
« De voor Brussel uitgewerkte re
geling laat de vertegenwoor
digers van de Vlaamse minder
heid toe om de werking van het 
Brussels gewest stil te leggen. 
Ondanks zijn negatief karakter is 
deze macht niet te verwaarlozen. 
Wat meer is: Het wordt praktisch 
onmogelijk het Brussels gewest 
te besturen zonder de aktieve en 
voortdurende medewerking van 
de vertegenwoordigers der 
Vlaamse minderheid, die bekleed 
zullen zijn met speciale mach
ten. » 

Zopas nog heeft het bekende 
weekblad « La Relève » op datum 
van 29 september gezegd dat het 
inschrijvingsrecht «voor vele 
Franstaligen niets meer betekent 
dan een uiterst broos, ingewik
keld en uiteindelijk weinig aantrek
kelijk systeem ». Het blad beklaag
de er zich over dat de regeling te 
Brussel « er op neer komt dat de 
minderheid de macht krijgt om 
haar wil praktisch op te leggen 
aan de meerderheid, daar de 
Vlaamse leden van het Brusselse 
exekutief slechts rekenschap ver
schuldigd zijn aan hun eigen taal
groep en daar het ontslag van 
slechts één enkele onder hen de 
werking van het gewest lamlegt » 
De regeling voor Brussel en het 
inschrijvingsrecht zijn de twee din
gen die In Vlaanderen het meest 
op onbegrip zijn gestuit. Precies 
echter over deze twee dingen 
zegt een groot deel van de Frans
talige pers dat het Vlaamse over
winningen zijn, dat het Franstalige 
nederlagen zijn. 
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VUJO-voorzitter Johan Sauwens: 

„CVP-jongeren en het huidig politiek maskerspel..." 
De CVP-jongeren hielden tot voor kort, en alleszins herhaaldelijk in 
het voorjaar, in hun tijdschrift •> Radikaal » nog een vurig pleidooi 
voor «een ver doorgedreven ekonomische en financiële federalize-
ring » van dit land. Hun huidig standpunt tegen het ekonomisch fede
ralisme en voor het uitschrijven van vervroegde verkiezingen, waar
mee ze veel ophef maakten, komt ons dan ook als volkomen onge
loofwaardig over. Aldus voorzitter Johan Sauwens van de VUJO 
vorige week op een perskonferentie in Brussel. Johan Sauwens had 
het daarbij uitgebreid over de rol van de CVP-jongeren in het mas-
kerspel dat momenteel wordt opgevoerd, met de bedoeling de aan 
gang zijnde staatshervorming taktisch af te remmen. 

Johan Sauwens verduidelijkte 
vervolgens het integraal federalis
tische maatschappijmodel dat de 
VUJO voorstaat In volle overeen
stemming met de vroeger ingeno
men standpunten en kongresbe-
sluiten, spreekt VUJO zich van
daag in het debat over de ekono
mische herordening van dit land 
resoluut uit voor het ekonomisch 
federalisme 
Van bij de stichting heeft VUJO 
radikaal geopteerd voor het inte
graal-federalistisch maatschappij
model Dit houdt in dat naast de 
federalizering van de staatsstruk-
tuur het hele maatschappelijk ge
beuren wordt geleid en bestuurd 
door de verschillende niveaus, le-
vensknngen. die ieder die be

voegdheden dragen die door hun 
omschrijving kunnen uitgeoefend 
worden 
Het integraal-federalistisch sys
teem IS er enerzijds een van fun
damenteel demokratische besluit
vorming, zo dicht mogelijk bij de 
bevolking, en anderzijds een van 
ingebouwde solidanteit tussen de 
deelgroepen die mekaar vinden 
in de hogere levensknng Dit sys
teem van zelfbestuur voor de 
deelgroepen zet zich resoluut af 
tegen elke vorm van centralisme, 
wat immers de ingebouwde on
rechtvaardigheid van het recht 
van de sterkste in zich draagt 
Aanvullend of inherent aan dit 
federaal model is op ekonomisch 
vlak de idee van de planning Wij 

opteren inderdaad resoluut voor 
de behoeftenekonomie, waarbij 
de politieke instellingen — elk op 
zijn niveau — in samenspraak 
met de sociaal-ekonomische druk-
kingsgroepen de krachtlijnen en 
de omkadenng bepalen waarbin
nen de sociaal-ekonomische deel
groepen kunnen evolueren 
Dit model zet zich af tegen het 
kollektivisme, waar alle heil van 
het centrale staatsgezag wordt 
verwacht en waar het initiatief en 
de werkkracht van de individuele 
burgers en de deelgroepen wordt 
ondermijnd en afgestompt Even 
sterk zet dit model zich af tegen 
het kapitalisme, waarvoor alleen 
het winstpnnciep heilig is. 
W I J opteren voor een welzijnspo-
litiek in de plaats van het ongekon-
troleerde welvaartsstreven, waar
van zowel de Westerse industrie-
Ie wereld als de staatskapitalistis-
che Oostbloklanden de verziekte 
tekenen vertonen 
Vanuit deze integraal-federalisti
sche visie zou, zelfs zonder het 
bestaan van de Vlaams-Waalse 
tegenstelling, de keuze voor eko
nomisch zelfbestuur van Vlaande
ren voor ons een vanzelfspre

kendheid zijn Politieke federalize-
nng zonder sociaal-ekonomische 
federalizenng zou enkel holle, in
houdsloze strukturen te voor
schijn brengen 
De ervanng van de Belgische situ
atie IS sinds 1830 en nog steeds 
bedroevend voor Vlaanderen 
De rechtstreekse dan wel on
rechtstreekse vraag van Waalse 
zijde naar kompensatie-investe-
nngen zal in de Belgische kon
tekst steeds een voortdurende 
bron van moeilijkheden vormen 
en botsen op het gerechtvaar
digd Vlaamse ongenoegen Zo
wel om Vlaamse als om finan-
cieel-ekonomische motieven is de 
huidige kompensatiepolitiek on
verantwoord 

Zolang een Belgische regenng 
zal moeten bepalen welke investe
ringen van regionaal dan wel van 
nationaal belang zijn, zal Vlaande
ren over geen waarborgen be
schikken dat het Vlaamse geld in 
Vlaamse handen blijft 
Ekonomisch zelfbestuur kan ech
ter niet zonder fiskale autonomie. 
Wie (zoals de CVP-jongeren) 
vreest dat een doorgedreven eko
nomisch zelfbestuur van de ge

westen, gekoppeld aan een eigen 
regionale fiskaliteit, de Belgische 
muntunie in gevaar zou brengen 
en via verschuivingen in de pro-
duktiefaktoren Vlaanderen zou 
benadelen, vergeet dat deze ge
volgen lang met bewezen zijn, en 
zo wel, in elk geval veel beperkter 
dan de huidige transfers via de 
Belgische nationale kanalen, die 
onttrokken zijn aan alle ekonomi
sche wetmatigheden. Deze eko
nomische zelfstandigheid voor 
Vlaanderen is helemaal met in 
tegenspraak met de Europese or
dening in opbouw Het federale 
model voorziet immers de sprei
ding van de bevoegdheden over 
de verschillende beleidsniveaus 
W I J vragen een beperking van 
het systeem van de dotaties, een 
uitbreiding van de eigen fiskaliteit, 
ook naar de gemeenschappen 
toe Tevens dienen — zoals wij 
onmiddellijk na Egmont reeds stel
den — de bevoegdheden van de 
gemeenschaps- en gewestraden 
ernstig te worden uitgebreid Het 
huidig ontwerp is voor ons een 
eerste stap naar Vlaanderens 
zelfbestuur, aldus de VUJO-voor-
zitter 

MINISTERIE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
Oproep tot jonge gediplomeerden zonder ervaring 

De heer Lucien Outers, minister van Ontwikke
lingssamenwerking deelt mee dat : 
In uitvoermg van het Koninklijk Besluit van 25 
augustus 1978, zoals gepubliceerd in het Bel
gisch Staatsblad van 12 september 1978, wordt 
overgegaan tot de samenstelling van een wer
vingsreserve met het oog op de aanwerving 
van jonge deskundigen m de samenwerking 
met de ontwikkelingslanden. 
Dit betreft de jongeren van 21 tot 30 jaar die 
minder dan 2 jaar beroepservaring in hun spe-
cializatie bezitten. 

In he t Belgisch S t a a t s b l a d v e r s c h e n e n 
twee o p r o e p e n : 

Oproep nr 96-78 betreft betrekkingen in het 
onderwijs, en is verschenen in het Belgisch 
Staatsblad van 27 september 1978. 
Oproep nr 100-78 betreft de betrekkingen met 
een technisch of wetenschappelijk karakter en 
is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 3 
oktober 1978. 

O m welke d e s k u n d i g e n g a a t he t ? 

Om een kandidatuur te mogen indienen moe
ten de personen: 

a) van Belgische nationaliteit zijn; 
b) een onberispelijk gedrag hebben; 
c) politieke en burgerlijke rechten bezitten; 
d) voldaan hebben aan de militiewetten of 
genieten van de vrijstelling van dienstplicht 
voorzien in artikel 16 van de militiewetten; 
e) minstens 21 jaar en hoogstens 30 jaar oud 
zijn. Deze grens is niet toepasselijk voor doc
tors in de geneeskunde; 
fi fysisch geschikt zijn; 
g) houder zijn van een van onderstaande diplo
ma's; 
h) op het ogenblik van de aanwerving minder 
dan 2 jaar beroepservaring hebben. 

Onder beroepservaring dient te verstaan, en
kel die welke verworven is tijdens een voltijdse, 
winstgevende bezigheid die aanleiding heeft 
gegeven tot de onderwerping aan een Belgisch 
stelsel van pensioenen voor personeelsleden 
van de openbare diensten, loonarbeiders of 
zelfstandigen of die aanleiding zou hebben 
gegeven tot dergelijke onderwerping indien 
deze bezigheid in België zou zijn uitgeoefend, 
wanneer dit niet het geval is. Wordt enkel 
maa r in overweging genomen, de beroepserva
ring verworven op het vlak dat overeenstemt 
met het diploma dat voor de aanwerving ver
eist is. 

Onderwi j s 
De hulpverkrijgende landen hebben op het 
vlak van het onderwijs behoefte a a n : 

1. Licentiaat in de wetenschappen (wiskunde, 
fysika, scheikunde, dierkunde, plantkunde, 
aardrijkskunde, aard- en delfstofkunde, 
enz...), 

2. Licentiaat in de filologie (Germaanse, Ro
maanse, enz. .). De licentiaten dienen bij 
voorkeur geaggregeerden te zijn van het 
middelbaar onderwijs van de hogere 
graad. 

3. Aggregaat van het lager secundair onder
wijs (afdelingen wiskunde-fysika, letterkun
de, wetenschappen, moderne talen, indus
triële technieken, technieken, knippen en 
naaien, enz...). 
Burgerlijk ingenieur, alle richtingen. 
Ingenieur in de scheikunde en de land
bouw- en voedingsindustrieën. 
Landbouwkundig ingenieur, alle rich
tingen. 
Technisch ingenieur, alle richtingen. 
Gegradueerde m internationale landbouw-
technische samenwerking. 
Technicus A2 of houder van een bekwaam
heidsgetuigschrift van het zesde jaar tech
nisch secundair onderwijs, richting elektro-
mechanika, mechanika, automechanika, 
elektriciteit, openbare werken. 
Technicus A3 of houder van een bekwaam-
heidsgetuigschnft van het vierde jaar tech
nisch secundair onderwijs, richting elektro-
mechanika, mechanika, automechanika, 
elektriciteit, openbare werken. 

Voor de vermelde technische diploma's zal de 
voorkeur worden gegeven aan de houders van 
een getuigschrift van pedagogische kennis. 

Techn iek of w e t e n s c h a p p e n 
1 Licentiaat in tandheelkunde. 
2. Licentiaat in biologische wetenschappen. 
3. Licentiaat in pedagogie en of psychologie. 
4. Doctor in de diergeneeskunde. 
5. Gegradueerde in thermische motoren. 
6. Psychotechnicus. 
7. Psychoterapeut. 
8. Technicus A2 elektronika, algemene mecha

nika en machines. 
9. Technicus A3 houtbewerking, loodgieterij, 

verwarming, koelinstallatie. 

De licentiaten dienen bij voorkeur geaggre
geerden te zijn van het hoger secundair onder
wijs. 
De houders van technische diploma's dienen 
bij voorkeur houders te zijn van een getuig
schrift van pedagogische kennis. 

4. 
5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

Andere funkties buiten het onderwijs: 

1 Doctor in de geneeskunde en in de dierge
neeskunde. 

2. Burgerlijk ingenieur (alle richtingen). 
3. Landbouwkundig ingenieur (alle rich

tingen). 
4. Industrieel ingenieur of technisch ingenieur 

(alle richtingen) 
5. Laborant, verpleger, technicus in sanitair, 

technicus in veeartsenij, maatschappelijk as
sistent. 

6. Technicus A2 en A3 (alle richtingen). 
7. Elk diploma of getuigschrift voor het beëin

digen van universitaire studies, hoger niet-
universitaire studies, middelbare hoger se
cundaire studies of technische studies afde
ling administratie, boekhouden of handel. 

Voor welke l a n d e n ? 

Alle landen waarmee België een akkoord of 
een samenwerkingsovereenkomst heeft ge
sloten (Algerië, Burundi, Kameroen, Ivoorkust, 
Indonesië, Maleisië, Marokko, Niger, Peru, 
Rwanda, Senegal, Tunesië en Zaïre), evenals 
volgende landen. Bolivié, Ecuador, Kenya, Soe
dan, Suriname, Tanzania en Zambia. 

Hoe e e n k a n d i d a t u u r i n d i e n e n ? 

De belangstellenden worden verzocht: 
1. Zich onmiddellijk te wenden tot de Wervings-
dienst van het Algemeen Bestuur voor Ontwik
kelingssamenwerking (ABOS), Marsveldplein 
5, Bus 57 te 1050 Brussel, tel. 02-513.90.60, toestel 
414, om de nodige formulieren te verkrijgen 
voor de samenstelling van hun dossier. 
2. Deze formulieren ingevuld per aangetekend 
schrijven terug te sturen op hetzelfde adres 
vóór 15 oktober uiterlijk voor de betrekkingen 
in het onderwijs (oproep 96-78) en vóór 31 okto
ber uiterlijk voor de technische en wetenschap
pelijke betrekkingen (oproep 100-78). 
De kandidaten die reeds naar de Minister of 
naar het ABOS hebben geschreven voor de 
oproep 96-78 en eveneens in aanmerking wen
sen te komen voor de oproep 100-78, moeten 
een nieuwe kandidatuur indienen en daarbij 
vermelden dat zij ook reeds postuleerden voor 
de oproep 96-78. 

Voor al le v e r d e r e i n l i ch t i ngen : 

Telefoneren naar het ABOS, nummer 02-
513.90.60, toestel 414, met vermelding: «projekt 
jonge deskundigen ». 

(advertentie) 
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Rhodesië: glimp van hoop 
De uitnodiging van lan Smith (ver
gezeld door Sithole, een van de 
gematigde leiders, lid van de huidi
ge, gemengde regeringsraad van 
Rhodesië) door een groep Ameri
kaanse senatoren (behorend tot 
de twee grote partijen) heeft feite
lijk de Amerikaanse regering voor 
een voldongen feit gesteld. Het 
staatsdepartement werd a.h.w. 
gedwongen, Smith en Sithole een 
inreisvisum te geven, na eerst 
krachtig neen te hebben gezegd. 

Het staatsdepartement beriep 
zich voor deze weigering op een 
UNO-besluit, maar ging achteraf 
door de knieën niet alleen onder 
druk van de senaatsgroep doch 
ook van een groep leden van het 
Huis van Afgevaardigden. Sinds 
het Amerikaanse parlement ex-
president Nixon ten val bracht, 
iaat het geen enkele gelegenheid 
voorbij gaan, om het Witte Huis 
zijn macht te tonen. Dit is nu ken
nelijk ook het geval, staatssekre-
taris Vance en UNO-ambassa-
deur Young werden door de se
natoren schaakmat gezet. De or-
ganizatie van Afrikaanse Staten 
kijkt natuurlijk sip. Het is nochtans 
slechts logisch, dat alle betrokken 
partijen gehoord worden. Het is 
niet omdat de blanke Rhodesiërs 
de zwart^ bevolking hebben ge-
kolonizeerd dat zij als (machtige) 
minderheid niet zouden gehoord 
worden. Diverse zwarte Rhodesi-
sche leiders beseffen overigens 
maar al te goed, dat Rhodesië het 
zonder blanke hulp in de eerste 
jaren van de onafhankelijkheid 
het vooral op het ekonomische 
vlak niet zal halen. Er zijn voor
beelden te kust en te keur. Heel 
wat «onafhankelijke» Afrikaanse 
staten zijn meer dan ooit afhanke
lijk geworden van de voormalige 
voogdijstaten. Men kijke slechts 

naar Zaïre, dat momenteel bedelt 
om steun, na de kwasi-totale in
eenstorting van de financiële en 
socio-ekonomische sektoren als 
gevolg van de zgn. Zaïrizering. 

Is de Amerikaanse «bekering» 
ten opzichte van het Rhodesi-
sche vraagstuk een bewijs, dat 
de ekonomische en sociale reali
teit in Rhodesië belangrijker is 
dan juridisch gekibbel, waaraan 
ook te veel westerse staten zich 
bezondigen, meestal om een alibi 
te verwerven ? De ekonomische 
werkelijkheid heeft ook in de zgn. 
frontlijnstaten tot een barst ge
leid : president Kaunda van Zam
bia, heeft de grens met Rhodesië 
weer geopend, omdat hij niet 
anders meer kan, wil hij de zich 
opstapelende koperreserves aan 
zijn klanten kwijt. En dat is slechts 
mogelijk dwars door Rhodesië. 

Nyerere van Tanzania en Ma-
chel van Mozambique kregen in 
Loesaka nul op het rekwest, toen 
ze Kaunda poogden te overhalen, 
zijn besluit tot opening van de 
grens met Rhodesië in te trekken. 

De ekonomische raison d'ètat 
heeft eens te meer andere be
weegredenen weggeveegd. 

Dat dit besluit Smiths positie 
enigszins versterkt hoeft geen be
toog. Nu Amerika de werkelijk
heid inziet deden ook geruchten 
de ronde dat ook Britse parle
mentsleden Smith wensen te ho
ren. Londen is echter nog meer 
kopschuw dan Washington, o.m. 
omdat gevreesd wordt dat Smith 
uit de biecht zou spreken over 
het schandaal van de omzeiling 
van de UNO-boycot tegen Rhode
sië door de Britse nijverheid en 
handel. Enkele weken geleden 
kwam daardoor ex-premier Ha

rold Wilson in het gedrang, aan 
wie verweten werd, dat hij de ont
duiking oogluikend toeliet. Ook al 
dreigen de leiders van het gewa
pend verzet (Nkomo en Moega-
be) de gewapende strijd te zullen 
opvoeren, toch schijnt men nu in 
het Westen de hoop te koeste
ren, ook deze leiders aan de kon-
ferentietafel te zullen krijgen, sa
men met de blanke afvaardiging 
en de leiders van de ongewapen
de Rhodesische zwarte bevol
king. Amerika en Engeland zou
den uiteraard ook aan deze kon-
ferentie deelnemen. 

Samen met de verzoening tussen 
de leiders van Zaïre en Angola is 
de hierboven geschetste evolutie 
het eerste hoopgevend teken in 
het door tegenstrijdige krachten 

verscheurde Afrika. Stellig, deze 
konferentie staat nog niet vast, 
doch de mogelijkheid tekent zich 
toch duidelijker af mede dank zij 
een Amerikaans initiatief (dat trou
wens ook kan genomen geweest 
zijn in geheime afspraak tussen 
de senaat en het Witte Huis...)) 

De Amerikaanse diplomatie 
schijnt sinds Camp David alles
zins beter te zijn geïnspireerd 
dan nauwelijks twee maand gele
den. Of deze kentering ook zal lei
den naar het verdwijnen van het 
begrijpelijke, doch niet langer 
meer verantwoorde blanke 
schuldgevoel-complex zal later 
moeten blijken, ook i.v.m. de nieu
we leiding in Zuid-Afrika, waar de 
«nog hardere» Botha Vorster is 
opgevolgd. Dat de ontknoping in 
Rhodesië van rechtstreekse in
vloed zal zijn op het zoeken naar 
een rechtvaardige en globale op
lossing in Zuid-Afrika lijdt weinig 
twijfel. 

SPD-Hessen blijft 
lachen 

De CDU (Krlsten-demokra-
ten) heeft het in de verkiezin
gen in Hessen (4 miljoen 
stemgerechtigden) niet ge
haald tegen de SPD (soc-
dem.) en FDP (lib.). Er was 
grote vrees ontstaan dat de 
CDU de volstrekte meerder
heid zou behalen waardoor 
ze niet alleen in Hessen de 
regering zou overnemen, 
doch in de Landsraad (se-
naat) de tweederde meerder
heid zou behalen, waardoor 

ze elk besluit zou kunnen 
afwijzen, wat het einde zou 
betekend hebben van de 
SPD-FDP-regering van kan
selier Schmidt. 

Er werd vooral gespeku-
leerd op de mogelijkheid dat 
de liberalen onder de 5 % 
van de stemmen zouden be

landen (zoals onlangs in 
Hamburg) en derhalve niet 
meer zouden vertegen
woordigd zijn in het landspar-
lement 
De meerderheid van de kie
zers oordeelden er anders 
over: de CDU ging licht 
achteruit, de SPD hield goed 
stand en de FDP kwam met 
de hakken over de sloot 
De drie milieu-lijsten (waar
van door de CDU werd ge
hoopt dat ze de liberalen zou
den vloeren) behaalden sa
men nog 2 % (zeer in tegen
stelling bv. met de Franse 
milieu-lijsten) 
Besluit: een zucht van op
luchting te Bonn bij 
Schmidts Ko, enkele kracht
termen bij Kohl en een fer
me Beierse vloek van dikke 
Strauss I... 

Naar een werkweek van 4 1/2 
dag in Nederland? 
(jeeveedee) Het lijkt — in een t i jd waarin Nederland dik boven de 
tweehonderdduizend werklozen telt en de nationale bezuinlgings-
klok haar sombere slagen laat horen — een bizarre gedachte. Maar 
toch is het waar: de grootste arbeidersorganizatie van het land, de 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), gaat trachten in de 
komende onderhandelingen over de lonen voor 1979 kortere werk
tijden binnen te halen. En wat meer i s : voorzitter Arie Groenevelt 
van de machtige Industriebond wil In het komende jaar de vrije vrij
dagmiddag rerl lzeren. 

Schijnbaar achteloos legde hij die 
gedachte voor tijdens een bijeen
komst met werknemers van een 
bezette fabriek, en er stak, dat 
kan men begrijpen, onmiddellijk 
een storm op in het land. Een 
storm overigens die zich splitste 
in een richting tégen Groenevelt 
en één die vóór verwezenlijking 
van de vrije vrijdagmiddag is. Met 
daarbij nog de grappenmakers 
die, verwijzend naar het op de viij-
dagmiddag steeds vroeger begin
nende spitsuur, langs hun neus 
opmerkten : « Een vrije vrijdagmid
dag? Die hébben we toch al 
lang ? » 

De achteloosheid van Arie Groe
nevelt was inderdaad slechts 
schijn. Het «enfant terrible» van 
de Nederiandse vakbeweging (hij 
wordt nogal eens voor «rebel» 
en «oproerkraaier» uitgemaakt) 
meent het heel ernstig. Hij gaat 
ervan uit dat de vakbeweging zélf 
in staat moet zijn om iets te doen 
aan betere verdeling van het 
werk om zo bij te dragen tot ver
mindering van de werkloosheid. 
De vakbeweging, dixit Groene

velt, wil daarom bij de komende 
loononderhandelingen met de pa
troons, niet alleen ijveren voor 
vervroegde pensionering en ver
soepeling van de vakantierege
lingen, maar ook voor kortere 
werktijden in de vorm van een 
vrije middag. Slaagt men erin deze 
te verwezenlijken, dangaat Neder
land het tijdperk van de 4,5-daagse 
werkweek in. 

