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NIET ONJUIST 

Vermits «de Vlaams-nationalisten 
geen vertrouwen meer hebben in de 
Vlaamse pers voor het verspreiden 
van mm of meer objektieve informa
tie» ( « W I J » , 12 okt , biz 8), citeert 
« W I J » gretig uit de Franstalige kran
ten Zo ook in het nummer van 19 okt , 
waann een tekst van M Gregoire, die 
als vnje tnbune in «Le Soir» is ver
schenen, wordt afgedrukt Grégoire 
schrijft o m dat na Egmont de toe
stand van de Franstaligen in de zes 
faeiliteitengemeenten zou verslechte
ren, omdat ZIJ hun faciliteiten zouden 
verliezen wanneer zij zich met laten 

inschrijven in Brussel Ik betreur dat 
« W I J » , omwille van de objektivitert, 
met vermeldt dat «Le Soir» deze 
zienswijze van Grégoire, in de week 
die op de publikatie volgde, tot twee
maal toe onjuist heeft genoemd Zij is 
inderdaad onjuist, vermits in het wets
ontwerp 461 IS bepaald dat de facilitei
ten blijven bestaan, los van het in-
schrijvingsrecht Op die manier ver
spreidt «Wij» ook geen mm of meer 
objektieve informatie Mag ik er ter
loops op wijzen dat ik m de afgelopen 
maanden in «Wij» tevergeefs heb 
gezocht naar informatie over o m de 
grondwettelijke bezwaren van de 
Raad van State, de neerlegging daar

van, de werkzaamheden in de bijzon
dere Kamerkommissie, enz 

M D, Kessel-Lo 

Red. — Wij hebben niet alleen M. 
Grégoire geciteerd, maar ook Van 
Weickenhuyzen, Rebuffet, Van Rijn, 
Wil l iot enz. De strekking van al deze 
auteurs — die nochtans thuishoren 
in verschil lende polit ieke horizonten 
— betreffende het Egmontpakt is 
steeds dezelfde.M. Gregoire is inder
daad onnauwkeurig, maar niet on
juist ' 
We menen tweemaal — nl. op het 
ogenblik zelf en terug de jongste 
weken — uitvoerig bericht te heb

ben over de werkzaamheden van de 
Bijzondere Kamerkommissie en 
over de grondwettel i jke bezwaren. 
Aan dit laatste onderwerp bvb. was 
in «Wi j» van 2 weken geleden een 
volle bIz gewijd 

MOEDIG 

Ik vmd het wetsontwerp Valkeniers 
over abortus een moedige stap van 
zijnen twege Het kan verworpen wor
den, omdat sommigen zullen oorde
len, dat WIJ hier in Europa met geen 
demografische groei te maken heb
ben zoals in de Derde Wereld De 
demografische groei in deze derde 
wereld is inderdaad de oorzaak aller 
ellende Ik ben met voor of tegen afdrij
ving, maar als wij ons even in de scien-
ce-fiction-stijl inleven (zie «Soylent 
Green» — zie «The Last Child»), 
vrees ik, dat ook wij mede door de 
natuurverwoesting, leefruimievervui-
ling en gebrek aan grondstoffen eens 
zullen gedwongen worden, deze wet 
in te voeren En het kan een wet zon
der uitzondenngen worden 

A J , Eke-Nazareth 

BALLON 

Als bejaarde nationalist heb ik deze 
week een aantal zaken vastgesteld 
die te voorzien waren, alleen de snel
heid waarmee ze zich voordeden ve r - ' 
baasae enigszins 

De (Belgische) ervanng heeft geleerd 
dat men zeer voorzichtig moet om
springen met eerste-mmisters van de 
CVP Hun opkomst, hun alleenheer
schappij geschraagd door Kerk, Ko
ning en Kapitaal, hun onbetwistbaar 
sukses en ten slotte hun val, zijn zove

le onderdelen van een konstante in 
de Belgische politiek Wat zich met 
Tindemans voorgedaan heeft deed 
zich eerder voor met andere CVP-pre-
miers 
Het verschil is echter dat Tindemans 
het hem voorgeschreven scenario 
stukken beter speelt dan zijn illustere 
voorgangers jn aangeboren «on
schuld» helpt hem daarbij op onna
volgbare wijze 
In elke ballon zit echter lucht, ook in 
de Tmdemansballon Hij loopt leeg, 
langzaam maar zeer zeker Publici-
teitsjongens kunnen met eeuwig blij
ven verzinnen i 

S.d.B., Kontich 

VERDWIJNEN 

Indien ik ooit een biografie zou schrij
ven over Tindemans, dan zou ik ze 
noemen «Tindemans, het verhaal 
van een verwend kind dat aan de 
Vlaamse gemeenschap maar een 
dienst kan bewijzen uit de politiek 
verdwijnen » 

RB.Wi jgmaai 

VU op radio 
Donderdag 26 oktober 
om 19 u 30 : voorzitter, 
Hugo Schiitz, in de politie
ke tnbune op BRT-1 (ra
dio) 
« De regeringskrisis, een on
verantwoorde politieke gok 
van sommige politici... En, 
wat nu.?' 

Doe mee 
en "win een 
FIATSUPERI 
MIRAFIORI 

en voor 
meer dan 
700.000 fr. 
prijzen 
(ITT-Videorecorders, 
Cruises naar Zweden, 
Omega-uurwerlten, 
Bosch-klokken...) 
l » - » - » r w J y ^^^ VLAAMSE MAGAZINE 
X U l c t t J K . VOOR MENSEN DIE DENKEN 

.Uitknippen en meedoen 
Dit pronostiekbulletin is geldig 
mits bijvoeging van een pronostiekvignet 
uit KNACK (18/10, 25/10, 1/11, 8/11). 

Alle vragen Antwoorden 
slaan op de toestand met 1, 2 of 3 
op 1 januari 1979 4^ 
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De regering Tindemans li is 

Het wetsontwerp houdende 
diverse institutionele hervormin
gen ( Egmontpakt ) is in Ka 
mer en Senaa' 

Het werk!oosheidsci)fer is in 
vergelijking met hel cijfer op 15 
november 1978 

Het indexci)fer van de kon 
sumptiepnjzen is in vergelijking 
met het ci|fer op 15 november 
1978 

Tegenover de Belgische frank 
IS de Amerikaanse dollar verge
leken met de koers op 15 no
vember 1978 

De pri|s van een liter super-
benzine IS ten opzichte van de 
prijs op 15 november 1978 

Het best geklasseerd m de 
eerste afdeling van de nationale 
voetbaikompetitie staat 

De temperatuur in Ukkei ligt 
om zes uur s ochtends 

De kerstboodschap van ko
ning Boudewijn uitgesproken 
voor radio en televisie duurt dit 
laar 

De winnaar van de San Syl
vester Cross m Sao Paolo zal de 
afstand dit jaar afleggen in 

De hoogwaterstand aan het 
loodsgebouw in Antwerpen om 
7 54 u bedraagt 

De pnjs van een goudstaaf 
van 1 kg bedraagt 

1 Gevallen 
2 Gewijzigd 
3 Ongewijzigd 

1 Goedgekeurd 
2 Niet goedgekeurd 
3 Nog m behandeling 

1 Gestegen 
2 Gedaald 
3 Ongewijzigd 

1 meer dan 0 5 gestegen 
2 minder dan 0 5 gestegen 
3 ongewijzigd of gedaald 

1 gestegen 
2 gedaald 
3 ongewijzigd 

1 gestegen 
2 gedaald 
3 ongewijzigd 

1 Club Brugge 
2 Anderlecht 
3 Standard Luik 

1 boven 0" 
2 onder Cr 
3 op 0° 

1 meer dan 330 sekonden 
2 minder dan 330 sekonden 
3 330 sekonden 

1 meer dan 23 50 8/10 
2 minder dan 23 50 8/10 
3 23 50 8/10 

1 meer dan 5 19 m 
2 minder dan 5 19 m 
3 5 19 m 

1 meer dan 200 000 fr 
2 minder dan 180 000 U 
3 tussen 180 000 en 
200 000 fr 

SCHIFTINGSVRAGEN 

Hoeveel kamerleden zal gerechtsdeurwaarder Jo van Backle kunnen 
tellen een half uur na het begtn van de laatste openbare vergadering 
van het jaar 1978 in de Kamer"? 

2 In hoeveel minuten sekonden en iienden van sekonden zai hoofdre 
dakteur Frans Verleyen zijn eerste Woord Vooraf van het jaar 1979 
uittikken "̂  

3 Hoeveel tikfouten zai gerechtsdeurwaarder van Backle vinden in die 
uitgetikte teks! "̂  

Naann 

Straat 

Postnunnmer en Gemeente 

Opsturen vóór 15 november o m 24 uur naar 
KNACK E I N D E J A A R S P R O N O S T I E K 
Postbus 67 8800 R O E S E L A R E 

brief van de 
redaktie 

Brussel,25 oktober 1978 

Waarde lezer(es). 

De nolitieke drukte van de 
jongste weken heeft ons zowaar 
doen vergeten dat ons weekblad 
een sportmedewerker aan de haak 
heeft kunnen slaan. 
De man, een beetje thuis in de 
wereld van de sport, volgt het 
gebeuren op de voet. Hij is 
niet van plan een blad voor de 
mond te nemen wanneer hij vast
stelt dat de sport geweld wordt 
aangedaan of aandoet... 
Op dat vlak wordt de lijn van 
onze vroegere medewerker reso
luut doorgetrokken ! 
Van die vroegere medewerker 
namen wij- ondertussen afscheid, 
zoals beloofd met een serieuze 
pint. 

Goede vriend, bedankt voor de 
trouwe en fijne samenwerking. 
Sorry, voor de vrije tijd die 
wij van je pikten. Geniet met 
volle teugen van-je zwerf
tochten door de Hoge Venen en 
de Kempen en van je zondaagse 
pint met nonkel Georges. 

Aan onze nieuwe medewerker, 
welkom in de ploeg van 
"Wij"-medewerkers ! 

WIJ t 26 OKTOBER 1978 
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Straks verkiezingen 

Hoe liggen de kaarten? 
Hoe lang of hoe kort de regering-Van den Boeynants het 
ook moge rekken, het is een overgangsregering. Binnen 
enkele weken of maanden staan we voor verkiezingen. De 
huidige overgangsfaze zal overigens goeddeels geken
merkt worden door de aanloop naar de verkiezingsstrijd: 
we zitten reeds volop in de pre-elektorale periode. 
Het politieke Vlaamse eenheidsfront, belichaamd in de goe
de verstandhouding en samenwerkng van de drie partij
voorzitters uit de meerderheid gedurende het voorbije 
anderhalf jaar, heeft de storm van de krisis doorstaan. Zal 
het ook de verkiezingstorm overleven ' Er zijn aanduidin
gen dat de wil daartoe aanwezig is. Is deze wil echter sterk 
genoeg en breed genoeg aanwej g in de drie partijen ? Het 
antwoord daarop is met geen mogelijkheid vandaag te 
geven. 

uit voortkomt, zal echter blijken in 
het wisselend spel van kat en 
muis binnen de CVP 

De oude droomvan de volstrekte 
meerderheid en de ongedeelde 
macht — de CVP-staat — leeft 
nog steeds voort Vandaag wordt 
bij, onverwacht maar duidelijk, 
vertaald door bijvoorbeeld de 
nieuwe verbale Vlaamse kracht
patserij van iemand als Houben, 
die altijd een unitarist en een 
meester-denker van de CVP is 
geweest liever een klem mini-
Vlaanderen zonder de Vlaamse 
Brusselaars, liever een CVP-ge-
west dan een demokratische 
staatshervorming 

Eén van de onvermijdelijke neven
verschijnselen van het Vlaams 
eenheidsfront is, dat de grenzen 
tussen de partijen vervaagd schij
nen te zijn Als Martens, Van 
Miert en Schiltz dan toch drie 
betrouwbare Vlaamse jongens 
zijn die het opperbest met me
kaar kunnen stellen, voor wie 
moet men dan uiteindelijk kie
zen 7 Dit 18 een vraag waarmee 
heel wat mensen in Vlaanderen 
worstelen 

Er IS op die vraag een duidelijk en 
eenvoudig antwoord in wezen 
zijn de dne partijen zichzelf geble
ven De goede onderlinge samen
werking van enkelingen uit die 
partijen op het afgebakende ter
rein van de staatshervorming is 
een nieuw symptoom van demo
kratische volwassenheid Maar 
voor de rest blijven de dne partij
en ieder hun eigen onvervreemd
bare, onomwisselbare rol spelen, 
en doeleinden nastreven 

BSP 

CVP 
De tweespalt binnen deze partij 
is nog eens duidelijk aan het dag
licht getreden tijdens de jongste 

regenngsknsis De tegenstelling 
Martens-Tindemans die — wat 
men er ook over zegge — reëel 
IS en een diepe kloof door de par
tij trekt, IS echter slechts het 
gevolg, en met de oorzaak De 
CVP heeft nooit voor zichzelf uit
gemaakt wat ZIJ eigenlijk wil de 
naakte macht of de uitbouw van 
demokratische strukturen, waarin 
de macht gedeeld wordt door de 
verschillende politieke en filosofi
sche stromingen die samen de 
Vlaamse gemeenschap vormen 
De CVP IS een standenpartij, bij
eengehouden door een steeds va
ger wordende filosofische achter
grond die trouwens meer en 
meer emotioneel wordt onder
gaan dan rationeel beleefd Als 
standenpartij is zij gediend met 
vaagheid, de zin voor het com
promis zit haar als het ware 
onder de huid gebakken Zoals 
de volksmond zegt Zij heeft 
geleerd om vis te vangen op alle 
vijvers 

Vertaald in de termen van de hui
dige krisis betekent dit, dat zowel 
de eerlijke flamingant als de door
winterde unitarist altijd wel er
gens een CVP-mandatans vindt, 
aan wie zij individueel vertrouwen 
menen te mogen schenken Wat 
daar als geheel en als politieke 'iin 

De scheiding van de PSB en de 
BSP, die zich dezer dagen vol
trekt, is een uiterst belangrijk en 
verheugend feit Dat de BSP een 
Vlaamser gelaat krijgt en met lan
ger horig is aan de Waalse partij
genoten, kan uiteindelijk in Vlaan
deren slechts leiden naar zinde-
lijker en demokratischer verhou
dingen 

De BSP IS echter een belangen
partij, die ook als zij Vlaamser 
wordt, zich blijft richten tot een 
enkele — grote — belangen
groep en met tot de Vlaamse 
gemeenschap in haar geheel 
Daarenboven moet men zich met 
verhelen, dat de dingen binnen de 
BSP zelf nog volop aan het uitkns-
talliseren zijn de lijn-Van Miert, 
die tot de verbeelding spreekt, is 
nog uitermate zwak en wordt op 
ieder ogenblik doorkruist door 
een werkelijkheid die minder 
Vlaams en minder demokratisch 

IS dan men zou wensen 
Dat de BSP thans terugvalt op 
een werkterrein binnen de Vlaam
se gemeenschap, zonder de rug
gesteun van de sterke Waalse 
zusterpartij, verhoogt in Vlaande
ren het gevaar voor ideologische 

polarisatie Een CVP-staat is met 
wenselijk, maar een BSP-staat is 
dat evenmin 
Hoe sterk de BSP nog vastgean-
kerd zit in oude denkschema's 
blijkt uit haar onvermogen om bij
voorbeeld inzake onderwijs reso
luut de weg op te gaan van een 
Vlaams schoolpakt en de daarop
volgende federalizenng In histo
risch perspektief is dit een begrij
pelijke houding Met het oog op 
de toekomst echter is de Vlaam
se refleks en het zelfbewustzijn 
te weinig aanwezig 

VOLKSUNIE 
Tussen deze twee polen — de 
CVP en de BSP - staat de 
Volksunie met haar eigen onver
vangbare nationalistische en per
sonalistische visie ZIJ is een nood
zakelijke aanwezigheid zowel te
gen de CVP-staat als tegen een 
BSP-staat Zij heeft een brugfunk-
tie te vervullen, waarvan zij zich 
trouwens volkomen bewust is en 
naar best vermogen gekweten 
heeft ze was met vreemd aan de 
evolutie, die zich binnen de BSP 
heeft kunnen voltrekken 
Na de lange jaren van oppositie 
heeft ZIJ, als eerste Vlaams-natio-
nale partij in de geschiedenis, de 
schok moeten opvangen van de 
deelneming aan regenngsverant-
woordelijkheid Ze heeft deze 
schok beter doorstaan dan de 
meeste waarnemers — en tegen
strevers ' — hadden verwacht In 
Vlaanderen zal zij, ook na de 
eerstvolgende verkiezingen, een 
met weg te denken en met weg te 
vagen politieke macht blijken te 
zijn 
Toen de Volksunie anderhalf jaar 
geleden de zware beslissing nam 
om direkt mee te werken aan de 
staatshervorming wist zij, welke ri
sico's ze liep Ze is sindsdien één 
gebleven, zonder noemenswaar
dige afval, zonder grote moeilijk
heden iedere dag, sinds mei 
1977, weer sterker dan de dag 
voordien 

Weg naar Vlaamse staat 
opnieuw geëffend! 
Het volgend parlement zal de 
grondwet kunnen herzien! i^et 
de vlucht van Tindemans werd 
de kans op het verlenen van 
grondwetgevende bevoegdheid 
aan het volgende parlement bij
na verkeken. Bij onmiddellijke 
verkiezingen zou immers het 
scheppen van een konstituante 
onmogelijk geweest zijn en zou 
het knoeiwerk van 1970-71 op-
nieuwvoor vele jaren bestendigd 
worden. 
De lijst van artikels die voor her
ziening vatbaar zijn, schept een 
voldoende ruim kader om de defi
nitieve staatshervorming in fede
ralistische zin door te voeren Een 
zinnige regeling van het nationali-
teitenprobleem wordt mogelijk ge
maakt 
Van een leien dakje is het alle
maal met gelopen Het wantrou
wen ten aanzien van de CVP, de 
vrees voor een nieuwe ontken
ning van handtekeningen, heeft 

geleid tot haast onverzoenbare 
standpunten van Franstaligen en 
Vlamingen In zoverre dat minis
ter R Vandekerckhove tot op het 
laatste ogenblik is blijven dwars 
liggen, en zelfs een schorsing van 
de vergadering gevraagd heeft 
Met sukses overigens i De weg 
naar een zelfstandig Vlaanderen, 
waann ook de Vlaamse Brusse
laars een plaats hebben, ligt wa
genwijd open 

Grote knelpunten waren uiter
aard het nu stilaan berucht gewor
den artikel 107 quater en artikel 
59 bis, waann onder meer de 
bevoegdheden van de kultuur-
raad opgesomd zijn 

Tweeledig 
Artikel 107 quater, dat de gewest
vorming voorziet, had de jongste 
tijd de waarde van een symbool 
gekregen, dat het op de keper 
beschouwd niet verdiende De 

Franstaligen vreesden dat een 
mogelijke herziening van dit arti
kel de hele gewestvorming zou 
doen kantelen Van Vlaamse zij
de werd door sommigen ge
opperd dat dit artikel voor herzie
ning moest vatbaar zijn Zij hoop
ten aldus de drieledige gewestyor-
ming in de toekomst te kunnen 
verhinderen Nuchter bekeken 
echter is het sop de kool met 
waard i 
De gewestvorming met al haar 
mogelijkheden is ook een Vlaams 
belang, voor zover zij wordt om
gebogen naar de tweeledigheid 
zoals in het gemeenschapsak
koord Dit IS uiteraard de essentie-
Ie voorwaarde de strijd moet 
met geleverd worden rond artikel 
107 quater, maar rond de tweele
dige omkadenng ervan 
Het artikel werd dan ook met 
opgenomen in de lijst Wel werd 
er zorg voor gedragen dat de 
mogelijkheid bestaat de regio's 

een vorm van financiële autono
mie mee te geven 

Artikel 59 bis stelde een identiek 
probleem Een herziening was 
voor de BSP en de PSC onaan
vaardbaar omdat daardoor de 
poorten geopend werden naar 
een kommunautansenng van het 
onderwijs Dit bezwaar werd op
gevangen door het inlassen van 
een geheel nieuw hoofdstuk over 
de gemeenschapsvorming, waar
van artikel 59 bis kan deel uitma
ken, maar zonder te raken aan 
het onderwijs De uitbreiding van 
de kultuurautonomie blijft aldus 
gewaarborgd 

Het volgende parlement zal zijn 
verantwoordelijkheid moeten op
nemen en binnen het kader van 
deze verklanng, beslissen welke 
de toekomstige struktuur van de 
Vlaamse staat in konkreto zal 
zijn De middelen daartoe zijn aan
wezig I 

Indien er nog een vonnis uitge
sproken moest worden tegen 
degene die op de vluclit sloeg, 
dan is dit inmiddels gebeurd: 
door deel te nemen aan de 
overgangsregering VdB heb
ben alle partijen van de meer
derheid impliciet erkend, dat 
het land niet zomaar in de 
steek kon worden gelaten en 
dat er in deze uiterst moeilijke 
sociaal-ekonomische en poli
tieke omstandigheden geen va
cuüm mocht gelaten worden. 
Voor de Volksunie waren er 
twee dwingende redenen om 
haar deelneming aan de koali-
tie te handhaven: het land hel
pen behoeden voor een totale 
monetaire en financiële cha
os ; er zorg voor dragen dat het 
volgend parlement grondwet
gevende bevoegdheid heeft en 
die grondwetsherziening naar 
best vermogen mee voor 
bereiden. 

Er is een politieke bladzijde 
omgedraaid. De staatshervor
ming, zoals zij vastgelegd werd 
in het Gemeenschapsakkoord, 
is niet van de grond gekomen. 
Het is daarbij goed, te beseffen 
dat ze uiteindelijk geblok
keerd werd door een maneu
ver van de unitaristen. 
In de regeerverklaring Van 
den Boeynants heet het dat de 
grondwetsherziening straks 

Een 
Vlaamse 
strategie 
moet dienen ' om de staatsher
vorming te verwezenlijken 
mits eerbiediging van de geest 
en het evenwicht van het Ge
meenschapsakkoord '. Iede
reen beseft nochtans dat 
straks, na de verkiezingen, de 
staatshervorming het voor
werp zal zijn van een nieuwe 
botsing, frontaler dan ooit, tus
sen Vlaanderen ei* de franco-
fonen. Hoe men ook zal om
springen met de geest en het 
evenwicht van het Gemeen
schapsakkoord: de basisgege
vens zullen dezelfde zijn als 
gisteren. Waarbij we moeten 
hopen dat de omstandigheden, 
van Vlaams standpunt uit, 
even gunstig zullen zijn als gis
teren. 

ledere Vlaamse politicus, die 
na de verkiezingen naar de 
onderhandelingstafel moet, 
zal gekonfronteerd worden 
met dezelfde opdracht: de drie
ledigheid — die reeds grond
wettelijk verworven is — om
buigen naar tweeledigheid, de 
Vlaamse Brusselaars be
houden binnen de Vlaamse ge
meenschap en ze afdoende ver
weermiddelen verschaffen, 
Vlaams-Brabant bij Vlaande
ren houden en het te bescher
men terwijl toch het fatale im
mobilisme wordt doorbroken. 
De Vlamingen moeten weten 
wat zij willen .• in België voort-
boeren zoals het al 150 jaar 
duurt of de staat hervormen. 
Als zij die keuze gemaakt heb
ben, moeten zij ook de konse-
kwenties ervan dragen. 
Er is nood aan een algemene 
Vlaamse strategie, met daarin 
de speelruimte voor hen die 
het spel taktisch moeten spe
len. Tijdens het kort interreg
num van de overgangsrege
ring bestaat opnieuw de gele-
geniieid om te verwezenlijken 
waarop VU-voorzitter Schiltz 
in het verleden herhaaldelijk 
heeft aangedrongen .• een 
breed Vlaams overleg, dat ech
ter geen dovemansgesprek 
mag zijn tussen voor- en tegen
standers van het Gemeen
schapsakkoord, maar een dia
loog waarbij alle politieke, kul-
turele, sociale en ekonomische 
krachten in Vlaanderen be
trokken zijn. 

tvo 
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Achter 

schermen 
P.W. gaat lunchen 
Een van de meest geheimzinni
ge tussenkomsten in de krisis 
verleden week was die van de 
79-jarige P.W. Segers, die 's 
woensdags door de koning ter. 
paleize werd ontvangen. P.W. 
behoort in de kristen-demokra-
tie tot de « great old men », die 
nog altijd in noodsituaties een 
dikke vinger in de pap hebben. 
De pers heeft heel wat raadsel
tjes en verzinsels opgedist 
over dit onverwachte optre
den. Zo wist « De Standaard » 
te vertellen dat P.W. op het 
toneel verscheen om een anti-
CVP-koalitie van de overige re
geringspartijen te verhinderen. 
De waarheid is heel wat een
voudiger dan deze sombere 

samenzweringsroman. 
«Knack» onthult deze week, 
dat P.W. 's middags ging lun
chen met Martens en Tinde-
mans, vooraleer hij naar de 
koning trok. 
Uit het verder verloop en uit 
de snelheid waarmee de ko
ning handelde is af te leiden, 
dat het Hof geen verkiezingen 
wilde. 
Is het dan niet logisch te veron
derstellen, dat P.W. zijn vroege
re beschermeling Tindemans 
een flinke bolwassing heeft ge
geven ? En hem dringend ver
zocht heeft, niet meer voort te 
zagen over direkte verkiezin
gen ? 

Lunch-konfidenties 
Op de jongste perslunch die 
de drie Vlaamse partijvoorzit
ters voor de politieke hoofdre-
dakteurs organizeerden, wer
den een aantal veelbetekenen
de konfidenties bi] de koffie 
gegeven. Waarvan er een aan
tal een echo kregen in de 
berichtgeving van de Vlaamse 
pers. 
Opmerkelijk was dat, naarmate 
het middageten verorberd ge
raakte, een «zekere schaduw» 
over de lunchtafel neerdaalde, 
zoals een weekbladcolumnist 
treffend opmerkte. Er werd im
mers zoveel gesproken, op 
een omzichtige wijze, over be
paalde politieke instanties en 
meer in het bijzonder over een 
politicus die het vertrouwen 
van tienduizenden kiezers ge
niet... De konfidenties, ook van 
CVP-voorzitter Wilfried Mar
tens, bleven evenwel nog zo 
voorzichtig dat de naam Tinde
mans geen één keer op de 
perslunch werd uitgesproken. 

Nieuwe flaminganten 
Op diezelfde lunch werd er 
ook gewezen op een dubbelzin
nige en soms opportunistische 
houding van een aantal politici 
die zich in « Vrije Tribunes » en 
bij andere gelegenheden 
scherp opstellen tegen het ge-
meenschapspakt, en zich plots 
opwerpen als nieuwe flamin
ganten Wilfried Martens kon 
zich niet bedwingen, en liet 
zich bijzonder scherp uit, zoals 
dat heet, over « diegenen die in 
1970 de voor de Vlamingen 
nadelige grondwetswijziging 
hebben goedgekeurd, en die 
zich nu plots aandienen als de 
échte flaminganten ». 
Martens sprak de naam van 
onder meer ex-CVP-PSC voor
zitter Robert Houben niet uit... 

Miskleun van '70 
dit Iceer vermeden 

Sinds de herziening van 1971 
zijn wij gedoemd verder te boe
ren met een kreupele grondwet, 
die door iedereen unaniem 
wordt veroordeeld. Aan de Vla
mingen schonk zij een zeer on
volmaakte kulturele autonomie 
Bovendien werd de demografi
sche meerderheid van de Vla
mingen definitief geblokkeerd: 
er kwam pariteit in de regering 
en de herziening van bepaalde 
wetten werd onderworpen aan 
grendelprocedures. Konkreet be

tekende dit dat pogingen om de 
situatie van de Brusselse Vla
mingen te verbeteren of de facili
teiten af te schaffen met dubbe
le meerderheid moesten goedge
keurd worden. 

Voortaan stonden in de Kamer 
120 Vlaamse volksvertegenwoor
digers machteloos tegen de onwil 
van 46 Franstaligen i In de grond
wet werd daarenboven de ge
westvorming ingeschreven En 
tot slot kregen de Franstaligen 

ook nog de liberté du père de 
familie, het recht om Vlaamse kin
deren te verfransen 

De grondwetsherziening van 
1971 heeft een zware hypoteek 
gelegd op de toekomst van Vlaan
deren en de onderhandelingsposi
tie van de Vlamingen bij voorbaat 
aanzienlijk verzwakt De hervor
ming van de staat was blijven ste
ken in een overgangsfaze die nie
mand tevreden stelde of als blij
vende oplossing kon aanvaarden 

Dank zij de taaie volharding van de Vlaamse partijvoorzitters, zal het volgende parlement bevoegd zijn 
om de Belgische grondwet ingrijpend te wijzigen 

Premier Tindemans daarenteqen stuurde net zoals beam 77 het oarlement naar huis, met het risico dat 
er geen konstituante zou komen 
De afbouw van het unitaire België blijkt inderdaad het minste van zijn bekommernissen te zijn 

De vraag naar een nieuwe grond
wetsherziening drong zich op 
lïen politiek beleid was in ons 
land onmogelijk geworden Haast 
geen enkel probleem vertoonde 
geen communautair aspekt Erger 
werd het bij de vorming van de 
eerste regering Tindemans De 
Vlaamse ministers gaven toe agn 
de eisen van Perm, en meteen 
kwam de drieledige gewestvor
ming van de grond Dne gewest
raden werden opgericht, met 
Brussel als volwaardig gewest In 
het Staatsblad verscheen besluit 
na besluit waaruit bleek dat de 
drieledigheid onomkeerbaar groei
de 
Op 8 maart 1977 werd het parle
ment ontbonden De regering Tin-
demans-Declercq nam ontslag 
zonder dat het parlement de gele
genheid had om de grondwet 
voor herziening vatbaar te ma
ken Wederom zaten wij voor 
vele jaren in hetzelfde bootje, 
opgescheept met een doorslech-
te grondwet Van de in Halle 
geformuleerde eisen was niets te
recht gekomen De Vlaamse be
weging zat in een volslagen immo
bilisme 
Deze slechte feitelijk evolutie en 
de schijnbaar onafwendbare drie
ledige struktuur van het land 
moesten stop gezet worden Het 
Egmontakkoord bood daartoe al
le kansen, en had daarenboven 
het voordeel dat de Vlamingen tij
dens de overgangsperiode de pa-
cifikatie en de werking van de 
instellingen konden toetsen aan 
de realiteit De vaandelvlucht van 
Tindemans heeft ook dit onmoge 
lijk gemaakt, en zelfs meer ook 
een grondwetsherziening kelder
de hij bijna een tweede maal 

Het stralcice leven 
van de grondwet 
Meer dan een eeuw zijn de 
beginselen, die de grondwetge
ver van 1831 heeft vastgelegd, 
het «tien geboden »-handvest 
van België gebleven. Ook al 
waren de wijzigingen vam 1893 
en 1921 politiek en sociaal erg 
belangrijk — invoering van het 
meervoudig algemeen stem
recht en het algemeen enkelvou
dig stemrecht — aan de wezen
lijk fundamenten van de grond
wet hebben zij niet geraakt. 
Ondanks de politieke, maatschap
pelijke en ekonomische stroom
versnellingen van de 19e en 
20ste eeuw, heeft zij tot in 1971, 
140 jaar na het ontstaan van Bel
gië, standgehouden Het geknoei 
van 1971 maakt evenwel een 
nieuwe grondwetsherziening 
meer dan ooit noodzakelijk 
De procedure daartoe is zeer 
stroef, omslachtig en van lange 

duur Het Kongres van 1830-31 
heeft het eigen werk zo hoog aan
geslagen, dat het alle overijlde en 
onbezonnen avontuurtjes met de 
grondwet heeft willen vermijden 
De grondwet schrijft daarom zelf 
in artikel 131 voor, hoe eventuele 
wijzigingen moeten geschieden 
Het initiatief tot herziening berust 
bij de wetgevende macht kamer, 
senaat en koning Zij moeten de 
artikels van de grondwet aandui
den die voor een verandering in 
aanmerking komen Het is met 
mogelijk de ganse grondwet voor 
herziening vatbaar te stellen, 
noch volledige hoofdstukken aan 
te duiden Artikel per artikel moe
ten aangewezen worden 

Hierna wordt her parlement auto
matisch ontbonden en volgen ver
kiezingen De nieuwe kamers heb
ben grondwetgevende bevoegd

heid Naar eigen inzicht kunnen 
ZIJ de aangewezen artikels al dan 
met aanpassen Wel is een biezon-
dere meerderheid van twee der
den vereist 

Een grondwetsherziening omvat 
dus dne opeenvolgende etappes 
het opstellen van een verklaring 
dat er reden bestaat tot herzie
ning van bepaalde artikels, verkie
zingen en wijziging door het 
grondwetgevende parlement 
(konstituante) Een veel gehoorde 
mogelijkheid is dat het huidige 
parlement enkel het herzienings-
artikel, artikel 131, zou vatbaar 
stellen voor wijziging Wat bete
kent dat de procedure heel wat 
soepeler zou kunnen gemaakt 
worden Voor ons met gelaten i 

In ieder geval, de eerste etappe is 
momenteel volop aan de gang 
Op papier lijkt dit een eenvoudige 

aangelegenheid Best schept men 
een zo ruim mogelijk kader bin
nen dewelke de grondwet kan 
worden herzien, ten einde de ver
schillende opties aan bod te laten 
komen Het nieuwe parlement is 
immers gebonden aan de aange
wezen artikels en de vereiste bie-
zondere meerderheid biedt vol
doende bescherming tegen avon
tuurtjes Binnen het aangeduide 
kader van artikels is de konstitu
ante volkomen vnj naar eigen 
goeddunken de inhoud en de 
draagwijdte van de herziening te 
bepalen 

In de praktijk evenwel spelen de 
politieke krachtverhoudingen, 
ook bij de aanduiding van de te 
wijzigen artikels, een grote rol 
Het opstellen van deze verklaring 
tot herziening van de grondwet 
maakt dit duidelijk 

MEER DAN OOIT 
DE VLAAMSE STAAT 
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Rik Vandekerckhove: 
Geboren Westvlaming, zoon van een aannemer, woont Rik 
Vandekerckhove reeds jaren in de Limburgse groene 
gemeente Genk. Opgegroeid in een gezin met zestien kinde
ren, werd hij later in Leuven, waar hij geneeskunde studeer
de, hoofdredakteur van het studentenblad « Ons Leven ». 
Tevens praeses van de fakulteitskring Medica, leerde hij er 
onder andere Vic Anciaux kennen, met wie hij trouwens 
« op kot» za t De donkere periode van Zwartberg beteken
de voor hem een grote ommekeer, en zijn eerste stap in de 
politiek. Provincieraadslid verkozen in 1968, werd hij sena
tor in 1974 en in 1977 minister van Wetenschapsbeleid. 
Ondertussen leverde hij een belangrijke bijdrage tot de 
opricht ing van het Limburgs Universitair Centrum. Weten
schapsbeleid was dus voor hem zeker geen onbekend 
departement Daarbij speelt hij de belangrijke rol om de 
VU-standpunten te vertolken in de regering, het kernkabi
net en meerdere ministerkomitees (Wetenschapsbeleid, 
Begroting, Institutionele Hervormingen, Leefmilieu en infor
matica). In die hoedanigheid nam hij deel aan de bespre
kingen op Stuyvenberg. Ook in het ministerkomitee dat de 
sociale gevolgen van de repressie moet onderzoeken is hij 
onze drijfveer. 

Vlaamse achterstand 
wegwerken 

Federale aanpak 
van onderwijs 

Wanneer men de cijters bekijkt 
van de bedragen die in de w/eten-
schapsbegroting voorbehouden 
\Norden aan het universitair onder
wijs, stelt men vast dat ruim 50 % 
van de totale begroting hieraan 
besteed wordt, of ongeveer 20,5 
miljard. Alhoewel de Nederlands
talige instellingen zich momen
teel nog met 47,2 % hiervan moe
ten tevreden stellen, is minister 
Vandekerckhove er in geslaagd 
de weg naar een oplossing aan te 
wijzen. Eén van de voornaamste 
hindernissen hierbij is het feit dat 
het bestaande normensysteem 
voor de verdeling van de universi
taire kredieten, gebaseerd op de 
studentenaantallen, deze nadeli
ge situatie sinds enige jaren heeft 
bevroren. Dit is het gevolg van 
volgende faktoren: de grotere 
versnippering in kleine universitai
re instellingen In het Franstalig 
landsgedeelte, de voorkeur van 
Franstalige studenten naar duur
dere en langere studierichtingen 
(geneeskunde, positieve weten
schappen), de buitenlandse stu
denten in de Franstalige universi
teiten en de meer dan 3.000 Vla
mingen (voornamelijk uit Vlaams-
Brabanü die aan Franstalige uni
versiteiten studeren. 

VLIR 
Een federale aanpak van het uni
versitair onderwijs, waarvan de 
V U steeds een voorstander is 
geweest, zou deze problemen 
grotendeels uit de wereld kunnen 
helpen, maar politieke eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat daarvoor 
eerst een belangrijk obstakel 
moet overwonnen worden, name
lijk de vrees voor ideologische 
minorizatie. Zoals hij onlangs nog 
heeft beklemtoond, stelt minister 
Vandekerckhove grote hoop in 
de rol die de Vlaamse Interuniver
sitaire Raad (VLIR), een instelling 
waar hij de impuls heeft gegeven 
ter oprichting ervan, zal kunnen 
spelen om de noodzakelijke sfeer 
van vertrouwen te bereiken. 
Alhoewel het aantal werk
plaatsen in het bedrijfsleven Inder
daad vermindert naargelang de 
technologie er vordert, stelt men 
anderzijds vast dat steeds meer 
bedrijven beroep doen op univer
sitaire afgestudeerden voor hun 
onderzoeksafdelingen, belast met 
kwaliteltskontrole, technologische 
research en Innovatie. Ook de 
KMO's zullen In de toekomst een 
steeds belangrijker rol moeten 
spelen op dit vlak. Van deze 
bedrijven hangt een groot deel 
van de tewerkstelling af, maar 
vooral van de Innovatie die op 
ekonomisch en industrieel vlak In 
ons land dringend moet doorge
voerd worden. Het wetenschap
pelijk onderzoek mag Inderdaad 
geen monopolie zijn van onze uni
versitaire instellingen. Innovatie, 

vernieuwing, zijn woorden die 
ook voor de universiteiten van 
toepassing zijn. Voornamelijk op 
het vlak van de koördinatle van 
het wetenschappelijk onderzoek 
op universitair niveau werden 
reeds belangrijke stappen onder
nomen. Men denke aan de stich
ting van de VLIR (Vlaamse Interu
niversitaire Raad) en van de on
derzoeksraden aan de universitei
ten. Ook op het vlak van het 
wetenschappelijk onderzoek stelt 
zich het probleem van verdeling 
tussen Nederlandstaligen en 
Franstaligen, dit namelijk op het 

Deze programma's hebben als be
doeling om wetenschappelijk on
derzoek te koördineren en te sti
muleren op die terreinen die maat
schappelijk belangrijk zijn. Bij de
ze p^ogramma's die de minister 
startte ligt de communautaire ver
deling op 53 % N en 46 % F, ter
wijl die bij vroegere programma's 
nog op 49 % N en 51 % F lag. 
Het nationaal onderzoekspro
gramma "Energie' Is tot nog toe 
het belangrijkste en grootste on
derzoeksprogramma dat werd on
dernomen : meer dan 840 miljoen 
frank gespreid over 4 jaar en tien
tallen onderzoeksploegen. 
Reeds verscheidene jaren heeft 
men aan dit probleem enige aan
dacht geschonken. De ontwikke
ling van de kernenergie heeft in 
ons land een vrij snel verloop 
gekend. Recent Is men begonnen 
zich In de publieke opinie evenals 

« Rik Vandekerckhove tijdens een bezoek aan de mijn van Zolder». 

vlak van de zogenaamde «geas
socieerde fondsen» van het Na
tionaal Fonds voor Wetenschap
pelijk Onderzoek, een bedrag van 
bijna 1,5 miljard, dat tot voor kort 
gekoppeld was aan de verdeling 
van de universitaire kredieten. Mi
nister Vandekerckhove heeft hier
bij voorstellen uitgewerkt die er 
toe geleld hebben deze toestand 
recht te trekken, en dat voor 
1979 de kredietverdeling evo
lueert van 47,5 % voor Vlaande
ren naar een 50/50 verdeling, 
zulks als een eerste tegenmaatre
gel. 
Tenslotte heeft Rik Vandekerck
hove nog een belangrijke ver
schuiving kunnen bewerkstelligen 
door het lanceren van vier natio
nale onderzoeks- en ontwikke
lingsprogramma's: Sociale We
tenschappen, Luchtverontreini
ging, Niet-nucleaire Energie en 
Medische Informatica. 

In wetenschappelijke middens 
vragen te stellen in verband met 
de risico's van een ongeremde 
ontwikkeling van deze energie
vorm, meer bepaald rond het pro
bleem van de radioaktieve afval 
en de gevolgen ervan voor ge
zondheid en leefmilieu. Omtrent 
de niet-konventionele energie
bronnen Is de belangstelling van 
Vandekerckhove dan ook ge
gaan naar de zonne-energle. Al
hoewel de mogelijkheden ervan 
beperkt zijn. Is het duidelijk dat er 
op dit vlak een vrij ruim gebied 
open ligt voor de Industrie, en bij
gevolg voor de tewerkstelling. 
Van het bedrag voorzien voor 
het R-D programma «Energie» 
worden dan ook 31 % ofwel 59,9 
miljoen voorbehouden aan de stu
dies uitgevoerd rond deze nieu
we energievorm. Dit betekent 
konkreet dat de bijdrage voor 
niet-nucleair onderzoek in het to

tale energie-onderzoek opgetrok
ken werd van 11 % in 1977 tot 
19 % in 1978, wat praktisch neer
komt op een verdubbeling. 