K r i t i ek en v ragen 

In de kritiek die is losgekomen op 
het idee van Groenevelt, ging het 
vooral om de vraag of korter wer
ken inderdaad tot uitbreiding van 
de werkgelegenheid zal leiden. 
Daar geloven velen niet in. Het is 
hetzelfde als met het grote bezui
nigingsplan van de regering. De 
verdedigers daarvan beweren 
hardnekkig dat het een halt zal 
toeroepen aan de uitbreiding van 
de werkloosheid. Maar de vakbe
weging, met Groenevelt in de 
voorste gelederen, gelooft daar 
mets van. Keiharde bewijzen voor 
dat ongeloof zijn tot nu toe niet 
aanaedraoen. en dat nelrit ook 

voor tegenstanders van de vrijei 
vrijdagmiddag. Een van hen is 
de president van de Nederlandse 
Bank, dr Jelle Zijlstra. Hij zei de 
afgelopen week : « Korter werken 
is alleen maar te rechtvaardigen 
als tegelijk de produktiviteit om
hoog gaat. Gebeurt dat niet, dan 
wordt het paard achter de wagen 
gespannen». Eenzelfde geluid 

produceert de partij Demokreten 
'66, die na een tijdelijke wan-
hoopsperiode tegenwoordig 
weer goed in de markt ligt. Een 
van de Kamerleden van deze par
tij voorspelt chaos en toenemen
de werkloosheid als de werkne
mers massaal in de gelegenheid 
zouden worden gesteld om 's vrij
dags na 12 of 1 uur naar huis te 
gaan. En ook zijn er ekonomische 

deskundigen die beweren dat Ne
derland als gevolg van hoge loon
kosten een gevoelige konkurren-
tieachterstand heeft op andere 
landen en dat werktijdverkorting 
daar geen verbetering in zal bren
gen, maar integendeel. 

V o o r en tegen 

Onverwachte steun kreeg Groe
nevelt echter van de vroegere 
direkteur van het Centrale Planbu
reau, professor Polak. In een Am
sterdams weekblad schreef deze 
dat een kortere werkweek er 
onvermijdelijk zal komen. Op lan
ge termijn durft hij zelfs een twee
daagse werkweek te voorspellen. 
Polak vindt dat Groenevelt be
paald niet gek is, al verwacht de 
professor niet dat na invoering 
van de vrije vrijdagmiddag de 
werkgelegenheid sterk zal wor
den uitgebreid. 
Het is waar dat er bij de bestrij
ding van het plan-Groenevelt nog
al emotioneel werd gereageerd. 
Zo in de trant van : Wat moeten 
al die mensen met hun vrije tijd 
gaan beginnen ? Of ook we l : Ze 
zullen nog meer willen uitgaan, en 
wie kan dat straks betalen ? 
.Maar dit soort geluiden hoorde 
men ook toen rond 1960 de vijf
daagse werkweek algemeen 
werd ingevoerd. En uit de geschie
denisboeken blijkt dat men inder
tijd bij het vaststellen van de acht
urige werkdag in sommige krin

gen ook al voorspelde dat het nu 
wel gauw met de beschaving zou 
zijn afgelopen! Dat zal allemaal 
best meevallen wanneer het plan 
in 1979 inderdaad zou doorgaan. 
Maar of het nu werkelijk een 
wapen is in de strijd tegen de 
werkloosheid, over die vraag 
hoort men evenveel « Nee's» als 
«Ja's» klinken. 

M e e r k o n s u m p t i e 

Groenevelt zelf is er heilig van 
overtuigd dat zijn idee meer werk
gelegenheid zal opleveren. Zijn re
denering is dat bij invoering van 
de vnje vrijdagmiddag tal van 
mensen aan het werk kunnen 
worden gezet die nu miljarden 
(guldens) kosten aan sociale ver-
zekenngen. En daarbij, zegt hij, 
zullen die mensen meer kunnen 
gaan konsumeren en dat komt 
het zakenleven weer ten goede. 
Hoe dan ook, als het aan de 
Nederiandse vakbeweging ligt, zit 
de vnje vrijdagmiddag er aan te 
komen. Nog deze maand zal het 
plan aan de leden worden voorge
legd, en als die ermee instemmen, 
wordt het een zwaar diskussie-
punt in de komende onderhande
lingen over de Kollektieve Ar-
beids-Overeenkomsten (KAO's). 
Of de patroons er zo gemakkelijk 
tegenaan zullen kijken als Arie 
Groenevelt dat doet, durven we 
op dit moment echter nog te 
betwijfelen. 
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BRT-Horizon 
wil wetenschappen 
voor iedereen 

De Dienst Wetenschappen van 
de BRT mag geprezen worden 
om zijn degelijkheid en vinding
rijkheid. De nieuwe aflevering 
van Horizon is er een voorbeeld 
van. Een greep uit de onderwer
pen die zullen behandeld wor
den. 

Onn mensen te helpen die met 
erge spraakstoornissen te kam
pen hebben, werd in de Verenig
de Staten een « praatcomputer» 
ontworpen Dit toestel maakt het 
de patient mogelijk via een druk-
toetsensysteem en een kunstmati
ge stem dn het toestel inge
bouwd) met zijn omgeving te pra
ten W I J haalden een dergelijk toe
stel naar de studio 

Nu honderd jaar geleden over
leed te Hamont, dr A Mathijsen, 
de uitvinder van het moderne 
gipsverband Horizon ging even 
pluizen in de archieven op zoek 
naar die man en zijn verdiensten 

Intussen is er echter een eeuw 
verstreken en er werd gezocht 
naar vervangmiddelen voor het 
gips Een van de recentste en 
meest revolutionaire vindingen op 
dat gebied is het verband in poly-
uretaanhardschuim, ontwikkeld 
door dr Blomer uit Duitsland 

Het kan gebeuren dat — om de 
een of andere reden — gebroken 
botten toch met meer aan elkaar 
willen groeien, en dat betekent 
dan voor de patient de grootste 
ellende Daarom gingen een aan
tal professoren op zoek naar een 
middel om het botvormingspro-
ces te bevorderen Recente proe
ven met elektrische prikkels afge
vende botstimulatoren leverden 
goede resultaten op Honzon film
de zo'n operatie en praatte met 
de prof in kwestie 

Voedingsindustrie 

WEET WAT U EET 

HET DURE STUDEREN 
Een nieuwe kabinetschef 

JACQUES VAN YPERSELE 
DE STRIHOU, 

DE SCHADUW VAN TINDEMANS 

INTERVIEW MET GENERAAL-MAJOOR 
ROBERT CLOSE 

OOGGETUIGE JOHAN ANTHIERENS, 
TERUG VAN 

MET VAKANTIE GEWEEST 

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

Naam 

Straat 

Gemeente 

knBck 
Posinr 

wekelijks bij uw 
tijdschrrttenhandelaar : '• 

In het Limburgse Kanne, werden 
bij verbredingswerken aan het Al-
bertkanaal overblijfselen gevon
den van een nederzetting uit het 
Magdaleniaan (ong 15 000 v K r ) 
Het is de meest noordelijke 
vondst uit die ijstijdpenode die tot 
nu toe werd gedaan Horizon volg
de gedurende één dag de opgra
vingen 

Door de Franse prof Nozeran 
werd een systeem ontworpen om 
aardappelen te kweken uit stek
ken van aardappelen , i p v ze te 
poten Met dit vrij revolutionair 
procédé kunnen uit één moeder
aardappel grote hoeveelheden 
aardappelen worden bekomen 
die zeer gelijkend zijn wat vorm, 
smaak, en resistentie tegen ziek
tekiemen betreft 

Als u de 73e machtswortel kunt 
trekken uit een getal van 506 cij
fers — met alleen maar een krijt
je in de hand — dan kunt u naar 
de kroon dingen van de menselij
ke computer Wim Klem, die een 
dergelijke klus ooit eens in 2'09" 
opknapte In de studio gaf hij een 
demonstratie van zijn kunnen, 
met begeleidende kommentaar 
Ook dat brengt Horizon 

Zaterdag 14 oktober op BRT 1 
om 18 u. 55. 

I I 

35 fr. 

Adv. 

Noord-Zuid" 
wordt 
aaneengepraat 
Maandag 11 had in Antwerpen de 
eerste opname plaats van 
«Noord-Zuid», de nieuwe talk
show van de Vlaamse televisie In 
dit veertiendaags programma ont
vangen de prezentators Mies 
Bouwman (Nederland) en Johan 
Anthierens (Vlaanderen) telkens 
vier bekende gasten uit Neder
land en Vlaanderen, plus een vijf
de figuur wiens identiteit tot vlak 
voor de opname, ook voor het 
prezentatieduo, geheim blijft 
Tenslotte wordt voor de muzikale 
intermezzi bij elk programma een 
bekende Vlaamse of Nederland
se koncertpianist uitgenodigd 
Wie de volgende opname van 
Noord-Zuid wilYneemaken neemt 
kontakt op met 02-737 51 60 van 
de BRT-dienst Openbare Uitzen
dingen en Ontvangst. 

iMlllilJUiiitAA 
DONDERDAG 12 OKTOBER 

RTB - 20u. 20 - PAS DE 
PROBLEME 
Komedie van Georges Lautner 
met Miou-Miou Halfgeslaagde 
burleske met knotsgekke situ
aties rond een vervelend lijk in 
een autokoffer 
F 3 - 20 u. 30 - THE MACKIN
TOSH MAN 
Spionagefilm van John Huston 
met Paul Newman 

VRIJDAG 13 OKTOBER 

BRT - 20U.35 - HALTE IN 
HET PARADIJS 
Humoristische film van Lewis Gil
bert met Kenneth More Smake
lijke lachfilm rond een rijke lord, 
die in de Stille Oceaan schip
breuk lijdt 
RTL - 21 u.00 - ATTACK 
Oorlogsfilm van Robert Aldrich 
met Jack Palance 

RTB - 22 u. 05 - THE PYJAMA 
GAME 
Muzikale komedie van Stanley 
Donen met Dons Dav 

ZATERDAG 14 OKTOBER 

BRT - 14U.30 - ALADIJN 
EN DE WONDERLAMP 
Tekenfilm van Jean Image Een 
steenrijke tovenaar droomt er
van de wonderlamp, die op de 
bodem van de zee goed wordt 
bewaakt, in handen te krijgen 
n 1 _ I5u - FIMPEN 
Komedie van Bo Widerberg 
met Johan Bergman De zesjari
ge Fimpen, voetbalt op een dag 
tegen de Zweedse kampioenen, 
en zet geregeld de «gouden 
schoen » voor schut 
N 1 - 19 u. 50 - RUMBOULE-
VARD 
Humonstische avonturenfilm 
van Robert Enrico met Brigitte 
Bardot Zee-avontuner wordt tot 
over zijn oren verliefd op de hel
din van de stomme film 
RTB - 20u. 20 - LE QUAT-
TRO GIORNATE Dl NAPOLI 
Oorlogsfilm van Nanni Loy met 
Regina Bianchi Sobere weder
samenstelling van de strijd van 
de Napolitanen tegen de Duit
sers in september 1943, na de 
kapitulatie van generaal Badog-
lio 
RTL - 21 u.00 - LES BAS-
FONDS 
Sociaal drama van Jean Renoir 
met Suzy Prim Een baron met 
hoge speelschulden betrapt een 
zekere Pepel, die bij hem in
breekt en hij nodigt hem voor 
het avondeten uit 
N 2 - 22 u. 00 - WAT ZIEN 
I K ' 
Klucht van Paul Verhoeven met 
Sylvia Deleur Onderbroeken-lol 
rond Blonde Greet, een Amster
dams hoertje, dat het voor een 
ander vrouwtje van lichte zeden 
zal opnemen, die door haar pooi
er wordt vernederd 
D 1 - 22 u 05 - MR. KLEIN 
Kafkaiaanse thnller van Joseph 
Losey met Alain Delon Verhaal 
rond een identifikatiediefstal, ge
situeerd in 1942 ten tijde van de 
jodenrazzia in het Parijse Win-
tervelodroom Met als tema de 
zonde van de onverschilligheid 
tegenover de angst van de me
demens 

ZONDAG 15 OKTOBER 
RTL - 16 u. 45 - FIFI, LA PLU-
ME 
Poëtische fantazie van Albert La-
morisse met Philippe Avron Fifi, 
wordt door iedereen als een 

engeltje aangezien, maar is in fei
te een zwervende gauwdief 
F 1 - 20 u. 30 - VON RYAN'S 
EXPRESS 
Avonturenfilm van Mark Rob-
son met Frank Sinatra De krijgs
gevangenen van kamp nr 202 
hebben reeds enkele ontvluch-
tingspogingen ondernomen, die 
telkens op mets zijn uitgedraaid 
RTL - 21 u.00 - FAUT PAS 
PRENDRE LES ENFANTS DU 
BON DIEU POUR DES CA
NARDS SAUVAGES 
Komedie van Michel Audiard 
met Mariene Jobert Mooie Rita 
laat Jacky, Fred en Charles voor 
zich werken, maw stelen 

MAANDAG 16 OKTOBER 

F 3 - 20 u. 30 - SANS MOBI
LE APPARENT 
Politiefilm van Philippe Labro 
met Jean-Louis Tnntignant In-
spekteur Carella van Nice zit 
met de handen in het haar, in 
zijn anders zo rustige stad zijn in 
een tijdsspanne van enkele da
gen vier moorden gebeurd 
RTL - 21 u.00 - PORK 
CHOP HILL 

Oorlogsfilm van Lewis Milesto
ne met Gregory Peck Korea 
Hoewel een wapenstilstand na
kende IS, moet luitenant Cle
mens met zijn kompagnie de 
heuvel Pork Chop Hill herove
ren 
F1 - 21 u. 45 - UN AMOUR 
DE PLUIE 
Liefdesgeschiedenis van Jean-
Claude Bnaly met Romy Schnei
der Elisabeth Deleru, echtgeno
te van een zakenman, brengt 
met haar dochter de vakantie te 
Vittel door 

DINSDAG 17 OKTOBER 

BRT2 - 21 u.00 - LES EN
FANTS DU PARADIS 
Eerste deel van het psycholo
gisch drama van Marcel Carne 
Dne personen van een sterk 
uiteenlopend type beminnen 
eenzelfde vrouw 
LUX - 21 u. 00 - MIRACLE A 
L'ITALIENNE 
Satinsche film van Nino Manfre-
di met Manfredi en Delia Roccar-
do Een knaapje wordt op won
derlijke wijze van de dood ge
red Van die dag af is hij een heili
ge en moet hij dat rmago stand
houden 
RTB 2 - 20 u. 25 - ALIBABA 
EN DE 40 ROVERS 
Komedie van Jacques Becker 
met Fernandel Groot levendig 
en pittig spektakel met een uit
stekende Fernandel 
FR 2 - 20 u. 35 - THE BABY
MAKER 
Psychologische film van James 
Bndges met Barbara Hershey 
Een hippiemeisje verkoopt haar 
ongeboren baby aan een bur
gergezin, die in het onderhoud 
kunnen voorzien en zelf kinder
loos zijn 
FR 3 - 20U.30 - SISSI III 
Histonsche film van Ernst Ma-
rischka met Romy Schneider 
D2 - 19U.30 - SABOTAGE 
Thnller van Hitchcock met Syl
via Sidney Tijdens een cinema
voorstelling valt de stroom uit 

WOENSDAG 18 OKTOBER 

BRT 2 - 20 u. 15 - LES EN
FANTS DU PARADIS II 
FR 3 - 20 u 30 - SEVEN UPS 
Politiefilm met Roy Schelder in 
regie van Philip D'Antoni Een 
antidrugkommando is werk
zaam in New York en ontdekt 
een belangrijke drugzwendel 
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Donderdag 
12 OKTOBER 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Kuifje. — 18.05 Rondomons. — 
18.30 Huize Westway. - 18.55 
Filopaten Patafll. — 19.00 Sporttn-
bune. - 19.30 Kijk uit - 19.35 
Morgen. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De burgemeester van Cas-
terbndge. — 21.00 Panorama, — 
21.25 Standpunten. — 21.45 Pre
mière. — 22.35 Nieuws. 

BRT 2 

14.00 Overname BRT 1. - 20.10 
Tony Hatch music show. — 21.00 
Moeilijke tijden. — 21.50 Open
baar kunstbezit 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 14.30 
Open school. — 18.30 Sesam
straat - 18.45 Paspoort. — 18.55 
Nieuws. — 19.00 Minivoetbal-
show. — 19.50 De Lucy show. — 
20.15 Kojak - 21.05 Leven in 
Joegoslavië — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 NOS tribune. - 23.05 
Nieuws. 

^ED. 2 

18.55 Nieuws. - 19.00 De astro-
nautjes. — 19.05 AVRO's toppop. 
- 19.57 Nieuws. - 20.27 Muzika
le hartewensen. — 21.20 Wie be
taalt de veerman.- 22.10 Televi-
zier. — 23.00 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. — 17.30 1, 
2, 3... - 18.00 De Muppet show. 
- 18.30 Zigzag. - 18.45 Specta
cle. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.29 Weerbericht - 19.30 
Nieuws. — 19.50 Suggestions. — 
20.00 Autant savoir. - 20.20 Pas 
de probième I — 22.00 Nieuws. — 
22.15 Le carrousel aux images. — 
23.05 Nieuws. 

ARD 1 

9.30 Sesamstrasse. — 16.10 
Nieuws. — 16.15 Das Podium. — 
17.00 Wilde Tiere. - 17.20 Alltag. 
— 17.50 Nieuws. 1-18.00 Intermez-
zo-lnformationen. — 18.15 Sie 
kommen aus Agarthi. — 19.15 
Hier und heute. — 19.45 Spiel um 
4 tel vor 8. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Die Fernseh-Diskussion. — 
21.15 Hans Soehnker - 22.00 
Ratselbox. — 22 30 Tagesthemen. 
— 23.00 Die schone Marianne. — 
23.50 Nieuws. 

ZDF 

16.30 Einführung In die Denkweise 
der Physik. — 17.00 Nieuws. — 
17.10 Sindbad. - 17.40 Die Dreh-
scheibe. - 18.20 Die Tony Randall-
Show. - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Udo Jürgens - eind Mann und sei
ne Lieder. — 21.00 Heute-Journal. 
— 21.20 Die Britischen alternative. 
- 22.05 Skyline. - 23.55 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.00 De cinq a sept jeunes. — 
17.15 De cinq è sept agenda — 
17.20 Autopatrouille. — 17.50 
Cinq a sept variétés. — 18.00 Le 
coffre-fort. — 18.05 Cinq a sept 
actualités. — 18.20 Ram-Dames. 
- 18.35 Le coff re-fort - 18.40 
Système D — 1900 Nieuws. — 
19.29 Le coffre-fort. - 19.30 Pas-
se et gagne. — 19.55 Aujourd'hui 
en bref. — 20.00 Boney. — 21.00 
Objectif Hambourg, mission 083. 

^TF I 

12.15 Réponse a tout - 1229 
Les Tifins — 12.33 Midi première. 
- 1300 Nieuws. - 1335 Regio
naal programma. — 13.50 Objectif 
santé. — 14.00 Les 24 jeudis. — 
18.02 A la bonne heure - 18.27 
Llle aux enfants — 18.55 Chnsti-

WIJ It 

ne. - 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. - 20.30 Allegra. -
21.32 L evenement — 22.30 Cinè 
première. — 23.00 Nieuws. 

A2 ~ 
13.35 Regionaal magazine. — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Cannon. — 15.55 L'invité du 
jeudi. — 17.25 Fenêtre sur... — 
17.55 Récré A 2. - 18.35 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 19.20 Gewestelijke aktu-
aliteiten. — 19.45 Top club. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 De mémoi-
re d'homme. — 22.40 Nieuws. 

FR. 3 

19.40 Regionaal programma. — 
19.55 II était une fois l'homme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures — 
20.30 Le piège. - 22.05 Nieuws. 

BBC 1 

— 17.05 John Craven's news-
round. — 17.10 Blue Peter. — 
17.35 Ivor the engine. — 17.40 
Nieuws. — 17.55 Nationwide — 
18.55 Tomorrow's world. — 19.20 
Top of the pops. — 20.00 The 
good life. — 20.30 Mastermind. — 
21.00 Nieuws. - 21.25 Most wan
ted. - 22.15 Omnibus - 23.05 
Nieuws — 23.45 Weerbericht. 

Vrijdag 
13 OKTOBER 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Oum, de witte dolfijn. — 18.15 
Klein, klem kleutertje. — 18.30 
Open school. — 19.00 Filopat en 
Patafil. - 19.05 Protestantse uit
zending. — 19.35 Morgen. — 
19.45 Nieuws - 20.10 De weer
man. -^ 20.15 De wilde wereld 
van de dieren. — 20.35 Halte in 't 
paradijs. — 22.10 Gezin en gezins
beleid. - 22.40 Nieuws. 

BRT 2 

14.00 Overname BRT-1. - 20.15 
Dagboek van een herdershond. 
- 21.00 Noord-zuid. - 22.15 Dag 
aan dag. 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Paspoort. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Barbapa-
pa. - 19.03 Love boat. - 19.55 2 
voor 12. — 20.35 Sonja's goed 
nieuws show. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Hoera, een homo ? - 22.25 
George en Mildred. — 22.50 Haag-
sche kringen. — 23.55 Nieuws. 

NED. 2 

18.25 Teleac. - 18.55 Nieuws. -
18.59 Wickie de viking. - 19.21 
De muppetshow. — 20.00 Nieuws 
- 20.27 Sanford & zoon. - 20.55 
De Benny Hill show. - 21.30 Pag-
nol-serie. — 22.22 Brandpunt — 
22.57 Gerard Cox. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 1, 
2, 3... - 18.00 De Muppetshow. 
- 18.30 Zigzag. - 18.45 Sept sur 
sept — 19.15 Antenne-soir. — 
19.28 Weersvoorsoelling. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 A suivre. — 
21.50 Nieuws. - 22.05 Pique-ni-
que en pyjama 

ARD 

16.10 Nieuws. - 16.15 Der fröhli-
che Landmann im Paradies. — 
17.00 Teletechnikum - 17.45 Der 
7.Sinn. - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Intermezzo-info'rmationen. — 
18.30 Hit um halb 7. - 18 40 Beich-
te eines Mörders. — 19.15 Hier 
und Heute. — 19.45 Hit im 4tel vor 
8. - 20.00 Nieuws. - 20.15 Ein 
ideales paar — 21.45 Mit 13 hatte 
ich das erste Mai mut abzuhauen. 
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Der 7.Sinn. - 2305 Rest des 
Lebens. — 0035 Nieuws. 

ZDF 

11.00 Rappelkiste. - 11.30 Grund-
studium Mathematik. — 16.15 Le-
ben mit Chemie. — 16.45 Nieuws. 
— 16.55 Schuier-express. — 17.40 
Die Drehscheibe. — 18.20 Vater 
der Klamotte. — 18.40 Manner 
ohne Nerven. — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Auslandsjournal. — 20.15 
Gauner gegen Gauner. — 21.05 
EIbfahrt. - 22.00 Heute-journal. 
— 22,20 Aspekte. - 22.50 Sport 
am Freitag. — 23.20 Die Garage. 
— 0.55 Nieuws. 

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. - 18.40 Sy
stème D. — 19.00 Nieuws. — 
19.29 Le coffre-fort. - 19.30 Pas-
se et gagne. — 19.55 Aujourd'hui 
en bref. — 20.00 La course autour 
du monde. — 21.00 Attaque. — 
22.40 Les potins de la comète. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout — 12.29 
Les tifins. — 12.33 Midi Première. 
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
naal programma. — 14.05 CNDP. 
— 17.57 A la bonne heure. — 
18.27 L'ile aux enfangs. — 18.55 
Christine. — 19.15 Une minute 
pour les femmes — 19.18 Les 
tifins. — 19.20 Gewestelijke aktu-
aliteitea — 19.45 L'inconnu de 
19.45 - 2O00 Nieuws. - 20.30 
Ce soir è Samarcande. — 22.30 A 
bout portant — 23.30 Nieuws. 

A 2 

13.50 Le provocateur. — 14.30 
Aujourd'hui Madame. — 16.00 La 
chasse aux hom ;es. — 17.25 Fe
nêtre sur... — 17.55 Recre A2. — 
18.35 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Regionale aktualiteiten — 19.45 
Top club. - 20.00 Nieuws. — 
2O30 Medecin de nuit - 21,30 
Apostrophes. — 22.40 Nieuws. — 
22.47 Le Visage. 

FR. 3 

19.40 Regionaal programma. — 
19.55 II était une fois l'homme. — 
2000 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Le nouveau vendredi. — 
21 30 L'enfant séparé. - 22.25 
Nieuws. 