Limburgse steenkool 
De situatie In de Limburgse steen
koolmijnen Is niet bepaald schitte
rend. De bedrijfsresultaten zijn 
konstant verlieslatend en dit In 
toenemende mate, de produktle 
vermindert en de proiduktivitelt 
stagneert maar de ontginning 
van steenkool Is een van de voor
naamste tewerkstellingsfaktoren 
voor de Limburgse arbeidsmarkt 
Bovendien zou een herwaarde
ring een belangrijke rol kunnen 
spelen aangezien de oliebevoorra
ding sinds de laatste energlekrisis 
ons land geen zekerheid meer 
kan bieden en de ontwikkeling 
van de alternatieve energievor
men niet snel genoeg kan verlo
pen om ons land momenteel ge
deeltelijk uit de moeilijkheden te 
helpen In geval van nood. Lim
burg beschikt nog over enorme 
reserves steenkool. De uitbating 
van deze reserves kan echter 
niet met de traditionele ontgin-
nlngsmetodes gebeuren. De Lim
burgse steenkoolmijnen hebben 
dus nog toekomst mits vastleg
ging van een steenkoolpolitiek op 
lange termijn. Daarom werd door 
minister Vandekerckhove, in het 
kader van het onderzoekspro
gramma « Energie », een blezonde-
re aandacht besteed aan studies 
voor nieuwe ultbatingstechnleken 
zoals bijv. steenkoolvergassing. 

Leefmilieu... 
Overtuigd van de hoogdrin

gendheid van maatregelen In dit 
verband, heeft minister Vande
kerckhove belangrijke stappen 
ondernomen om op kleinere 
schaal uit te kijken naar mogelijk
heden voor de verwerking van de 
bergen afval die we dagelijks pro
duceren. In dit kader wordt in het 
nationaal onderzoeksprogramma 
'recyclage van afvalstoffen» ge
zocht naar mogelijkheden tot het 
ontwikkelen van « milieu-vriendelij
ke» produkten en fabrlkatletech-
nleken die spaarzamer om
springen met schaarse grondstof
fen, technieken voor het systema
tisch terugwinnen van grondstof
fen uit afval en een geïntegreer
de ekonomische aanpak van het 
afvalstoffenbeheer, rekening hou
dend met de maatschappelijke im-
pllkatles. 

«Het Is niet altijd eenvoudig om 
zijn rechten te krijgen In dit land, 
en bovendien moet onderzocht 
worden welke de funktie Is van 
het recht In onze sociale sekto
ren» verklaarde Rik Vandekerck
hove enkele maanden geleden 
toen hij het startsein gaf voor de 
twee faze In het nationaal pro
gramma sociale wetenschappen. 

Uit anderhalf jaar minister
schap van minister Vandekerck
hove lichten wij één grote ge
dragslijn, basis van zijn kjeheer: 
De mensen betrekken bij de 
opbouw van een menselijke toe
komst 

Uitvinder van 
de pacifikatie 
Eén van de woorden die de 
jongste maanden als een kwa
lijke schaduw aan het Gemeen
schapsakkoord vasthing, was 
het woord « pacifikatie». Bij le
dere boosaardige zet van 
Nols, bij elk kwaadaardig of 
onverstandig maneuver van 
een frankofone dorpsgroot
heid in of rond Brussel werd 
zeer terecht aan Vlaamse kant 
de vraag geste ld : Is dit nu de 
pacifikatie ? 

Uitvinder van de pacifikatie-
term was Leo Tindemans, die 
erop stond dat hij in het Ge
meenschapsakkoord zou wor
den opgenomen. 

Houben: 
papieren tijger 
Robert-Josephus Houben 
heeft twee keer kort na mekaar 
een Vrije Tribune van < De 
Standaard» gevuld met ont
boezemingen over de staats
hervorming. Hij verdedigde 
daarin het separatisme : Vlaan
deren is groot genoeg om zijn 
eigen plan te trekken, het kan 
op zijn eigen bestaan, als het 
niet gaat mét de Franstaligen 
dan maar zonder. 
Naar het evangelisch woord is 
er in de hemel méér vreugde 
om een bekeerde zondaar dan 
om tien rechtvaardigen. We 
twijfelen er echter sterk aan, of 
Houben een bekeerde zondaar 
is. Zi jn separatistische bevlie
ging komt te snel en te onver
wacht om niet verdacht te zijn. 
Houben speelt een rolletje in 
de CVP-campagne die erop be
rekend is, vis te vangen op alle 
vijvers. 

Houben is medestichter van 
de CVP. Van 1966 tot 1973 was 
hij voorzitter van de partij. Hij 
is minister van State en was 
jarenlang een der meester-den
kers voor de CVP. Nooit heeft 
hij blijk gegeven van enige 
vorm van flamingantisme. Hij 
was integendeel een unitarist 
door dik en dun. 

Niet meer 
bont mailen 
Vanden Boeynants heeft t i j 
dens de vorige regering de t i jd 
gehad om te zien hoe het spel 
gespeeld werd. Hij was, even
min als Tindemans, een voor
stander van de staatshervor
ming. Maar in tegenstelling tot 
de vorige premier verdedigde 
hij loyaal het standpunt da t als 
het dan tóch moest het maar 
zo vlug en zo korrekt mogelijk 
moest gebeuren. 
Hij zag ook, hoe sommigen een 
eigen spelletje speelden en 
hoe de staatssekretarissen De 
Bondt en Hoyaux ti jd verloren 
met elektorale en andere bere-
keningetjes. Hij heeft daaruit 
het besluit getrokken : «//r heb 
de twee staatssekretarissen 
voor de Hervorming van de 
Instellingen laten weten dat 
het uit moet zijn met parallelle 
teksten op te stellen. Ze moe
ten met één tekst voor de 
ministerraad komen.» 

Achter 

schermen 

^ 
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Achter Brief van een zoon 

1 -

schermen 

« Der Spiegel» 
over Tindemans 
Het bekende Duitse weekblad 
schrijft slechts zelden over 
Belgische aangelegenheden: 
ons land is ook maar een stip 
op de wereldkaart. In zijn jong
ste nummer tekende het echter 
een weinig vleiend portret van 
België, maar vooral van Tinde
mans : «De historische taak 
om het unitaire koninkrijk nau
welijks 150 jaar na zijn oprich
ting op een verstandige wijze 
te regionalizeren, werd een far
ce waarvan de tragische held 
Leo Tindemans heet. Hij werk
te zijn kollega's danig op de 
zenuwen door zijn besluite
loosheid en door zijn hebbelijk
heid, tijdens de zittingen meni
ge keren minutenlang naar een 
stukje papier te zoeken, kort
om zijn manie om tijd te verlie
zen.» 
Het slot van het artikel luidt 
als volgt: < In België zijn we 
allemaal dorpspolitici, zegde 
Tindemans bij zijn ambtsaan
vaarding vier jaar geleden. Na 
zijn aftreden is hij dat inder
daad: burgemeester van de 
Antwerpse randgemeente Ede-
gem.» 

Poil overbodig 
Verleden week vrijdag heeft 
volksvertegenwoordiger Leo 
Tindemans op het tv-scherm 
verklaard, dat de toekomst in 
Gods hand ligt 
De gewezen premier moet ech
ter over een aparte vertrou
wensrelatie met God beschik
ken, vermits hij toch alvast een 
deel van de toekomst zélf kon 
voorspellen: ik zal eerste kan
didaat zijn op de Kamerlijst 
voor Antwerpen, zegde hij. 
Nou, als God zélf het wil is een 
poll natuurlijk helemaal overbo
dig. Normaal zijn het de arron-
dissementele partij-instanties 
die, bij middel van een poll, de 
lijsten samenstellen. 

Zwijgers 
en sprekers 
Er zijn er, die tijdens de jong
ste krisis zwegen als ver
moord. Zo onder meer Cha-
bert, CVP-minister van Ver
keerswezen. Hij acht zichzelf 
een onvervangbaar kandidaat 
voor een eerste-ministerschap. 
Hij zwijgt méér en glimlacht 
minder dan gebruikelijk. Waar
schijnlijk wil hij doen vergeten, 
dat zijn handtekening onder 
het Gemeenschapsakkoord 
prijkte. 
Wie niet zwijgt, is Tindemans. 
Op de Luxemburgse commer
ciële zender is hij nog eens 
gauw-gauw gaan uitleggen, 
wat hij er allemaal over denkt 
Vroeger behoorde het tot de 
goede geplogenheden, dat een 
gewezen eerste-minister of mi
nister zich minstens enkele 
maanden onthield van kom-
mentaar en dat hij de zelftucht 
opbracht om een tijdlang te 
zwijgen. Deze elementaire re
gel van politieke welvoeglijk
heid en staatsmanswijsheid 
schijnt ook al afgeschaft te 
zijn. 

De heer J. van Overstraeten 
Voorzitter VTB/VAB 
Parklaan 32 
Aalst 

Beste Vader, 

De jongste maanden hebben hon
derden mensen me de vraag 
gesteld. «hoe zit dat met jou en 
je vader Jij schrijft in je blad vóór 
het Gemeenschapsakkoord, en 
je vader In het zijne er tegen ». Ik 
weet dat men ook aan jou die 
vraag ontelbare keren heeft ge
steld. Nou, hoe zat het dan ? Jij 
bent een Haspengouwer en ik 
heb van jou hetzelfde hitsige 
bloed gekregen. Dus deden we 
er wijselijk aan, het jongste ander
half jaar met mekaar niet over 
politiek te spreken. We hadden 
het over koetjes en kalfjes. En zo 
bleef de huiselijke vrede be
waard. 
Onze situatie is niet uniek. Het 
Egmontpak heeft door heel de 
Vlaamse Beweging een lijn ge
trokken, die men terugvindt tot en 
met in vele gezinnen Mijn kollega 
Hugo De Schuyteneer, hier op de 
« Wij »-redaktie, heeft een broer 
wiens naam prijkt op een anti-Eg-
montbrochure. 
Wij weten wat we aan mekaar 
hebben. We zijn allebei Vlaams
nationalisten, mateloos en tome
loos. Over Belgié denken we alle
bei krek hetzelfde. Allebei wijden 
we onze dagen — en een groot 
stuk van onze nachten — aan de 
Vlaamse Beweging. Jij al jaren 
méér dan ik, maar je bent ook 
zoveel ouder We zijn er allebei 
zeer jong mee begonnen. En we 
houden voi 
Wij hebben dus anderhalf jaar 
over koetjes en kalfjes gespro
ken en we dienden er de huiselij
ke vrede mee. Maar uiteindelijk is 
dat moeilijk vol te houden. Het 
gaat thans voor Vlaanderen om 
zo'n essentiële dingen, dat er 

gewoonweg niet kan over gezwe
gen worden. Over de muur van 
onbegrip heen is een gesprek tus
sen Vlaams-nationalisten, tussen 
voor- en tegenstanders van Eg-
mont, wenselijk en noodzakelijk 
Wie zou dat gesprek beter kun
nen openen dan wij die mekaars 
inzichten kennen, die van mekaar 
weten dat we — over alles heen 
— precies hetzelfde einddoel 
voor ogen hebben ? Laat ons dus 
alvast trachten, mekaars zienswij
ze in deze faze van de Vlaamse 
Beweging te kennen. 
Wel ja, ik behoor tot de weinige 
journalisten in Vlaanderen die het 
Egmontpakt hebben verdedigd. 
(Ik behoor overigens ook tot de 
weinige Vlaams-nationalistische 
journalisten, überhaupt). Het Ge
meenschapsakkoord IS voor mij 
nooit een ideaal akkoord ge
weest Ik zag er in — en ik blijft er 
in zien — de mogelijkheid om een 
Vlaamse Staat te vestigen die, 
hoe onvolkomen ook en met wel
ke feilen ook, onomkeerbaar zou 
zijn en vatbaar voor groei. 
Die Vlaamse Staat was het resul
taat van een — naar mijn oordeel 
— eerbaar vergelijk. De regeling 
die uit de wacht gesleept werd 
voor de Brusselse Vlamingen — 
zowel op het gemeentelijk vlak 
als op het vlak van het gewest en 
van de gemeenschappen — was 
méér en beter dan wie ook zou 
hebben durven dromen, die ver
trouwd IS met de werkelijke posi
tie van de Brusselse Vlamingen. 
De regeling voor de rand rond 
Brussel — in de zes faciliteitenge
meenten en in de Egmontgemeen-
ten — heeft ook mij diep ge
griefd, op het morele en menselij

ke vlak. Ik heb ze verdedigd noch
tans : Vlaanderen verloor er geen 
enkele vierkante meter grond bij, 
geen enkel huis, geen enkel gezin. 
Wat men territoriaal prijsgeeft, 
heeft men eens en voor altijd ver
loren. Wat men binnen zijn eigen 
Vlaamse Staat houdt — een fran-
kofone minderheid, ja zelfs een 
arrogante frankofone minderheid 
— moet men de baas kunnen, 
ondanks haar immorele voorrech
ten. Of wat zouden wij voor een 
volk zijn ? 

Maar eigenlijk schrijf ik je met, om 
voor en tegen Egmont nog maar 
es naast mekaar te stellen. Dat is 
in de voorbije maanden tot in den 
treure gedaan. Deskundig en on

deskundig. Dit deel van ons ge
sprek kan lastig anders zijn dan 
een dovemansgesprek: we heb
ben allebei zoals zovelen in 
Vlaanderen, onze stellingen al 
maanden geleden ingenomen. 
Wat ik wél zou willen zeggen is, 
dat ik de Vlaamse toekomst som
ber inzie. Het Egmontakkoord is 
er gekomen in voor Vlaanderen 
vrij gunstige omstandigheden, 
waarvan ik vrees dat ze zich niet 
makkelijk zullen herhalen. Voor 
het eerst in onze geschiedenis 
was er een Vlaams eenhelds-
front, dat zijn uitdrukking vond in 
de manier waarop de drie Vlaam
se partijvoorzitters het samen de
den, los van de gebruikelijke partij-

Het Tindemans-sindroom 

Zeg me wie je vrienden zijn 
De jongste tijd zijn er in ons poli
tiek landschap enkele markante 
randfeiten aan te stippen, die 
niet zo dadelijk de frontpagina 
van de kranten halen, doch eer
der in de diskrete plooien van 
de binnenpagina's beschreven 
worden. 
Eén dezer feiten was de benoe
ming van de als monetaire ex
pert geroemde Jacques van 
Ypersele de Strihou tot kabinets
chef van Leo Tindemans, Deze 
monetaire technokraat, begiftigd 
met een adellijke scharnier-
naam, behoort tot een der oude 
en invloedrijke Belgische baron
families en is tevens exponent 
én verbindingsteken van de tra
ditionele frankofone financiële 
grootmachten, die sinds onheug
lijke tijden achter de schermen 
het unitaire Belgische establish
ment in het leven houden. De 

invloedsferen van Jacques van 
Ypersele en Stihou hebben wor
tels en vertakkingen o.m. in de 
Société Générale, de Royale Bel-
ge, de AG-groep, het Empain-im-
perium. 
Journalist Walter De Bock heeft 
een portret geschetst van deze 
uit het nninisterie van Financiën 
overgeplaatste kabinetschef van 
Tindemans En dit met doku-
mentaire indringendheid, waar
van Walter De Bock het patent 
heeft. Het portret is uiterst boel
end en lezenswaard, en dit om 
meerdere redenen. 
Vooreerst is dit artikel rond Ja
cques van Ypersele de Strihou 
een bevattelijke schets van een 
belangrijk stuk uit het financieel-
ekonomische netwerk, dat meer 
dan wie of wat ook de politieke 
grondstromen en evoluties vanuit 
de gevestigde belangen en 

machtsposities bepaalt Tevens 
symbolizeert deze Jacques van 
Ypersele de Strihou de Europese 
roeping van ex-premier Tinde
mans, zo stelt Walter De Bock. 

...En ik zal je zeggen wie 

je bent 

Inderdaad. het wazig-fluwelen 
beeld van de charismatische ho
gepriester van onze Belgische 
rechtstaat, Leo Tindemans, die er 
de voorkeur aan geeft profeti
sche boodschappen over de 
deemstering van onze Avondland-
se beschaving in het begrijpende 
buitenland af te leggen of op de 
commerciële RTL-zender tussen 
twee reklamespots in, wordt met
een een stukje duidelijker als je 
even zakelijk de dagelijkse «en- Werner de Crombrughe.. 
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aan zijn vader 
politieke achterdocht en van elek-
torale berekeningetjes. Dat was 
een Vlaamse troef lijk we er nog 
nooit een gehad hadden. Deze 
troefkaart kon des te beter uitge
speeld worden omdat ze, in de 
beslissende eerste Egmont-faze, 
niet gecounterd werd door de 
machtigste Waalse tegenspeler, 
André Cools. Hij wilde zijn Waals 
gewest hebben, alleen dat en zo 
vlug mogelijk. Hij was bereid, daar
voor ruime toegevingen te doen 
aan de Vlamingen, te Brussel en 
in Vlaams-Brabant Het is in die 
faze dat de regering voor Brussel 
en voor de Brusselse rand tot 
stand kwam. Het FDF stond ge
ïsoleerd , het was gekonfronteerd 

met het Vlaamse eenheidsfront 
en het kreeg geen steun van de 
grootste Waalse partij. André 
Cools heeft nadien zijn houding 
veranderd, toen hij begon te vre
zen dat de unitaristen in en buiten 
de regering een laatste slag om 
de arm hadden gehouden, die ze 
zouden uitspelen om de staats
hervorming op het nippertje te 
beletten. (De feiten spreken hem 
vandaag met tegen 0. Vanaf dat 
ogenblik is het Waals eenheids
front ontstaan, met al zijn arrogan
tie en met de anti-Vlaamsheid als 
gemeenschappelijke noemer 

Maar vóór dat ogenblik had het 
Vlaams eenheidsfront de Vlaam

se verworvenheden reeds in de 
wacht gesleept 
Ik vrees, dat deze gunstige om
standigheden waarin Egmont tot 
stand kwam, zich wel eens niet 
zouden kunnen herhalen. 
Wij hebben het haalbare gehaald, 
vanuit een zeer lastige startposi
tie. Haalbaar en eerbaar Ande
ren dan wij — tegen jouw en mijn 
verzet in destijds — hebben de 
faciliteiten ingevoerd in zes rand
gemeenten, waarvan er vandaag 
reeds vier een frankofone politie
ke meerderheid hebben. Anderen 
dan wij — tegen jouw en mijn ver
zet in destijds — hebben ons in 
1971 een vergiftigde grondwets
herziening bezorgd, met daarin 
de drieledige gewestvorming en 
het prijsgeven van de Vlaamse 
meerderheid. Dit was de hypo-
teek die van meet af aan op ieder 
gesprek rustte. We hebben ze 
goeddeels kunnen lichten. En ik 
vind, dat niemand het recht heeft 
om ons te verwijten dat we ze 
niet helemaal konden lichten. 
Want, vader, dit moet me toch 
van het hart. In 1970/1971 ston
den wij partijpolitieke Vlaams-na-
tionale militanten, praktisch moe
derziel alleen om op te tornen 
tegen de bedreiging van de mon
sterachtige grondwetsherziening, 
waarvan we beseften dat ze 
eens en voor goed de Vlaamse 
toekomst zou hypotekeren. Er zijn 
toen enkele moties en protesten 
geweest van de niet-partijpolitie-
ke Vlaamse beweging. Echter 
geen enkele volgehouden aktie; 
niets dat ook maar van verre de 
vergelijking kan doorstaan met 
wat de Vlaamse strijd- en kultuur-
verenigingen de jongste maan
den aan energie hebben ont
vouwd. 