BBC 1 

13.00 Pebble Mill. - 13.45 Heads 
and tails. — 14.02 Scene. — 14.35 
General studies. — 15.00 Colgate 
golf - 15.55 Playschool. - 16.20 
Hongkong prodey — 16,25 Jacka-
nory. — 16,45 Captain Caveman, 
— 16,55 Crackerjack - 17,35 
Ivor the engine, — 17.40 Nieuws. 
— 17.55 Nationwide. — 18.45 
Sportswide. — 19.00 Carry on Cle-
o. Komedie. — 20.30 Rings on 
their finger, — 21,00 Nieuws, — 
21.25 Target - 22.15 Nieuws. -
22.46 The Rack. Dramatische film. 

Zaterdag 
14 OKTOBER 

BRT 1 

14.30 Aladin en de wonderlamp 
(film). — 16.00 Open school. — 
18.00 Kuifje. - 18.05 Op dool aan 
de pool (tv-fllm). — 18.55 Horizon. 
— 19.45 Nieuws. — 20.10 Zwart
w i t (f J. - 20.35 Het jaar 8 (show). 
— 21.25 Vakantie zonder jongens 
(w.e.-film). — 22.35 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 Mumbly 
(jeugdfilm). — 15.41 Het bouwen 
van een Filippijns huis (dok.). — 
16.07 Op de drempel (jeugdfilm). 
— 16.35 Kinderboekenweek 1978. 
— 16,50 Barbapapa (f.). - 16,55 
De film van Ome Willem, — 18,30 
Sesamstraat — 18.45 Paspoort 
— 18.55 Nieuws. — 19.00 Studio 
Lawaalpapegaai. — 19.35 Francis 
Goya (show). — 19.50 Rumboule-
vard (film). — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Music-gallery. — 22.50 
Avro's sportpanorama. — 23.35 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De Tros 
Top-50 - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Teleraadsel. — 20.40 De dame 
van Duke Street (f.). - 21.30 Ak-
tua TV. - 22.00 Wat zien ik ? (f J. 
- 23.30 Tros Sport. - 23.45 Tele
raadsel. — 23.55 Nieuws. 

RTB 1 

16.10 Jardinage. — 16.40 Interwal-
lonie. — 17.40 L'orchestre des jeu
nes de la communauté Européen-
ne (debat). — 18.35 Balourd et 
Balu. — 18.40 Folllies (revue). — 
19.10 Antenne-soir — 19.30 
Nieuws. — 1955 Dieren ontwa
ken (dokJ. - 20.20 La bataille de 
Naples (film). - 22.20 Histoire de 
la musique populaire (dok j . 

ARD 

14.25 Nieuws. — 14.30 Sesam
strasse, — 15,00 Fimpen, der 
Knirps (film), — 16,25 ARD-Ratge-
ber, — 17,15 Ansichten eines Men-
schen (portret), — 17.45 Nieuws. 
- 17.48 Die Sportschau. — 18.30 
Intermezzo-Informationen. — 
19.15 Hier und Heute. - 19.45 
Der 7. Sinn, - 19,50 Kurz vor 8, 
- 20,00 Nieuws, - 20,15 Allein 
gegen alle (spel), — 21,45 Nieuws, 
- 22,05 Mr, Klein (thriller), -

ZDF 

17,00 Nieuws, — 17,05 Laender-
spiegel, — 17.55 Sechs mlllionen 
( f ) . - 19.00 Nieuws. - 19;30 
Rockpop. — 20.15 Zigeunerliebe 
(operette). — 21.40 Nieuws. — 
21.45 Das aktuelle Sport-Studio. 
- 23.00 Der Marshall von Cimar
ron (f J. — 00.10 Nieuws. 

Het aangez i ch t , filn> van ingmar- B e r g m a n n , Een symbo l i éch 
z w a a r ge laden filnn waar in e e n r o n d t r e k k e n d e nnagièr e e n d o r p j e 
z i jn kuns ten toont . 

Vri jdag 13 oktober op A 2 om 22 u. 47 

F 1 

12.27 Les Tifins. — 12.30 Cuisine 
légere. — 13.00 Nieuws. — 13.35 
Le monde de l'accordéon. — 
14.05 Toujours le samedi. — 18.05 
Trente millions d'amis. — 18.35 
Les Tifins. — 18.40 Magazine au
to-moto I, — 19,13 Six minutes 
pour vous défendre, — 19,20 Re
gionale aktualiteiten — 19,43 Cllc 
et Clac, — 19,45 L'inconnu de 
19,45, - 20,00 Nieuws, - 20,30 
Numero un (show). — 21.32 Les 
hommes d'argent ( f ) , — 22,45 
Tele-foot I, — 23,45 Nieuws, 

A2 

12,30 Samedi et demi, - 13,35 
Des animaux et des hommes 
(dokJ, — 14,25 Les jeux du stade, 
- 17,10 Salie des fétes, - 18,00 
La course autour du monde, — 
18,55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijke aktualitei
ten. - 1945 Top-club, - 20,00 
Nieuws, — 20.35 Le temps d'une 
république (f.). - 22.10 Sur la 
sellette. — 22.55 Fenétre sur... 
folk. - 23.35 Nieuws. 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 1910 
Nieuws. — 19.20 Gewestelijke ak
tualiteiten. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme (f.). — 20.00 Les jeux de 
20 heures — 20,30 Le cid (toneel). 

LUX. 

12,15 La bonne franquette — 
16.32 Super juke-box. — 18.00 De 
Saint-Laurent (dok.). — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Aventures des 
hommes. — 19,55 Aujourd'hui en 
bref, - 20,00 Chapparal ( f) , -
21,00 Les bas-fonds (film), -

BBC 

1710 Nieuws, - 17,20 Sport -
17 25 Lucky numbers, — 18,20 Dr, 
Who, — 18,45 The generation 
game, — 19,40 All creatures great 
and small ( f j , - 20,30 Little and 
large. - 21.00 Starsky and hutch 
(f.) - 21.50 Nieuws. - 22.00 
Match of the day. - 23.00 Parkin
son 

Zondag 
[ 15 OKTOBER 

BRT 

9.00 Voor boer en tuinder — 9 30 
Doe mee. — 10 00 Verover de aar
de, onder- en overvoeding. — 
11.00 Konfrontatie (debat) — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 14.30 Open school. — 
15.00 Sesamstraat - 15.25 Nek-
ka '77. — 16.00 De ontvoenng 
(jeugdfilm). — The last night of the 
proms (slotkoncert) — 18.00 
Sportuitslagen. — 18.30 Kuifje. — 
18.35 Van Pool tot Evenaar. — 
19.45 Nieuws. — 20.00 Sportweek
end 1. - 20.30 Alle schepsels 
groot en klem (f.) — 21.20 The 
magie of Mark Wilson (reportage) 
- 21.45 Ommekaar. - 22.25 
Nieuws. 

NED. 1 

11.00 Omroepparochie — 16.00 
Teleac. — 17.00 Dertig jaar We
reldraad van Kerken. — 18.20 
Teleac. - 19.00 Nieuws. - 19.05 
De Fllntstones (F). - 19.30 De 
meester van de Jugendstil (Gus-
tav Klimü. — 20.25 Dokters dilem
ma ( t - f i l m ) . - 22.30 Het konklaaf. 
— 23.10 Nieuws. 

NED. 2 

16.30 Open school. - 17.00 
Nieuws. — 17.02 Studio sport 1 
- 17.45 De bosjesmannen (dok.). 
- 18.30 Sesamstraat (f.) - 18,45 
O t , en hoe zit het nou met Sien ? 
- 19,20 Studio sport 2, - 20,30 
Humanistisch Verbond — 20,35 
Nieuws, — 20,40 Mary Hartman, 
Mary Hartman (f,), — 21.10 In het 

land van de Bakra's 
23.10 Nieuws. 

RTB 

10.30 Jardinage. - H 
tieviering. — 12.00 F 
(debat). — 13.00 NIeu 
Concertlssimo — 13. 
stie des Forsyte (f J- -
mero. — 14.55 Visa f 
de. - 15.40 Le 12e C 
se. — 17.00 SportL 
17.05 Le p'tit dm d'oeil 
volants. - 1745 Belg 
Franse bewind (dok 
Will Shakespeare (f J. 
aventures de Tintin, -
tenne-soir, — 19,30 
20,00 Kleine antoksgie 
— 21,15 Camera-spoi 
Nieuws. 

ARD 

10.45 Die Sendung m 
- 11.15 Info-Show. -
internationale Fru« 

12 45 Nieuw 
Peru (dok). - 13.45 I 
Woche, - 1505 Das 
Pferd (jeugdfilm), — ' 
Show, (Roos van Mi 
16,15 Talentschuppen 
rek t ionCi ty ( f ) - 18,( 
gen in Beiere,n — 18,1 
gel, — 18,30 Nieuws 
Sportschau 20 00 
20.15 Verkiezingen in 
20.45 Mach's gut Flori 

- 22.15 Nieuws. - 25 
nationaler Muslkwettl 
ARD. - 23 30 Nieuw! 

ZDF 

10.30 ZDF-Mdtinee -
Sonntagskor,/ert — 1 
zur Zeit. - 13 00 Nieu' 
Die Drehsche oe. — 
Chronik der \ ' ' xhe . -
pelkiste — ' -
(f.). - 1440 
film). - 14 5 
Venus"? - 1 • 
Tatsachen -
time — 171 
Tagebuch 
19.00 Nieuwi 

15 Die 
er Brur 
Hiers I 
!0 Nieu' 
•6.00 La 

Nieuw 
18.00 
- 2( 

stadt-Miniaturen (Berlij 
Nieuws. - 2/-0O Gro 
gessener Bing Crosb 
Wie Staedte Kultur r 
23.30 Nieuws 

TF 1 

- 11.55 Miai noins se 
La sequence du spe 
12.29 Les Tf i rs (teker 
12.30 TF1 - T r i . - 13 
- 13.20 C'est pas 
14.15 Les rendêz-vous 
che. — 15.30 Tiercé. — 
cadron volani 'f,), — 1 
première, ~ 7.55 Ai 
Dieu (f.) - ^925 Oi 
van mawas C^ok.). — 
Tifins — 20 or Nieuw 
L'express du oionel 
- 22.25 Pl.m feu 
Nieuws. 

A 2 

11.00 Quatre -disons, 
véritè est au 'ond de 
- 12.00 Choiijs. -
malice. — 12 57Topc l i 
Nieuws. — 13.40 Toi 
1430 Lage dt jristal O 
En savoir plus — 16.2C 
tre du dimanclie. — ' 
sieur cinéma I- 17.3! 
dudimanche -Vl 8.051 
nr 1. - 190v Stade : 
Nieuws — 2C32 Ko 
21.30 Docurric.it de c 
22.25 Grande parade ( 
22.55 Nieuws 

FR 3 

10.00 Images de... — 1 
Ique. — 1630 cspace i 
17.30 Quand les homm 
leur demeure - 18.00 
ne du rire et du sourir 
Dom-Tom - ?-0.00 H 
France (Julietta). — 
moord op Robert Kenr 
- 2 1 , 2 0 N i e u w a - 21 : 
pedie audiovisuelle du 
22,00 Cinè rega-ds, -
club des trois (thriller). 

12 OKTOBER 1978 



Tl/-PROGR/1MM^'9 

n de Bakra's (dok j . — 
leuws. 

rdinage. — 11 00 Éucharis-
3. — 12.00 Faire Ie point 
- 1300 Nieuws - 13.05 
issimo — 13.45 La dyna-
ForsyteCD. - 14.40 Cali-

- 14.55 Visa pour Ie mon-
5.40 Le12e Gala de Dan-
17.00 Sportuitslagen. — 

' p'tit dm d'ceil. — 17.15 les 
— 17 45 België onder het 
bewind (dok.). - 18.20 
kespeareCO. - 19.10 Les 
ïs de Tintin. — 19.15 An-
)ir. — 19.30 Nieuws. — 
eine antologie van de lach. 
i Camera-sports. — 22.30 

e Sendung mit der Maus. 
i Info-Show. - 12.00 Der 
Dnale Fruehschoppen. 

12.45 Nieuws. - 13.15 
)k.). — 13.45 Magazin der 
— 1505 Das Terracotta-
ïugdfilm). - 15.30 Dumb-
Roos van Montreux). — 
lentschuppen — 17.15 Di
mity (f) - 18.00 Verkiezin-
eierep — 18.30 Weltspie-
8.30 Nieuws. - 18 35 Die 
lau. — 20.00 Nieuws. — 
jrkiezingen in Beieren. — 
ach's gut Florian CTV-flIm). 
Nieuws. - 22.30 27 Inter-
!r Musikwettbewerb der 

23.30 Nieuws 

)F-Matinee. - 12.00 Das 
skonzert — 12.50 Fragen 
- 13 00 Nieuws. - 13.02 

hscheibe. 13.25 
der Woche. — 13.45 Rap-
— 1415 Die Biene Maja 
4.40 Der Brunnen (teken-
14.50 Hiers Mars - dort 
- 1520 Nieuws - 1530 
< n . - 16.00 Larry's Show-
17.00,Nieuws - 17.45 

H - '18.00 Nieuws. -
leuws — 2045 Gross-
liaturen (Berlijn) — 21.45 
— 220O Grosser unver-
• Bing Crosby - 22.45 
edte Kultur machen. — 

Midi moins sept — 12.20 
snee du spectateur — 
5 Tifins (tekenfilmpje) — 
1 - T F 1 . - 13.00 Nieuws 

C'est pas sérieux — 
3 rendez-vous du diman-
5.30 Tiercé. - 15.35 L'es-
olant (O. - 1645 Sports 

— 17.55 Au plaisir de 
— 19.25 Orang-oetans 

ras (dokJ. — 19.55 Les 
20.00 Nieuws. - 20.30 

i du Colonel Ryan (film). 
Plein feu - 2315 

atre saisons. — 11.30 La 
: au fond de la marmite. 
Chorus. - 12.40 Ciné-
12.57 Top club - 13.15 

- 13.40 Top club -
je de sristal ( f ) . — 15.20 
plus - 16.20 Petit théa-
manclie. — 16.55 Mon-
3ma. t- 17.35 Chocolat 
:he. -Vl8.05L'ami public 
19.00 Stade 2 - 20.00 
- 2032 Kojak ( f ) . -
cument de creation. — 
inde parade du jazz — 
uws 

ges de... — 1030 Mosa-
6.30 Espace musical. — 
ind les hommes habitant 
lure. — 18.00 Le magazi-
i et du sourire — 19.45 
. — 20.00 Histoires de 
Juliette). - 20.30 De 
I Robert Kennedy (dok.) 
Jieuwa — 21.30 Éncyclo-
liovisuelle du cinéma — 
lé regards. — 22.30 Le 
trois (thriller). 

LUX. 

13.15 Hei elei, kuck elei. - 16.45 
Fifi la plume (film). — 18.30 L'hom-
me araignée (film). — 19.00 Les 
sentiers de l'aventure (dok.). — 
19.30 Nieuws. — 20.00 Départe
ment « S - (f.). - 2 1 . 0 0 Faut pas 
prendre les enfants du bon Dieu 
DOur des canards sauvages (film). 

BBC 

15.00 Golf. - 16.45 Bonanza ( f ) . 
— 17.35 Star turn challenge. — 
18.00 Nieuws. - 18.10 Sexton Bla
ke and the Demon God. — 18.40 
Songs of praise. — 19.15 A Horse
man riding by. — 20.10 The sun-
day film. - 22.05 Nieuws. - 22.15 
Everyman. - 22.50 Film '78. — 

Maandag 
16 OKTOBER I 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Tom en Jerry (0. — 18.10 De ade
laar van het 9e legioen (0. — 
18.40 Open school. — 19.10 Doe 
mee. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Micro-macro. — 20.50 Hoe groen 
was mijn dal (0 — 21.40 Wikken 
en wegen — 22.20 Nieuws. — 
22.40 Open school. 

NED. 1 

18.30 Sesamstraat. - 18.45 Kort
weg. - 18.55 Nieuws. - 18.59 
Wie van de drie ? — 19.30 Avro's 
platen panel. — 20.40 De terug
keer van de Saint (O. — 21.35 
Nieuws — 21 55 De gouden har
pen van Conamus. — 22.10 1914-
1918. De oorlog die aan alle oor-

• logen een eind moest maken 
(dok.). - 23.05 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws - 18.59 Heidi (f). -
19.25 Laden maar (familieserie). 
— 20.00 Nieuws. - 20.27 De fami
lie Bellamy (O. - 21 20 Showroom 
in Vlaanderen (show). — 22.25 
Hier en nu. — 23.05 Mensenkinde
ren. - 23 25 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. — 17.30 1, 
2, 3... Rimes et racontines. — 
1800 De Muppet show. - 18.30 
Zigzag. — 18.45 La pensee socia-
liste. — 19.15 Lundi-Sports. — 
19.30 Nieuws — 20.00 De sfjoken 
van het Winterpaleis (tv-film) — 
21 30 Nieuws. - 21.45 Boek over 
Brueghel. 

RTB 2 

18.45 EHBO. - 21.20 Intrigues a 

la Maison Blanche (f). 

ARD 

16.10 Nieuws. - 16.15 Gitaarfesti
val. — 17.00 Mischmasch. — 
17.50 Nieuws. — 18.00 Das Inter
mezzo bietet an. — 18.30 lm Krug 
zum grunen Kranze (volksliedjes). 
—• 18.45 Von der Eifel bis zum 
Weserbergland (show). — 19.15 
Hier und Heute. — 19.45 Spiel um 
4tel vor 8. - 20.00 Nieuws, -
20.15 Auto-ongeluk (dok.). — 
21.15 Kontraste. - 21.44 Bitte 
umblattern. — 22.30 Tagesthe-
men — 23.00 Elisa, mein Leben 
(film). - 01.05 Nieuws 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Spiel mit 
Puppen. — 1740 Die Drehschei-
be. — 18.20 Gesucht wird.. . (span
ning). — 19.00 Nieuws. — 19.30 
Hitparade. — 20.15 Kinder Kinder 
- 21.00 Heute-Journal - 21 20 
Zwei auf der Kippe (tv-spel). — 

LUX. 

1215 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.20 
Les secrets de la Mer Rouge (f). 
— 17.50 Cinq a sept service et 
variété. — 18.00 Le coffre-fort. — 

Elisa, vida mia, int imist isch dranna m e t o.a. Gera ld ine Chap l in . Een 
fabe l o v e r d e be teken is van d e d o o d . 
M a a n d a g 16 oktober op D l om 23 u. 

18.05 Cinq a sept actualités. — 
18.20 Ram-dames. - 18.35 Le cof-
fre-fort. - 18.40 Systéme D. -
19.00 Nieuws. — 19.29 Le coff re-
fort. — 19.30 Passé et gagne. - -
19.55 Aujourd'hui en bref. — 
20.00 Nouvelles de Henri James 
(verhalen). — 21 00 La gloire et la 
peur (film). 

TF 1 

— 13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier 
et d'aujourd'hui - 14.05 CNDP 
(dok.). — 14.30 D'hier et d'aujourd
'hui. — 17.58 A la bonne heure. — 
18.27 Un, rue Sesame. - 18.55 
Christine (f). — 19.15 Une minute 
pour les femmes. — 19.18 Les 
Tifins (tekenfilmpje). — 19.20 Ge
westelijk nieuws. — 19.45 L'incon-
nu de 19.45 - 20.00 Nieuws. -
20.30 Giscard d'Estaing (reporta
ge). — 21.45 Un amour de pluie 
(film). - 23.20 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Typhelle et Tourteron (f). — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Sidi Bel Abbes (film). -
1615 Autres métiers, autres gens 
— 17.25 Telekommunikatie. — 
17.55 Récré A 2 - 18.35 C'est la 
vie — 1855 Des chiffres et des 
lettres (spel). — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19.45 Top 
Club - 2000 Nieuws. - 20.32 
Nana Mouskouri (show). — 21.35 
Question de temps — 22.35 Euro
pa (dok.). - 23.05 Nieuws. 

FR. 3 

18.30 'Jeugdprogramma. — 18.55 
Tnbune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.40 Regionaal programma 
— 19.55 II était une fois l'homme 
(O. — 20.00 Les jeux de 20 heures 
— 20.30 Sans mobile apparent 
(film). — 22.05 Nieuws. 

BBC 1 

17.00 John Craven's newsround. 
- 17.10 Blue Peter. - 17.40 
Nieuws — 17.55 Nationwide — 
18.45 Dad's army. - 19.20 Ty
coon (f). — 20.10 Panorama : aktu-
aliteit - 21.00 Nieuws. - 21.25 
Deaf Smith and Johnny (Spaghet-
tiwestern). — 22.55 Tonight en 
nieuws. 

Dinsdag 
17 OKTOBER 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Kuifje. — 1805 Sesamstraat — 
18.30 Open school. - 19.00 Mu-
zieksien special: Angelo Branduar-
di Tienerklanken — 19.40 Mor
gen. — 19.45 Nieuws en sportbe-
nchten — 20.10 Dolle dinsdag. — 
20.55 Kijk mensen : Steen der wij
zen. - 21.40 JIJ en wij. - 22.05 

Gastprogramma. — 22.35 Nieuws 
en Wetstraat (tot 22.50). 

BRT 2 

20.10 Op een goeie voet (f.). — 
2035 Panorama. - 21.00 Les 
enfants du paradis (film). 

NEP. 1 

18.30 Sesamstraat. — 18.45 Pas
poort — 18.55 Nieuws. — 18.59 
Het kleine huis (fJ. — 19.50 Trou
wen of samenwonen?. — 20.25 
De Parschauer-familie. — 20.50 
Welvaart : Een bedreiging voor on
ze gezondheid? (dok). — 21.24 
Tenslotte. — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. — 
2210 De kristenen (dok). - 23.05 
Nieuws. 

NED. 2 

18.25 Teleac. - 18.55 Nieuws. -
18.59 Barbapapa (f.). - 19.05 
Pinokkio (f.). - 19.27 Hoe bestaat 
het ? (satire). — 20.00 Nieuws. — 
20.27 leder zijn deel (f.). - 20.55 
Quincy (f.). - 23.08 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 1, 
2, 3... Cinema. - 18.00 De Mup
pet Show. — 18 30 Zigzag. — 
18.45 TVF. - 19.15 Antenne-Soir. 
- 19.30 Nieuws. - 19.55 Gala de 
l'Union des Artistes 1978. — 21.15 
De verbruikers en hun recht. — 
22.30 Nieuws. — 22.45 A vous les 
studios 

ARD 

16.10 Nieuws. - 16.15 Water en 
watergebrek in Latijns-Amerika 
(dok.). - 1700 Das hoefliche Alp-
traumkrokodil (tv-film). — 17.50 
Nieuws. — 18.00 Intermezzo-lnfor-
mationen. — 18 30 Erfurt (reporta
ge). — 18.40 Polizei-Inspektion I. 
— 19.15 Hier und Heute - 19.45 
Tip um 4tel vor 8. — 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Was bin ich? (spel). -
21.00 Report - 21.45 Detektiv 
Rockford: Anruf genuegt (f.). — 
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Fuer 
Ulla (show). 

ZDF 

16.30 Mosaïk. - 17.00 Nieuws. -
1 /10 Der Karren. - 17.40 Die 
Drehscheibe — 18.20 De slan
gentong (tekenfilm). — 18.35 Tar-
zan, Herr des Dschungels (f.). — 
19.00 Nieuws - 19 30 Sabotage 
(thriller) — 21.00 Heute-Journal. 
— 21.20 Eine Woche mit Franz 
Josef Strauss (Reportage). — 
22 00 Apropos Film. - 22.45 Roch-
stars unterm Himmelszelt. — 
23.25 Nieuws. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout. — 12.29 
Les Tifins (tekenfilmpje). — 12.33 
Midi première. — 13.00 Nieuws. 
— 13.45 Les aprés-midi de TF 1 : 
Le regard des femmes. — 18.00 A 
la bonne heure. — 18.27 Un, rue 
Sesame. — 18.55 Chnstine (fJ. — 

19.15 Une minute pour les fem
mes. - 19.18 Les Tifins (tekenfilm
pje). — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
- 19.45 L'inconnu de 19.45. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Aurélien 
(film). - 22.17 L'aventure des 
Poles (dokJ. - 23.10 Nieuws. 

A2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Typhelle et Tourteron (f J. -
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Cannon (fJ. - 15.55 Décou-
vrir. — 17.25 Fenétre sur... — 
17.55 Récré A 2. - 18.35 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top Club. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Un bébé 
sur commande CTV-film). — 22.30 
Nieuws. 

FR. 3 ~ 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.40 Regionaal programma. 
— 19.55 II était une fois l'homme 
(f ) . - 20.00 Les jeux de 20 heu
res : vanuit St.-Raphaél. — 20.30 
Sissi (film). — 22.15 Nieuws. 

LUX. 

17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 Doc-
teur Simon Locke (f). — 17.50 
Cinq a sept service et variétés. — 
18.00 Le coffre fort. - 18.05 Cinq 
a sept actualités. — 18.20 Ram-da
mes. — 18.35 Le coff re-fort — 
18.40 Systéme D. - 19.00 
Nieuws. — 19.29 Le coffre-fort. — 
19.30 Passé et gagne. — 19.55 
Aujourd'hui en bref. — 20.00 La 
petite maison dans la prairie (f.) — 
21.00 Miracle a l'ltalienne (film). — 

RTB 2 

18.45 Pink Panther (f.). - 18.50 Tn-
bunes économiques et sociales. 
- 19.55 Seniorama. - 20.25 Ali 
Baba et les quarante voleurs 
(film). 

BBC 

17.10 Stories beneath the sand. 
— 1740 Nieuws. — 17.55 Nation
wide (f). - 18.50 Star Trek ( f ) . -
19.20 Connections. - 20.10 Dal
las. - 21.00 Nieuws. - 21.25 Play 
for today. — 22.45 Nieuws. — 
23.25 Roads to conflict. 

Woensdag 

[ 18 OKTOBER 

BRT 1 

15.30 Open school. - 16.30 Tip
top. - 18.15 Kuifje (f.) - 18.20 
Kivoe (dok.) — 18.45 Nancy Drew 
(f.) - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Happy days (f.) - 2040 Beschul
digde sta op I De zaak Eduard 
Peul. - 22.35 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Les enfants du paradis (film) 
— 21.40 Japan, toen en nu (dok.) 

NED 1 

15.30 Bolke de Beer (f.) - 15.40 
Lappenkat — 15.55 Laurel en Har
dy (f.) - 16.15 De grote klok -
17.00 De kinderen uit de bijbel. — 
17.10 Black beaty (fJ. - 18.30 
Sesamstraat (f J. — 18.50 Toeristi
sche tips. — 18.55 Nieuws. — 19.50 
Politieke partijen (PVDA) - 20.00 
Een kat in een zak (f.) — 21.15 
Alfred Brendel speelt - 21.15 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 2210 Panoramiek. — 
22.50 Studio spor t - 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 

NED 2 

18.40 Teleac. - 18.55 Nieuws. -
18.59 Overal is er wat (dok.) — 
19.25 Kenmerk. - 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Socutera. - 20.32 
Klowns (dok.) - 21.32 Ombuds
man. — 21.57 De Eilanders (dokJ 
— 22.42 Nieuws. 

14.00 Schooltelevisie. — 17.00 
Feu ver t — 1840 Op safari. — 
18.45 La (jensée et les hommes. 
— 19.15 Antenne-soir. — 1930 
Nieuws. — 19.55 Contacts. — 
20.00 Gouverneurs de la Rosée 
(tv-spel) — 21.45 Nieuws. 

RTB 2 

18.45 Interwallonie. - 19.55 Ser-
gent York (film) - 22.05 Crea
tions super 8. 

ARD 

16.10 Nieuws. - 16.15 Zwischen-
mahlzeit - 17.00 Das hoefliche 
Alptraumkrokodil (jeugdfilm) — 
17.50 Nieuws. — 18.00 Intermezzo 
— Informationen. — 18.30 Tip um 
halb 7. — 18.40 Eines Moerders. 
— 19.15 Hier und Heute. — 19.45 
Tip um 4tel vor 8. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Die Julia von Nebenan 
(tv-film) - 21.45 Titel, Thesen. 
Temperamente. — 22.30 Tages
themen. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Flugboot 
121 SP (f.) - 1740 Die Drehschei-
be. — 18.20 Wenn einer eine Rei-
se tu t . . (show). — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Der Sport-Spiegel. — 20.15 
Bilanz. — 21.00 Heute^ournal. — 
21.20 Starsky and Hutch (f.) -
22.05 Betnfft : Fernsehen. - 22.50 
Portret van een schrijver. — 00.10 
Nieuws. 

TF 1 

1215 Réponse a tout — 12.29 
Les Tifins (tekenfilmpje) — 12.33 
Midi première. — 13.00 Nieuws. 
— 13.37 Les visiteurs du mercredi. 
— 17.55 A la bonne heure. — 

18.27 Un rue Sesame. - 18.55 
Christine (fJ — 19.15 Une minute 
pour les femmes. — 19.20 Gewes
telijk nieuws. — 19.45 L'inconnu 
de 19.45. - 19.53 Trekking lotto. 
— 20.03 Nieuws. — 20.30 Les bon
nes ames (tv-spel) — 22.00 
Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Typhelle et Tourteron (f J — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Mash (f.) - 15.41 Quand 
tout était pour rire (f.) — 16.10 

. Récré A2. — 18.35 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewesteliik nieuws. — 
19.45 Top Club. - ' 2 0 . 0 0 Nieuws. 
— 20.32 Mi-fugue, mi-raison. — 
20.35 Les Muppets. - 21.05 Mi-fu
gue, mi-raison (vervolg) — 22.20 
Kokoschka (dok.) - 23.15 
Nieuws. 

FR 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 II était une fois l'homme (fJ 
— 20.00 Les jeux de 20 heures. -
20.30 Police puissance sept (film) 

LUX 

16.30 Le coffre-fort - 18.05 De 
nos clochers. - 18.20 Ram-da-
mes. — 18.35 Le coffre-fort — 
18.40 Systéme D. - 19.00 
Nieuws. — 19.29 Le coffre-fort. — 
19.30 Passé et gagne. - 19.55 
Aujourd'hui en bref. - 20.00 Hit
parade. — 21.00 Pourquoi viens-tu 
si tard ? (film) - 22.40 Horoskoop. 

BBC 1 

14.18 Scan. — 14.40 Physical 
science. — 1555 Playschool. — 
16.20 Wally Gator. - 16 25 Jacka-
nory. — 16.40 Animal magic — 
17.05 John Cravens newsround. 
— 17.10 Touch and go - 17.35 
Ivor the engine. — 17.40 Nieuws. 
- 17.55 Nationwide - 18.50 
Jeux sans frontières. — 20.05 
Secret army. — 21 00 Nieuws. — 
21.25 Reggie Perrin. - 21.55 
Sportsnight — 22.45 Nieuws. — 
23.25 The sky at night 
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VU-Mechelen (noord) een jaar aktief 

i 

MECHELEN — Na de fusie-operatie werd de afdelingsstruktuur van de VU 
Mechelen-Stad aangepast In de deelgemeenten werden nieuwe afdelingen 
opgericht. Zo kwam ondermeer de VU-Mechelen-Noord tot stand, bestaande 
uit de vroegere gemeente Walem, het toegevoegde gedeelte van St.-Kat.-Wa-
ver/Kauwendael en het deel ten noorden van de Dijle. 
Onder impuls van voorzitter Karel Salen, sekretaris Kris Van Caeyzeele, 
volksvertegenwoordiger Joos Somers, OCMW-raadsl id Koen Van Nieuwen-
hove en Jozef Van Wuytswinkel, advizeur bij het kabinet van het ministerie 
van Buitenlandse Handel werd een ruim deelbestuur uitgebouwd dat een vijf
tiental leden telt uit alle wijken van het noordeli jk gebied van Mechelen-Stad. 
De VU-afdeling legt zich met sukses toe op de sociale dienstverlening en 
publiceert geregeld via een Wijkkrant haar standpunten en inzichten aangaan
de het gemeentelijk beleid in Mechelen-Noord. De VU-gemeenteraadsleden 
zijn de spreekbuis van dit stadsgedeelte en waken er over de reële behoeften 
van de plaatselijke bevolking. 

Een f ees te l i j ke 
e e n j a a r s v i e r i n g 

Om haar werkjaar in te zetten en de 
aktlviteiten van haar eerste bestaans
jaar te vieren organizeerde de VU 
Mechelen-Noord in de feestzaal van 
de H.-Kruisparochie haar jaarlijks 
etentje In aanwezigheid van de parle
mentsleden Wim Jorissen en Joos 
Somers, VU-gemeenteraadsleden Os
kar Renard, Hilda Uytterhoeven en 
Kris Van Esbroek en OCMW-raadsle-
den Julienne Van Herp en Koen Van 
Nieuwenhove. 

De voorzitter Karel Salen verwelkom
de de stedelijke voorzitter en sekreta
ris, respektievelijk Herman Kelder-
mans en Freddy De Leeuw Hij dank
te met nadruk de VU-bestuursleden 
van Mechelen-Noord voor hun inzet, 
maar richtte zich speciaal tot dhr Hek
tor de Bruyne, minister van Buiten
landse Handel, die als gastspreker de 
viering bijwoonde. 

Nieuw! M o d i e u s ! 

VLAAMSE 
BADGE 
• Geplastifieerd metaal. 
* Klein formaat; 4 cm. 

doorsnede. 
•*• Gele grond. 
• Stevige veillgheidsspeld. 
Initiatief: VU-Antw. Stad, 
Wetstr. 12, 2000 Antw. 
* Reeds duizenden ver

kocht. 
Prijs voor 10 s tuks : ' 100 fr. 
Prijs voor 100 stuks: 800 fr. 
Steeds verzendingskosten 
mbegrepen. 
Bestellingen v^forden 
slechts uitgevoerd na toege
komen storting op: 
K.B. 404-3036801-74 
van VU-Antw. Stad. 

Adv. 176 

M i n i s t e r de B r u y n e v r a a g t 
v e r d e r e inzet 

In zijn gelegenheidstoespraak gaf mi
nister de Bruyne enkele beschouwin
gen ten beste aangaande de plaats 
van het Vlaams-Nationalisme in een 
groeiend Europa. Hij ontleedde de 

evolutie van een unitair regime naar 
een federale staat in Canada, waar 
de politici totaal andere inzichten en 
houdingen aannemen ten opzichte 
van eigen bevolkingsgroepen en het 
centraal gezag. In een groeiende fede
rale staat beschikt men meer en meer 
over machtsmiddelen om veel te ver
anderen. Het zal in Belgiè even wen
nen zijn om met langer unitair-Bel-
gisch te blijven denken. 
Minister de Bruyne was de mening 
toegedaan dat hetgeen we thans kun
nen bereiken slechts een stap is in 
een groeiproces naar een echt zelf
standig Vlaanderen. De Vlaamse 
Deelstaat moet immers kunnen be
schikken over de ruimst mogelijke 
beslissingsrechten en ekonomische 
zelfstandigheid 

Spreker herinnerde aan de ontstaans-
periode van de VU. Hij stelde vast 
dat toen terecht kon gezegd worden 
dat er een wanverhouding bestond 
tussen wat de VU wilde en wat de 
V U kon Men moest immers van nul 
beginnen Vandaag echter heeft het 

Vlaams-nationalisme een beslissende 
politieke invloed verworven Hij vroeg 
de aanwezigen met een zelfde verbe
tenheid zoals in het verleden de politie
ke strijd verder te zetten tot een écht 
zelfstandig Vlaanderen kan bereikt 
worden. 

VNJ danst 

voor Tirol 
De Vnendenkring van ouders en sym-
patizanten van het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond nodigen u uit op zater
dag 14 oktober 1978 in de zaal « Lepel
hof» te Mortsel (achter de St.-Bene-
diktuskerk) op hun 1e Lustrum-Herfst-
bladerenbal. Aanvang 20 u. 30 Klank
en Lichtshow door plaatsjesprater 
Hupsaké. Inkom: 100fr., VNJ-leden 
60 f r. 

Dit bal vormt tevens de inzet voor het 
VNJ-kamp 1979 te Bolzano (Zuid-
Tirol) Een afvaardiging van ginds zal 
ter plaatse zijn. Iedereen van harte 
welkom ̂  

Kunstschilder 

Rik Brouwers 

overleden 
Zaterdag 7 oktober werd te Meche-
len de kunstschilder Rik Brouwers 
ten grave gedragen. 
Dhr. Brouwers, schoonvader van het 
VU-provincie- en gemeenteraadslid 
Hilda Uytterhoeven, werd op 16 sep
tember 1904 te Bonheiden geboren 
en overleed er op woensdag 4 okto
ber. De redaktie biedt aan zijn wedu
we, mevrouw Germania Beeils, zijn 
kinderen en kleinkinderen gevoe
lens van medeleven in de rouw die 
de familie t re f t 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

MOL 
Het O.C.M.W. m a a k t b e k e n d d a t n a v o l g e n d e be t rek 
k i n g e n te b e g e v e n zi jn: 
A. Voor he t c e n t r a a l b e s t u u r — a d m i n i s t r a t i e : 
3 sociaal-assistenten 
1 opstel ler-rekenplichtige 
1 opsteller 
1 klerk-daktylo 
B. Voor de d i e n s t e n v a n h e t b e j a a r d e n t e h u i s : 
1 funktie van verantwoordelijke (gegradueerde of 

sociaal verple(e)g(st}er 
1 gegradueerde verple(e)g(st}er 
3 gebrevetteerde verple(e)g(stlers of verpleegass is -

tenten 
4 gez ins- of b e j aa rdenhe lp ( s t ) e r s met b r eve t 
4 gezins- of bejaardenhelpsters of sanitaire help

sters met brevet, bekwaamheidsattest of studiege
tuigschrift 

1 kok 
2 hulpkoks 
5 ongeschoolden 
1 diëtist(e) 
1 klerk-telefonist(e) 
1 magazijnier 
1 onderhoudswerkman 
C. Voor de d iens t gez ins- b e j a a r d e n h u l p : 
2 gezins- bejaardenhelpsters 

D. Voor de d iens t b e d e l i n g w a r m e maa l t i j den • 
2 gezins- bejaardenhelpsters (mogelijk deeltijds) 

Bezoldig ing vo lgens wettelijk b a r e m a . 
Een w e r v i n g s r e s e r v e zal w o r d e n a a n g e l e g d voor de 
d u u r v a n twee jaar . 
De a a n w e r v i n g s v o o r w a a r d e n e n al le nod ige inlich
t i n g e n zijn te ve rk r i jgen in d e b u r e l e n v a n he t 
O.C.M.W^., J a c o b S m i t s l a a n 26, 2400 Mol. (tel 014-
31.34.00 - 31.88.01 - 31.88.02) 

De k a n d i d a t u r e n s a m e n m e t d e ve re i s te bewijsstuk
k e n d ienen , p e r a a n g e t e k e n d schri jven, uiterli jk op 
31 o k t o b e r 1978 g e s t u u r d te w o r d e n a a n d e h e e r J. 
Smets , voorz i t t e r v a n he t O.C.M.W., J a c o b S m i t s l a a n 
26 te 2400 Mol. (Advertentie) 

Min is ter Hek to r de B ruyne , omr ingd d o o r sena to r Winn Jo r i ssen en v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s S o m e r s tij
d e n s de feestv ier ing van M e c h e l e n - N o o r d . (Fo to Mar i evoeO 

Succes Kleding 
Meyers 
opende deuren 
te Aar t se laa r 
Langs de Boomsesteenweg werd 
een prachtig handelsgebouw be
trokken door de heer en me
vrouw Reddy Meyers en hun per
soneelsleden. 
Vorige donderdagavond, in aan
wezigheid van talloze prominen
ten en genodigden, kon men ge
tuige zijn van wat hier als mo
derne konceptie van een ver
koopsruimte werd verwezen
lijkt. 
Midden majoretten, fanfare, 
vuurwerk, spots en camera's 
werd de zaak officieel voor 
open verklaard, nadat een beeld 
werd opgehangen van de histo
riek van het bedrijf. 
Een luid applaus van de menig
te onderstreepte het gemeende 
proficiat voor deze nieuwe ver
wezenlijking van dit bedriif. 
Onder de Vlaamse Leeuw prijkt 
nu een handelscomplex zonder 
weerga. (Medegedeeld) 

ft 
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modebewust antwerpen 
. . .k i jk t met verl iefde bl ikken naar 
die enig mooie en unieke herfst- en 
winterkol lekt ie, die SKM nu 
presenteert bij de opening van de 
nieuwe zaak aan de boomsesteenweg 
35 te aartselaar 
.. . is echt bli j nu te kunnen 
prof i teren van die onvoorstelbaar 
gunstige en formidabele 

openingspr i jzen 

Ki 

#«• W\ 
• » • # 

SUCCES KLËDÏNG MEYERS 
Boomsesteenweg 35 — A A R T S E L A A R 
O P E N : alle werkdagen van 9 tot 20 u. — laterdag van 9 tot 18 u. 



WIJ IM D€ b'OLK^Uflfé 

Zo werd VU-Laakdal groot 
In 1963 werden de eerste kontakten 
gelegd voor de oprichting van een 
VU-afdeling in de streek Vorst-Veer 
le-Eindhout 
Louis Schepers Bruno Geysen en 
Rob Geeraerts waren de eerste na
men die in die periode «opdoken» 
Het duurde echter tot 1968 vooraleer 
het eerste officiële afdelingsbestuur 
gevormd werd met als voorzitter Rob 
Geeraerts In 1970 deed de lonqe' 
afdeling reeds mee aan de gemeente
raadsverkiezingen in Vorst Het resul
taat was allesbehalve slecht 2 verko-
zenen op 13 met 17 % van de stem 
men Rob Geeraerts en Josee Raey 
maekers werden gemeenteraadslid 
en Octaaf Janssens werd lid van de 
KOO 

Na 1970 kende ons bestuur een forse 
uitbreiding De werking was ook 
steeds crescendo gegaan vanaf 
1971 werd een eigen blaadje huis aan 
huis uitgegeven in de drie gemeenten 
van de afdeling Ons rekord wat pam
fletten betreft is 16 op een jaar Het 
minimum was 7 op een jaar Onze 
blaadjes werden langzaam maar ze
ker de meest gelezen en meest be
sproken nieuwsbron van de streek 

Onze aktiviteit in de gemeenteraad 
werd zeer gewaardeerd door de be
volking van Vorst Alles wees erop 
dat WIJ een reusachtig sukses tege
moet gingen voor de verkiezingen 
van 1976 

Ongel i jke strijd 

De samenvoeging van de gemeenten 
Vorst Veerie en Eindhout kwam ech
ter voor ons zeer ongelukkig in Veer
ie moesten we optornen tegen een jon
ge populaire burgemeester en ook in 
Eindhout hadden we geen eigen kandi
daten die voldoende konden opwe
gen tegen de uittredende burgemees
ter en schepenen 

De gemeenteraadsverkiezingen wer
den in die zin een teleurstelling omdat 
we eigenlijk gehoopt hadden in Vorst 
naar een meerderheidspositie te din
gen We legden er echter met het bijl
tje bij neer we kregen een volledige 
lijst bijeen met mensen uit de vier dor
pen Klem-Vorst Groot-Vorst Veerie 
en Eindhout 

In Veerie haalden we slechts 8 % in 
Eindhout 17 % en in Vorst 26 en 33 
% respektievelijk in Klein en Groot-
Vorst Door de grote kracht van de 
CVP-lijst (met 3 burgemeesters en 
een tiental schepenen op de lijsü had 
onze lijst ook in Vorst wat van zijn 
aantrekkingskracht verloren Cbij de na
tionale verkiezeingen van 1974 scoor
den we nog 37 % in Vorst O Ales bij 
elkaar haalden we toch nog een 
behoorlijk resultaat 20 % over heel 
Laakdal wat toch nog het beste resul
taat van het hele arrondissement was 
Er werden vier VU-gemeenteraadsle-
den verkozen en we hadden recht op 
een mandaat in het O C M W wat kon 
opgevoerd worden tot 1 heel en een 
half mandaat door een kombinatie te 
vormen met de enige verkozene van 
de BSP CDe PVV haalde geen enkele 
verkozene) 

Nieuwe injeictie 

Ook het feit dat de PVV nul en de 
BSP slechts met moeite een mandaat 
haalden in de gemeenteraad wijst op 
de sterkte van het CVP-blok waar 
moest tegen opgetornd worden 
Na de verkiezingen van 76 kreeg ons 
bestuur een nieuwe injektie ons ka
der breidde zich erorm uit zodat we 
momenteel met een kader van 23 per
sonen zitten 
In 1977 werd Rob Geeraerts verko
zen als provincieraadslid wat ook 
weer een stimulans betekende voor 
onze afdeling 
Ondertussen is ons VU-blaadje van 
naam veranderd wat vroeger 
Nieuws uit Vorst of Volksunie Vorst-
Veerle Eindhout heette is nu Volks 
unie-Laakdal geworden Er verschij
nen minstens zes nummers per jaar 
op 4200 eksempiaren 

De toekomst 
Nadat we vorig jaar ons ledenaantal 
fors de hoogte injoegen Cverdubbe 
ling op twee jaar tijd O breekt nu een 

penode aan van kadervorming, ka-
deruitbreidinq (enkele zwakke oiek-i 
ken aanvullen) en verdieping van de 
werking 

De kalender voor het seizoen 78 79 is 
reeds opgesteld De data van al de 
bestuursvergaderingen tot en met 
sept 79 liggen vast Ook de data 
waarop de pamfletten verschijnen 
Oktober kaderuitbreiding 
November doorlichting gemeentebe 
leid 
December ledenhernieuwing, abon
nementenwerving 
Januari 79 kadervorming inzake de 
staatshervorming eventueel gekop
peld aan een info-avond hierover 
Februari sociaal-ekonomische poli
tiek 
Maart Europese verkiezingen even
tueel info-campagne 
April doorlichting gemeentebeleid 
Mei voorbereiding Euro-verkiezin-
gen 
Juni Euro-verkiezingen 
Juli-aug vakantie 
September kaartverkoop voor afde-
linqsbal 

Viering 10 jaar VU 
te Laakdal 

Op vri jdag 29 en zaterdag 30 
september vierde de VU van 
Vorst, Veerie en Eindhout haar 
t ienjang bestaan 
IHet was inderdaad m tiet jaar 
1968 dat het eerste bestuur van 
de Volksunie in deze streek 
gevormd werd 
Vri jdagavond kregen de leden 
en sympatizanten een receptie 
aangeboden van de VU-ge-
meenteraadsleden en het 
OCIVlW-lid van de VU De voor
zitter van de VU, Dik Neuts uit 
Veerie, bedankte de mandata
rissen Mia Maes, Octaaf Jans
sens, Andre Laenen en Rob 
Geeraerts voor dit gebaar 
Rob Geeraerts vertelde in het 
kort de geschiedenis van de 
Volksunie in Vorst, Veerie en 
Eindhout Deze geschiedenis 
werd ook samengevat in een 
boekje dat aan de aanwezigen 
uitgedeeld werd Volksver
tegenwoordiger Jo Belmans 
sprak ook over het verleden 
van de Volksunie, vanaf de pri l
le beginperiode 1963 Alle wer
kers uit die eerste periode wer
den door Mia Maes m de bloe

men gezet Georges Si jmons, 
Octaaf Janssens, flob Gee
raerts, Louis Scheppers en Jan 
Ermgodts Ook Jo Belmans en 
Jan De Graaf uit Geel kregen 
bloemen voor de steun die zij 
tien jaar en meer geleden ver
leenden aan de VU in Vorst en 
omstreken 
Octaaf Janssens sprak namens 
het bestuur de wens uit dat de 
samenwerking, de verstandhou
ding en de goede geest in het 
bestuur ook de volgende jaren 
zouden mogen bli jven 
Tot slot deed Rob Geeraerts 
nog een oproep aan alle aanwe
zigen om ook 's anderendaags 
naar het jubileumbal te komen 
Zaterdag had dan in de zaal 
Vinea te Veerie het jubileumbal 
plaats Het bal werd een groot 
sukses, zodat de viering van 
het tienjarig bestaan van de 
Volksunie-Laakdal als ge
slaagd mag beschouwd wor
den 

Om een idee te geven van het 
sukses van ons bal er werden 
met minder dan 1040 inkom-
kaarten ve rkoch t ' 

10%vr.V.U.Ieden 
<OSTUUMS VESTONS BROEKEN PAROESSUS 

OOK 'JAAR MAAT 

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

Tel 031-313533 

PIANO'S 
DE MONTE 

Rechtstreekse invoer van Duitse piano's: 
Zimmerman, Schimmel, Ibach 

Orgels: 
klassiek, ontspanning 

Alle muziekboeken en -instrumenten, als -. 
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz 

Direkt uit voorraad! 