Wat ons echter méér dan het ver
leden moet bekommeren, vader, 
IS de toekomst Binnen enkele 
weken of maanden, direkt na de 
verkiezingen, moet het gesprek 
over de staatshervorming herno
men worden: er is nu een konsti-
tuante. 
ledere Vlaamse politicus die zijn 
verantwoordelijkheid met schuwt, 
van welke kleur hij ook weze, zal 

gekonfronteerd worden met de
zelfde gegevens • een grondwet
telijk prijsgegeven Vlaamse meer
derheid, Brussel waar wij een 
minieme minderheid van bewus-
ten zijn geworden, de rand rond 
Brussel met een frankofone meer
derheid in vier van de zes, de drie
ledige gewestvorming die sinds 
1971 in de grondwet staat ledere 
Vlaamse partijpoliticus zal het 
moeizaam dag-aan-dagwerk (en 
vaak nacht-aan-nachtwerk) moe
ten leveren om de drieledigheid 
om te buigen naar tweeledigheid, 
om het voor ons fatale immobilis
me in en rond Brussel te doorbre
ken 

Vader, wij zijn beiden oud en wijs 
genoeg om te beseffen dat — 
zelfs indien wij het zouden willen 
— het Vlaamse volk zijn staat 
niet zal bouwen op een revolutie. 
De Vlaamse Staat zal geboren 
moeten worden aan de onderhan
delingstafel 
Mijn vraag is dan: zal de Vlaam
se politieker, de Vlaams-nationa
list die zich met aan zijn plicht en 
verantwoordelijkheid onttrekt, te
rug de schietschijf worden met 
alleen van ^de unitaristen maar, 
veel erger nog, van eigen volk ? 
Zal het Vlaams volksgemoed, dat 
gemakkelijk in beweging kan ge
bracht worden tegen partijpoliti
ci die toch allemaal profi
teurs heten te zijn, opnieuw gemo-
bilizeerd worden tegen de eigen 
Vlaamse, Vlaams-nationale politie
ke macht ? 
Vader, we moesten — zo vind ik 
toch — de volgende keer maar 
eens met over koetjes en kalfjes 
spreken We moesten maar eens 
over de toekomst praten. Niet wij 
alleen trouwens, maar allen die — 
om eerlijke en gemeende Vlaam-
se-nationale motieven — in de 
voorbije maanden vóór of tegen 
het Gemeenschapsakkoord wa
ren Laat ons beiden dan het voor
beeld geven. 
Met de eerbied maar ook met de 
openhartigheid die een zoon zijn 
vader Is verschuldigd,en uiteraard 
met Vlaams-nationale groeten, 

Toon 

300.000 werklozen 
In de maand november zal de 
kaap van 300.000 werklozen 
waarschijnli jk overschreden 
worden. Tussen die 300.000 zit
ten er 50.000 schoolverlaters. 
In West-Europa zijn wij procen
tueel de trieste rekord-
houders van de werkloosheid. 
En de weg van de schoolban
ken naar het stempellokaal 
dreigt de gewone weg te wor
den. 

« Er gebeuren in dit land onaan
vaardbare dingen, die ik tot 
voor kort onmogelijk had ge
houden', zegde Tindemans bij 
zijn ontslag. Hij bedoelde daar 
echter niet de werkloosheids
cijfers mee. Neen, zijn staats
mansbekommernis ging uit 
naar een zogenaamd «kom
plot» dat boosaardige journa
listen tegen zijn imago aan het 
smeden waren. 

De 
trotse zoon 

De ouder geworden Vanden 
Boeynants schijnt met volle 
teugen te genieten van zijn 
onverwachte terugkeer in het 
hoge ambt van eerste-minister. 
Hij had graag een legislatuurre-
gering opgezet, die voort zou 
regeren tot aan de normale ver
kiezingsdatum in 1981 en die 
de staatshervorming zou door
voeren. De CVP en de PSB 
hebben dat echter niet gewild. 
Inmiddels is VdB auteur van 
een van de weinige menselijke 
woorden die in de krisisperio-
de werden gesproken. Aan 
«Het Belang van Limburg» 
zegde hij in een vraaggesprek: 
'Jammer dat mijn moeder dit 
niet meer heeft mogen bele
ven.' 

Achter 

schermen 

tourage» ontleedt van (goed
deels adellijke) kabinetsleden en 
raadgevers die Tindemans rond 
zich heeft. 

Bij deze image-bullders (spreek 
uit : Imidsj-bilders) op het kabinet 
hoort bijvoorbeeld de persknaap 
van Tindemans, Werner de Crom-
brugghe de Looringhe. De vertak
kingen reiken echter verder: Ie
mand als de « Standaard «-journa
list Hugo De Ridder behoort, vol
gens goed ingelichten, tot de raad
gevers en verkiezingsconsulen
ten van Tindemans. Wanneer in 
de «Standaard» boven de naam 
van De Ridder een artikel ver
schijnt onder de titel « Lessen in 
incivisme », dat uitvoerig de zoge
naamd grondwettelijke bezvk^aren 
tegen de staatshervorming be
handelt, dan zou de argeloze 
lezer kunnen menen dat hier een 
onafhankelijk journalist aan het 
woord is Terwijl hij zich de vraag 
zou moeten stellen, in welke funk-
tie De Ridder het artikel eigenlijk 
schreef 
De grondlijnen van een politieke 

figuur worden wezenlijk bepaald 
en afgelijnd door zijn politiek kabi
net en zijn omgeving. De kabinets
leden zijn de dagelijkse raadge
vers van de minister. Achter de 
schermen oefenen ze in hun ver
trouwelijke funktie meer invloed 
uit op de minister dan men uiter
lijk zou kunnen vermoeden. 

Het volksgezegde omschnjft het 
klaar: zeg me met wie je omgaat 
en ik zal je zeggen wie je bent. 

Aan je omgang kent men je echte 
belangensfeer. 

Als Tindemans zijn Europees ge
wicht wil opkrikken met bijvoor
beeld de figuur en de «back
ground» van een Jacques van 
Ypersele de Strihou, dan kunnen 
we meteen gedeeltelijk afleiden 
wat het ware onderliggende idee
ëngoed is dat Tindemans politiek 
inspireert. Het staat nu wel vast 
dat Tindemans een doorgetrok
ken federalizering van de n.v. Bel
gië in zijn politieke en sociaal-eko-
nomische strukturen ongenegen 
is en in de weg staat. 

Er zit reeds langer dan vandaag 
een tergende dubbelzinnigheid 
vast aan de politieke figuur van 
Tindemans. Een zekere schizofre
nie tussen woorden en daden, tus
sen het «Story »-achtige imago 
van « vader-doet-zijn-best-maar-de-
rest-is-slecht» en het feitelijke ge
laat van Tindemans-Van Ypersele 
de Strihou-Van Crombrugghe de 
Looringhe. 

Tindemans, de Vlaming die op de 
kleine Belgische schaal de moei
zame opgang naar een vanzelf
sprekend zelfbeschikkingsrecht 
der gemeenschappen doorkruist, 
zal zich dan wel grote Europese 
allures aanmeten. Alleszins verhe
ven boven de «komplotsfeer» 
van de kleinmiezerige Belgische 
warboel. Een verheven figuur, 
aan de aarde onthecht en ternau
wernood ontsnapt aan een paus
keuze. 

Dit IS alvast zeker: het behouds-
gezinde Belgische establishment 
heeft voortaan een gelaat en een 
profiel. Jacques van Ypersele de Strihou 
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Comme elle était 
belle 
De drie Vlaamse partijvoorzit
ters hebben er nu reeds op 
gewezen, en met konkrete 
voorbeelden op de recente 
persontmoeting verduidelijkt, 
dat nieuwe kommunautaire on
derhandelingen na de verkie
zingen stroever dan ooit zullen 
verlopen. Immers, met de rege-
rlngskrisis is het Egmontpakt 
hoe dan ook afgeschreven, en 
krijgen de franstalige partij
voorzitters de unieke gelegen
heid om de stelselmatig in de 
wacht gesleepte Vlaamse ver
worvenheden (van Egmont, via 
Stuyvenberg tot Wetstraat) 
meteen van de kaart te vegen. 
Zei een partijvoorzitter op de 
perslunch bitter: «Diegenen 
die zich van Vlaamse zijde 
tegen het gemeenschapsak
koord kantten zullen wellicht 
spoedig verzuchten: « Comme 
elle était belle, la situation d'an-
tan'. 

Ghost-writers 
Ex-premier Tindemans schreef 
dus een boekje, open brief aan 
Gaston Eyskens, getiteld. 
Een originele wijze alleszins 
om een verkiezingscampagne 
in te zetten. Om nog maar eens 
den volke te overtuigen hoe 
overknap hij wel is, toonde Tin
demans op de persvoorstel
ling het manuskript van zijn 
boek om te bewijzen dat hijzelf 
en niemand anders dit boekje 
geschreven heeft Ik heb geen 
«ghost-writer» zei Tindemans. 
Evenwel, de Edegemse auteur 
verheelde niet dat zijn traktaat 
geschreven is op basis van tal
rijke toespraken die hij de jong
ste tijd in alle uithoeken van 
het Vlaamse land heeft ge
houden. En die toespraken, die 
schreef Tindemans allemaal 
zelf? 
De ex-premier heeft inderdaad 
niet één, maar verschillende 
«ghost-writers», zoals hij ook 
een hele schare publicisten en 
media-kenners rond zich heeft 
geschaard 
Getuige daarvan is bij voor
beeld zijn aanwezigheid in het 
geplande TV-amusementspro-
gramma « Noord en Zuid »,Pers-
attaché Werner de Crombrug-
ghe presteert voorwaar voor
beeldig. 

Eerbied voor 
de grondwet? 
Een van de weinige bevoegdhe
den die de koning in onze 
grondwettelijke monarchie 
heeft is de keuze van een infor
mateur, een formateur, een eer-
ste-minister. Deze keuzevrij
heid wordt natuurlijk begrensd 
door de reële politieke moge
lijkheden, maar in feite en in 
rechte bestaat ze. 
Deze koninklijke bevoegdheid 
is de jongste jaren echter 
steeds verder uitgehold. Tinde
mans heeft zich nu reeds twee
maal, met als enig argument 
zijn foto en een door gladde 
reklamejongens bedachte slo
gan, laten plebisciteren. Dat hij 
en niemand anders eerste-mi-
nister zou zijn, stond bij voor
baat vast. 

CVP'Skribenten 
fluisteren... 
" Men fluistert het u in het oor», zo schrijven dezer dagen ministers
van-staat en andere eminences grises van de unitaire staat. Zij schrij
ven wat anderen niet hardop durven te zeggen, zo beweren zij. Zij 
schrijven dat het Egmontpakt een onding is, dat de gewestvorming 
nefast is voor dit land, en vooral dat de politici er in geweten nog 
spoedig zouden kunnen toe gedwongen worden om een einde te 
maken aan het koninkrijk België. Zij schrijven het in zoveel « Vrije Tri
bunes»: Robert Houben, Paul De Vlies en nog anderen van hun 
CVP-vrienden. 
Waarheen met de staatshervorming ? Een zekere CVP-clan heeft 
geoordeeld zich voortaan op Vlaams gebied katolieker dan de paus 
te moeten aandienen. 

Inderdaad, Robert Houben 
schreef met zoveel woorden dat 
Vlaanderen als zelfstandige poli
tieke entiteit moet losgeweekt 
worden van een Belgié dat weg
zinkt in chaos en wanbeheer. 
Robert Houben, zelf jarenlang 
een dwarsligger bij de federale 
opsplitsing van zijn katolieke par
tij, bezweert de goegemeente nu 
eerder te ijveren voor separatis
me dan voor federalisme. 
De minister van state duidt de 
kommunautaire voetangels aan 
waarmee dit land jarenlang ge
plaagd zit ; waarover de Vlaams-
nationalisten reeds tot In den treu-
re steen en been hebben ge-
-klaagd. 
Op sleeptouw genomen door zijn 
waarschuwingen, «die anderen 
niet luidop durven uiten,» verga
loppeert de heer Houben, jaren
lang boegbeeld van de unitaire 
CVP, zich evenwel als hij het in 
zijn Vrije Tribune heeft over de 
mogelijke remedies. 
In het slot van zijn betoog duidt 
hij de weg aan naar separatisme, 
terwijl hij enkele alinea's voordien 
nog zijn heimwee naar de grond
wetsherziening van 1970 toegaf: 
«In grote trekken was de voorge
stelde struktuur: een stevige na
tionale staat, kultuurautonomie, 
decentralizatie naar de provin-
ciesC...). Deze struktuur zou nog 
aanbeveling verdienen indien ze 
nog moest mogelijk zijn.» 
Robert Houben, minister-van-uni-
taire-state, maakt het zich maar al 
te gemakkelijk, én met hem zo
veel CVP-politici: hij rept met 
geen woord over de hamvraag 
van de staatshervorming: welk 
statuut moet er morgen aan het 
Brusselse gewest gegeven wor
den? 

Bij zijn separatistisch-unitaristi-
sche hersenkronkels verraadt Ro
bert Houben de houding die veel 
CVP'ers momenteel blijken aan 
te nemen: Brussel, en vooral de 
Vlamingen in Brussel, worden 
door hen afgeschreven. Zij betok-
kelen tegelijk de flamingantische 
én de ünitaristische snaar, ze zijn 
erop uit om op alle vijvers vis te 
vangen, ze nemen verschillende 
pijlen op hun elektorale boog. Fla
minganten en unitaristen binnen 
de C V P : ze leggen alle handen 
op één buik, de buik van hun poli
tieke paus die ervoor moet zor
gen dat binnen de klerikale 
Vlaamse mini-staat de goeden en 
de slechten vanuit het CVP-
hoofdkwartier met de vinger zul
len aangewezen worden. 

Politieke greep 

Nog zo'n CVP'er die met gesple
ten pen schrijft is het Leuvense 
kamerlid Paul De Vlies. 
Ook hij somt een aantal drogrede
nen op, in Vrije Tnbunes in de 
katolieke pers, om zijn kiezers dui
delijk aan te tonen waarom het 
Egmontpakt door hem en zijn poli
tieke vnenden in het parlement 
aanvankelijk werd goedgekeurd, 
maar uiteindelijk dan toch een 
CVP-vaandelvlucht verdiende. 
Dokter De Vlies, neus-keel-en-

oren, beweert nu « uit staatsrai-
son » het Egmontpakt in de rege
ringsverklaring te hebben aan
vaard om het land, begin vorig 
jaar, «zonder verder dralen een 
nieuwe beleidsploeg te bezor
gen. » 
Nu de ekonomische storm nog fel
ler dan in de lente van vorig jaar 
komt opzetten, aarzelde De Vlies 
geen moment om de vlucht van 
Tindemans in het parlementair 
halfrond fel toe te juichen. 
Erger is evenwel dat krantepagi
na's kunnen bezoedeld worden 

met standpunten die bol staan 
van politieke leugens Zo bij voor
beeld stelde CVP'er De Vlies vori
ge maandag in «De Standaard» 
dat tijdens de besprekingen van 
het gemeenschapsakkoord in de 
kamerkommissie, omtrent de 
grondwettelijke bezwaren van de 
raad van state, geen enkele tus
senkomst mocht genoteerd wor
den van eminente franstalige juris
ten uit de meerderheidspartijen. 
De politieke leugen van De Vlies 
bestaat hierin dat hij wijselijk ver
zwijgt dat ook geen enkel emi
nent jurist van zijn partij in de 
kommissie zwaar tilde aan de 
adviezen van de raad van state. 
En, precies die grondwettelijke 
poespas werd voor de CVP een 
goede drogreden om het gemeen
schapsakkoord naar de prullen-
mand te verwijzen. 

De Vlies verzweeg in zijn Vrije Tri
bune evenzeer wijselijk dat zijn 
houding en die van andere CVP-
dwarsliggers regelrecht inging te
gen het gegeven woord van zijn 
partijvoorzitter, én tegen premier 
Tindemans die aanvankelijk toch 
zijn handtekening onder het Eg
montpakt zette I 

Robert Houben, Paul De Vlies, 
Moyersoen.,. ze spannen samen 
in een bedenkelijk intrigespel 
waarbij geenszins de bekommer
nis vooropstaat om de Vlaamse 

Robert Houben 

staat spoedig gestalte te geven, 
maar waarbij de ene aanstuurt 
op immobilisme om het laatste 
greintje unitarisme tot in den treu-
re te bewaren, terwijl politici zoals 
De Vlies slechts hun eigenbelang 
op het oog hebben : bij voorbeeld 
het in lengte van jaren kunnen blij
ven zwaaien met de skepter in 
enorm invloedrijke interkommuna-
les. Op die manier houden deze 
CVP'ers de Vlaamse ontvoog
ding in hun klem, en de Vlaamse 
samenleving in hun politieke 
greep. CHDS) 

Kapitein Tindemans en 
de eiconomische averij 
« Welke zijn nu de vragen waarop dringend een antwoord moet 
komen ?» Ex-premier Tindemans heeft aangetoond, ex-catedra en op 
papier, de cruciale vragen van deze tijd wél te kennen. Maar het goe
de antwoord op de politieke, sociale en ekonomische vraagstelling 
blijft hij schuldig. Dat waren we van hem langzamerhand gewoon 
geworden. Leo Tindemans, die meende zijn regering een hak te moe
ten zetten on^wille van zoveel onopgeloste vragen, werd uiteindelijk 
zélf als enige wandelen gestuurd. 
Na zijn vaandelvlucht poogt Tindemans nu zijn politiek imago onge
schonden te behouden met het geven van zogenaamde « didaktische 
waarschuwingen ». 

diger Willy Desaeyere... Evenwel 
IS zijn konklusie • «De opgewor
pen bezwaren tegen het ekono-
misch federalisme zijn ernstig ge
noeg, opdat men het probleem 
rationeler zou benaderen dan tot
nogtoe is gedaan Nog eens: dit 
is een waarschuwing en een po
ging om op ekonomisct) vlak het 
verstand aan te spreken alvorens 
diepgaand te hervormen. Vermits 
sommigen reeds speeches afste
ken over de volgende stap van 
de staatshervorming, lijkt dergelij
ke waarschuwing weliswaar iet
wat naïef maar toch niet hele
maal misplaatst». 

Wazige repliek? 
Tindemans zet met enkele didakti
sche vingeroefeningen al zijn be
zwaren op een rijtje tegen het 
konsekwent doorvoeren van het 
ekonomisch federalisme, het in le
ven roepen van twee verregaand 
autonome deelstaten. 
Het wordt hallucinant, een eerste-
minister te zien ingaan tegen de 
geest en de gevolgen van zijn 
regeringsverklaring, ministers en 
politici te zien terugkeren op hun 
federalistische stappen. 
Terwijl jarenlang ekonomische pe-
nkelen goed waren als alibi om 
de hervorming van de staat op de 
lange baan te schuiven, maken 
we het nu mee dat een premier 
tegelijkertijd een gemeenschaps
akkoord (moeizaam bereikt na 
maandenlange onderhande

lingen) keldert én het land stuur
loos achterlaat in al zijn ekonomi
sche ellende. Nu plots heet het in 
CVP-kringen dat de staatshervor-

Kapitein Tindemans verliet als 
enige het schip, dat moet optor-
nen tegen het ekonomisch ontij.. 

Die gaan dan klaarblijkelijk vooral 
in tegen de op gang gebrachte 
stroming om werk te maken van 
het ekonomisch federalisme. Zo
pas heeft de gewezen premier, 
onder de titel «Open bnef aan 
Gaston Eyskens», een boekje op 
de markt gegooid. Tindemans 
zegt, met heel veel aandacht de 
standpunten gelezen te hebben 
van Vlaamse ekonomisten, van 
Hugo Schiltz, volksvertegenwoor-

ming alles behalve dringend dient 
afgehandeld te worden, dat de 
Vlaamse beweging nog jarenlang 
geduld kan opbrengen en dat een 
anti-knsisbeleid evenzeer gerust 
kan wachten totdat een goedge-
orkestreerd elektoraal nummer
tje IS opgevoerd. 
Tindemans ligt klaarblijkelijk niet 
wakker van 2.000 faillissementen, 
400000 werklozen, anderhalf bil
joen staatsschulden, spekulatieve 
druk tegen de Belgische frank .. 
Niet alleen als politicus, maar ook 
als professor is de ex-premier 
ongeloofwaardig geworden. Leo 
Tindemans schijnt blijkbaar geen 
weet te hebben van het deskun
dig federaal opbouwwerk dat nu 
ook sinds enige tijd eminente eko
nomisten hebben aangevat. 
Zopas nog werden op een collo
quium van het Vlaams Ekono
misch Verbond de elementen, die 
pleiten voor een spoedige realize-
ring van het ekonomisch federalis
me, op een rijtje gezet. 
Durft Tindemans dan nog zeggen 
en schri jven: «Ik heb de wazige 
repliek op mijn argumenten van 
professor Willy Desaeyere gele
zen ». De wazige repliek ? 
Geldt dat ook voor de argumen
ten van prof. V. Leysen («fiskaal 
federalisme' is perfekt realizeer-
baar»), prof. Van Broekhoven 
(«federalizering bevordert de 
muntstabiliteit»), professor Van-
lommel («federalizenng van de 
sektonele politiek is dnngend aan
gewezen ») ? 

Klare taal 
Tegenover de vaandelvlucht van 
Tindemans, nauwelijks omhuld 
met groteske drogredenen, stel
len WIJ ten eerste de anti-krisis-
trein dringend met vaste hand 
dient bestuurd te worden, terwijl 
tegelijkertijd de hoekstenen van 
de Vlaamse staat dienen aange
bracht te worden 
De Volksunie heeft totnogtoe als 
enige Vlaamse partij klare taal 
over ekonomisch federalisme ge
sproken. 
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Omtrent federalisering van het onderwijs 
De unitaire schooisoep 
In de ogen van Jan met de Pet is het onderwijs reeds lang 
gefederalizeerd. Voor Vlamingen en Franstaligen is er immers een 
afzonderlijke onderwijsminister, elk met eigen ambtenaren. 
De werkelijkheid ligt echter anders ! De ministers van nationale 
opvoeding zijn veeleer Belgische ministers. Het is nog steeds het 
Belgisch parlement dat zich uitspreekt over alwat verband houdt 
met de schoolvrede, de leerplicht, de onderwijsstrukturen, de 
diploma's, de toelagen, de wedden en de schoolbevolkingsnormen. 
De Vlaamse Kultuurraad debatteert dus enkel over de kruimels van 
het onderwijsbeleid. In cijfers uitgedrukt over slechts anderhalf 
miljard van de 105 miljard van het Vlaams onderwijs. Dat is o.m. het 
inmiddels berucht geworden artikel 59-bis van de Grondwet, dat de 
beide gemeenschappen wél kulturele zelfstandigheid toekent, maar 
het onderwijs hiervan uitsloot. Nu is er in Vlaanderen geen enkele 
politieke verantwoordelijke die het principe za\ bestrijden dat 
onderwijs de grote hoeksteen van de kuituur vormt. 