FIRMA DE MONTE, 
Korenmarkt 12, 2800 MECHELEN 
Tel. 015-41.53.52. (AdvJ 

vu-Ranst Stelt 
winterprogramma 
voor 
Algemene ledenvergadering op vrij
dag 20 oktober om 20 u met als spre
ker Frans Kuypers over « De identiteit 
van de VU» Plaats zaal Molenhof 
Kerkplein te Oeiegem Na de voor
dracht met vrije diskussie zal het 
bestuur zijn winterprogramma aan de 
leden voorstellen met o a VU-bal 
gepland voor begin december en Drie
koningenfeest begin januari 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keul<en, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetcwn 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/81 8841 

De Antwerpse 
gemeenteraad 
De gemeenteraadszittingen gnjpen 
om de dne weken plaats telkens op 
een maandag Voor juiste data tel 
het VU-sekretanaat 368465 Elk lid 
die in verband met de gemeenteraad 
problemen heeft of voorstellen wil 
bekendmaken, gelieven zich in verbin
ding te stellen met een onzer gemeen
teraadsleden waarvan naam en adres 
voorkomen in het kontaktblad der afd 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel (031)35 98 26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Aartselaar: woonerven 
nu in gemeenteraad 
De raadszitting van september — tradit ioneel de eerste na een lange vakan
tieperiode — telde een rekordaantal agendapunten Een en ander was niet 
van die aard om de aandacht tot het einde toe gespannen te houden, wat de 
opposit ie echter niet belette enkele belangrijke punten aan de agenda toe te 
voegen Wij noteren alvast de posit ieve houding van het schepenkollege t o v 
het VU-voorstel om in Aartselaar een aantal woonerven op te richten. . 

Z w e m b a d 

Fraktieleider R Thys merkte op dat 
het ongeveer 4 maand geleden was 
dat de laatste gemeenteraad bijeen
kwam Dit maakt het met gemakke
lijker om op een en ander onmiddellijk 
terug in te pikken 

De verrekening van de bouw- en 
inrichtingswerken aan het zwembad 
kregen zoals steeds een onthouding 
vanwege de VU die met wenst op te 
draaien voor de financiële opties van 
het vorige kollege maar die tegen
over het zwembad zelf wel positief 
staat Vandaar de «ja » op de gevraag
de termijnsverlenging voor de uitvoe-
nng van de werken De VU keurde 
ook mee de inrichting van voor- en 
nabewaking in het gemeentelijk kleu
ter- en lager onderwijs goed 

Voetpaden en 
verlichting 

Sinds kort is men gestart met de her
aanleg van een aantal voetpaden die 
(sinds geruime tijd) in slechte staat 
verkeerden Volgens de burgemees
ter zou dit werk liefst 5 jaar duren i De 
V U vroeg en kreeg ook een uitvoe
ringsschema toegezegd zodat op dit 
punt beter kontrole kan worden uitge
oefend De modernizering van de 
openbare verlichting in de straten van 
het centrum kreeg van de V U een 
«nee» omdat uit kontakten met de 
bevolking is gebleken dat de bestaan
de verlichting ruimschoots voldoet zo
dat het miljoen dat voor deze moderni-
zenng nodig is beter kan gebruikt 
worden voor de heraanleg van de 
voetpaden 

Gemeentev lag 

Een aantal gemeenten opteerden na 
de samenvoeging van gemeenten 
voor de blauw-gele gemeentekleuren 

Zo ook Aartselaar dat zijn vlag nu 
diende uit te breiden met de 2 schil
den uit het gemeentewapen een met 
zo fraaie oplossing die destijds beter 
ineens ware geregeld 

Voor de plaatsing van een afsluiting 
rond de speelpleinen en de aankoop 
van schoolmeubelen een sonometer 
voor de politie en enkele andere 
zaken wordt geld geleend Op de 
inrichting van de vestiaire in het zwem
bad na ging de VU met deze leningen 
akkoord Het aanvullende politieregle-
ment voor de veiligheid van de school
kinderen aan het Laar en in de Kapel-
jstraat kreeg van het ministerie geen 

genade Er wordt een nieuw voorstel 
uitgewerkt 

De uitgebreide reeks interpellaties 
werd ingezet door PVV-fraktieleider 
C Paulus die het o m had over de her
rie ontstaan rond de toewijzing en ver
pachting van standplaatsen op de 
jongste jaarmarkt verbeteringen aan 
het reglement ivm het gebruik van de 
gemeentelijke feestzaal de invoering 
van een wekelijkse (wijk)markt en de 
oprichting van een kinderknbbe punt 
waarbij werd opgemerkt dat dit wel 
een zware financiële inspanning bete
kent daar waar er te Aartselaar toch 
een dienst onthaalmoeders bestaat 
Ook de CVP schepenen Bogaerts en 
Van den Eynde moesten het ontgel
den n a v hun bijdragen in het lokale 
partijpamflet R Thys hekelde hier 
vooral het gebruik van de schepenti-
tel bij het schnjven van partijpropa-
ganda (die dan nog enkele flagrante 
onjuistheden bevatte O 

VU-voorste l len 

Onze fraktieleider gaf dan een kort 
relaas van de voorlichtingsvergade-
nng over de woonerven waar een 
overgrote meerderheid van de aanwe
zigen zich onomwonden uitspraken 
voor de oprichting van dergelijke er
ven te Aartselaar Burgemeester De 
Groof (CVP) antwoordde dat het kol
lege eveneens positief stond tegen
over deze eigentijdse verworvenheid 
en dat wel aan een kommissie woon
erven kon gedacht worden 
BIJ de oprichting van een vzw Sport
centrum Aartselaar zal iedere politie
ke fraktie eveneens verzocht worden 
iemand aan te duiden voor de beheer-
raad Een andere vraag van f? Thys 
wekte (ten onrechte) de wrevel op 
van schepen Van den Eynde die 
geen juiste cijfers kon geven i v m de 
toepassing van het belasten op het 
tewerkgesteld personeel Ook de nieu
we dienstregeling voor de ophaling 
van de schooljeugd wekt wrevel dit 
keer bij de ouders i Schepen Bo 
gaerts zei dat de nieuwe regeling nog 
maar wordt uitgeprobeerd en dat ver
der gezocht wordt naar een betere 
oplossing tegen volgend schooljaar 
R Himpe waarschuwde het kollege 
vervolgens met te licht om te springen 
met de adviezen van de wijkraden en 
tenminste enige reaktie te geven over 
de stand van zaken van een aantal 
punten En ten slotte had M Belis het 
over de restauratie van de molen op 
het Heiken Door jarenlange nalatig
heid IS deze molen (opnieuw) aan een 
restauratie toe Ons raadslid drukte 
de hoop uit dat er na de restauratie 
met de molen iets zou gebeuren 
zodat verloedering dit keer zou voor
komen worden (wd) 

OKTOBER 

14 

21 

27 

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

GROOT-BORNEIVI Groot familiefeest n̂ zaal Roxy, J Hamme-
neckerstr Mariekerke om 19 uur Koud buffet zangkoor Vlaam
se Gepensioneerden ontspanning met D J Eregast Paul Pee-
ters, volksvertegenwoordiger inschr bij mevr L Geerts, sekr, 
Luipegem 102, Bornem tel 890383 

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

BOECHOUT gezellig samenzijn met Breugeltafel voor VU-le-
den en sympatzanten om 20 u 30 in Gildenhuis Nadien stemmi
ge dansmuziek Inschrijvingen 295 fr bij alle bestuursleden 
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Groot-Leuven 

CVP en PVV laten hun ware gelaat kennen 
Voor de Volksunie was de gemeenteraad van 2 oktober jl. een belangrijke zit
ting. In de eerste plaats werd Guido De Paepe uit Heverlee als nieuw raadslid 
geïnstalleerd. Hij zetelt in de plaats van Maurits Van Haegendoren die 
onlangs ontslag nam De VU had ook vijf punten toegevoegd aan de agenda : 
een punt over de zes Brusselse randgemeenten die, op grond van een beslis
sing van de Leuvense CVP-minister van Financien, Gaston Geens, losge-
haakt worden van de Vlaams-Brabantse financiële direktie, die voortaan in 
Leuven gehuisvest wordt. De andere VU-punten hadden betrekking op de 
monumentenzorg, namelijk op het stadhuis en de Sint-Pieterskerk. Er is op dit 
ogenblik geen monumentenbeleid in Leuven. Er schijnt enkel overeenstem
ming over de afbraak van bepaalde.historische kerken als Sint-Jacob... 

D e stad speelt ko tmadam of hoe 
Leuven « Louvain- la-Neuve » 
subsidieert 

Zoals we eerder al berichtten besliste 
de CVP-PVV-meerderheid de St-
Geertrui-abdij aan te kopen van de 
Franstalige benediktinessen, die naar 
Ottignies verhuizen Aankoopprijs 27 
miljoen fr Voor de VU w/as dat min
stens 10 miljoen te veel Nu blijkt dat 
de stad de huurkontrakten met 48 
Franstalige meisjesstudenten moet 
overnemen, die nog een jaar in Leu
ven voortstuderen Daarmee zijn na
tuurlijk de gebouv\/en bewoond, maar 
h o e ' Het is algemeen geweten dat 
de gebouwen in geen enkel opzicht 
beantwoorden aan de vereisten voor 
de brandveiligheid BSP en V U vroe
gen een dringend attest van de brand-
weerkommandant Ook de perso
neelslast IS voor de stad, met andere 
woorden Leuven neemt de failliete 
uitbating van een totaal verouderde 
pedagogie over Raadslid Van Itter-
beek onderstreepte nogmaals dat de 
stad een eigendom gekocht had waar 
een zware huurlast op weegt en dèt 
voor een bedrag dat 10 miljoen hoger 
ligt dan het bod dat de universiteit er 
voor deed Leuven subsidieert Lou-
vain-la-Neuve 

Leuven laat zes randgemeenten 
los 

In naam van de VU had fraktie-voorzit-
ter Van Itterbeek de volgende motie 
ingediend 
«De gemeenteraad van Leuven ver
heugt zich over de beslissing om voor 
Vlaams-Brabant te Leuven de eentali
ge Vlaamse zelfstandige direktie van 
de administratie van Financien te ves
tigen De raad vraagt evenwel dat rte 
zes randgemeenten van Brussel, die 
deel uitmaken van het Nederlandse 
taalgebied en van het Vlaamse ge
west, gehecht worden aan het eentali
ge Nederlandse fiskale kontrolege-
bied met zetel te Leuven De raad 
vraagt aan het kollege van burge

meester en schepenen in genoemde 
zin stappen aan te wenden bij de lan
delijke overheid » 

Het raadslid zei nog dat in 1963 op 
Hertoginnedal uitdrukkelijk overeen
gekomen was dat het Nederlandse 
taalgebied zou geëerbiedigd worden 
bij de gewestelijke organizatie van de 
diensten De CVP en de PVV pleitten 
voor de onontvankelijkheid van de 
motie Ze vonden dat het ging om een 
nationaal probleem De BSP vond dat 

dat ze adviezen zal moeten geven bij 
de bouwvergunning en zeer zeker 
haar woord te zeggen heeft over de 
plaats van inplanting Het gaat om een 
Leuvense aangelegenheid De CVP 
en PVV stemden dan eendrachtig 
tegen de ontvankelijkheid 

Karsenty 

Op 8 november e k gnjpt de eerste 
vertoning plaats van de Parijse Kar-
senty-voorstellingen in de schouw
burg De strijd tegen dit Franstalige 
tweederangstoneel voor de franskil
jonse Leuvense burgerij gaat voort 
De VU-fraktievoorzitter wenste nu in 
een aanvulling van het schouwburg
reglement dat het programma van 
het buitenlands toneel onttrokken zou 
worden aan de beslotenheid van het 
kollege van burgemeester en schepe
nen en het voorwerp zou uitmaken 
van een gemeenteraadsbeslissing. De 

Guido De Paepe 
Het nieuw VU-raadslid komt uit 
Heverlee, waar hij al enkele ja
ren aktief IS, onder meer in wijk-
komitees en in de Heverleese 
vereniging voor samenlevingsop
bouw Heso Zijn belangstelling 
gaat vooral uit naar openbare 
werken, infrastruktuur voor de 
jeugd Hij is een voorstander 
van het leefbaar maken van wij
ken en van de kleinschalige leef
patronen Guido De Paepe is 
landbouwingenieur In die hoeda
nigheid IS hij verbonden aan de 
Leuvense universiteit Op dit 
ogenblik is hij nog steeds voorzit
ter van het politiek kollege voor 
Groot-Leuven van de V U Tij
dens de eerste raadszitting het 
hij al van zich horen bij de 
bespreking van de verbeterings-

werken aan de Kapeldreef Bij 
het nieuwe ontwerp werd reke
ning gehouden met de kntiek 
van de jeugdgroepen ze vroe
gen fietspaden voor een veilige 
verbinding van de wijk Egenho-
ven met de stad en die krijgen 
ze nu Voorbij de campus van 
de universiteit zal de dreef ook 
haar natuurlijk karakter be
houden er komt geen asfalt, 
maar herlegde kassei De Paepe 
wenste te weten of de jeugd
groepen opnieuw gekontak-
teerd werden bij het opstellen 
van het nieuwe ontwerp De bur
gemeester zei dat ze zes maan
den geleden geraadpleegd wer
den Voorts blijft er het punt van 
de verkeersveiligheid op de Ce-
lestijnenlaan waar de Kapel-
dreef uitkomt De VU onthield 
zich bij de stemming 

de motie wel ontvankelijk was, maar 
dat de inhoud met haalbaar was Van 
Itterbeek zei nog dat Leuven wel 
belang had bij deze aangelegenheid, 
uiteraard in het principiële Vlaamse 
vlak, maar dat de stad zich ook hier 
moest gedragen als de werkelijke 
hoofdstad van Vlaams-Brabant, voor
al dan ter bescherming van de Vlamin
gen in de Brusselse randgemeenten 
Bovendien is de stad rechtstreeks 
betrokken bij de zaak door het feit 

CVP doorzag het maneuver en wilde, 
bij monde van volksvertegenwoor
diger De Vlies, de Karsenty-voorstel-
lingen handhaven in de schouwburg 
BSP-lid Tobback kon met akkoord 
gaan met de algemene strekking van 
het voorstel van de VU, maar vroeg 
dat de VU op een volgende zitting 
gewoonweg de schrapping van Kar
senty zou vragen Hij zou in elk geval 
dat voorstel steunen Zo zal geschie
den 

C V P - P V V tegen een 
schoolmuseum 

In verband met de restauratie en ani
matie van het stadhuis stelde de VU 
voor de tweede verdieping, die er nu 
verwaarloosd uitziet, als schoolmu
seum in te richten In dat museum zou 
de geschiedenis van de stad uitge
beeld worden en ook die van de voor
naamste monumenten Tevens zou de 
zolderverdieping degelijk moeten op
gepoetst worden en toegankelijk ge
maakt voor de bezoekers Op die wij
ze zou het stadhuis volledig tot zijn 
recht komen De CVP verwierp het 
voorstel omdat ze op de tweede ver
dieping het archief van de stad wil 
huisvesten, net alsof er daar geen 
andere plaats voor is Het bewijs is 
nogmaals geleverd de Leuvense 
CVP heeft geen belangstelling voor 
kuituur 
Voor de St-Pieterskerk, die nu al 

enkele jaren m de steigers staat, 
vroeg de VU een kordate aanpak van 
het dossier De fraktie eist een vaste 
timing Als de architekt-ontwerper met 
tijdig kan klaarkomen, omdat hem te 
veel restauratieontwerpen worden 
toegespeeld, dan moet de stad de 
zaak aan een ander ontwerper toever
trouwen Het gaat om de St-Pieters-
kerk en met om de prive-zaak van de 
architekt Tevens vroeg raadslid Van 
Itterbeek dat een ideeenwedstrijd zou 
gehouden worden voor het indienen 
van ontwerpen voor de glasramen 
van het stadhuis en de St-Pieters
kerk, in nauw overleg met de Kommis
sie voor Monumenten en Landschap
pen 

O C M W : stad legt 93 miljoen bij 

VU-raadslid Ariette Lambrechts zei 
dat de VU de begroting van het 
O C M W met kon goedkeuren Ze stel
de vragen over de herbestemming 
van de oude vleugel van het St-Pie-
tershospitaal Ook de bijkomende kos
ten die de stad wil doen voor 900 000 
fr aan het slachthuis, dat vat zonder 
bodem, vond geen genade in de ogen 
van Frans Vanden Eynde, die het VU-
standpunt terzake beklemtoonde 
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13 GRIMBERGEN: eigentijds kabaret «Melopee» om 20 uur in 
Kultureel Centrum SB Organizatie van het Karel-Bulsfonds, 
m m V VU-Gnmbergen. Inkom: 90 fr. Voorverkoop • 70 fr 

14 HULDENBERG: groot Vlaams VU-bal met discobar «Studio 
Dixie » in zaal Varia Aanvang om 20 uur. Inkom 60 fr. 

14 ROOSDAAL Busreis naar de Eifel voor VU-leden en leden van 
het ziekenfonds Inschrijvingen in het sociaal centrum en bij Jef 
Van Der Speeten 

20 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE : VU-bal om 20 u 30 in 
zaal « De Pomp » te Bertem Disco-bar DD 

21 DRIESLINTER: 8e kantonnaal VU-bal om 21 uur in zaal SV 
Drieslinter. 

21 LENNIK: groot VU-bal in de feestzaal «Ons Huis», met het 
orkest The Happy Band Aanvang om 20 u. 30 

28 ROOSDAAL : VU-bal in zaal Moderna te Kattem (Borchtlom-
beek) Orkest Leo Bens 

29 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 Wyndae-
le, Leivenslaan 14 te Heverlee (tel 229653) 

31 ROOSDAAL: gespreksavond om 20 u 30 over het wetsont
werp inzake abortus door kamerlid Jef Valkeniers 

VUJO's milieuaktie zet Opwijkse raad in rep en roer 
De Opwijkse gemeenteraadszitting 
van 4 oktober kende een boeiend en 
naar het einde toe zelfs sensationeel 
verloop De CVP-meerderheid was 
uiterst prikkelbaar en de VU-fraktie 
was, eens te meer, grandioos Vooral 
de meesterlijke interpellatie van 
Frans Berghman (VU) over de VU-
JO-aktie tegen sluikstorting zorgde 
voor heel wat deining 

De goedkeuring van de rekening 
1977 van het OCM\N en van de 
gemeente gebeurde unaniem Bij de 
bespreking van begrotingswijzigingen 
merkte Frans Berghman op dat er ver
scheidene posten te laag geraamd 
waren en hij vroeg dan ook of er met 
nauwkeuriger kon gewerkt worden 
Hierop ontstond enige diskussie Vic 
Everaet (CVP) zag geen enkel pro
bleem maar wipte verontwaardigd op 
toen Frans Berghman zich liet ontval
len dat Vic met weet wat hij zegt Bij 
de stemming onthield de VU zich 

Daarna moest een lening goedge
keurd worden voor de aanleg van 
centrale verwarming in de vroegere 
gemeenteschool van Nijverseel Raf 
Spinoy (VU) merkte op dat er verbou
wingen werden verricht zonder er 
een duidelijke bestemming aan te 
geven Hij vond het ook spijtig dat de 
bevolking geen enkele inspraak heeft 
gehad Ook hier onthield de VU zich 
Bij het volgend punt besprak men de 
erelonen i v m de sporthal Frans 
Berghman vond dat deze te laaq 
geraamd zijn Toen hij bleef aan
dringen werd de CVP lastig. Frans liet 

zich echter met van zijn stuk brengen 
en bleef bij zijn standpunt De burge
meester kreeg toen diktatonale allu
res , hij ging onmiddellijk tot de stem
ming over en legde zo Frans Bergh
man het zwijgen op De VU onthield 
zich 

V U J O maakte van woorden 
d a d e n ! 

Na de geheime zitting kwam dan de 
interpellatie van Frans Berghman 
over de houding van het schepenkolle-
qe t o v de milieu-aktie van de VUJO 

Hij beklemtoonde eerst dat de Gezins
raad verleden jaar een aktie begon
nen was tegen sluikstorting Door dia
reeksen en allerlei propaganda wou 
men aantonen hoe lelijk en milieu-on-
vnendelijk onze gemeente geworden 
was Kollega Vic Everaet (CVP) had 
daar als erevoorzitter overigens ak
tief aan meegewerkt Het bleef echter 
bij woorden Blijkbaar hierdoor geprik
keld gingen de Volksumejongeren tot 
de aktie over Ze haalden in heel de 
gemeente sluikstorten op en verza
melden die op gemeentegrond De 
burgemeester kreeg vooraf een brief 
waann de aktie werd aangekondigd 

Tenminste dat was de bedoeling want 
de burgemeester bleek met vakantie 
te zijn De bnef werd dan overhan
digd aan de concierge die beloofde de 
brief af te geven Deze vertelde met 
dat de burgemeester in het buitenland 
was en nog veel minder dat schepen 
Maria Robijns dienstdoende burge
meester was 

Proces-verbaal 

Mevrouw Robijns schakelde dan zo
wat gans het gemeente-apparaat in 
om tiet zogenaamde sluikstort op te rui
men br werd eveneens een proces
verbaal opgesteld tegen de VUJO 

CVP misbruikt 

Parochieblad 

Bovendien werd een grootscheeps 
politie-onderzoek verricht, er werden 
mensen ondervraagd die met de zaak 
mets te maken hadden (30 jaar gele
den heeft men dat hier ook meege
maakt O Ondertussen verscheen er 
een artikel van de VUJO in «Opwijk 
Leeft» (een lokaal weekblad) Het 
schepenkollege antwoordde hierop in 
hetzelfde blad en in het Parochieblad ' 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aenüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Waarom moet dit blad erbij betrokken 
worden ' 
Bovendien stond het artikel vol leu
gens Zo beweerde men dat de VU
JO het grootste deel van het vuil weg
gehaald heeft op Spechteshof, het 
gemeentelijk domein De VUJO is 
daar niet eens geweest Dit is gewoon
weg leugenachtige propaganda' Bij 
deze woorden wil de burgemeester 
reageren maar Frans Berghman gaat 
onverbiddelijk verder 

Maria Robijns zorgde ervoor dat een 
klacht werd ingediend en dat er even
tueel een boete komt voor de VUJO 

De VU-jongeren houden vol alleen 
een voorbeeld te willen stellen aan 
het gemeentebestuur hoe een einde 
kan gemaakt worden aan al die sluik
storten waar zoveel over gesproken 
en geschreven wordt, maar mets voor 
gedaan 

Frans Berghman vroeg aan het einde 
van zijn interpellatie dat de klacht zou 
ingetrokken worden en dat aan de 
VUJO verontschuldigingen zou wor
den aangeboden De burgemeester 
antwoordde dat in feite geen toelating 
werd gevraagd voor deze aktie en 
dat het artikel in het Parochieblad een 
vergissing was Maria Robijns 
vond dat tegen haar scherpe uitla
tingen geuit zijn Zij beweerde dat de 
politie volledig zelfstandig gehandeld 
heeft Frans Berghman merkte dan op 
dat de politie nogal wat macht gekre
gen heeft en dat er liefst 3 agenten 
aanwezig zijn nu 7 VUJO-leden de 
raad bijwonen Vic Everaet (CVP) 

beschuldigde de VU ervan deze aktie 
politiek uit te buiten Hij kreeg een 
scherp antwoord van Fons Van De 
Velde (VU) die zich afvroeg wie uit 
deze zaak politieke munt wil slaan Hij 
zei ook dat de hele aktie flink werd 
opgeschroefd door de CVP De bur
gemeester kon slechts moeizaam de 
gemoederen bedaren De aanwezige 
VUJO-leden moesten op hun (leeu-
we)-tanden bijten om met te reageren 
tegen zoveel huichelarij en valse be^ 
schuldigingen van de CVP De milieu-
story IS in Opwijk nog lang met beëin
digd i 

André September 

1 SOCIAAL-KULTUREEL WER-
KER(STER) bij NOC, voor 
dienst bij de Sociaal-Kulturele 
Raad van Vorst. Tenminste 21 
jaar en bij voorkeur (met nood
zakelijk I) in bezit van diploma 
van maatschappelijk assistent 
of gelijkwaardig. Kandidatuur 
indienen vóór 15 oktober. Zich 
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 onafge-
werkt app (ruwbouw) te Koekef-
berg, Molenbeek of Jette Tel 
02/4254642 na 18 u 
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VUJO (Halle-Vilvoorde) bekeek heel-Nederland 
Bij het begin van het nieuwe werkjaar 
(en er is intussen al heel wat gewerkt 
geworden.. J trok VUJO Halle-Vilvoor
de zich voor een kader- en vormings-
weekend terug. «Vlaams-nationalis-
me en de Nederlanden" was het 
tema. 

Een twintigtal VUJO's waren opge
daagd om vooreerst Walter Luyten te 
horen over het algemeen Nederlands 
besef tijdens de nationale opstand 
tegen Spanje, tot aan de tweede 
scheiding der Nederlanden in 1830. 

's Avonds ging Walter verder over de 
heel-Nederlandse opvattingen na 
1830 en de echo's die deze vonden in 
Noord-Nederland. In de namiddag 
vond een kadernamiddag plaats waar
op om. het (nu wel beroemde of 
beruchte) manifest van Diegem, met 
de republiek Vlaanderen en de Bonds
republiek der Nederlanden, werd be
sproken en goedgekeurd. 

De (overigens weinige) vrije tijd werd 
besteed aan het bespreken van kern

werking en grasduinen in de boeken 
die Walter, in zijn gekende valies, over 
Heel-Nederland meebracht 

Wie al eens een VUJO-weekend mee
maakte hoeven we niets te vertellen 
over de avond en de vroege nacht; 
de anderen kunnen we slechts zeg
gen : geloof niet wat er verteld wordt. 

Zondagmorgen, stipt op tijd zoals 
steeds, kwam Maurits van Haegendo-
ren ons onderhouden over de integra
tiemogelijkheden Noord-Zuid en de 
samenwerkingsvormen met Neder
land. Een bedroevend resultaat, en 
het weinige dat er bestaat wordt niet 
eens ten volle benut. 

Na deze eerste <• ontgoocheling ; volg
de een tweede, nog veel groter: Bart 
Makken, een Vlaamsbewust Neder
lands student over hoe men in Neder
land aankijkt tegen Vlaanderen en de 
Vlaamse Beweging. Er valt dringend 
wat aan te doen om ooit de Neder
landse integratie mogelijk te maken. 

Er werd dan ook gezocht naar wat 
wij, jonge Vlaams-nationalisten kun
nen doen op dat vlak. 

Dit eerste arrondissementeel week
end was zeker een sukses, en daar
om «volgend jaar weer». Dank aan 
Walter en Bart, Maurits Van Haegen-
doren voor de inleidingen, dank aan 
VUJO Nieuw Grimbergen voor de 
praktische organizatie van het week
end. 

W i e v e r k o o p t en plaatst mi j 
een Dui tse-merk-wasnnachl -
ne. Z o e k t evens te k o o p 
o n a f g e w e r k t appa r temen t 
(ruwbouv\/) te Koeke lbe rg , 
M o l e n b e e k o f Je t te . Tel. 02-
425.46.42 na 18 uur. ( N 78) 

kindvriendelijke partij 
Ti jdens de m e e s t e V U - en ze l fs VUJO-ak t i v i t e i t en w o r d t s t e e d s aan d e 
« t o e k o m s t van V laande ren » gedach t . Z o ook t i jdens de H o e v e f e e s t e n 
van VU-Ha l le -V l Ivoorde in d e R i d d e r h o e v e te G r i m b e r g e n o p 9 en 10 
s e p t e m b e r j l . D e k inderen w a r e n , o m he t In vo lwassenen taa l te zeggen , 
u ren zoe t me t d e g r o t e pane len w a a r o p ze naar har te lust ka t ten e n 
h o n d e n en hu izen en b o m e n e n . . . k o n d e n tekenen . Terwi j l de o u d e r s 
« a ten en d r o n k e n v o o r d e par t i j kas . . .» (Fo to : S te r r ) 

Aanbevolen huizen 
MATRASSEN PLATTEAU 

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

Platteau-Lievens, Portugees-
straat 9, 1780 Teralfenc, fel. 
053/66.74.56. 

KEUKENS SANITAIR. 
VERWARMING 

V A N D E R C R U Y S 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u Zondag gesloten 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe, restaurant, speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vri jdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
n-iddags Tel 053 /668740 

/ V . J _ i ~ A - L i k e u k e n - e n b a d k a m e r i n r i c h t i n g e n 

d e e l u i t m a k e n d v a n d e AL-AL n.v. g r o e p E T E R N I T 

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 L I M B U R G : 

JANCLAES^^^"^" *̂''̂ '̂' 
Tel . 011/22.23.22. H a s s e l t ( c e n t r u m ) 

VOEDING -DEPOLDER-

Polderstraat 12, 8458 Oostduin-
kerke 

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

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

DE OUDE KRING 
Cafe VUIokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

- UILENSPIEGEL -
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24, 1742 Ternal 
, Tel 582 13 45 

Volksunielokaal 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1, 
3180 Westerio Tel 014-54 48.07 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

lOEL - TeL 011-53.43.49 

'lelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge-
iioorte. Zelfklevende plakband en eti-
'- otten. Houten drukletters - Reklame-
knlenders. 

drukkeri j edwig van daele 

lindestraat 59, 9280 overmere 

tel, 091-6764,33 

FEESTZA,.EN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Scfiildersiraat 33. 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054/33.37.56 

P V B A J BORRE.MANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen, 
Gentsestraal 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
dpur CAdv, 24) 

GASTHOF MALPERTUS 
Bee lds t raa t 10, 
ST-NI KLAAS, 
Tel, 031/76,7344 

R e s t a u r a n t me t verschi l len
d e specia l i te i ten T a v e r n e 
me t V l a a m s e special i te i ten, 
zoa ls konijn, V l a a m s stoof-
vlees, hu t s epo t Keizer Ka-
rel. 

Feestzaal te r beschikking , 
tot 120 p e r s o n e n 

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

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel. 031-8.15.68 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014/58.8581 
Alle dag- en weekbladen 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 Antwerpen Ternat 
031-36.45.31 02-582,22.22. 

Koffiebranderij SANO 

Wittmannstraat 36 
Schaarbeek (tel. 02-734.56.09) 

— D e en ige k o f f i e b r a n d e r i j in het N e d e r l a n d s v e r m e l d in 
de t e l e f o o n g i d s . 
— W i j l eve ren thu is . 

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

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 

VAN ACCOLYEN -
VANTHEMSCHE 

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

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

Typo-offset De R ie roaecke r 
pvba N u k e r k e p l e i n 9, 9681 
MAARKEDAL 
u i tvoerder «Wij V l a a m s e 
Ardennen» . Tel. 055-21.14.04. 
I.én- en m e e r k l e u r e n d r u k -
•verk, o n t w e r p e n en kleu-
l e n m a q u e t t e s . 

KLEDING OKTAAF 

LEBBEKE & BERLARE 

Th. WILLEMS 

Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57, 

9300 AALST 

Tel, 053-21,83.90 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031/53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.48.75. 

Winkelier, handelaar... 

...vraag eens naar de gunst-
voorwaarden van een •• aanbe
volen huis > 
02/219.49.30 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekeringen. 

Kerkstraat 2a, 8060 

ZWEVEZELE, 

tel. 051-61,16.07 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

VOEDING - DEPOLDER » 
Polderstraat 12, 8458 Oostduinkerke 

Fruit en groenten enz... 

Dubbele valois-zegels aan alle 
leden. 

EJN BERT 
Assesteonweg 117, TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 1402 

D A N N r S CLUB pvba Café - Snack 

Zaal voor feestel i jkheden. Koofmijn-

laan 15, BERINGEN • 011-436.376 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

W/ilfried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47. UITBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstell ingen 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) -

02/734 06 43 
Na 18 u 425 46 4? 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 

(Voortkapel), tel. 014-21.36.96 
Vraag prijzen voor uw feestme-
nu's. Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

MARCEL MERTENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55 - 1810 Wemmei 
Tel. 02-478.57.27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 

Problemen met uw binnenhuisinrich
ting ? 

- W O O N I D E E . geeft graag ad
vies. Wij hebben hart en tijd voor u. 
Moonen Cecile, dekoratrice. Sta
tionsstraat 26, 9070 Lebbeke 
Tel. 052-21.6271. 
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Sociaal 

dienstbetoon 

VU Brussel-stad 
Onze mandatarissen en be
stuursleden zijn steeds ter be
schikking in de volgende wijken 

N E D E R - O V E R - H E E M B E E K 

Dienstbetoon ten huize van 
Wfm Van Der Eist (gemeente
raadslid) steeds te bereiken op 
een donderdag tussen 18 en 20 
u (Beizegemstraat 20 te 1120 
Brussel tel 2676868) 
Dienstbetoon ten huize van Hed-
wiga Jacobs-Vaes (provincie
raadslid) steeds te bereiken op 
een dinsdag tussen 18 en 20 u 
(Beizegemstraat 123/5 te 1120 
Brussel tel 26789 70) 
L A K E N - M U T S A A R D 
Dienstbetoon ten huize van Rudi 
Roosens (voorzitter van de afde
ling) steeds te bereiken alle 
weekdagen tussen 18 en 20 u 
(Vuurkruisenlaan 253 te 1020 
Brussel Tel 2679307) 

H A R E N 

Dkinstbetoon ten huize van Jem-
pi Dangreau (bestuurslid) 
steeds te bereiken op een 
woensdag tussen 18 en 20 u 
(Middelweg 7 te 1130 Brussel 
tel 2424599) 

B R U S S E L - C E N T R U M 

Dienstbetoon ten huize van 
Geert Hoogstoel (sekretaris) 
Steeds te bereiken op een vrij
dag tussen 18 en 20 u (Barrica 
denplein 11 te 1000 Brussel, tel 
2194930 toestel 33) 

WELKOM I 

^ . , , HERMES 
1 ^ SCHOOL 

50. 
I l laan 54 55 M Len onn erlaan 209 211 <^M 

VOLLEDIG SEKRETARIAAT 
STENO-DAKTYLO TALEN 

BOEKHOUDEN Tel (02l511 OO J3 BMSS 

DORTMUNDER 
THIERBRAU 
HOF 
Tervuurse vest 
LEUVEN 
Het seizoen voor onze 
specialiteiten is weer 
daar 
Zuurkool met ham op 

Duitse wijze 
Uiensoep 

Boerenomelet met spek 
en nog een volle gamma 

met heerlijke spijzen 
(Adv 179) 

Jan Latinne te Brussel 
Akwarellen gouaches en tekeningen 
van kunstenaar Jan Latinne (VU-pro 
vincieraadslid) zijn te zien in galerij Pië
destal Spoormakerstraat 37 te Brus
sel (nabij het Centraal Station) De ten
toonstelling IS open tot 4 november 
en behalve op zondag en maandag 
alle dagen 

Staatssekretaris Anciaux opent 
kultureel w.e. en handelsbeurs te Liedekerke 
Staatssekretaris Vic Anciaux opende 
de jongste handelsbeurs en het kultu
reel weekeinde te Liedekerke 
Deze beide gebeurtenissen telkens 
het eerste weekeinde van oktober, 
lokken steeds heelwat kijklustigen en 
feestvierenden naar deze Vlaams-Bra-
bantse gemeente op het randje van 
het Pajottenland De staaissekretaris 
sinds lang geen onbekende te Liede
kerke werd op vrijdag 29 september 
op het gemeentehuis ontvangen 
Daar werd hij opgewacht door het 
schepenkollege de gemeenteraad de 
leden van het O C M W het gemeente 
personeel en talrijke vooraanstaan
den van de gemeente Liedekerke 
In zijn welkomstwoord hing burge 
meester Van Ginderdeuren (RVV) 
een vrij somber beeld op van de finan
ciële toestand van de gemeente Hij 
citeerde de lijst met de door hel minis 
tene van Binnenlandse Zaken ge
schrapte delen van de gemeentebe 
groting Vooral sociale jaken en kui
tuur worden hierbij getroffen 
In zijn antwoord drukte de staatsse
kretaris zich bezorgd uit over die 
gang van zaken en vroeg zich terecht 
af in welke tijd wij eigenlijk leven «In 
uw begroting» zo verduidelijkte hij 
«IS beslist de wil aanwezig om een 
socio-kulturele politiek te voeren Dat 
de overheid deze wil niet wil zien 
strekt haar niet tot eer i» 
In zijn toespraak had scnepen van Kul 
tuur Maurits van Liedekerke (VU) het 
vooral over de verwezenlijkingen op 
kultureel gebied in het voorbije jaar 
Ook hij drukte zijn vrees uit over de 
getroffen beslissingen van de admini
stratie van Binnenlandse zaken Sche 
pen Van Liedekerke besloot zijn toe 
spraak met de voorstelling van een 
nieuw boek over de gemeente Liede 
kerke en dan meer bepaald over de 
jundisch administratieve bevoegdheid 
van de heerlijkheid Liedekerke gesym 
bolizeerd in het raadselachtige cijfer 
Xllll dat op dne plaatsen in de dorps 
kom te zien is De- schepen besloot 
met te zeggen dat het jaar van het 
dorp met mocht voorbijgaan zonder 
aan de bevolking iets tastbaars uit het 

D e s taa tssekre ta r i s kn ip t he t lint, naast h e m s c h e p e n Sta f K i e s e k o m s 

verleden mee te geven Hij dankte 
tevens de auteur Etienne De Reuse 
voor zijn wetenschappelijk speurwerk 
over Liedekerke 
Vervolgens bezocht de staatssekreta
ris de gemeentelijke biblioteek de ten 
toonstellingen en de werken van de 
leerlingen van de gemeentelijke aka-
demie voor plastische kunsten 
Aan de ingang van de twee tenten 
van de handelsbeurs werd hij opge
wacht door het middenstandskomi 
tee Na een bezoek aan de verschillen
de stands opende de staatssekretaris 

deze zesde handelsbeurs van de Lie-
dekerkse middenstand 
In een opgemerkte rede had Vic 
Anciaux het vooral over de inbreng 
van de zelfstandigen tot een welvaren
de maatschappij hun rol in een tijd 
van hoge werkloosheid en hij spoor
de hen aan verder op een kordate en 
eerlijke wijze te blijven ijveren voor 
hun zelfstandige arbeid 
Deze ministeriele ontvangst te Liede
kerke werd besloten met een gezelli
ge pint in het Vlaams huis « Pajotten" 
land»! (PD) 

Nieuw-Diest 

40 huiseigenaars klagen 
knoeiende aannemer aan 
W I J hebben nog met kunnen uitma
ken of de beheerders van Diest Uit
breiding allen door hun parti j be
noemd, al dan niet de kontrole verlo
ren over de bouw van 40 woningen 
in Diest 
In ieder geval voelen 40 eigenaars 
zich vandaag bedrogen en hebben 
zi| klacht ingediend tegen de aanne
mer Van Haeren uit Hasselt 

Wat werd vastgesteld ? 
— Tegels met onuitwisbare cement 
plekken 
— Ramen sluiten slecht 
— Slecht voegwerk 
— Kruipkelders zijn vochtig 
— Gaanpaden staan voortdurend on 

ingenieursbureau B - T . I . W . N.V. 

der water bij regenweer 
— Deuren zijn vaak met toe te krij 
gen 
— Ruiten zitten vol krassen 
— Enz enz 
Kortom een hele waslijst met gegron 
de klachten 
Op bepaalde plaatsen werd zelfs vast
gesteld dat de waterleiding met was 
aangesloten met de nodige gevolgen 
vandien inzake waterellende De ko
pers zijn uiteraard de dupe van de his 
tone Maar toch dient men zich in alle 
ernst af te vragen of de beheerraad 
van Diest Uitbreiding die opdracht tot 
bouwen gaf de werken niet beter in t 
oog moest houden Men kan ons alles
zins met doen geloven dat het ge
knoei met eerder kon opgemerkt wor 
den 

Het dient weliswaar te worden toege
geven dat de beheerders thans forse 

stappen zetten om de aannemer te 
dwingen tot de nodige herstellingen 
over te gaan (als het kalf is verdron 
ken enz ) Deze voelt zich echter 
blijkbaar ijzersterk 

Buiten het opknappen van enkele kar
weitjes tracht hij de zaak op de lange 
baan te schuiven Van een lang aan
slepend proces verwacht hij blijkbaar 
dat de eigenaars zich uiteindelijk bij 
de feiten zullen neerleggen In zekere 
mate is hij daarin trouwens reeds 
geslaagd Een aantal eigenaars zijn 
immers reeds bereid mits een kleine 
schadevergoeding zelf de nodige her
stellingen te doen Inmiddels werd 
door Diest Uitbreiding een andere 
aannemer aangesteld waarvan men 
hoopt dat hij beter werk zal leveren 

In een wijk waar men best rustig en 
prettig zou kunnen wonen kijken veer
tig gezinnen uit naar wat nu verder zal 
gebeuren Hun vertrouwen is alleszins 
geschokt terwijl kandidaat-kopers 
van wijkwomngen in Diest zich in de 
toekomst wel eens tweemaal zullen 
beraden alvorens in Diest een koop-
kontrakt te ondertekenen 
Spijtig duizendmaal spijtig i 

Willy SOMERS 

6 Frans Hals vest -

MECHELEN 

Bureau voor 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 

Burgerl i jke b o u w k u n d e : 
beton- en 
metaalkonstrukt ies 
Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 
W o g e n - en 
r ioler ingswerken 
Ontwikkel ing en 
toepassing van de 
leefmil ieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

015/20.33.14 

VU-Vossem rouwt 
Op 2 oktober j l overleed te Vossem 
ons lid, Wil ly Ackermans 51 jaar 
oud, schoonvader van onze onder
voorzitter Alfons Van Den Abbeele 
Alhoewel Wil ly reeds geruime ti jd 
ernstig gehandicapt was, toch komt 
dit afscheid als een zware klap aan 
Wil ly was een zeer bekwaam mecani-
cien die heel wat Vossemnaars met 
raad en daad heeft bijgestaan bij 
hun wagen 
Op reizen en feesten was hij een 
graag geziene gast Met een onuit
putteli jk optimisme heeft hij heel 
wat mensen plezierige ogenblikken 
bezorgd 
Dit optimisme heeft hem ook geken
merkt t i jdens zijn lange, zware en 
pijnli jke ziekteperiode Klagen ken
de hij met en niettegenstaande ziin 

zware handicap probeerde hij de 
•> gezonde klagers» steeds moed in 
te spreken 
Vanuit zijn rolstoel leefde hij intens 
mee met onze afdeling, genoot hij 
van ons eerste ledenfeest en was hij 
bekommerd om al onze andere akti-
viteiten 
Op 6 oktober hebben wij Wil ly ten 
grave gedragen omringd door een 
hele schaar Vossemse Vlaamse 
vrienden 
Vriend Willy aan jouw l i jdensweg is 
een eind gekomen Ji j bent voor ons 
allen een voorbeeld geweest hoe 
een kruis bli jmoedig te dragen 
De Volksunie-afdeling van Vossem 
vergeet je nimmer 
Mevr Ackermans, Viviane en Alfons, 
gans de afdeling leeft intens met ju l
lie mee Moge dit een troost wezen 
in je droefheid A V d H 

FILMTHEATERS 

studio 
TERVUREN 

NIVWF stelt voor donderdag 
20 u 30 vrijdag 22 u 30 K N T 

Images 
Film van Robert Altman met Su
sannah York 

Zondag 13 u 30 16 u K T 

M a r y P o p p i n s 

Film van Walt Disney met Julie 
Andrews 

Vnjdag zaterdag 20 u 30 zon
dag 18 u 30 21 u maandag, 
dinsdag woensdag 20 u 30 K T 

C o m i n g h o m e 

Film van Hal Ashby met Jane 
Fonda, John Voight 

TIENEN 
Zaterdag 17 u zondag 13 u 30 
17u 30 K T 

D e 2 m i s s i o n a r i s s e n 

Met Terence Hill en Bud Spen
cer 

Vrijdag zaterdag maandag 
dinsdag 20 u zondag 15 u 30, 
1 9 u 3 0 K N T 

Het v e r l o r e n pa rad i j s 

Film van Harry Kumel met Wille-
ke Van Ammelrooy 

Vrijdag zaterdag 22 u zondag 
21 u 30 woensdag 20 u K N T 

M o d i g l i a m e n t e 

Mijn wettige minnares 
Met Marcello Mastroianm Lau
ra Antonelli 

NIVWF stelt voor donderdag 
2 0 u 3 0 K N T 

i m a g e s 

Film van Robert Altman met 
Susannah York 

LEUVEN 1 
1 5 u 3 0 K N T 

D ie M a r q u i s e v o n O 

Film van Ene Rohmer 

20 u K T 

Tweede week 

G r u p p e n b i l d mi t D a m e 

Film van Aleksander Petrovic 
met Romy Schneider 

1 3 u 3 0 K N T 

21 u 45 Derde week ' 

M i d n i g h t Exp ress 

van Alan Parker 

1 7 u 3 0 K N T 

24 u Premiere Leuven 

F I . S T 

Film van Norman Jewison met 
Sylvester Stallone (Rocky) 

LEUVEN 2 
1 3 u 3 0 K T 

17 u 45 Premiere Leuven 

The S w a r m 

Film van Irwin A(len met Lee 
Grant Michael Came 

15u 30 K N T 

19 u 45 Tweede week 

S a t u r d a y n igh t f eve r 

Met John Travolta 

22 u Vierde week K N T 

L 'amour v i o l é 
Film van Yannick Bellon met 
Nathalie Nell 

24 u K T Achtste week 

The last wa l t z 

Film van Martin Scorsese met 
«The Band» Bob Dylan Neil 
Diamond 
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Tessenderio bedreigd door 
nieuwe chemische vestiging 
TESSENDERLO - Voor enkele jaren haalde Tessenderio de kranfekoppen 
omwille van verregaande milieuhinder en chemische neerslag, de fameuze 
-groene regen». Oorzaak hiervan was de vestiging van een chemische 
fabriek in het centrum van de gemeente naast de bestaande Tessenderio Che
mie (T.CJ. 

De verontwaardiging was toen algemeen en zulke inplanting in het centrum 
van Tessenderio mocht en zou niet meer gebeuren ! 

Thans wordt Tessenderio echter opnieuw gekonfronteerd met hetzelfde 
gevaar Weer wil men een chemische fabriek, Phillips Petroleum, inplanten en 
weer in het centrum van de gemeente ! 

Geheimzinnigheid 

De ganse bedoening is tot nu toe in 
de grootste geheimhouding verlopen 
en omtrent de aard van de produktie 
tast men volledig in het duister 
Toch heeft deze mogelijke vestiging 
al voor een barst in de bestuursmeer-
derheid van CVP en BSP gezorgd 
De CVP wil immers onvoorwaardelijk 
de nieuwe fabriek binnenhalen, terwijl 
de BSP heel wat voorbehoud maakt 
en ook tegen de verkoop van gemeen
teweg aan de belanghebbende bedrij-, 
ven stemde, waardoor de pnnciepsbe-
slissing werd verworpen 
Toch zijn er aanwijzingen dat men 
van hogerhand de chemische fabriek 
zal opdringen aan de plaatselijke be
volking en dit tegen de beslissing van 
de gemeenteraad in 

Voor lopige balans 

Alhoewel men de dossiers zo goed 
mogelijk gesloten houdt, is er toch al 
wat uitgelekt omtrent de aard van het 
nieuwe bedrijf Tijdens jongste ge
meenteraadszitting werd daarom 
door Rik Decoster van Volksbelan
gen een voorlopige balans opge
maakt Als mogelijke voordelen noem
de hij de tewerkstelling van een 50-tal 
personen , de afname van produkten 
van Tessenderio Chemie en LVM, 
waarbij deze bednjven baat zouden 
kunnen vinden, en de belasting voor 
de gemeentekas na 5 jaar 

Daartegenover stelde hij echter be
langrijke nadelen Er is eerst en vooral 
de verdere verslechtering van het leef
milieu door het vrijkomen van etyleen, 
propyleen, zwavelwaterstof en ande
re gassen (De luchtverontreiniging 
zou momenteel in Tessenderio al een 
verzadigingspunt bereikt hebben) 
Vervolgens is er het gevaar voor de 
gezondheid van de werknemers en 
de bevolking door de grote giftigheid 
van propyleen en vooral van zwavel
waterstof Ten slotte is er het enorme 
ontploffingsgevaar, verbonden aan 
etyleen, propyleen en aan andere gas
sen 

Motie 

De bevolking van Tessenderio heeft 
in het verleden al heel wat slechte 
ervanngen gehad met zijn scheikundi
ge industrie Daarom moet ook iedere 
nieuwe chemische vestiging op de 
meest kritische wijze worden onder
zocht 

Omwille van de onwetendheid, die er 
heerst omtrent de gevaren en de hin
der van het bedrijf, en de ernstige 
geruchten dat het bedrijf zich toch 
zou mogen vestigen tegen de beslis
sing van de gemeenteraad in, stelde 
Volksbelangen voor dat de gemeente 
overheid zelf zou handelen en tenmin
ste een motie zou sturen aan de 
betrokken beleidsorganen In deze 
motie zou de gemeenteraad van Tes
senderio aandringen op een voorlopig 

VERENIGING 
VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 
U ALS VLAMING SLUIT ZEKER AAN 
BIJ HET VLAAMS ZIEKENFONDS 
VAN UW STREEK 

ANTWERPEN 
— Vlaams Ziekenfonds «Ie Dien», Merodestraat 30 
Mechelen, tel. 015/206613, 

BRABANT 
— Cembel, Leuvenselaan 43, Tienen, tel. 016/81 34.35. 