Al Is dit principe onv\/eerlegbaar, 
de samenstelling onder een zelf
standig Vlaanns gezag blijkt zo'n 
delikate zaak te zijn dat zij liefst 
met grote omzichtigheid bena
derd wordt. 

Onderwijs : 
levensbeschouwing op 
maat 
De levensbeschouwelijke ver
scheidenheid IS in elk van de 
volksgemeenschappen van omge
keerde grootte. Vlaanderen is in 
hoofdzaak katoliek, Wallonië in 
hoofdzaak vrijzinnig. Onze Vlaam
se vrijzinnigen vonden steeds 
steun bij hun Waalse geestesge-
noten. Voor de Waalse katolie-
ken was het net andersom. Een 
zelfstandig Vlaams gezag roept 
dan ook voor de vrijzinnigen het 
schrikbeeld op van een definitie
ve klerikale overheersing. 
Juist vanuit deze gezichtshoek 
moet het hele schoolgebeuren be
naderd worden. Vlaanderen bezit 
een sterk vrij katoliek onderwijs 
en een kristelijk geïnspireerd ge
meentelijk onderwijs. Daarom de 
vrijzinnige ijver voor de inplanting 
van neutrale Rijksscholen, waarin 
de keuze tussen godsdienst- en 
moraallessen wettelijk gewaar
borgd IS. 
De katoliek-vrijzinnige tegenstel
ling barstte in de jaren vijftig 
open in een tweede mets ontzien-

. de schoolstrijd. Toen men in 1958 
een kompromisakkoord in de 
Schoolpaktwet vastlegde, werd 
meteen besloten dat een nationa
le kommissie zou waken over de 
stipte naleving van de bereikte 
schoolvrede en over het even

wicht tussen de onderwijsnetten. 
Deze Schoolpaktkommissie, 
waarvan de Volksunie sinds 1973 
deel uit maakt, oefent nog steeds 
die rol uit. Zij probeert in deze 
« verzoeningsrol» nu reeds jaren
lang een bevredigende oplossing 
te vinden voor nieuw gerezen pro
blemen : de financiering van de 
gebouwen, het leerlingenvervoer, 
de rationalizatie, de gelijkheid en 

het onderwijs thuis hoort in een 
zelfstandig Vlaams parlement. En 
dat het toevertrouwd wordt aan 
een Vlaams minister, aangeduid 
door en alleen verantwoordelijk 
voor dit Vlaams parlement. 

Even vanzelfsprekend stellen wij, 
als Vlaamsnationale partij, de 
menselijke waardigheid als onver
breekbaar recht voorop. Deze 
waardigheid eist fundamentele 
eerbied voor de geestelijl<e vrij
heid. Deze vrijheid verplicht tot 
verdraagzaamheid binnen onze 
samenleving. De levensbeschou
welijke verscheidenheid «onder
gaan » wij niet Integendeel, wij wil
len ze steeds vernieuwend en ver
rijkend bevorderen I 
In zijn konkrete toepassing op het 
onderwijs willen wij noch naar de 
letter, noch naar de geest afwij
ken van de historische verwor
venheden van het schoolpakt. 
Daarom willen wij ons zelfstandig 
Vlaams onderwijsbeleid levens
krachtig houden door het afslui
ten van een eigen Onderwijspal<t 
Wij willen een eigen Onderwijs-

VU is pluralistische 

dri j f 

het pluralisme. Tot op vandaag 
tevergeefs, onder meer omdat Vla
mingen en Franstaligen verschil
lende konkrete visies ontwikkelen 
over een totaal verschillend ge
groeide schoolsituatie langs 
weerszijden van de taalgrens. De 
nationaal gehouden besluitvor
ming, waarborg tegen de levens
beschouwelijke onderdrukking, 
werkt dan ook remmend op de 
verdere levenskracht van het on
derwijs. 

Naar een Vlaams 
Schoolpakt 
Voor de Volksunie is het federalis
me een middel om onze gemeen
schap de grootst mogelijke zeg
genschap te geven. Het is voor 
ons dan ook vanzelfsprekend dat 

paktkommissie waarin allen, on
geacht de levensbeschouwing, 
evenveel waarborgen bezitten. 
Over de stipte naleving van de 
schoolvrede, de eerlijke verhou
ding tussen de netten, de volko
men vrijheid van schoolkeuze, 
een billijke verdeling van lasten 
en voordelen gestoeld op het 
evenwicht tussen de verschillen
de denkrichtingen. 
Aan het Rijksonderwijs moet een 
zelfstandig statuut worden toege
kend. Alleen op die manier kan de 
begrijpelijke vrees worden weg
genomen dat dit onderwijsnet 
door een politieke meerderheid 
zou worden beknot. Deze eigen 
struktuur, bv. onder de vorm van 
een onafhankelijke openbare in
stelling, zou geleid worden door 
de uitgesproken voorstanders 

Jaak Vandemeulebroucke 

van dit onderwijs. Op die manier 
zou de onderwijstaak in grotere 
vrijheid en onafhankelijkheid kun
nen uitgeoefend worden en 
wordt de minister van onderwijs, 
boven alle netten uit, de koördina-
tor van heel het schoolgebeuren. 

Haast en spoed... 
De kulturalizering van het onder
wijs zal dan ook met omzichtig
heid, zorg en geduld moeten ge
paard gaan. Zo zou in een eerste 
faze de kulturalizering van het 
Schoolpakt moeten uitgetest wor
den op de stipte bereidheid van 
de katolieke meerderheid om de 
vrijzinnige minderheid als even
waardige gesprekspartner te ont

moeten in de Vlaamse Onderwijs-
paktkommissie. Ondertussen kan 
misschien een Regenngskommis-
saris belast worden met de uit
werking van een gemotiveerd 
voorstel tot omvorming van het 
Rijksonderwijs tot een zelfstandi
ge inrichtende macht. 
Na de faze van groei naar ver
draagzaamheid, komt ongetwij
feld de faze van een eigen onder
wijsbeleid in een spontaan, plura
listisch en kompleksloos Vlaande
ren. Om dit alles tot een goed ein
de te brengen is de Volksunie als 
pluralistische partij de vanzelf
sprekend aangewezen motor 
Jaak Vandemeulebroucke, Ad-
junkt-Kabinetschef, Opdracht
houder voor onderwijs 
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EEN STERKE 
VISIE OP 
DE POLITIEKE 
AKTUALITEIT. 

„Wij"-advertentie! I 

UIT HET HART VAN DE 
VLAAMSE OPINIE. 
Barrikadcnplein 12 - lOOOfirussel 
Tel: 02/219.49.30 

Deze dagen — in fiet volle 
van de hernieuwingsperiode 
— begint ons weekblad een 
bescheiden publiciteitscam
pagne in een aantal tijdschrif
ten. 

Naar gelang de politieke aktu-
aliteit kan de tekst van onze 
advertentie aangepast wor
den. 

Ten behoeve van de VU-afde-
lingen die een eigen blad uitge
ven stelt de redaktie deze 
advertentie ter beschikking 
van de VU-afdelingen die er 
om vragen. 

Deze advertentie kan naar ei
gen goeddunken gebruikt wor
den, weliswaar in zijn oor
spronkelijke vorm. 

De redaktie stelt echter wel 
voor buiten kader het adres te 
plaatsen van de plaatselijke 
«WIJ "-propagandisten of de 
adressen waar in de gemeen
te of de streek « WIJ » te koop 
Is. Dat kan een kiosk in het 
station zijn, een VU-lokaal, het 
Vlaams-sociaal centrum, 
enz... 
VU-afdelingen, kantonnale VU-
besturen of arrondissemen
ten, besturen die er warmpjes 
inzitten, kunnen deze campag
ne een ruggesteuntje geven 
door bv. een ruimte af te 
huren in een regionaal publici-
teitsblad, zo mogelijk verge
zeld van de plaatselijke adres
sen waar « WIJ » te koop is of 
een abonnement kan geno
men worden. 

Afdelingen kunnen deze 
«WIJ "-advertentie gratis be
komen door een eenvoudig 
briefje naar «WIJ», Barrika-
denplein12, 1000 Brussel. Of 
een telefoontje: 02/219.49.30. 
elke voormiddag. 

Veel sukses I 

Hernieuwing 78-79 

De hernieuwing op «WIJ» 
loopt vlot, de werving is — 
waarschijnlijk wegens de wer
velende politieke toestand — 
iets trager op gang gekomen. 
Toch lopen reeds heelwat 
nieuwe abonnementen op het 
sekretariaat binnen zodat 
waarschijnlijk in het volgende 
nummer reeds een eerste 

TOP-20 kan gepubliceerd wor
den. 
Wie nog geen brochure met 
de prijzen bekomen heeft 
neemt kontakt op met het 
sekretariaat. 
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Met het VNJ naar Zuid-Tirol 
Het Vlaams Nationaal Jeugdver-

bond (VNJ) plant voor augustus 1979 

een verbondskamp in zuid-Tirol ; op 

zichzelf een niet zo denderend feit, 

ware het niet dat men met dit eveme-

ment veel meer bedoelt dan alleen 

maar een ontmoeting tussen jonge

ren van beide volkeren. Een en ander 

kwam ter sprake ti jdens het Lus-

trum-Herfstbladerenbal, dat meteen 

de aanloop wou zijn tot dit kamp. 

Uit een gesprek met de heer Beeck-
man, van het Jongerensteunkomitee, 
onthielden wij dat er van beide kanten 
behoefte bestond om elkaar zo ruim 

mogelijk te leren kennen. Daarom wil 
het VNJ niet enkel 14 a 18-jarigen 
naar Zuid-Tirol afvaardigen, maar 
denkt het ook aan een zo groot moge
lijke deelneming van volwassen sym-
patizanten, wat meteen voor het mooie 
en schilderachtige Zuid-Tirol een 
stukje toeristische promotie betekent. 
En er zijn volgend jaar nog de Europe
se verkiezingen. Met het oog daarop 
is het alleszins nuttig dat er kontakten 
worden gelegd tussen mensen uit par
tijen, van wie het programma ont
staan is uit eenzelfde drang naar zelf
bevestiging. In een verenigd Europa 
zullen de volkeren elkaar nodig heb
ben... 

Het opzet 

bestaat er nu in dat van 3 tot 16 
augustus 1979 een aantal 14- tot 18-
jarigen van het verbond, vergezeld 
door een zo groot mogelijke groep 
ouders en sympatizanten, naar Zuid-
Tirol trekken 

Wat ginder juist gebeurt ligt nog niet 
volledig vast en zal ook voor een 
gedeelte ter plaatse bepaald worden 
Feit is dat de muziekkapel zeker mee
gaat en dat het VNJ er verbroedert 
met de Zuidtiroolse Padvinders. 

Mensen die voor dit initiatief geïnte
resseerd zijn kunnen kontakt opne
men met de heer Beeckman, Valken-
putstraat 31 te 2200 Borgerhout, tel. 
031/21.95.17. (wd) 

Grote 
VU-meeting 
te Herentais 
Op donderdag 9 november 1978 
heeft een grote openbare VU-mee
ting plaats in zaal «Funkis», Markt, 
Herentais om 20 u. 

Sprekers zijn de h. Hugo Schiltz, VU-
voorzitter en de h. H. de Bruyne, minis
ter van Buitenlandse Handel. Voor de 
kulturele omlijsting zorgen August en 
An Laureys, orgel en zang en Betty 
Obbels, Kempische liedjes. Deze mee
ting wordt georganizeerd door de 
Volksunieafdelingen Herentais, He
renthout Kasterlee, Lille en Grobben-
donk. 

GEMEENTE 
EKEREN 

Bij het gemeentebestuur van 
Ekeren is een tijdelijke half-
tijdse betrekking van MAAT
SCHAPPELIJK ASSISTENT 
vakant. Inlichtingen en voor
waarden te bekomen op de 
gemeentesekretarie, Velt-
wycklaan 27 Ekeren. 

Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan 
de h. Burgemeester der ge
meente Ekeren uiterlijk op 
30 november 1978. (Adv. i89) 

Aanbevolen huizen 
M A T R A S S E N P L A T T E A U 

A l le m a t e n , alle s o o r t e n , o o k 
m e d i k a l e e n ant i -al lergisé'he ma-
t r a s s e " 

P l a t t e a u - L i e v e n s , P o r t u g e e s 
s t r aa t 9, 1780 T e r a l f e n e , t e l . 
053 /66 .74 .56 . 

V O E D I N G - O E P O L D E R . 

P o l d e r s t r a a t 12, 8 4 5 8 O o s t d u i n -
k e r k e 

Fru i t en g r o e n t e n enz . . . 
D u b b e l e v a l o i s - z e g e l s aan a l le 
l e d e n . 

J E F T H I J S 

A l l e v e r z e k e r i n g e n 

K o n i n g L e o p o i d l a a n 1, 
3 1 8 0 W e s t e r l o Tel 014-54 4 8 0 7 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcelta Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Mel le -
tel. 091-30.06.53 

I D E L - T e l . 011-53.43.49 

G e l e g e n h e i d s g r a f i e k : H u w e l i j k • G e 
b o o r t e . Z e l f k l e v e n d e p l a k b a n d en et i 
k e t t e n . H o u t e n d r u k l e t t e r s - Rek lame-
k a l e n d e r s 

De prijsbr 
van het goede n 

KEUKENS SANITAIR. 
VERWARMING 

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

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u Zondag gesloten 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE 4 ZONEN. 
Perfekte afwerking • juiste tin
ten Affhgemstraat 18. 1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek) Tel 
053/6682 36 

drukkerij edwig van daele 

lindestraat 59.9280 overmere 

tel. 091-67.64.33 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN.en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stri jtem 
Tel. 054/33.37.56 

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

eker 
neubel 

K«» i7< :> rc t r aa t 9 f m a r l r t l 

2000 Antwerpen Ternat 
031-36.45.31 02-582.22.22. 

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

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 
Typo-offset De Riemaecker 
pvba Nukerkeple in 9, 9681 
MAARKEDAL 

uitvoerder «Wij Vlaamse 
Ardennen». Tel. 055-21.14.04. 
Eén- en meerk leurendruk-
werk, ontwerpen en kleu
ren maquettes. 

KLEDING OKTAAF 

LEBBEKE & BERLARE 

Th. WILLEMS 

Schri jnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraal 57. 

9300 AALST 

Tel. 053-21.83.90 

MARC A D A M S 

Mechanische schri jnwerker i j 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.48.75. 

GROEP A 2000 
Land van Waaslaan 50, 

St.-Amandsberg - Te l 091/28.22.44 

ALLE LENINGEN 
Persoonlijke leningen -

Financier ingen - Hypoteken 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe, restaurant speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/66 87 40 

DE OUDE KRING 
Cafe vu- lokaa l 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

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

DE LANDSKNECHT 
Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 
Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen 

Tel 031/37 45 72 

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

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsesiraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

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

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel. 031-8.15.68 

A . L J ~ A . L I keuken- en badkamer inr icht ingen 

deel u i tmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG ; 

J A N C T A E S Zwanenstraat 1, 
Tel. 011/22.23.22. Hasselt (centrum) 

. U ILENSPIEGEL-
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24.1742 Ternat 
Tel 582 13 45 

Volksunielokaal 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST-NIKLAAS. 
Tel 031/76 73 44. 

Restaurant met verschil len
de specialiteiten Taverne 
met Vlaamse specialiteiten, 
zoals koni jn. Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel 

Feestzaal ter beschikking, 
tot 120 personen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

Koff iebranderi j S A N O 

Wjt tmannstraat 36 
Schaarbeek (tel. 02-734.56.09) 

— De enige koffiebranderij In het Nederlands vermeld in 

de telefoongids. 

— Wij leveren thuis. 

VAN ACCOLYEN -
VAN THEMSCHE 

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

Bauknecht-Center 
Verkoop van onderdelen. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel. 031/53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

CARROSSERIE VAN HOUDT 
Alle carrosserieherstel l ingen 

Lange Winkelhaakstraat 46, 

2000 Antwerpen 
Tel. 031/32.26.14 

(gaatöof i e lKei)er 
2152 Wechelderzande 

Dagmenu van 12 to l 14 u. 
Extra zondagmenu. 
Tel. 031/12.07.12 

Makelaarskantoor 

VERHAEST- PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -

verzekeringen, 

Kerkstraat 2a, 8060 

ZWEVEZELE, 

tel. 051-61.16.07 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

VOEDING . DEPOLDER -
Polderstraat 12, 8458 Oostduinkerke 

Fruit en groenten enz... 

Dubbele valois-zegels aan alle 
leden. 

Steeds welkom 
in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan I I . G o o i k 
054-33.48.57 

Uw tweede t hu i s ! 

EJN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tol 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 1402 

D A N N V S C L U B pvba Café - Snack 

Zaal voor feestel i jkheden. Koolmijn-

laan 15, BERINGEN - 011-436.376 

Industriële brood- en banketbakkeri) 
en roomiis 

Wil f r ied BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47. UITBERGEN 

Tel. 091-67.57 12 

D E C R A E N R O M p v b a 
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 4642 

F R I T U U R - E E T H U I S I N G R I D 
O lensewegr 4 1 , W e s t e r l o 

( V o o r t k a p e l ) , t e l . 014-21.36.96 
V r a a g p r i j z e n v o o r u w f e e s t m e -
nu's . S p e c i a l i t e i t e n . 
A l l e d a g e n v e r s e m o s s e l e n 

MARCEL MERTENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55-- 1810 Wemmei 
Tel. 02-478.57.27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 

WINKELIER, 

HANDELAAR.. . 

... v raag eens 
naar de 

gunstvoorwaarden 
van een 
« aanbevolen huis ». 

02-219.49.30 

« 
". 
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Vujo wil 
meer bomen 
te Ekeren 
Onder het motto «Bomen in de 
straat» voeren de Volksuniejongeren 
van Ekeren een groenaktie. Het is 
inderdaad hoogstnodig dat Ekeren al
les op alles zet om niet volkomen te 
verstedelijken. Ekeren moet een gezel
lige, groene, rustige en veilige gemeen
te zijn. 

Vooral in het Jaar van het Dorp past 
het hieraan aandacht te besteden. De 
Vujo eist dan ook dat in alle straten 
waar geen aanplantingen gebeurden, 
en dat zijn er nogal wat dit zo snel 
mogelijk zou gebeuren! 

Veiligheid 
De Vujo-Ekeren vraagt ook de aan
dacht voor een ander probleem. Het 
is inderdaad, ondanRs herhaald aan-
dnngen, nog steeds mogelijk dat men 
in de Lod. Andersonstraat zo maar de 
spoorweg opstapt. Gemeente en Be
stuur der Spoorwegen zouden hier 
«om allerlei redenen» niets aan kun
nen verhelpen. 

Vujo plant daarom op zaterdag 28 
oktober een aanplantingsaktie langs-
heen de spoorweg. We komen samen 
om 15 u. in de desbetreffende straat 
Iedereen die wil meewerken aan de 
bevordering van het groen en de vei
ligheid in Ekeren is welkom en hierme
de ook uitgenodigd. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

KflL€nD€R 
OKTOBER 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
I demokratische prijzen, 

uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/81 88.41 

Kortnieuws 
uit Antwerpen 

Dienstbetoon 

Telkens op maandag op het sekreta-
riaat Wetstr 12, door Volksvertegen
woordiger A. De Beul, van 14 tot 19 u 
Tel 3684.65. 

Elke woens- en zaterdag, door G. Ber
gers die het diénstt)etoon verzorgt 
van minister H. de Bruyne. Bij Bergers 
thuis, St-Jansvliet 19. Antw Tel 
33.91.65. 

OCMW op afspraak met dr De Boel • 
tel 33.9790 of De Laet: 3866.92 

Nieuw 

Op het sekretariaat Wetstr. 12 Antw. 
Nieuwe Badges «Vlaanderen Mijn 
Land» per stuk lOfr En weer een 
nieuwigheid sterke brede plastiek 
boodschaptassen met VI. Leeuw, per 
stuk 4 fr. 