OOST-VLAANDEREN 
— Vlaamse Mutualiteit Waasland, Zandstraat 14 
Beveren-Waas, tel. 031/75 66 66 
— Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Durme, 
Em. Wmckellaan 5, Dendermonde, tel 052/21 75 45. 
— Ziekenfonds Flandna, Keizer Karelstraat 80, 
Gent, tel 091/23.52 27 
— Ziekenfonds Flandna Meetjesland, Gravin Johan-
nalaan 8, Eeklo, tel 091/77 23 51 
— Ziekenfonds Land van Rhode, Hundelgemse-
steenweg 359, Merelbeke, tel 091/3079.09 
— Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstraat 34, 
Oudenaarde, tel 055/31 31 15 

WEST-VLAANDEREN 
— Vlaams Ziekenfonds De West, 
66, Nieuwpoort, tel 058/23 37 15 
— Vlaams Ziekenfonds Het Brugse 
straat 2, Brugge 
— Ziekenfonds West-Flandria-Kortrijk, 
170, Kortrijk, tel. 056/22 56.98. 
— Ziekenfonds West-Flandna-Roeselare, Westlaan 
145, Roeselare, tel 051/20.83.45. 

Recolettenstraat 

Vrije, Suvée-

Veldstraat 

WZ-SEKRETARIAAT: Veldstraat 
056/22.56.98. 

170, kortrijk, tel. 

afwijzen van de vestiging van Phillips 
Petroleum in het centrum van de 
gemeente en dit in afwachting van 
een grondig onderzoek terzake 

De burgemeester weigerde echter de
ze motie ter stemming voor te leggen 
Volksbelangen kreeg hierbij echter 
geen steun van de andere frakties, 
zelfs met van de BSP, die zich noch
tans met veel ruchtbaarheid opwerpt 
als tegenstander van deze nieuwe 
vestiging L De Bruyn 

Donderdag 12 oktober a.s. 

Noordlimburgse 
volksvergadering 

Volksunie 
Hotel Estancia 

te Peer 
(t.o.v. kerk) 

M e t H U G O S C H I L T Z 
a lgemeen voorzit ter V U 

en volksver tegenwoordiger 
Jaak Gabrie ls 

Leden en sympatizanten uit 

geheel Noord-Limburg zijn 

hierbij uitgenodigd ! 

Limburgs 
provinciaal 
kongres 
De Volksunie van de provin
cie Limburg nodigt alle ka
derleden, mandatar issen, le
den en sympat izanten uit 
op haar provinciaal kon
gres. Di t kongres is gewijd 
aan de Tewerkstelling in 
Limburg en gaat door op 
zaterdag 18 november in 
zaal Casinoi te Beringen. 
Begin 13 u. 30, einde rond 
18 u. 

OOST-VUUNDEREN 

Waarom de slibstorting te 
Oostakker-Lochristi moet ophouden 
Enkele maanden geleden hebben we In de pers (december 1977), de aandacht 
gevraagd voor de door het ministerie van Openbare Werken geplande slib
storting uit het kanaal van Terneuzen op het zgn. vliegveld te Lochristi-Oost-
akker. 
Recente berichten en het stilaan uitlekken van definitieve analyse-resultaten 
brengen deze plannen opnieuw in de belangstelling. 
Op grond van gegevens en ontledingen waarover wij toen beschikten en ook 
met het oog op de gepubliceerde ervaringen met analoge gevallen uit de 
wetenschappelijke literatuur hebben wij toen gewaarschuwd voor de gevol
gen die aan soortgelijke ondernemingen verbonden zijn voor land- en tuin
bouw langs het drink- en gietwater. Zelfs zonder de aanwezigheid van bijzon
der giftige stoffen in het slib ware het een slechte oplossing voor de omge
ving en inwoners, alleen al door de vernietiging van een waardevol stuk 
natuur. 

Onlangs hadden wij de gelegenheid 
om kennis te nemen van de meest 
recente analyse-resultaten van het ka-
naalslib 
Uit die ontledingen blijkt dat de belas
ting van het slib met zware metalen. 

Openbaa r 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn - Aals t : 
De Raad van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn van de Stad 
Aalst, heeft bij het verple-
gings- en verzorgingsperso
neel de hiernavolgende be
trekkingen opengesteld: 

— een vroedvrouw 
— gegradueerde 

verpleegsters 
— gebrevetteerde 

verpleegsters 
— gezins- en 

bejaardenhelp
sters 

De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de 
voorzitter van het O.C.MW., 
Gasthuisstraat, 40, AALST, en 
dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op 20 oktober 1978 
ter bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn 
op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst. (Tel. 
053-21.23.93-binnenpost 104). 

Adv. 175 

maar ook met andere giftige stoffen 
(fluor, phenolen, cyaniden) nog hon
derden malen erger is dan oorspron
kelijk werd geraamd 
Het drinkwater en gietwater, zou tot 
op grote afstand van het stortgebied 
voor verschillende tientallen jaren on
geschikt tot zelfs toxisch worden voor 
mens, dieren en planten Naar verluidt 
zouden zelfs de ministeriele diensten 
hier van geschrokken zijn 
Met dergelijke cijfers voor ogen is het 
inderdaad onverantwoord en ontoe
laatbaar dat men tot de slibstorting 
zou overgaan in een dichtbevolkte 
zone zoals de Gentse tuinbouwagglo-
meratie waar zeer veel grondwater 
als giet- en drinkwater voor dieren 
gebruikt wordt 

Zelza te ? 

Het ministene van Openbare Werken 
zou dan ook uitkijken naar een ande
re stortplaats, men noemt Zelzate als 
mogelijk alternatief Dit zou echter 
slechts een verplaatsing zijn van alle 
nefaste gevolgen Niet een voorko
men ervan W e kunnen de milieugroe
peringen en belanghebbenden met 
voldoende aanzetten om een verant
woorde oplossing te eisen Verant
woord, niet alleen ekonomisch maar 
ook ecologisch, met oog voor alle 
aspekten Het gaat immers niet langer 
op de zaken op hun beloop te laten 
met de we-zullen-wel-zien mentaliteit 

Het ministerie van Openbare Werken 
zit inderdaad erg verveeld met het 
slib, dit IS echter het gevolg van een 
nalatigheid in het politiek beletd voor 
wat het afvalwater betreft (naleven 
van lozingsvergunningen door de in
dustrie, rioleringen, afvalwater, zuive
ringsstations, enz) 

Deze situatie is slechts symptoma
tisch voor alle toestanden van verloe
dering waann ons kultureel- en natuur-
patnmonium is geraakt hoe langer 
men wacht om een globale oplossing 
aan te vatten, hoe moeilijker de oplos
singen en hoe duurder ze zullen zijn 

Vraagtekens 

Aan deze gang van zaken kunnen we 
daarenboven nog de volgende beden
kingen vastkoppelen Is met de eerste 
vraag, wat er zou gebeurd zijn waren 
niet alle belanghebbende omwonen
den in georgamzeerd verband gaan 
protesteren — de enen in beroepsver-
band, anderen langs de milieuvereni
gingen om — tegen de s l ibstor t ing ' 
Waarom moeten onze ministers altijd 
wachten op gerechtvaardigd protest 
om af te zien van schadelijke projek-
ten 

Waarom moesten die ontledingen pas 
gebeuren na klachten vanwege de 
pers en de publieke opinie ' Waarom 
worden die cijfers met in volle open
baarheid geb rach t ' 

J.F. Leemans, 

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

(Adv.87) 

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

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstrani 24-26 
Tel 054/331 05 

P V B A 
Lnnge Zoiitstr 

* 

AALST 

30 29-33 36-38-
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwngens bedjes en wiegen • 
stoelen en looprekken • sclioniniels - knii ierversiermgeii - «nstnfels 

en wnskiissens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij r inlerui lnist ingen - ping-
poncjt.ifels badkleding en alle toebelioorten • rol en ijsscliaalsen -

kampingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkaitikelen aatobanen -
elektr tremen der beste merken auto j go carts trakteren pop
pen poppenwagens en wiegjes b reien lessenaars borden -
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken - school

tassen borden - tuinmeubelen • t i imscliommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

wrij l o 
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Izegem verkoopt zijn gemeentelijk onderwijs 
IZEGEM — Het kan met meer ontkend worden, de Izegemse CVP-meerder-
heid doet gekke dingen De meerderheid had nog maar pas nog eens de Kach-
temse gemeenteschool afgeschaft, of op de laatste dag van september kwam 
het hoogtepunt van hun afbraakbeleid In een extra zitt ing van de gemeente
raad werd beslist over de •< overdracht» van het gemeenteli jk lager en kleuter
onderwi js uit het centrum aan Lendelede Burgemeester Vens motiveerde 
met enkele zwakke argumenten, zoals het feit dat Lendelede met zijn leerlin
genaantal in de rode cijfers zakt en dreigt een leerkracht te verliezen Er zijn 
ongetwij feld veel scholen in Vlaanderen in dat geval 

Een stad als izegem die zijn gemeenteli jk onderwijs opdoekt, is een ergerli jk 
en bedroevend feit Daarom is VU-raadsl id Enk Vandewalle hierover namens 
en in opdracht van de VU uitvoerig tussengekomen. Hieronder volgt eep deel 
van zijn tussenkomst 

gem (70 in het lager 40 in het kleuter) 
Waarom niet gewacht tot de nieuwe 
wet in voege treedt op de rationaliza-
tie en programmatie van het basison
derwijs ' 

Reakt ie 

Noch burgemeester noch schepenen 
hebben eigenlijk geantwoord op onze 
voorstellen Ze hebben zich beperkt 
tot hoogstaande oprispingen zoals 

Door koning Willem I gestichte school verkwanseld 

W i l l e k e u r 

"Nu moet er plots een fusie gebeu
ren Een fusie waarover U ons nooit 
hebt ingelicht tenzij een tiental dagen 
geleden In feite hebt U de hele zaak 
al lang overwogen We hadden dan 
ook een ernstiger motivering ver
wacht 
Waar blijft de studie van de bevol-
kingsevolutie en van de geboorten in 
Izegem ? Met mogelijke prognoses 
voor de toekomst' 
Waar blijft de studie van de schoolsi
tuatie in Izegem met zijn drie netten 
hun onderlinge verhoudingen hun re-
kruteringsveld "^ Een gemeente die 
pretendeert een modern beleid te vee
ren zou zich op zn minst op zo n stu
die mogen baseren 
Waar blijft de studie van het gemeen
telijk onderwijs in het schoolkanton 
Izegm ' Een studie met leerlingencij-
fers samenstelling van het leerkrach
tenkorps uitrusting van gebouwen en 
in didaktisch materiaal, t leerlingen
vervoer edm '^ 

Waar blijft de koordinatie tussen de 
verschillende gemeenten van ons 
schoolkanton die een gemeentelijk on
derwijs hebben 7 Die gemeenten zijn 
Ardooie-Koolskamp Ingelmunster en 
Izegem Een dezer dagen komt de 
Minister van Nationale Opvoeding in 
Ingelmunster een nagelnieuwe ge
meenteschool inhuldigen 

O n t b r e k e n d e i n f o r m a t i e 
en v a l s e a r g u m e n t e n 

Waar is de informatie van ouders 
ouderkomitee en leerkrachten geble
ven ' Precies door uw dubbelzinnig
heid (geen reaktie op een persbericht 
over mogelijke fusie met Lendelede) 
hebt U verwarring gesticht bij sommi
ge ouders Een konkurrerend net hier 
goed vertegenwoordigd in een bepaal
de fraktie (bedoeld was het rijksonder-
WIJS) heeft daar op een beschamen
de wijze misbruik van gemaakt zodat 
de direktie van de Izegemse stads-
school vanmorgen zijn leerkrachten 
om 6u 30 mocht opbellen met het 
verzoek de aktie van de ronselaars te 
helpen ongedaan maken 
En mijnheer de burgemeester U kunt 
Uw vergaderingetje van gisteravond 
waarop U Uw ultimatum meedeelde 
toch met voor ernstige informatie 
door laten gaan 

U zegt bekommerd te zijn om de 
pedagogische weerslag bij het weg
vallen van een leerkracht Maar waar
om hebt U voor september 1978 met 
nog een 4e leerkracht aanvaard '> Bij 
de overdracht die U nu voorstelt had 
die leerkracht kunnen blijven doordat 
de Izegemse school op meer dan drie 
kilometer van de Lendeleedse gele
gen IS Nu kan er hier geen vierde leer-
krac ht aangeworven worden 
U IS zo bekommerd om het mogelijk 
verlies van een leerkracht in Lendele
de Maar waarom deelde U die zorg 
met met het gemeentelijk onderwijs 
van Ingelmunster dat vorig jaar een 
betrekking verloren zag gaan' Of 
met dat van Ardooie-Koolskamp ^ 

W a a r o m geen e c h t e f u s i e ? 

Waarom hebt U geen grote fusie 
overwogen van de gemeentescholen 
in het schoolkanton Izegem Izegem 
telt momenteel 70 leerlingen in in het 
lager en 40 in het kleuter Ingelmun
ster 169 in het lager Ardooie-Kools
kamp 249 in het lager en 76 in het 
kleuter U zou dan 488 leerlingen heb
ben in het lager onderwijs en 116 in 

het kleuter Dat zou tal van ambulante 
taakleraren voor moedertaal wiskun
de en lichamelijke opvoeding opleve
ren Nu zal U geen enkele taakleraar 
hebben 
Waarom moest per se met Lendelede 
gefusioneerd worden 7 Lendelede ligt 
met alleen in een ander schoolkanton 
ook in een ander bestuurlijk en kiesar 
rondissement 
Waarom staat U onze school zomaar 
af aan Lendelede ' 
Waarom met voorgesteld dat Lendele
de zijn gemeenteschool aan Izegem 
overdraagt Het is Lendelede dat in de 
penarie zit (leerkracht die betrekking 
dreigt te verliezen) Bovendien vormt 
Lendelede geen basisschool gezien 
er geen eerste leerjaar en evenmin 
een kleuterschool bij is Ten slotte telt 
de gemeentelijke school van Lendele
de amper 22 leerlingen meer dan Ize-

Lef 
En ten slotte mijnheer de burgemeeS' 
ter, waar haalt u het lef vandaan om 
zo n belangrijke beslissing op de agen
da te plaatsen en daarover geen dos
sier te laten samenstellen Over een 
kleine prul bestaat er een dossier 

Hier ontbreekt het helemaal 

Het was nu net 150 jaar geleden dat 
onze stadsschool gesticht was We 
begrijpen nu waarom dat alleen ge
vierd mocht worden met een worsten-
kaarting O De stichting was het werk 
van Koning Willem I vorst van de 
Nederlanden van wie de hedendaag
se geschiedschrijvers algemeen aan
nemen dat hij enorm veel gepresteerd 
heeft voor de ekonomie de verneder
landsing en het onderwijs in Vlaande 
ren We hoeven geen 150 jaar te 
wachten om een oordeel uit te spre
ken over Uw handelwijze De bevol
king zal daarover direkt haar mening 
hebben 

« Waar hebt U Uw kinderen naartoe 
gestuurd'^» (burgemeester Vens) of 
«En die geeft les in het vrij onder
wijs'- (schepen Eeckhout) Alsof een 
gemeentebestuur met de morele 
phcht heeft als inrichtende macht 
zich 100 % in te zetten voor een 
modern gemeentelijk onderwijs 
Aan het slot hebben wij erop gewe
zen dat het een publiek geheim is in 
Izegem dat noch dit noch de vorige 
besturen ooit veel gedaan hebben 
voor het gemeentelijk onderwijs En 
hebben wij leerkrachten, personeel 
en direktie bedankt voor hun inzet 
ondanks de officiële onverschilligheid, 
ten gunste van een deel van de Ize
gemse jeugd 
Izegem heeft dus geen stedeliik lager 
en kleuteronderwijs meer Lendelede 
IS nu verantwoordelijk als inrichtende 
macht voor een deel van de Izegemse 
jeugd We kunnen alleen maar hopen 
dat Lendelede het beter doet 

Enk Vandewalle 

Weldra ook verlaten 
dorpen in West-Vlaanderen ? 
Uit statistieken bli jkt dat steeds meer voedingswinkels verdwijnen Sinds 
1947 IS hun aantal met met minder dan 80 % gedaald In de steden is dat met 
zo erg, je vindt wel een straat of twee verder een winkel of een grootwaren
huis In de dorpen ligt het probleem anders wannee er winkels verdwijnen en 
vooral wanneer de laatste winkel verdwijnt dan leidt zulks regelrecht naar ont
volking (waarbij natuurlijk ook andere faktoren spelen zoals de strukturele 
werkloosheid) 
In opdracht van de Westvlaamse 
Kamer voor Ambachten werd een 
onderzoek ingesteld in de twee meest 
achtergebleven arrondissementen 
Diksmuide en Veurne Daaruit bleek 
dat acht kleine dorpen het zonder win
kel moeten stellen Nu is het wel zo 
dat deze kleine gemeenten geen 
dorpskern bezitten het zijn trouwens 
op 2 na landbouwgemeenten Voor 
de bevoorrading zorgt de leurhandel 
met vis konserven groente en fruit 
Brood soep bier en frisdranken wor
den aan huis bezorgd maar een rij
dende winkel is er met Ongunstig is 
ook dat de bevolking veel meer men
sen boven de 65 telt dan de rest van 
West-Vlaanderen en het land En juist 
deze bejaarden zijn het meest afge
stemd op een dorpswinkel 
Ook de afstand speelt een rol de 
afstand tussen winkelloze dorpen en 
een minimale winkeluitrusting schom
melt tussen 3 8 km en 4 3 km een 
afstand die voor oudere mensen te 
groot IS Weldra zal het aantal winkel
loze dorpen tot 12 stijgen terwijl er al 
13 dorpen zonder slagerij zijn en 
steeds meer dorpen het zonder « war 
me bakker» moeten stellen Dit tekort 
wordt grotendeels ondervangen door 
kruidenierswinkels die brood verko
pen of door broodrondes 

O o r z a k e n 

Daar is vooreerst de ontvolking, voor
al door de emigratie van de jongeren, 
die geen werk in hun streek vinden 
Hierdoor worden de winkels onrenda 
bel en verdwijnen ze wat de ontvol
king nog meer in de hand werkt 
De winkel vervult zijn rol met meer 
van ontmoetingsplaats en wordt ver
drongen door de grotere mobiliteit en 
ontspanning Cauto en tv) 
De winkels zelf gaan met mee met 
hun tijd zijn met aantrekkelijk en •< kon-

servatief» (geen aantrekkelijke voor
stelling, geen reklame of slechts ge-
improvizeerde campagne enz) 
De gewone dorpswinkel kan de kon-
kurrentie van de grootwarenhuizen 
en self-service met meer aan, het prij-
zenverschil wordt te groot en stoot 
dus meer en meer klanten af De 
groothandelaars zijn van de weerom
stuit steeds minder geneigd tot 
samenwerking met de dorpswinkelier 
Steeds meer groothandels geven de 
voorkeur aan de kleinhandel met zelf
bediening in de grotere dorpen 

M o g e l i j k e o p l o s s i n g e n 

Een eerste vorm is de subsidienng 
van nieuwe winkels, van bestaande 
die met verdwijning bedreigd zijn en 
aan ambulante handelaars Een twee
de middel zou bestaan in het koncen-
treren onder een dak van een aantal 
distnbutiefunkties zoals algemene 

voeding brood groente, fruit, wasserij-
depot hulppostkantoor enz ^ 
Een sanenngspremie wordt eveneens 
aanbevolen alsmede het brugpen
sioen Verdere mogelijke «remedies» 
zijn vestigingsfaciliteiten wekelijkse 
busverbinding met de grotere kernen 
faciliteiten in telefoonaansluitingen en 
taneven, benzinebons voor de dorps
bewoners al naargelang de leeftijd 
inkomen en winkelvoorzieningen Ook 
het bevorderen van de sociale en klei
ne-middelgrote woningbouw kan als 
middel dienen om de ontvolking te 
keer te gaan Ten slotte meent de 
Kamer dat ook een regelmatige cam
pagne « koop in uw dorp» de bevol 
king bewust kan maken van de socia
le noodzaak van een dorpswinkel in 
samenwerking met de gemeentebe
sturen, middenstandsverenigingen, be-
drijfskonsulenten, vormingscentra 
enz 

Hier ligt in ieder geval een werkterrein 
voor de op te nchten subgewesten 
Het subgewest zal zelfs de ideale pro
motor zijn van een dergelijke cam
pagne tegen de ontvolking, die bij voort
schrijden een zeer ernstig probleem zal 
worden 

VU klaagt CVP-BSP aan 

Oostendse VU-fraktie verlaat 
gemeenteraadszitting 

lustrerie 

mare 
devriese 
baron ruzettelaan 56 brugge 
050/357404 

— Klaagt de werkwijze van het CVP-
BSP-kollege aan wat de behandeling 
van belangrijke dossiers betreft 
waar miljoenen investeringen mede 
zijn gemoeid 
— Verwijst in dit geval naar het zgn 
<• Media-Center-dossier» dat reeds ja
ren aansleept en dat geregeld onvolle
dig wordt opgedrongen aan de ge
meenteraad 
— Keurt de houding en de tussen
komst goed van de VU-frakt ie in het 
algemeen en van raadslid Vanmeule-
broucke in het biezonder 
— Geeft de VU-gemeenteraadsfrak-
tie opdracht dit dossier, zoals alle 
andere trouwens, met dezelfde hard
nekkigheid en korrektheid te volgen 
— Schandvlekt de paternalistische 
uitlating van CVP-fraktieleider Vanlan-
genhove, en feliciteert de fraktie voor 
haar konstruktieve en positieve oppo

sitie ten bate 
gemeenschap 

van de Oostendse 

Door het feit dat door schepen Felix 
opnieuw een onvolledig dossier werd 
voorgedragen waarvoor hij voor de 
derde maal de hoogdnngendheid in
riep kwam het tot een harde konfron-
tatie met de VU-fraktie, bijgestaan 
door de PVV en zelfs door een 
gedeelte van de BSP die deel uit
maakt van de meerderheid 

Gemeenteraadslid J Vandemeule-
broucke in een keihard rekwisitoor 
verzette zich met klem tegen het stem
men van een uitbreiding van het 
Media-center in deze zitting Hij vroeg 
de schepen dit punt te verwijzen naar 
een volgende raadszitting waar het 
dossier vollediger en de voorstellen 
van de koncessionans van het Media-

Siht-Niklaas, 
21 oktober 1978 

Borms-
colloquium 

In het kader van d e he rdenk ing 
van het eeuv\/feest van dr B o r m s 
organ izeer t het Vornningscen-
t r u m Dos fe l een in teressant col lo
qu ium te Sint-Nik laas o p 21 ok to 
be r 

Plaats Zaa l van de Stadsbib l io-
t eek 
Inhoud In de voornniddag zal d r 
Gu ido Provoos t , dr B o r m s be
l ichten voora l als s t imulator van 
he t ak t iv isme 
D e Neder lander d r A Wi l l emsen 
behande l t spec i f iek de Bo rmsve r -
k iez ing als m o m e n t in de V laam
s e b e w e g i n g en de gevo lgen 
e rvan 

In d e namiddag ge tu igen issen 
van mensen die dr B o r m s g o e d 
h e b b e n g e k e n d , d e Waas lande r 
A m e d é e V e r b r u g g e n en o u d -
v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r W a r d 
H e r m a n s 

Lic Wa l t e r Luy ten sp reek t o v e r 
d e b l i jvende be teken is van dr. 
B o r m s 
He t s lotw/oord w o r d t g e h o u d e n 
d o o r Maur i t s Copp ie te rs , voorz i t 
te r van de Neder landse Kul tuur-
raad 

D e versch i l lende u i teenzet t ingen 
w o r d e n a fgewisse ld d o o r voor 
d rach t uit w e r k van dr B o r m s e n 
t eks ten ove r dr B o r m s d o o r voor 
d rach tkuns tenaar J o V a n Eetvelt . 
Inschr i jv ingen kunnen o v e r g e 
maak t aan het V o r m i n g s c e n t r u m 
L o d Dosfe l , Tnbunes t raa t 14, 
1000 Brussel , tel 0 2 / 2 1 9 1 2 0 2 
Dee lnemersp r i j s 80 f r , o v e r t e 
schr i j ven o p reken ing n u m m e r 
435-0254251-94 van het L o d D o s -
fe l inst i tuut te 1000 Brusse l 

center klaarder en met in tegenspraak 
met een vonge stemming zouden zijn 

Tot een stemming kwam het met, daar 
CVP-fraktieleider J Vanlangenhove 
tussenkwam met een grove uitlating, 
«dit IS weer een van de klassieke 
obstrukties van de minderheid » Frak-
tieleider Kns Lambert stond daarop 
recht en gevolgd door de volledige 
V U en PVV verliet hij de zitting Daar 
de CVP-BSP-meerderheid met meer 
in aantal was om alleen de vergade
ring voort te zetten, verklaarde waar
nemend burgemeester Laridon (BSP) 
de gemeenteraadszitting op het 24e 
punt voor geëindigd Eens te meer 
bewees de VU dat ze met alleen door 
haar grondige kennis van de dossiers, 
maar ook door haar glasheldere en 
kordate tussenkomsten de gemeente
raad beheerst ( W S ) 

lustrerie 
mare devriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050-357404 
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Jacques Brei 
Hoewel sinds lang geweten 
was dat Jacques Brei aan 
longkanker leed kwam zijn 
overlijden vonge maandag 
nog vrij onverwacht over. 
Brei was immers pas 49 en 
had enkele maanden gele
den nog een suksesplaat op 
de markt gebracht (waarvan 
de — grote — oplage in een 
minimum van tijd was ver
kochte. 

Voor de Vlamingen is de Vla
ming Jacques Brei Cin een 
onbewaakt ogenblik zei hij 
ronduit Vlaming te zijn in een 
land met 3,5 miljoen slecht 
Frans sprekenden) steeds 
een zorgenkind en een 
steen des aanstoots ge
weest. Zoals de meeste 
« overlopers » beijverde Brei 
zich om vooral als Franstali
ge vedette over te komen, 
het weze nu als zanger dan 
als filmakteur of toneelspeler 
(cf. zijn merkwaardige en 
grootse evocatie van de 
Don Quichotte-figuur, waar
mee Brei zich identificeerde). 

Het lied «Les Flamandes» 
was de eerste steen die hij 
in de Belgische kikkerpoel 
gooide en waarin naast een 
zekere genngschatting ook 
bewondering school voor 
Vlaanderen Brels paradok-
sale liefde voor Vlaanderen 
kwam vooral in het mooie 
lied « Le plat pays » tot uiting 
en in « Marieke » (de Bruges 
a Gand). Het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan... 
Brei heeft de lof van Vlaan
deren gezongen vanuit een 

krampachtige frankofone in
stelling, waarvan het keurslijf 
doorbroken wordt door zijn 
Vlaams archetype. 

Het frankofone, extremisti
sche Brussel heeft Brei zon
der meer geannexeerd, de 
lofliederen op Vlaanderen 
(en uiteraard ook de minder 
fraaie liederen) inkluis. Ook 
deze extremisten dokteren 
ergens aan een Vlaams syn
droom, dat hen bijwijlen over
valt als een nachtmerrie. Of 
als een gouden droom van 
reuzegroot talent of machti
ge artisticiteit, die naijverig 
maakt. Ook Brei zal de histo
rische personages vervoe
gen, die zich in het Frans uit
ten, doch die hun Vlaamse 
afkomst niet konden looche
nen en die juist daarom 
roem oogstten in «la franci-
té». We denken hierbij aan 
De Coster, Verhaeren, Mae
terlinck, de Gelderode, 
Maxence, Vandermeersch, 
Huysmans, e.a. 

Jacques Brei heeft in zijn 
meteoorachtig leven niet min
der dan een vijfhonderd lie
deren geschreven, waarvan 
sommige van wijsheid getui
gen. Maar tegenover zijn 
land van herkomst is alle 
wijsheid zoek en blijft hij een 
onvolwassene, geklemd tus
sen liefde en haat. 

Hij zal de ouderdom niet 
beleven, waarvoor hij zoals 
zovelen zeer beducht was. 
«La vieillesse eest un naufra-
ge» zal hem bespaard blij
ven, (sw) 

OP 
WINTERVAKANTIE ? 

V r a a g de KOSTELOZE 

brochure van de 

VLAAMSE TOERISTENBOND 

WINTERSPORTREIZEN - ZONNIGE 
VAKANTIES - WEEKEINDREIZEN 
Wenst' de kosteloze brochure WINTERREIZEN TE 
ONTVANGEN 

Elfnovemberspel te 
Kemmel in repetitie 
Het Vredesspel dat door zeventig 
entoesiaste spelers te Kemmel van 11 
tot 15 november a.s. wordt opge
voerd, gaat een breed sukses tege
moet 

Vanuit het ganse land komen bestel
lingen binnen. Het gaat inderdaad om 
een enig spektakel waarin het leven 
en de miserie van onze mensen in die 
lange oorlogsjaren weergegeven wor
den. 

Repetities volgen op repetities. Kaar
ten zijn vanaf 15 oktober (een maand 
voor de première) te verkrijgen in het 
Streekhuis Malegijs te Kemmel Tot 4 
november kunnen ze ook schriftelijk 
besteld worden. De toegangsprijs is 
150 fr., tot 4- november slechts 100 fr 
(Elfnovembergroep, Streekhuis Male
gijs 8948 Kemmel, tel. 057-4447.10) 

Met Rum is dé grote erkenning 
gevonden van de Vlaamse volks
muziek in het begin der jaren 
zeventig, toen ze nog onder het 
etiket «skiffle» laureaat werden 
op het festival te Hove. Hun zeer 
muzikale maar dan toch pittige 
aanpak bracht ze van de vele 
parochiezaaltjes naar de grote zo-
mer-openluchtfestivals en kon-
certzalen. Zowat vier jaar inten
sief werk, Cambridge, menige toer-
nee door Frankrijk en Zwitser
land, nog meer rondreizen door
heen Vlaanderen heeft hen groot 
gemaakt. De traditionele Brabant

sen. De trombone — eigenlijk 
een soort bazuin dn bijvoorbeeld 
« Het viel een hemelsdauwe » op 
de nieuwe plaat), die een goede 
aanwinst was — eveneens. Hij is 
vervangen door Vera Coomans, 
die haar stem reeds leende bij 
vonge (derde) elpee. Qua stijl zijr 
er geen problemen, en na deze 
optreden-reeks, zegge binner 
zes maanden is ze volledig inge
speeld. We moeten haar gewoon 
een kans geven met haar eigen 
stijl Op de plaat komt ze mis
schien nog wat onwennig over, 
maar ze was er amper veertien 

RUM met nieuwe 
elpee op toer 
se muziek van de Boone-familie 
en de Vlier, van groepen als 't 
Kliekske en Jan Smet en nog vele 
anderen was namelijk gebouwd 
na het opzoeken en herontdek
ken van wat hier ooit te lande 
gezongen en gespeeld werd. De 
Snaar stak het in een meer ludiek 
kleedje, en Rum pakte het op een 
meer virtuoze manier aan. 

Muzikale toekomst 

Met de komst van Juan Masondo 
is het uitgebreide instrumentari
um aangevuld met een latijnse 
toets. Wiet van de Leest, rond 
wie Rum IS ontstaan vertelt bij de 
aanvang van dit nieuwe hoofd
stuk dat de toekomst voor hem 
puur muzikaal is. 
o We zijn geen gepatenteerde ca-
féhangers meer, met viool en gita
ren. We zijn op zoek naar de juis
te en beste klanken, en maken 
gebruik van de instrumenten die 
we meester zijn Voor Dirk Van 
Esbroeck is het hoofdzakelijk ho
bo, fluit en gitaar, voor mezelt 
viool mandoline en aanverwan
ten. Nieuw zijn wel het harmoni
um, de hobo en de akoestische 
bas, die een nieuwe dimensie 
mogelijk maken bij onze akoes
tisch bedoelde muziek. Dus ook 
geen elektrische instrumenten. Je 
geraakt helemaal in een ander cir
cuit, vol arrogantie. Wij willen 
enkel muziek brengen voor de 
mensen, in de typische Rum-stijl 
volgens onze mogelijkheden.» 
Wat de Rum-leden van de nieu
we elpee « Hinkelen » zelf denken 
hangt vooral van de kritische zin 
af waar ze zich opstellen. Dirk 
van Esbroeck is er gewoon blij 
om terwijl Wiet bepaalde punten 
in vraag stelt. 

«Zo bijvoorbeeld: Pol Rans 
woont nu in Engeland, en hij is er 
niet meer bij Hij hielp ons echter 
op een prachtige wijze bij de 
opnamen. Zo zullen we zijn renais-
sance-muziek en ballades erg mis-

dagen bij toen met de opnamen is 
begonnen.» 

Nieuwe krachten 

Vera Coomans is de solostem in 
het traditionele «Island » en « Van
nacht», tekst van Jan Devos op 
wie een beroep gedaan is om de 
teksten een belangrijke plaats te 
geven. «Jan heeft begrip voor 
klank in de tekst en weet in een 
paar zinnen juist te verwoorden 
wat wordt bedoeld, zonder slo
gans of cliché. Gewoon over de 
dingen van vandaag, zonder het 
te willen hebben over nijpende 
problemen. Daarom ook zal de 
muziek van Rum meer weg evo
lueren uit de traditionele en volks
muziek We zullen het traditionele 
repertoire echter blijven spelen in 

de zin dat de nummers ons echt 
moeten aanspreken,» verduide
lijkt Wiet. Nummers als «Het viel 
een hemelsdauwe» voor de ge
zongen, maar ook de virtuoosklin-
kende zelfgepende melodieën als 
« Banjoman » en titelliedje « Hinke
len » zijn het herkenbaar handels
merk van Rum geweest van het 
begin af. 

Internationale toer 

Kortom een plaat die bij de vele 
Rum- en volksmuziekliefhebbers 
ongetwijfeld welkom zal zijn, en 
voor Rum zelf, de aanvang van 
een rijke muzikale toekomst. Vol
gende week is Rum te gast in het 
Zwitserse Bern en Luzern, in het 
Duitse Freiburg, in de Franse ste
den Toulouse en Metz om er 
maar een paar te noemen. Langs 
Rijsel en Hazebroek in Frans-
Vlaanderen om dan naar Neder
land met Alkmaar, Delft en Den 
Haag over te waaien. Voor Vlaan
deren begint de toer met een elf-
daagse op 16 november te Ware-
gem, waarna Neerpelt, Ottignies, 
Leuven, Mechelen, Aalter, Ant
werpen en Brussel aan de beurt 
komen. Serglus 

Naam 

Straat Nr. 

Woonplaats Postnr. 

Uilenspiegel, wie ben jij? 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen. Tel. 031-34.34.34 
Vergunning Kat. A - nr. 1185 
Lidmaatschap vereist. 

Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk, Gent, 
Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, 
Oostende, Roeselare, St.-Niklaas, Turnhout en Vil
voorde, (advertentie) 

De omslag van dit boek over 
Uilenspiegel is een reproduktie in 
kleuren van de bekende Neder
landse te Parijs wonende Niko-
laas Bekman, die in Vlaanderen 
geen onbekende is, niet alleen 
door een zeer knappe techniek 
maar ook door het echt volkse in 
zijn uitgebreid grafisch en piktu-
raal oeuvre. Het (160 bl., 195fr.) 
werd samengesteld door G. Se-
gers, L. Heyneman en W. De 
Decker. Uitgeefster is de Uilen
spiegelvereniging, Speystraat 1, 
8351 Damme. 
Het gaat om een overzicht van 
zeven eeuwen Uil en Spiegel. 
We vernemen — in een vlotte stijl 
— de stand van zaken in de ken
nis van deze legendarische fi

guur, het historisch onderzoek 
naar de herkomst, de naam en de 
waardering van de Uilenspiegelfi
guur. Ook de volksboeken wor
den gememoreerd en het spreekt 
vanzelf dat Charles De Coster 
grote aandacht krijgt als schep
per van een literaire en histori
sche figuur, die in dit boek de allu
res krijgt van een volksheld in de 
strijd tegen de (Spaanse) tirannie. 

Hij IS tevens een bron van inspira
tie geweest zowel in de literatuur 
als in de beeldende kunsten. Talrij
ke illustraties en tekstfragmenten 

verlevendigen het geheel van dit 
handig boekje. Het gaat hierbij 
zowel om de figuur van de frat-
senmakende vnjheidsheld (w.o. 

echte meesterwerkjes) als om fo
to's van Uilenspiegelbeelden, 
houtsneden, gravures, etsen, enz. 
De diverse Europese gemeenten 
waar Uilenspiegel in de kijker 
loopt worden evenmin vergeten. 
Tot zelfs in de eerste wereldoor
log is Tijl een held, die de invaller 
verjaagt (« Tijl aan het front» door 
tekenaar J. Walraevens). Een 
prachtige Uilenspiegelkop van de 
Russische kunstenaar E. Kibrika 
verdient meer dan gewone aan
dacht. Uit de Russische Uilenspie-
gelfilm blijkt overigens dat de Rus
sen zich wonderwel kunnen inle
ven in de sfeer van de 16e eeuw 
in Vlaanderen. Het boek besluit 
met een pittig gedicht van Bert 
Decorte. Aanbevolen I (RC) 
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Dat een woning méér kan betekenen dan alleen maar 
«een-dak-boven-het-hoofd"-, méér dan «een goede beleg
ging^ en méér dan een prestige-objekt is blijkbaar nog 
niet doorgedrongen tot diegenen die verantwoordelijk 
zijn voor bouw- en huisvestingsbeleid. 
Ook de doorsnee architekt, aannemer of bouwpromotor 
bekommert zich nog niet om schadelijke aardstralen, 
elektrostatische velden, giftige vloer- of wandbekledin-
gen, ongezonde dakbedekkingen of isolaties. 
Ook wij hebben jarenlangmtoeten studeren en experimen
teren vooraleer wij de oorzaken van ademnood, lusteloos
heid, agressiviteit, hoofdpijn, slapeloosheid, allergie, 
angst of slechte spijsvertering gingen zoeken en vinden 
in onbiologische woon-, slaap- en badkamers, in schadelij
ke aardstralen of « vijandige » materialen. 
Nu wij er eindelijk in geslaagd zijn de wetten van de 
bouwbiologie te eerbiedigen, zonder de kostprijs van de 
woning te verhogen en zonder toegeving op gebied van 
komfort of degelijkheid, is het mogelijk het hele jaar door 
in villegiatuur te leven. Het is onbegonnen werk binnen 
het bestek van deze kleine inleiding alles te vertellen 
over de weldaden van een biologische woning. Het is en 
blijft een feest de dag te beginnen in een biodynamische 
badkamer. Wie het geluk heeft de dag te beginnen in de 
zomerse gloed van een zonnige thermobatterij, binnen de 
cederhouten wanden van onze kruidiggeurende Biodin-

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

WALTER KUNNEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 

ONZE INFORMATIECENTRA: 

2610 WILRIJK, Pr Boudewijnlaan 323 
1000 BRUSSEL, Kolonienstraat 50 
3600 GENK, Winterslagstraat 22 
9000 GENT, Onderbergen 43 
3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33 
2700 SINT-NIKLAAS, Zamanstraat 54 

Tel (031)49 3900 
Tel (02)21943 22 
Tel (011)3544.42 
Tel (091)2519.23 
Tel (016)23.37 35 
Tel (031)7673.27 

Alle dagen van 9 tof 12.30 en van 14 tot 18 uur. 

Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur (Advertentie) 
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HEVERLEE — Vooraleer de eerste krisistrein door 
de regering op de sporen werd gezet, werd een 
sociaal zwakke groep van de bevolking reeds getrof
fen door een onaardig kon ink l i j k bes lu i t Langdurig 
ziek z i jn is reeds een eno rm e l lend ige toestand, maar 
wie bovendien zogenaamd «a l l eens taand ge rech t i g 
de » is en geen schaapjes op het droge heeft, kan 
voortaan vergeefs pogen zijn spaarkous om en om te 
keren op zoek naar de laatste frank. Anita Duprez 
van de S im i lesk r ingen verspreidde een zovee ls te 
pe rsmedede l i ng over de sch r i j nende onrechtvaardig
heid. Bij koninklijk besluit van 14 maart 7 8 , uitgevaar
digd op aandringen van de min is te r van sociale voor
zorg Califice, wordt aan de langdurig zieken immers 
de c iv ie le opdracht gegeven o m voortaan jaar l i j ks te 
zorgen voor 250 miljoen extra inkomsten voor de 
s taa tskas 

ANITA DUPREZ: 

f f Remgeld, remt 

wie en wat ? " 

Anita Duprez : «De huidige wetgeving 
IS verouderd, het sociaal beleid voor 
mensen die lange tijd in medische 
instellingen verzorgd worden is achter
haald 

WIJ kunnen met aanvaarden dat in tij
den van ekonomische krisis de bezuini
gingsmaatregelen zich in de eerste 
plaats richten tot de marginale groep 
van bejaarden, psychiatrische-, M S -
en andere patiënten 

Precies bij deze medemensen is de 
sociale en vaak ook financiële nood 
het grootst Inmiddels blijven wij maar 
nota nemen van plechtige uitspraken 
van beleidvoerders en sociale part
ners, waarbij beweerd wordt dat ze
ker de sociaal-zwaksten van onze 
samenleving met zuilen benadeeld wor
den 

Als woordvoerster van de federatie 
van Similesknngen wil ik nogmaals 
met nadruk stellen dat wij een schock-
terapie slechts kunnen aanvaarden als 
alle andere middelen blijken te falen, 
maar ons ongenoegen tegen het ge
wraakte koninklijk besluit leverde tot 
nog toe slechts uitsluitend enkele mooie 
stereotiepe ministenele brieven o p , 
de Similesknngen zouden spoedig wel 
eens kunnen gedwongen worden te 
zorgen voor een politieke schockaktie 
in de Wetstraat Wij zijn met onze lang-
dung zieken immers zo machteloos, 
dat WIJ met eens hoeven te denken 
aan een staking » 

3000 families 
Waarom precies uw groeiende er
gernis? 

Anita Duprez: «De cijfers spreken 
voor zichzelf het gewraakte koninklijk 
besluit bepaalt dat alleenstaande lang
durig gehospitalizeerden vanaf de 91e. 
dag elke dag 50 tot 250 fr per dag 
moeten betalen uit hun spaarkous, 
een bedrag dat precies bepaald wordt 
al naargelang het inkomen schommelt 
boven of onder de 213149 fr per laar 

Uit een enquête op ons verzoek ver-
ncht in voornamelijk psychiatnsche in
stellingen blijkt dat talloze mensen hier
door bij hun ziekte ook nog een finan
ciële handicap dagelijks moeten trach
ten te verwerken 

Op ons nationaal colloquium van 13 
januari jl over de mensenrechten in de 
psychiatrie hebben wij het probleem 
van het persoonlijk aandeel bij langdu
rige hospitalizatie reeds aangesneden. 
Toen werd onder meer aan minister 
Rika De Backer gewezen op de trieste 
sociale gevolgen van een koninklijk 
besluit zoals dat uiteindelijk op 14 
maart toch op naam van minister van 
sociale voorzorg Califice geschreven 
werd 

Ons verzoek om de ongetwijfeld hoog
nodige bezuinigingen in de sektor van 
de ziekteverzekering te verwezen
lijken langs maatregelen op basis van 
de verschillende inkomensschalen. 

SIMILES 

werd dus zonder meer met een konink
lijk besluit weggewuifd » 

Momenteel voeren onder meer de 
Simileskringen een aktie tegen dat 
KB. U stelt in alle scherpte de vraag : 
remgeld, remt wie en wat? Vooral de 
sociaal-zwaksten! Ik neem aan dat 
uw vereniging evenwel aktief was 
vooraleer het gewraakte Califice-be-
sluit werd uitgevaardigd... 
Anita Duprez. «Zowat tien jaar gele
den kwamen enkele gegoede dames 
uit het Brusselse in een koffiekransje 
bijeen met hun grote zorg om het fami
lievermogen veilig te stellen tegen de 
dure medische rekeningen die de op
name van hun zoon of dochter in een 
medische instelling maand na maand 
opleverden Na gesprekken in een aan
tal instellingen, vooral psychiatrische 
klinieken in Bierbeek en Brugge, orga-
mzeerden een aantal families zich soli
dair in Similesknngen 
Van de grote zorg om het familiefor
tuin te beveiligen werd de werking van 
deze kringen alsmaar socialer, zoda
nig dat WIJ ons vandaag de dag haast 
uitsluitend bekommeren om de toe
stand van langdurig zieekn die haast 
geen vermogen hebben om hun zie
kenzorgen te vergoeden, en vooral die
genen die bovendien alleenstaand zijn, 
met kunnen rekenen op sociale en 
financiële hulp van familie of goede 
vrienden » 

Zwaarste tol 

Als gevolg van enorm verdiensteli jk 
vri jwil l igerswerk ontstond dan in '72 
de Federatie van Simileskringen die 
momenteel als thuisadres de Sociale 
school in Heverlee heeft. 

Anita Duprez: «Ons sociaal werk 
werd pas in 76 door het ministerie van 
Nederlandse Kuituur officieel erkend 
als verdienstelijk voor de «samenle
vingsopbouw » 
Momenteel is er een Simileskring in 
tien psychiatnsche instellingen, dat is 
een op de dne van dergelijke verzor
gingscentra We bereiken daarmee 
evenwel 3000 families Maar de nood 
IS groot, en met onze huidige werk
kracht — slechts een vrijgestelde — 
kunnen we bezwaarlijk momenteel on
ze hulpverlening en dienstbetoon uit
breiden » 

Er is bovendien, neem Ik aan, zowel 
voor de zieken als voor de direkties 
van verzorgingscentra nog een hoge 
drempel om in te haken op uw wer
king ? 
Anita Duprez: « Uiteraard zijn wij, als 
sociale knngen, in elke medische instel
ling een buitenstaander die nauwgezet 
observeert, en uiteindelijk met kan 
nalaten eventueel de gang van zaken 
te bekritizeren Onze aktiefste kringen 
werken evenwel dag-op-dag in goede 
verstandhouding met onder meer de 
direkties en het verplegend personeel, 
precies omdat men daar onze werking 
heeft leren waarderen » 

Blijft u uiteindelijk met Similes niet 
vergeefs aan de weg t i m m e r e n ' 
Anita Duprez. «Nee, we hebben nu 
na enkele jaren reeds enorme positie
ve ervaringen en resultaten Alhoewel, 
inderdaad, ervaren we van langsom 
meer dat vooral op politiek niveau wei
nig of geen gehoor wordt gegeven 
aan onze grieven 

In Bierbeek boeken we bemoedigende 
resultaten, in Brugge, in een tiental 
andere medischeinstellingen even
eens Maar, het probleem van de lang-
dung zieken blijft een pijnlijke kiese 
zaak 
Wij werken uiteraard moedig verder, 
maar het koninklijk besluit van 17 
maart is voor ons een barslechte maat
regel I» 
De langdurig-zieken, MS-patienten, 
psychiatrische zieken, kankerpatiën
ten en zo vele andere medemensen, 
zijn politiek onmondig, zij kunnen 
niet staken om loonsverhoging of 
belastingvermindering te eisen. En, 
als zij via Similes aandacht vragen 
bij de minister van sociale voorzorg 
voor hun enorm discriminerende situ
atie dan worden zij met een remgeld-
KB naar hun kamer teruggestuurd .. 
Een psychiatrische patiënt bijvoor
beeld kan immers niet steeds genie
ten van het « socio-vitaal bestaansmi
nimum ". 

Anita Duprez : « De minister van socia
le voorzorg kan in deze ekonomische 
krisisperiode uiteraard het geld bhjven 
zoeken waar het te rapen valt, vooral 
bij de zwakste bevolkingsgroepen zo
als de zieken Maar, er is een kon-
kreet alternatief als de minister dan 
toch zijn kwart-miljard door de zieke 
mensen in onze samenleving wil laten 
betalen elke gehospitalizeerde zou bij
voorbeeld 10 fr per dag méér kunnen 
betalen 
Op een ogenblikk dat de sociale part
ners, premier Tindemans en andere 
belangrijke beleidvoerders evenwel de 
mond vol hebben over het met raken 
in de bezuinigingsmaatregelen aan de 
mensen met de kleinste inkomens, 
betalen inmiddels toch in de praktijk 
allereerst de zwaksten in onze samen
leving een zware tol, de zwaarste tol » 
Maar de pers, geteisterd door het 
Egmontpokeren, heeft hier nauwe
li jks aandacht voor 

(hugo de schuyteneer). 
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