Ledenhernieuwing 

Het lidmaatschap voor het jaar 1979 
kost 150 fr. voor een hoofdlid en 75 fr 
voor een bijlid. Bespaar onze be
stuursleden de moeite om dagenlang 
rond te lopen om overal het lidgeld 
voor 1979 te komen ontvangen. Stort 
nog heden uw hernieuwing voor 
1979 KB 404-3036801-74 van VU-
Antw. Stad. (met vermelding lidq. 
1979) 

Gemeente EDEGEM 
Volgende betrekkingen zijn te begeven: 
Een betrekking van OPSTELLER(STER) en een werf-
reserve wordt aangelegd 
Bruto aanvangswedde: 25.153 fr. per maand (index 
inbegrepen) -i- haardgeld (1.728 fr. voor gehuwden 
en 864 fr. voor ongehuwden). 
Voorwaarden: 18-40 j. , Belg militieplichten volbracht 
(mann. kand.), goed zedelijk gedrag, diploma hoger 
secundair onderwijs, medische goedkeuring. 

Een betrekking van BIJZONDER GESCHOOLD AR-
BEIDER(STER) B - AUTOMECANICIEN 
Bruto aanvangswedde: 24.865 fr. per maand (index 
mbegrepen) -i- haardgeld (1.728 fr. voor gehuwden 
en 864 fr. voor ongehuwden). 
Voorwaarden : 21-40 j. , Belg, militieplichten volbracht 
(mann. kand.), goed zedelijk gedrag, diploma, lager 
secundair technisch onderwijs automechanica -i- 5 
jaar ervaring in het beroep. 

Aanvrageni 
Eigenhandig geschreven, uiterlijk op 10 november 
1978 op een postkantoor afgegeven, vergezeld van 
een eensluidend verklaard afschrift diploma (-t-
bewijzen van vakpraktijk voor automecanicien) De 
overige bewijsstukken zullen gevraagd worden na 
het eventueel lukken in het voorgeschreven eksamen. 
Verdere inlichtingen: gemeentesekretariaat tel 
57.01.18 toestel 403. 

^ (Adv.) 

Kortnieuws 
uit Merksem 

Hij is weer op komst 

De fijne, smakelijke marsepein, natuur
lijk. Bestellingen worden vanaf heden 
reeds genoteerd op het VU-sekreta-
riaat Trammezandlei 11 en in lokaal 
Breydel, Fr de l'Arbrelaan 12. Wat U 
dat zal kosten' Ach, voor 170 fr. 
krijgt u een volle kilogram. Indien u 
bestelt vóór 20 november kan de leve
ring gemakkelijk gebeuren voor de 
feestdagen. 

60 jaar geleden 
Inderdaad zal het op 11 november 
juist 60 jaar geleden zijn dat in 1918 
de Wapenstilstand werd afgekondigd. 
Dit feit mag ook te Merksem niet 
onopgemerkt voorbijgaan en zo wor
den hierbij reeds alle leden en sympa-
tizanten van VOS-Merksem/Schoten 
verwittigd dat zij verwacht worden op 
zaterdag 11 november e.k vanaf 20 u. 
30 u in lokaal Breydel, Fr. de l'Arbre
laan 12 te Merksem. 

Borgerhout 
Herinnert u zich onze biezonder lekke
re marsepein van vonge jaren nog ? 
Hij IS eindelijk weer te verkrijgen in 
verpakkingen van 1 kg (170frJ en 
1/2kg(85frJ. 
Draal met en bestel op nummer 
35.36.58 van het sekretanaat dinsdag, 
donder- en zaterdag van 10 tot 
15 u. 30 en buiten deze uren op num
mer 83.42.96 van mevr. Van Geert-Vo
gels 

10% vrV.U. leden 
KOSTUUMS 

27 

27 

27 

28 

28. 

30 

BOECHOUT: gezellig samenzijn met Breugeltafel voor VU-le-
den en sympatizanten om 20 u. 30 in Gildenhuis. Nadien stemmi
ge dansmuziek. Inschrijvingen 295 fr. bij alle bestuursleden. 
BORGERHOUT: algemene ledenvergadering met als gastspre
ker Germain De Rouck over «Van het unitaire Belgié naar een 
federaal en sociaal Vlaanderen». Om 20 u. 30 in De Nieuwe 
Camot Carnotstraat 
WOMMELGEM: VUJO vertoont «Quo vadis Peru, en de 
beklimming van de Huascaran ». Om 20 uur in lokaal « Den Klau-
waert Dasstraat 23. 

oS"The^pïot'.rnkom°70'^ '" ^^ '̂ ^^ "^^ ' ^ « - « -
BERIJVAR-HEIKANT: Vlaams herfstbal om 20 u. 30 in zaal 
Famiha. Ori<est: Sioux Ensemble. Inkom. 60 fr. 

film"!.' ï ' ^ ' ^ f A " ^ ? ^ o * ' ?^9an,zeert een voordrachtavond met 
5n °rf ' /""^- '^^"'^^ Spreker • senator Wim Jonssen. Om 20 u 
30 in Hof van Aragon. 

Vormingscentrum Dosfel deelt mee 
U « * \ / « i I _ , f.^ Het Vormingscentrum Lod. Dos
fel organizeert opnieuw een 
reeks interessante kursussen. 
Wie interesse heeft voor één 
van deze of andere kursussen, 
wie meer wil vernemen of de 
publikaties van het vormingscen
trum neemt kontakt op met. 
Vormingscentrum Ld. Dosfel 
vzw., 
— Bennesteeg 4 te 9000 Gent 
(091-23.08.24) 
of 
— Tnbunestraat 14 te 1000 
Brussel (02-219.12.02) 

* 
Op 7 november a.s. begint in 
-Westrand» te Dilbeek de kur-
sus «Het geld van de Vlamin
gen». De kursus wordt ingeleid 
door M Van Haegendoren en 
bestaat uit vijf delen. 

* 
Op 16 november as. begint te 

Sint-Niklaas een kursus -Socia
le Zekerheid voor Iedereen ». De 
kursus bestaat uit 8 delen en 
loopt tot midden januari 79. 

* 
Op 28 november a.s. begint te 
St-Niklaas een vierdelige kursus 
«Inleiding tot de psychologie». 
Voor deze kursus is geen voor
afgaande opleiding nodig. 

* 
Op 15 november a.s. begint te 
St-Niklaas een kursus «Kunst 
zien en begnjpen». De kursus 
bestaat uit 5 delen en wordt 
besloten met een bezoek aan 
het Museum voor Moderne 
Kunst te Gent 

* 
Voor de kursussen die te St-Ni
klaas doorgaan kan men even
eens inlichtingen bekomen in het 
Centrum voor Man, Vrouw en 
Gezin, 031-77.1400 

VESTONS-BROEKEN-PAROESSUS 
OOK 'JAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52, Antwerp«n. 

TeL 031-3135.83 

GEMEENTE EKEREN 
Bij het gemeentebestuur van 
Ekeren wordt een werfreser-
ve aangelegd van tijdelijk 
part-time en/of full-time 
SCHOONMAAK- EN VES
TIAIRE PERSONEEL voor 't 
gemeentelijk zwembad. In
lichtingen en voorwaarden 

te bekomen op de gemeente-
sekretarie, Veltwycklaan 27 
Ekeren. 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan 
de heer Burgemeester der 
gemeente Ekeren uiterlijk 
op 30 november 1978. (Adv. IM) 

% 

.̂ ^ 

^J sti j lmeubelen 

% 

p.v.b.a. 

't 
.^ 

Ingenieursbureau B . T - I . W . N V 

6 Frans Hals vest -

MECHELEN 

• Bureau voor 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 

* Burgerli jke bouwkunde: 
beton- en 
metaalkonstruktles 

•*• Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

* Wegen- en 
rioleringswerken 

• Ontwikkeling en 
toepassing van de 
leefmilieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en Industriële 
afvalstoffen 

^^ 

Echte originele stijlmeubelen die -
buiten enkele eksemplaren - on
vindbaar zijn geworden hebben 
een geweldige en steeds hogere 
waarde, te danken aan het mate
riaal en konstruktietechniek die 
eeuwen getrotseerd hebben. Het 
oude beproefde ambacht wordt 
in Kunstwerkstede Tony Water
schoot weer uitgeoefend zoals 
weleer en geeft als resultaat een 
meubel zoals het autentieke, ge
raffineerd van vorm en afwer
king. 

Maak een uitstap naar onze nieu
we meubelzaak 

TER S C H O O T E P.V.B.A. 
Eegenen, 
9328 S C H O O N A A R D E , 

Steenweg Wetteren-Dender-
monde 
Tel. 052/42.21.56 

Sluitingsdag:, 
Donderdag 
Openingsuren 10-12 
en van 13 tot 19 u. 30 

Eegene-
Schoonaarde 

015/20.33.14 

't 
^ Dendermonde Steenweg Gent 052/42.21.56 

^^ ^^ ^^ ,ii^ ^^ ^^.^^ ^^ 
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Tl/-PROGR/^MMKS 

V 

Donderdag 
26 OKTOBER I 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Kuifje. — 18.05 Rondomons. — 
18.30 Huize Westway (fJ. - 18.55 
Filopat en Patafil. — 19.00 Sporttri-
bune. - 19.30 Kijk uit - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Jubileumkoncert 
25 jaar Vlaamse televisie, — 21.40 
Panorama. — 22.05 Jubileumkon
cert 25 jaar Vlaamse televisie. — 
23.20 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Martin Luther King (dokJ. — 
21.00 In de schaduw (dokJ. — 
21.20 Première. 

NED. 1 
18.30 Sesamstraat (O. - 18.45 
Paspoort — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Barbapapa. - 19.05 Twee 
voor twaalf. — 19.45 Rockford 
Files (f J. - 20.35 De werkelijkheid 
van de media (dok.). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.10 Stichting «Vluchte
ling 1976 -. - 22.25 De laatste der 
walvissen CdokJ — 23.01 Turnen 
(WK). - 23.36 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Avro's top-
pop. - 20.00 Nieuws. - 2057 
Avro's puzzeluur — 21.30 Wie 
betaalt de veerman ? (f.). - 22.20 
Televizier magazine. — 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
Muppet show. — 18.30 Zigzag. — 
19.15 Antenne-soir. - 19.30 
Nieuws. — 20.00 Biologisch tuinie
ren. — 20.20 L'Homme qui voulut 
être roi, - 2225 Nieuwa - 22.40 
Le carrousel aux images. 

ARD 

16.10 Nieuws. — 16.15 Sle-er-es. 
- 17.00 De Zeeotter (dokJ. -
17.10 Hier ist Köln. - 17.50 
Nieuws. — 18.00 Intermezzo-lnfor-
mationen. — 18.15 Abenteuer 
Landstrasse. — 19.15 Hier und 
heute. — 19.45 Spiel urn 4tel vor 8. 
- 20.00 Nieuws. - 20.15 De 
zaak D (dokJ. - 21.00 Aus fernen 
Tagen. — 21.45 Sterns Stunde 
(dokJ. — 22.30 Tagesthemen. -
23.00 WK Kunsttumen. - 00.00 
Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Sindbad. 
— 17.40 Die Drehscheibe. — 
1820 Die Tony Randall-Show. -
19.00 Nieuws. - 19.30 Hallo Peter 
(show). — 20.30 Nobzen aus der 
Provinz. — 21.00 Heute-journal. — 
2120 Joop den Uyl (portret). — 
22.20 Chomas Trommel (f.). — 
020 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.35 Regionale 
magazines. — 13.50 Objectif san
té. - 14.00 Les 24 jeudis. - 18.02 
A la bonne heure. — 18.27 Pour 
chaque enfant — 18.32 LTIe aux 
enfants. — 19.10 Les Tifins. — 
19.15 Une minute pour les fem
mes. — 1920 Gewestelijk nieuws, 
— 19.45 Politieke partijen. — 
20.03 Nieuws. — 20.30 Le temps 
des as (fJ. - 2127 Euro 9 — 
22.30 Turnen (WK). - 23.00 Cinè 
première. — 23.30 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Typhelle et Tourteron. — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Cannon (fJ - 15.55 L'lnvitè 
du jeudi. — 17.25 Fenétre sur.. — 
17.55 Recre A 2. - 18.35 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top club. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Serge 
Lama (show). — 2315 Nieuws. 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 

Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 II ètait une fois Itiomme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Rosebud. (fJ. - 22.30 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.20 
Autopatrouille (f J. — 17.50 Cinq a 
sept variétés et service. — 18.00 
Le coffre-fort. — 18.05 Cinq a 
sept actualités. — 1820 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 No-
ney. (fJ. — 21 00 Les sept voleurs 
(fJ. - 22.30 Horoskoop. - 22.32 
Programma-overzicht 

Vrijdag 
27 OKTOBER 

BRT 1 

Schooltelevisie. — 18.00 Oum, de 
witte dolfijn (fJ - 18.15 Klein, 
klein kleutertje. - 18.30 Open 
school. — 19.00 Lachertjes. — 
19.05 «K.S.A.-V.K.S.J. nu» (por
tret). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Schiet niet op de sheriff (western). 
— 21.45 «Zicht op verzien» (25 
jaar Vlaamse TV). - 22.35 
Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Dagboek van een herders
hond (fJ - 21.15 Noord-Zuid 
(praatshow). — 22.30 Dag aan 
dag. 

NED. 1 
10.30 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat (f.) — 18.45 Paspoort. 
- 18.55 Nieuws. - 18.59 Wie 
van de drie ? — 19.30 Sterrenslag 
1978 (show). - 21.20 Gesprek 
met de minister-president — 
21.35 Nieuws. - 21.55 Voor de 
vuist weg. — 23.05 Klein is moei
lijk (DokJ - 23.35 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Wickie de 
Viking (fJ - 1927 De Muppet-
show. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Sanford en zoon (f J — 20.55 Ben
ny Hill Show. — 21,30 Pagnol-se-
rie (Fanny). - 22.26 Brandpunt 
— 23.01 Heel de mens. — 23.36 
Nieuws. — 23.41 Sport extra. 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie. — 18.00 De 
Muppetshow. — 18.30 Zigzag. — 
18.45 Sept sur sept — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 A suivre. — 21.50 Nieuws 
— 22.05 Hollywood story: Frank 
Capra (film). 

RTB 2 
18.45 Savoir vivre. — 19.55 Gas
ton Phebus, le lion des Pyrenees 
(f.) — 20.45 Vendredi sports. 

ARD 
16.10 Nieuws. - 16.15 Kamp
uchea 1978 (dokJ - 17.00 Joker 
(film). - 17.45 Der 7. Sinn. -
17.50 Nieuws. - 18.00 Intermez-
zo-lnformationen. — 18.40 Reich 
und Arm (f.) — 19.15 Hier und 
Heute. — 19.45 Hit um 4tel vor 8. 
— 20.00 Nieuws - 20.15 In Colo
rado ist der Teufel los (Western) 
- 21.40 Sterns Stunde (dokJ -
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Der 
7. Sinn. - 23.05 Tatort (f J - 0.55 
Nieuws. 

ZDF 
16.45 Nieuws - 16.55 Schüler-Ex-
press. — 1740 Die Drehscheibe. 
— 18.20 Eten voor drie (filmpje) 
— 18.40 De bezeten beambte 
(filmpje). - 19.00 Nieuws. — 
19.30 Auslandsjournal. — 20.15 
Aktenzeichen : XY... ungelöst — 
21.15 Zauberhafte Zaubereien 
(show) — 22.00 Heute-journaal. 
— 22.20 Aspekte. - 22.50 Akten
zeichen : XY.. ungelöst. — 23.00 
Sport am Freitag. - 23.50 Wir 
Zwei (film). — 1.15 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws — 13.35 Regionale 
programma's. — 17.57 A la bonne 
heure. — 18.27 Pour chaque en
fant. — 18.32 L'ile aux enfants. — 
18.55 Les Mohicans de Paris (fJ 
— 19.15 Une minute pour les fem
mes. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
— 19.45 L'inconnu de 19.45. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Au thèètre 
ce soir (twee toneelstukken). — 
22.05 Turnen (WK). - 23.05 
Nieuws. 

A 2 
13.50 Typhelle et Tourteron (fJ — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 La chasse aux hommes (f.) 
- 16.00 Delta. - 17.25 Fenétre 
sur... — 17.55 Recrè A 2. — 18.35 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 Top club. — 
20.30 Mèdecins de nuit — 21.30 
Apostrophes. — 22.40 Nieuws. — 
22.47 Une question de vie ou de 
mort (film). 

FR. 3 
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 II ètait une fois l'homme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 De transplantatie van orga
nen (dok.) — 21.30 Marine au 
pays des merveilles (tv-spel). — 
22.25 Nieuws. 

LUX. 
12.15 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.50 
L'Atout-cuisine du chef. — 18.05 
Le coffre-fort. — 18.10 Les collec-
tionneurs. — 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 Wed
strijd voor amateur-cineasten. — 
21.00 Le grand secret (dokumen-
taire). 

BRT 
14.30 Het circus (film). — 15.40 
Het levende spook (film). — 16.00 
Open school. — 1800 Kuifje. — 
18.05 Francis op de renbaan 
(jeugdfilm). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Zwart-wit (f). - 20.35 Het 
jaar 8 (show). — 21.25 Dodencel 
(film). — 23.00 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. - 15,32 Naar de 
overkant — 16.17 Ren je rot — 
16.52 De Tros Penalty Bokaal. — 
17.10 Tros sport. — 18.30 Sesam
straat — 18.45 Paspoort. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Barbapapa. — 
19.05 Met Jeffrey Boswall op safa
ri in Mexico (reportage). — 19.30 
Tommy en Chariie (fJ. — 19.55 

Sonja's goed nieuws show. — 
21.05 George en Mildred (f.). — 
21.37 Nieuws. — 21.55 Vara-visie-
sport — 22.35 Bette Midler in Hol
land. - 23.50 Nieuws. - 23.55 
Bette Midler in Holland (vervolg). 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.50 De Tros 
top 50. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Teleraadsel, — 20.40 De dame 
van Duke Street (f). — 21.30 Aktua-
TV. - 22.00 Keetje Tippel (film). 
- 23.30 Tros Sport. - 23.45 Tele
raadsel. — 23.55 Nieuws. — 24.00 
Sport extra. 

RTB 
15.45 Jardinage. — 16.15 Interwal-
lonie. — 17.15 In mate d'icole 
coumme ign'a pont — 18.35 De 
gestolen juwelen. — 18.40 Folllies. 
— 19.10 Antenne-soir — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Operatie Ana
conda (dok.) — 20.25 Un homme 
et une femme (film). — 22.05 
Cinèscope. — 23.05 Nieuws. 

ARD 
14.25 Nieuws - 14.30 Sesam-
strasse. — 15.00 Heimweh (jeugd
film). - 16.30 ARD-Ratgeber. -
1715 Kirche ohne Bischof. — 
17.45 Nieuws. - 17,48 Die Sport-
schau, — 18.30 Reich und Arm. — 
19.15 Hier und Heute. - 19.45 
Der 7.Sinn. - 19.50 Kurz vor 8 
(tekenfilm). - 20.00 Nieuws. -
20.15 Am laufenden Band. — 
21.45 Nieuws. - 22.05 Unter Pira-
tenflagge (film). — 23.40 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. — 17.05 Landerspie-
gel. — 17.55 Sechs Millionen (f.). 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Direkt 
— 20.15 Schick mir keine Blumen 
(film). - 21.50 Nieuws - 21.55 
Das aktuelle Sport-Studio. — 
23.30 Der Kommissar (f.). - 00.30 
Nieuws. 

TF1 

12.12 Regionaal magazine. — 
12.27 Les Tifins - 12.30 La vie en 
vert. - 13.00 Nieuws. - 13.33 Le 
monde de l'accordéon. — 14.05 
Toujours le samedi. — 18.05 Tren-
te millions d'amis. — 18.35 Les 
Tifins. — 18.40 Magazine auto 
moto 1. — 19.13 Six minutes pour 
vous défendre. — 19,20 Nieuws, 
- 19,43 Clic et Clac. - 19,45 L'in
connu de 19.45, — 20,00 Nieuws, 
- 20,30 WK Turnen, - 21,42 Le 
voyage dans l'inconnu (f.) — 22.45 
Télé-foot 1. - 23,45 Nieuws. 

A 2 

1230 Samedi et demi. - 13.35 
Des animaux et des hommes. — 
14.25 Les jeux du stade. — 17.10 
Salie des fétes — 18.00 La cour-
se autour du monde. — 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19,45 Top 
Club, - 20.00 Nieuws. - 20,35 Le 
temps d'une rèpublique (f), — 
22,05 Alain Decaux raconte, — 
22,50 Figaro-ci, Figaro-Ia, — 23.30 
Nieuws. 

— Network, satire waarin het manipulatievermogen van het TV-medium 
op verrassende wijze wordt blootgelegd. 
— Woensdag 1 november om 20 u. op RTB 1 

FR 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 19.10 
Nieuws. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 La Polonaise 
(film). - 22.00 Nieuws - 22.15 
Thalassa. — 22.35 WK schaken. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
16.32 Super juke-box. - 18.00 De 
Theems. — 19.30 Aventures des 
hommes. — 19.55 Aujourd'hui en 
bref. - 20.00 Chaparral (fJ. -
21.00 L'étrange monsieur Victor 
(film). - 22 25 Horoskoop, 

Zondag 

[ 29 OKTOBER 

BRT 

9,00 Voor boer en tuinder, — 9,30 
Doe mee. — 10.00 In de voetspo
ren van Karel van de Woestijne. 
— 11.00 Konfrontatie (debaü. — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.30 Open school. — 
15.00 Sesamstraat — 15.25 In 
onbekend Zwitseriand. — 16.05 
WK Turnen. - 16.50 Meridiaan 
(dokJ. — 17.15 Sportuitslagen.-
117.20 Tenuto. - 18.30 Kuifje. -
18.25 Van Pool tot Evenaar. Chi
na. - 19.45 Nieuws. - 20.00 
Sportweekend I. — 20.30 Alle 
schepsels, groot en klein (f). — 
21.20 Mezza Musica. - 2220 
Nieuws. 

NED. 1 

11.00 Omroepparochie. — 16.00 
Teleac. — 17.00 Wat gaat ons dat 
aan? (dok.). - 18.30 Teleac. -
19.00 Nieuws. — 19.05 Thessaloni-
ca, een stad vol gevaren, — 19,20 
Cantate Domino, — 19,55 De 
Amazone (dok,), — 20,35 Ja, na
tuurlijk, — 22,05 Ander Nieuws, — 
22,40 Nieuws. — 22.45 Landelijk 
pastoraal overieg. 

NED. 2 

17.00 Nieuws - 17.02 Studio 
sport. — 17.45 Verre volkeren 
(dok). - 18.30 Sesamstraat — 
18.45 Horizon. - 1920 Studio 
Sport 2. — 20.30 Humanistisch 
verbond. — 20.40 Mary Hartman, 
Mary Hartman (fJ. - 21.30 Hoe 
links IS de Amenkaanse vrachtrij-
dersbond? — 22.35 L'Affaire 
Bronswik (dok.). — 23.05 Nieuws. 

RTB 1 

10.30 Jardinage. — 11.00 Euchans-
tieviering. — 12.00 Faire le Point 
(debaO. - 13.00 Nieuws. - 13.05 
Concertissimo. — 14.00 La Dynas
tie des Forsyte (fJ. — 14.50 Cali-
mero. — 15.05 Visa pour le mon
de. — 17.15 Sportuitslagen. — 
1720 Le p'tit clin d'oeil. - 17.30 
Tekenfilm. — 17.40 Avis aux ama
teurs. — 1820 Will Shakespeare 
(f J. — 19.10 Les aventures de Tin
tin. — 19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 20.00 Voulez-vous jou-
er? — 21.30 Camèra-sports. — 
22.45 Nieuws. 

RTB 2 

14.50 WK Turnen. 
Turnen. 

18.30 WK 

ARD 

9.30 Programma-overzicht van de
ze week. — 10.00 Welt over Taoïs
me (dokJ. — 10.45 Das Feuerrote 
Spielmobil. — 11.15 Goldener 
Sonntag (f J. — 12.00 Der Interna
tionale Fruehschoppen — 12.45 
Nieuws. — 13.15 Edelsteine. — 
13.45 Magazin der Woche. — 
15.05 Das Terracottapferd (f.). — 
15.30 Bayerisches Bilder- und No-
tenbuechl. — 16.15 Unter Freun-
den. — 17.00 Direktion City, — 
17,45 Roemische Skizzen, — 
18,30 Nieuws, - 18,33 Die Sport-
schau, — 19,20 Weltspiegel, — 
20,00 Nieuws, — 20,15 Expeditio-

nen ins Tierreich, — 2 
krete Charme der 
(film). - 22.40 Nieuv 
Sozialdemokratie (dol 
Nieuws. 

ZDF ~ ~ 

9.15 Gott ist Treu. -
Zukunft unserer Den 
kussie). — 13.00 Nieu 
Die Drehscheibe. — 
nik der Woche — 13.̂  
te. — 14.15 Die Bie 
14.40 lm Schweisse < 
sichts. — 1510 Nieu 
Die «Blauen Engel» 
(reportage). — 15.50 
— 17.00 Nieuws. -
Sport-reportage. — 
buch. — 1815 Raurr 
prise (fJ. - 19.00 
19.10 Bonner Persi 
19.30 Berlinische Bei 
tage). - 2000 Ein 
Paar. — 21 00 Nieu\ 
Das letzte Opfer (tv-f 
WK Turnen - 23.25 

TF 1 

9.15 Godsdienstige 
— 12.02 La sèquenc 
teur. — 12 29 Les Tl 
TF 1-TF 1 - 130( 
13.20 C'est pas sèrii 
Les rendez-voüS du 
15.30 Tiercé - 153E 
Dieu(f.) - 17.05Sp 
— 19.25 Les animai 
— 19.55 Les Tifir 
Nieuws. - 20.30 Le 
(film). - 2205 Konc 
WK Turnen. - 23.3( 

A 2 

11.00 Vrijetijdsmaga 
La vérité est au fonc 
te - 12.00 Chorus. 
Malices, — 12,57 Tof 
che, - 13,15 Nieu 
Top Club Dimanche, 
ge du Cristal — 15 
plus, - 16,20 Peti 
dimanche, — 16.55 IV 
ma. — 1735 Oioco 
che. - 1805 Le mi 
leux de Disneyt — 1 
- 20.00 Nieuws. -
(fJ.-21.30 Documei 
- 2225 Jazz. - 2 

FR. 3 

10,30 Mosaique. — 1 
meTF 1, - 16.30 Es 
— 17.30 Le voyagei 
— 18.00 L'invité de F 
Dom-Tom. - 20.00 
France (1870) - 20 
Begin (reportage). 
Nieuws. - 21.30 L 
audiovisuelle du ciné 
Ciné regards — 2 
Budapest (film). 

LUX. 

13.15 Hei elei, kuck 
Le petit Andalou (fi 
Autoscopie — 19.00 
de l'aventure — 19.3 
19.33 Ciné-selection. 
partement S CO. — 2 
tura (film), - 23.10 h 

Maandi 
30 OKI 

BRT 

18.00 Bolke, de beer 
De vogelvnjen (f). — 
school. - 19.00 D 
19.45 Nieuws - 20.' 
cro. — 21.15 Hoe gr( 
dal (O. - 2205 Am 
staten? - 2300 Nie 

NED. 1 

18.30 Sesamstraat -
weg — 1855 Nieu' 
Barbapapa — 19.05 
Cortez (dok) - 19.3 
Chariie (O - 19.55 l 
— 20.45 Vara's vo 
21.37 Nieuws - 21. 
uur u. - 23 00 Nieuv 
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Herreich. - 21.00 Der dis-
charme der Bourgeoisie 
- 22.40 Nieuws. - 22.45 
imokratie (dokJ. — 23.30 

itt ist Treu. - 10.00 Die 
unserer Demokratie (dis-
- 13.00 Nieuws. - 13.02 
ihscheibe. - 13.25 Chro-
Noche - 13.45 Rappelkis-
4.15 Die Biene Maja. — 
1 Schweisse deines Ange-
- 1 5 1 0 Nieuws. - 15.20 
auen Engel» von Borkum 
ige). - 15.50 W K Turnen. 
O Nieuws. - 17.02 Die 
sportage. — 18.00 Tage-
- 18.15 Raumschiff Enter-
ü . — 19.00 Nieuws. — 
3onner Perspektiven. — 
eriinische Berichte (repor-
- 2000 Ein verruecktes 
- 21.00 Nieuws. - 21.15 
rte Opfer (tv-film). - 22.45 
men. - 23.25 Nieuws. 

odsdienstige uitzendingen. 
2 La sequence du specta-

12.29 Les Tifins. - 12.30 
= 1. - 13.00 Nieuws. — 
C'est pas séneux. — 14.15 
idez-vous du dimanche. — 
iercé - 15.35 Au piaisir de 
). — 17.05 Sports première. 
'5 Les animaux du monde. 
55 Les Tifins. - 20.00 
i. — 20.30 Les Baroudeurs 
- 2205 Koncert - 23.00 
rnen. - 23.30 Nieuws. 

/rijetijdsmagazine. — 11.30 
té est au fond de la marmi-
2.00Chonjs. - 12.40 Ciné 
i. - 12.57 Top Club Diman-
• 1315 Nieuws. - 13.40 
j b Dimanche. — 14.30 L'a-
Cristal - 1520 En savoir 
- 1620 Petit théêtre du 
he. — 16.55 Monsieur Ciné-
17.35 Chocolat du diman-
18.05 Le monde merveil-
Disney. - 19.00 Stade 2. 

O Nieuws. — 20.32 Kojak 
!1.30 Document de creation. 
15 Jazz. - 22.55 Nieuws 

losaique. — 12.00 Overna-
1. — 16.30 Espace musical. 
O Le voyageur du silence. 
O L'invitè de FR 3. — 19.45 
)m. - 20.00 Histoires de 
(1870). - 20.30 Menahem 

(reportage). — 21.20 
. — 21.30 L'encyclopédie 
suelle du cinéma. — 22.00 
sgards — 22.30 Zoo in 
ist (film). 

lei elei, kuck elei. — 16.45 
t Andakju (film). — 18.30 
opie. — 19.00 Les sentiers 
•nture — 19.30 Nieuws. — 
;iné-sel9ction. — 20.00 Dé-
sntSCfJ. - 21.00L 'awen-
Ti). — 23.10 Horoskoop 

aandag 
30 OKTOBER 1 

olke, de beer (O. - 18.10 
elvrijen (f). — 18.40 Open 
- 19.00 Doe mee. -

ieuws — 20.15 Micro-Ma-
21.15 Hoe groen was mijn 
- 2205 Amerika: in alle 
- 2300 Nieuws. 

esamstraat — 18.45 Kort-
- 1855 Nieuws. - 18.59 
jpa — 19.05 De zee van 
(dok) - 19.30 Tommy en 
(f). - 19.55 Love Boat (f). 
15 Vara's voorstelling. — 
ieuws — 21.55 Een groot 
- 23.00 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (O. -
19.25 Laden maar (f). - 20.00 
Nieuws — 20.27 De familie Bella
my (O. — 21.20 Minivoetbalshow 
(Utrecht — Militaire Minivoetbal
team). - -22.12 Hier en nu. -
23.15 Socutera. — 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

17.30 1, 2, 3... Rimes et racontines. 
— 18.00 De Muppet Show. -
18.30 Zigzag. - 18.45 La terre 
oubliée (dokJ — 19.15 Lundi-
sports. — 19.30 Nieuws. — 19.45 
Vos droits. - 20.00 De «taats-
greep van 2 december (dok.) — 
21.30 Nieuws. — 21.45 Suzanne 
Lilar (portret). 

RTB 2 

18.45 Savoir vivre (EHBO). -
19.55 W K Turnen. - 21.15 Intri
gues a la Maison Blanche (f). 

ARD 

16.10 Nieuws. — 16.15 Musik am 
nachmittag. — 17.00 Logo-mon-
tagsmagazin. — 17.50 Nieuws — 
18.00 Das intermezzo bietet an. — 
18.30 Spiel um halb 7. - 18.40 Bij
en (dok.) — 19.15 Hier und heute. 
— 1945 Spiel um 4tel vor 8. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 PS - Brod-
zinsky (O. — 21.15 Macs letzter 
sturm. — 21.45 Dr. Muffels tele-
brause. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Die Suesse Haut (film). -
0.50 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Spiel mit 
pupfjen. — 17.40 Die drehscheibe. 

- 18.20 Gesucht wird.. . (f). -
19.00 Nieuws. - 19.30 Disco '78. 
— 20.15 Alternatief leven. — 
21.00 Heute-journal. - 21.20 Das 
haus der anderen CTvZ-film). — 
23.40 Nieuws. 

F 1 

12.15 Réponse a tou t - 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi première. 
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
naal magazine — 13.50 Jeugdpro
gramma. — 14.20 Les après-midi 
de TF 1 d'hier et d'aujourd'hui (O. 
— 17.58 A la bonne heure. — 
18.27 Un, rue Sesame. - 18.55 
Les Mohicans de Paris (O. — 
19.15 Une minute pour les fem
mes. - 19.18 Les Tifins. - 19.20 
Regionale aktualiteiten. — 19.45 
L'inconnu de 19.45. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Les grandes 
manoeuvres (film). — 22.00 René 
Clair (portreO. — 22.45 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Typhelle et Tourteron (f). — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Ne jouez pas avec les Mar-
tiens (TV-film). - 16.25 W K Tur
nen. — 17.25 Fenétre sur . . — 
17.55 Recrè A2. - 18.35 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top Club. — 
20.00 Nieuws - 20.32 Lundi soir. 
- 22.35 Bande a part - 23.05 
Nieuws. 

F3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 II était une fois l'homme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Le casse (film). - 22.35 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 Les 
secrets de la mer rouge (f). — 
17 50 Cinq a sept service et vanè-
tès. — 18.00 Le coffre-fort. — 
18.05 Cinq a sept actualités. — 
18.20 Ram-dames. — 18.35 Le cof-
fre-fort. - 18.40 Système D. -
19.00 Nieuws. - 19.30 Le coff re-
fort. — 19.35 Passé et gagne. — 

19.47 Entre chien et chat. — 19.55 
Aujourd'hui en bref. — 20.(X) Nou-
velles de Henry James (O. — 
21.00 273 jours au-dessous de 
zéro (dok). 

Dinsdag 
31 OKTOBER 

BRT 1 

18.00 Kuifje. - 18.05 Sesam
straat — 18.30 Open school. — 
19.00 11.11.11.-aktie. - 19.05 Het 
vrije woord (Het Humanistisch 
Verbond). - 19.35 Morgen. -
19.45 Nieuws. — 20.15 Drie dozijn 
rode rozen. (Toneel). - 21.20 BRT 
op beleidsniveau. (Reportage). — 
22.25 Pieter Bruegel de oudere. 
(DokJ. - 23.05 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Op een goeie wei. (F.). — 
20.35 Panorama. — 21.00 Funny 
Lady. (Musical). 

NED. 1 

18.30 Sesamstraat. — 18.45 Pas
poort — 18.55 Nieuws. — 18.59 
Het kleine huis. (F). - 19.50 De 
gemeente zingt. — 20.40 Zin of 
onzin. - 20.50 Drugs. (Dok.). -
21.35 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 De Knstenen. 
(Dok.). - 23.05 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Barbapapa. - 19.05 Pi-
nokkio. (FJ. - 19.27 Hoe bestaat 
he t? - 20.00 Nieuws. - 20.27 
leder zijn deel (F.). - 20.50 Quin-
cy. (FJ. — 22.01 Vara-visie. — 
22.56 Nieuws. 

RTB 1 

17.30 1,2, 3... théêtre. - 18.00 De 
Muppet-show. — 18.30 Zigzag. — 
18.45 TVF. — 1915 Antenne-soir. 
— 19.30 Nieuws. — 19.55 Nini la 
chance. (Musical). — -22.10 
Nieuws. — 22.25 Le sacre du prin-
temps. (BalleO. 

RTB 2 

18.45 Pink Panther. - 18.50 Tribu
nes économiques et sociales. — 
19.55 Seniorama (Enquête). — 
20.25 Les aventures d'Arsène Lu-
pin. (Film). 

ARD 

15.55 Nieuws. — 16.00 Songs aus 
der Chnstothek. — 16.45 Servus 
Opa, sagte ich leise. — 17.35 
Reformation war nicht nur ges-
tern. - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Intermezzo-Informationen. — 
18.30 Eisenach. (Dok.). - 18.40 
Reich und arm. — 19.15 Hier und 
heute. — 19.45 Tip um 4tel vor 8. 
- 20.00 Nieuws. - 20.15 Die 
Montagsmaler. — 21.00 Aktualitei-
tenrubriek. — 21.45 Detektiv Rock-
f o r d : Anruf genuegt (Fl — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Barry Ma-
nilow-show. — 23.45 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Vliegtui
gen. (dokJ. — 17.35 Die Dreh- j 
scheibe. - 18.10 Helmuth Loh-
ner. - 19.00 Nieuws. - 19.15 Ja 
oder nein. - 19.30 Wege zum 
Ruhm. (Film). - 21.00 Heute-Jour-
nal. — 21.20 Der wohltuende 
Schock. — 22.45 Junge Philharmo-
niker gesucht — 23.30 Nachtge-
sprach. — 00.00 Nieuws. 

LUX. 

12.30 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 

— Le charme discret de la bourgeoisie, surrealist ische fi lm waarin Luis Bunuel onze maatschappij satir isch 
ont leedt _ Zondag 29 oktober om 21 u. op Dl. 

Cinq è sept agenda. — 17.20 Doc-
teur Simon Locke. (F.). — 17.50 
Cinq a sept service et variété. — 
1800 Le coffre-fort. — 18.05 Cinq 
a sept actualités. — 18.20 Ram-da-
mes. — 18.35 Le coffre-fort. — 
18.40 Système D. - 19.00 
Nieuws. — 19.29 Le coffre-fort. 
— 19.30 Passé et gagne. — 19.47 
Chien et chat — 19.55 Aujourd
'hui en bref. — 20.00 La petite mai
son dans la prairie. (F.). — 21.00 
Honoré de Marseille. (Film). — 
22.25 Horoskoop. 

TF 1 

12.15 Réponse a tou t - 12.29 
Les tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. — 13.45 Les 
après-midi de TF 1, le regard des 
femmes. — 18.00 A la bonne heu
re. — 18.27 Un, rue Sesame. — 
18.55 Les mohicans de Pans. (F). 
— 19.15 Une minute pour les fem
mes. - 19.18 Les tifins. - 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 L'inconnu de 19.45. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Variété. — 21.32 
Astronomie in China. — 23.00 
Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Typhelle et Tourteron (f J. — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Operation danger. (F.). — 
15.55 Découvrir. — 17.25 Fenétre 
sur... - 17.55 Récrè A2. - 18.35 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 Top club. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 II pleut sur 
Santiago. (FilmJ. — 23.30 Nieuws. 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 II était une fois l'homme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 La belle et l'empereur. (Film). 
— 22.30 Nieuws. 

Woensdag 

BRT 

10.00 Eucharistieviering. — 
15.30 Open school. — 16.30 Tip-
Top. - 18.15 Kuifje. - 18.50 De 
Hardy's (D. - 19.05 Boeket -

19.45 Nieuws. — 20.15 Happy 
Days. — 20.40 Het Fenomeen 
(toneel). — 22.10 Muziek om naar 
te kijken. — 22.45 Nieuws. — 
23.00 Einde van de uitzending. 

BRT 2 

20.15 The footloose goose (TV-
film). — 21.05 Dróle de drame 
(film). 

NED. 1 

15.30 Barbapapa. - 15.35 Ad-
dams family (f). — 16.00 Mumbly. 
— 16.08 De hond en de diaman
ten (film). — 17.00 Mieuw en 
Mauw. — 17.05 Film van Ome Wil
lem. — 1830 Toeristische tips. — 
18.55 Van gewest tot gewest — 
19.50 Zendtijd politieke partijen. 
— 20.00 Het zout der aarde (film). 
— 21.37 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Panora-
miek, - 22.50 Studio Spor t — 
23.35 Nieuws. 

NED. 2 

18.59 Overal is wel wa t — 
19.25 Kenmeri<. - 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Socutera. - 20.32 De 
grote verwarring. — 21.00 De Ver
enigde Staten. — 21.40 Chaos en 
orde in Europa — 22.10 Toe
komst. — 22.45 Tot slot - 23.00 
Operation Petticoat (f). - 23.25 
Veronica's Agenda. — 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 

13.30 Requiem Allemand 
(Brahms). — 14.50 La Tunique 
(film) - 17.00 Feu Vert. - 18.40 
Dokter gauwdief. — 18.45 La pen
see et les hommes. - - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Contacts. — 
20.00 Network (film). - 22.00 
Debat - 23.15 Nieuws. 

ARD 

11.45 Peter Schreier (portret). 
— 12.45 Ich bin ein Werkzeug in 
Gottes Hand. - 13.30 Schloss 
Herrenchiemsee (koncerO. — 
14.10 Bayreuth - mit und ohne 
Wagner. — 14.25 Die weisse Hoel-
le vom Piz Palu (film) - 15.55 
Nieuws. - 16.00 Belcanto. -
16.45 1000 und eine Meile. -
17.35 Unbekannte Verwandte. — 
17.50 Nieuws. — 18.00 Die weisse 
Taube (film). - 19.05 Die Traum-
reise — 19.15 Die Vergessenen 
(Reportage). — 20.00 Nieuws. — 
2015 Das Gespenst im Hochofen 
(TV-film). — 21.35 Bilder aus der 
Wissenschaft 

ZDF 

13.10 Die Jungs aus der Paul-
strasse (jeugdfilm). — 14.50 Die 
Quelle (film). — 15.05 Nieuws. — 
15.10 Horowitz im weissen Haus. 
— 15.55 Portret van een Fins land
schap. — 16.30 Nieuws. — 16.35 
Oliver (film). - 19.00 Nieuws. -
19.15 Verlieren oder Gewinnen 
(film). - 19.30 Schauplatze der 
Weltliteratur. — 20.15 Bilanz. — 
21.00 Heute Journal. - 21.20 Das 
Haus der anderen (tv-film). — 
22.50 Nieuws. 

LUX. 

12.30 La bonne franquette. — 
16.30 L'école buissonniére. — 
18.00 Le coffre-fort - 18.05 De 
nos clochers. — 18.20 Ram-da-
mes. — 18.35 Le coffre-fort. — 
18.40 Système D. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort — 
19.35 Passé et gagne. — 19.47 
Entre chien et chat — 19.55 
Aujourd'hui en bref. - 20.00 Hit
parade. — 21.00 Catherine ou le 
soir de la Toussaint (film). — 22.30 
Horoskoop van Lucien Martial. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout - 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. — 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.45 La 
forèt interdite (film). — 18.52 Un, 
rue Sesame. — 1922 Une minute 
pour les femmes. — 19.28 Les 
Tifins. — 19.29 Les Mohicans de 
Paris (f). — 19.45 L'inconnu de 
19.45. - 20.03 Nieuws. - 20.30 
L'avare (toneel). - 22.10 De dood 
(dokJ. — 23.10 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Typhelle et Tourteron (f). — 
14.05 Aujourd'hui madame. — 
15.15 Le voleur de bicyclette (film). 
- 16.10 Rècré A2. - 18.35 C'est 
la vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top club. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Les Mup-
pets show. — 21.05 Mi-fugue, mi-
raison. - 22.20 Voir. 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 
18.55 Tribune libre - 19.10 
Nieuws. - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme (f J. - 20.00 Les jeuy de 20 
heures. — 20.30 Guenn Thomas, 
retraite. — 22.00 Nieuws. 
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Vrije tijd: sport 
Voetbal en dopingonderzoek 
sporting Anderlecht heeft in de 
heenwedstrijd van de achtste fi
nales van de Europacup II tegen 
de CF Barcelona één uur lang 
erg goed — en vooral taktisch 
beheerst — gevoetbald. In het vijf
de kwartier verloor het spel van 
de Europese bekerhouder gezag. 
In het laatste kwartier was er 
geen « SF)el» meer. Nog enkel oor
log. Hondsdolle voetballers be

kent en er ook generlei waarde 
aan hecht Sportieve gevolgen 
dienden niet gevreesd. Ander
lecht dat aanvankelijk wel op het 
verzoek wilde ingaan, oordeelde 
dat het zich solidair moest opstel
len met zijn gast Het verkondigde 
dat Europacupmatchen niet kon
den gelijkgeschakeld worden met 
kompetitiematchen. Net alsof dit 
iets terzake veranderde. 

• * ^ ^ * ^ ^ * " » * 

Sportbrandpunt 

jaagden eikaars sportieve toe
komst De bal was bijzaak. De 
scheidsrechter overbodig. 

Vorige week, in een bijdrage over 
het gebruik van anabole steroï-
den in de wielersfXJrt, lieten wij 
de noodzaak doorschemeren van 
dopingonderzoek bij «hondsdol
le» voetballers. 

Stel U onze ver bazing voor wan
neer de kranten daags nadien de 
sportgemeenschap kond deden 
dat de bestuurders van Ander
lecht en Barcelona eensgezind 
een door de prokureur des ko-
nings aan de BOB opgedragen 
dopingonderzoek afweerden. Na 
het oorlogsgeweld op de groene 
rechthoek direkt ontroerende 
eensgezindheid. Merkwaardig 
toch? 

De redenen die Barcelona en 
vooral Anderlecht aanhaalden 
om hun weigerachtige houding te 
verantwoorden konden een zin
nig mens enkel doen glimlachen. 
Als Spaanse klub voelde Barcelo
na zich niet aan onze wetgeving 
onderworp)en. Het verschuilde 
zteh achter de Uefa-waamemer 
die stelde dat de Eurofjese voet
balunie deze onderzoeken niet er-

Konklusie: het geval krijgt een 
juridische nasleep. De gerechtelij
ke instanties kunnen onmogelijk 
doen alsof hun neus bloedt 
Er moet klare wijn geschonken 
worden. Men meent dat Ander- g 
lecht zware geldboeten kan oplo- g 

pen. Teoretisch zou het zelfs mo
gelijk zijn dat Haan, Thissen en 
Broos — de spelers die normali
ter het onderzoek hadden moe
ten ondergaan — gevangenis
straf opgelegd krijgen. Maar dit 
zou naar ons gevoelen al te bar 
zijn. Want de betrokken spelers 
werden in heel het geval niet 
gekend. Hen werd niets ge
vraagd. Het werd allemaal boven 
hun hoofden beslist Geen van 
hen heeft geweigerd. Zij kunnen 
bijgevolg moeilijk met de vinger 
gewezen worden. 
Neen. De verantwoordelijkheid 
ligt bij de voetbalbestuurders die 
zich de sterkste sportbond weten 
en zich op meer dan één gebied 
boven de wet en de mensen ver
heven achten. Hen moet duidelijk 
gemaakt worden waar het pre
cies op staat. 
Precies zoals men het de wielren
ners — die zich op dit gebied 
toch alles moeten laten welgeval
len — duidelijk heeft gemaakt 

Kortsjnoi-Karpov: Sport, geld en vooral polit iek! 
Op de Filippijnen kwam na 92 

dagen en 32 partijen dan toch 
een einde aan de strijd om de 
wereldtitel schaken tussen de 
Russische titelverdediger Anatoli 
Karpov en diens uitgeweken in 
Nederland verblijvende en bij de 
Zwitserse schaakbond aange
sloten, landgenoot Viktor Kortsj-
noi. Met een 6—5 overwinning 
bleef Karpov wereldkampioen. 

Met het verstrijken van de 
dagen verminderde de aanvanke
lijke belangstelling rond dit duel. 
Zeker nadat Karpov tot 5—2 
was uitgelopen en de spanning 
blijkbaar helemaal was weg
geëbd. Maar toen gebeurde wat 
niemand voor mogelijk hield: 
Kortsjnoi, de onberekenbare, 
kwam tot 5—5 terug en stak op 

zijn beurt de hand uit naar de 
wereldtitel en de daaraan vastkle
vende miljoenen. 

Haatgevoelens 
Vermits wij in deze sp)ortdisci-

pline volslagen leek zijn, zochten 
wij naar deskundige kommentaar 
bij het gebeuren. Jan Hein Don-
ner, de Nederlandse grootmees
ter, schreef in de Volkskrant enke
le lezenswaardige bijdragen. De 
essentie hiervan trachten wij 
weer te geven. 

« Kortsjnoi Is het prototype van 
de tegenspeler Hij is de naijverl-
ge. De man die niet absoluut wil 
winnen, maar In geen geval voor 
de andere wil onderdoen. Hij Is 
een vriendelijke man die zijn 
tegenstanders met nauwelijks on-

Sport liortweg 

9 In het raam van de Europa-
beker voor bekerwinnaars 
heeft S.K. Beveren andermaal 
een uitstekende prestatie gele
verd. O —O bij Rijeka. Het Is niet 
Iedereen gegeven de Joegosla
vische voetbalprofs In eigen 
huls In bedwang te houden. 
Maar in België maakt men daar 
weinig of geen drukte over. Van 
Beveren Is men In de loop der 
jaren veel gewoon geworden. 
Toch moet er op tijd aan herin
nerd worden dat de Waas-
landers tien spelers In het veld 
brengen (de Duitser Albert Is 
vooralsnog de enige uitzonde
ring) voor wie voetballen hoog
uit een nevenbedrljvlgheid Is. 
De • leeuwen >, zoals zij door 
hun supporters genoemd wor
den, werken allemaal in de loop 
van de dag. Sommigen onder 
hen, zoals pompier Pol Vange-
nechten zelfs 's nachts. Een en 
ander heeft voor gevolg dat 
Sportkring bepaald niet kwaad 
zou zijn wanneer in een even
tuele volgende ronde bijvoor
beeld... Anderlecht zou moeten 
bekampt worden. Dan zouden 
de spelers tenminste hun op
gespaarde verlofdagen niet 
aan tijdrovende verplaatsingen 
moeten opgebruiken. De presta

ties van Beveren moeten onze 
toptralners wel zuur opbreken. 
Zij die na een mindere verrich
ting van hun met goud betaalde 
profs de mond vol hebben over 
motivatie, koncentratle, ver
moeidheid en gemoedsrust.. 

• In de nationale basketbal
kompetitie wordt momenteel 
geschiedenis geschreven. Drie 
Waalse ploegen, Fleurus, Stan
dard en Vervlers, samen aan de 
leiding. Tot konklusles desbe
treffend laat de oningewijde 
zich echter liefst niet verleiden. 
Want naast Amerikanen lopen 
In de huidige leldersploegen 
vooral Vlamingen rond... 

• Erie De Vlaeminck heeft te 
Asper zijn eerste veldrit van 
het seizoen gewonnen. Hij 
kreeg de overwinning cadeau 
van broer Roger. Merkwaardige 
vaststelling: Erics populariteit 
Is door de jaren heen onge
schonden gebleven. De zeven
voudige wereldkampioen veld
rijden blijft de breedste mas
sa aanspreken. Heel wat meer 
dan bijvoorbeeld de huidige we

reldkampioen Zweifel. De Zwit
ser, die voor enkele rondjes 
meedraaien 70.000 (jawel, ze
ventigduizend) frank startgeld 
durft vragen, kwam overigens 
op geen enkel ogenblik voor de 
overwinning In aanmerking. 

• Op de negende speeldag 
van de nationale voetbalkompe
titie zijn de paarswitte goden 
van hun voetstuk gevallen. An
derlecht speelde tegen 
R.W.D.M. met een dikke nek. 
Het wilde liefst scoren met de 
hiel of de neus of met een spek-
takulalre retro. Het maakte zich 
niet ongerust om de gemiste 
kansen. Tot R.W.D.M. na de rust 
fysiek de meerdere werd en 
minder fiorituurtjes verkocht 
wanneer het op afwerken aan
kwam. 

Ook Beerschot verloor voor el-
gen volk met 1—3-cljfers. Te
gen Standard, dat zich pulk her
pakte na de 4—O-nederlaag op 
Manchester City. Op het Kiel 
liet inzonder wonderdoelman 
TomaszewskI het afweten. Hij 
blunderde driemaal. Waaruit 
blijkt dat ook Poolse keepers 
maar doodgewone mensen zijn 
bij wie de ene dag de andere 
niet is. Gelukkig maar.. 

derdrukté haatgevoelens be
kampt Deze instelling laat hem 
toe een machtige achtervolging 
te leveren. Zij belet hem op het 
t>eslissende ogenblik de overwin
ning te grijpen. Kortsjnoi Is nu 47 
en het lijkt uitgesloten dat hij ooit 
nog een tweede kans krijgt om 
wereldkampioen te worden. 

Daar tegenover staat Karpov. 
Een Ietwat teruggetrokken per
soon. Introvert. Hij spreekt de fan-
tazle van de toeschouwers niet 
aan. Van hem geen spectaculaire 
zetten. Maar hij is over het ver
loop van meerdere jaren wel 
degelijk de beste schaker ter 
wereld. Hij wint niet altijd. Maar hij 
wordt door een nederlaag ook 
niet uit evenwicht gebracht Hij 
speelt met het rustig besef van 
eigen kunnen.» 

Zenuwen 
Tot zover de Nederlandse 

grootmeester. Hij besteedt min
der aandacht aan de nevenver
schijnselen die door de nieuw 
geïnteresseerden uit landen waar 
de denksporten (zoals bij ons 
helaas) niet in hoog aanzien 
staan toch wel als bevreemdend 
zijn ervaren. Zo de drukte rond 
de Russische para-psycholoog 
dr. Zoechar van wie Kortsjnoi eis
te dat hij in geen geval op de eer
ste toeschouwersrangen mocht 
plaats nemen. Aanvankelijk zat 
Zoechar er wel. Daarna weer niet 
en bij de beslissende partij weer 
wel... Volgens Kortsjnoi brak Zoe
char hem de zenuwen. 

Merkwaardig, om het op zijn 
zachtst uit te drukken, was ook 
de berichtgeving van het Russi
sche persagentschap Tass. Het 
noemde de uitgeweken landge
noot een gevaarlijke en perfide 
tegenstander die geen middelen 
ongebruikt liet om de tweekamp 
naar zijn hand te zetten. Het ver
haalde ook van de dank die Kar
pov onmiddellijk na zijn overwin
ning aan president Brezjnev be
tuigde. 

Politieke drukte 

Kortsjnoi deed in de scheldka
nonnades geenszins onder. Hij 
vergeleek zijn tegenstander met 
een niet in het spel geïnteresseer
de robot Met een machine die 
enkel wilde winnen. Hij laakte de 
morele verwerpelijkheden tot de
welke zijn landgenoten zich had
den verlaagd om de overwinning 
veilig te stellen. Kortsjnoi zal de 
Fide (de internationale schaakfe-
deratie) voorstellen zich op te 
splitsen in twee bonden. Eén voor 
socialistische landen en één voor 
de rest van de wereld. 

Het heet dat dit er allemaal bij-
hoort. Een — politieke — drukte 
die ons altijd afstoot wanneer zij 
een sportgebeuren betreft en die 
er mede verantwoordelijk voor is 
dat wij nog altijd meer pret bele
ven aan de vreugde om een doel
punt in het liefhebbersverbond 
dan aan de vaak door gieren 
omfladderde prestaties van top
sporters. 
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OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN GRIMBERGEN 

VU-Meise-Wolvertem keek achterom 
Twee voltijdse betrekkingen 
van gezms- of bejaardenhelp-
(st)er zijn te begeven bij het 
O C M W van Grimbergen 
VOORWAARDEN 

1 Belg zijn 
2 De burgerlijke en politieke 

rechten genieten 
3 Van onberispelijk gedrag 

zijn 
4 Aan de dienstplichtwetten 

hebben voldaan (voor de 
mannelijke kandidaten) 

5 Lichamelijk geschikt zijn 
voor het uit te oefenen ambt, 
te bewijzen door een genees
kundig attest af te leveren 
door dokter R Bossens te 
Grimbergen (deelgemeente 
Strombeek-Bever) 

6 Op de dag van de benoe
ming de minimumleeftijd 
van 18 jaar hebben bereikt 
en de leeftijdsgrens van 45 
jaar niet hebben overschre
den tenzij de kandidaten bij 
het bereiken van de pen-
sioengerechtide leeftijd ten 
minste 20 pensioengerechtig
de dienstjaren kunnen doen 
gelden De maximumleeftijd 
wordt met 5 jaar verhoogd 
voor de pnoriteitsgerechtig-
den 

7 Toepassing van de wetten 
van 3 augustus 1919 en 27 
mei betrekking tot de voor
keurrechten 

8 Toepassing van het konink
lijk besluit van 21 mei 1964 
tot koordmatie van de wet
ten betreffende het perso
neel van de kaders in Afrika 

9 Houder zijn van een van de 
volgende diploma's, brevet
ten of getuigschriften 

A. Bejaardenhelp(st)er 
— een bekwaamheidsattest 

van gezms- of bejaarden-
help(st)er afgeleverd door de 
minister of de staatssekreta-
ris die, voor het Vlaamse ge
west, de gezinszorg onder 
zijn bevoegdheid heeft 

B. Gezinshelp(st)er 
— ofwel een brevet of ge

tuigschrift van gezmshelp-
(st)er of gezins- en sanitaire 
help(st)er, 
— ofwel een kwalificatieat-
test van het zesde leerjaar, 
— ofwel een studieattest 
waaruit blijkt dat de kandida-
(a)t(e) met vrucht het zesde 
leerjaar heeft gevolgd, afge
leverd door een hogere se
cundaire beroepsschool, fina
liteit gezinshelp(st)er of ge-
zins- en sanitaire help(st)er, 
en bovendien houder zijn 
van het inschnjvingsbewijs 
van gezinshelp(st)er afgele
verd door de minister of de 
staatssekretaris die, voor het 
Vlaamse gewest, de gezins
zorg onder zijn bevoegdheid 
heeft of de door hem ge
machtigde ambtenaar 

10 Verbod zelf of door tussen
personen handel te drijven 
of enig bijberoep uit te oefe
nen 

11 Aanstelling op proef gedu
rende een termijn van een 
jaar De proeftijd kan wor
den verlengd met een duur 
van ten hoogste zes maan
den wanneer uitzonderlijke 
toestanden dit rechtvaar
digen Aan de proeftijd kan 
een einde worden gesteld 
zonder vooropzegging of de 
uitkering van enige vergoe
ding 

12 Slagen voor een mondeling 
eksamen 

De kandidatuurstellingen, ver
meldend curriculum vitae en 
vergezeld van de nodige bewijs
stukken, dienen uiterlijk op 14 
november 1978 o n d e r aangete
kende omslag toe te komen bij 
de heer voorzitter van het 
O C M W van Grimbergen, Admi
nistratief Centrum, Gemeente
plein, 1820 Grimbergen (Strom
beek-Bever) 
Verdere inlichtingen zijn op het 
sekretanaat van het O C M W te 
bekomen (Adv. 193) 

Twee voltijdse betrekkingen van 
maatschappelijk assistent(e) — 
een voor de dienst onthaalmoe
ders (babydagdienst) en eén 
voor de diensten gezins- en be
jaardenhulp en bedeling van 
warme maaltijden — zijn te bege
ven bij het O C M W van Grim
bergen 

VOORWAARDEN 

1 Belg zijn 
2 De burgerlijke en politieke 

rechten genieten 
3 Van onberispelijk gedrag 

zijn 
4 Aan de dienstplichtwetten 

hebben voldaan (voor de 
mannelijke kandidaten) 

5 Lichamelijk geschikt zijn 
voor het uit te oefenen ambt, 
te bewijzen door een genees
kundig attest af te leveren 
door dokter R Bossens te 
Grimbergen (deelgemeente 
Strombeek-Bever) 

6 Op de dag van de benoe
ming de minimumleeftijd 
van 21 jaar hebben bereikt 
en de leeftijdsgrens van 45 
jaar niet hebben overschre
den tenzij de kandidaten bij 
het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd ten 
minste 20 pensioengerechtig
de dienstjaren kunnen doen 
gelden De maximumleeftijd 
wordt met 5 jaar verhoogd 
voor de pnoriteitsgerechtig-
den 

7 Toepassing van de wetten 
van 3 augustus 1919 en 27 
mei 1947 met betrekking tot 
de voorkeurrechten 

8 Toepassing van het konink
lijk besluit van 21 mei 1964 
tot koordmatie van de wet
ten betreffende het perso
neel van de kaders in Afrika 

9 Houder zijn van een van de 
volgende diploma's of titels 
— hetzij van een diploma 
van maatschappelijk assis-
tent(e) bepaald bij de wet van 
12 juni 1945 tot bescherming 
van de titel van maatschap
pelijk assistent, 
— hetzij van een diploma 
van gegradueerde socia-
(a)l(e) verple(e)g(st)er be
paald bij het koninklijk be
sluit van 17 augustus 1957 
houdende vaststelling van 
de voorwaarden waaronder 
het diploma van vroed
vrouw, verpleger of verpleeg
ster wordt toegekend, gewij
zigd door het koninklijk be
sluit van 11 juh 1960, 
— hetzij van een titel die met 
toepassing van artikel 25-3° 
van het bovenvermeld be
sluit van 17 augustus 1957 
met het diploma van gegra
dueerd sociaal verpleger 
werd gelijkgesteld, 
— hetzij van een buitenlands 
diploma gelijkwaardig ver
klaard met een van de boven
bedoelde diploma's 

10 Verbod zelf of door tussen
personen handel te drijven 
of enig bijberoep uit te oefe
nen 

11 Aanstelling op proef gedu
rende een termijn van een 
jaar De proeftijd kan wor
den verlengd met een duur 
van ten hoogste zes maan
den wanneer uitzonderlijke 
toestanden dit rechtvaar
digen Aan de proeftijd kan 
een einde worden gesteld 
zonder vooropzegging of de 
uitkering van enige vergoe
ding 

12 Slagen voor een eksamen 

De kandidatuurstellingen, ver
meldend curriculum vitae en 
vergezeld van de nodige bewijs
stukken, dienen uiterlijk op 14 
november 1978 o n d e r aangete
kende omslag toe te komen bij 
de heer voorzitter van het 
O C M W van Grimbergen, Admi
nistratief Centrum, Gemeente
plein 1820 Grimbergen (Strom
beek-Bever) 

Verdere inlichtingen zijn op het 
sekretanaat van het O C M W te 
bekomen (Adv. 192) 

Op 11 april II IS in onze gemeente ongemerkt een verjaardag voorbij gegaan. 
Uitzonderlijk zonder receptie en de gebruikelijke toespraken. Het was de éér
ste verjaardag van onze huidige gemeenteraad Weliswaar verkozen sinds 
oktober 1976 is de gemeenteraad pas op 11 april 1977 voor de eerste keer 
samengeroepen. Dit alles ten gevolge van de « asfaltindigestie > van de plaat
selijke CVP-maffia Intussen is de asfaltmolen stilgevallen Wellicht tot in 
1982, jaar van eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen 

Zowel in de gemeenteraad als in het 
O C M W IS de V U met bij de pakken 
blijven zitten Vanuit de oppositie 
heeft de V U zijn medewerking aan 
het gemeentebeleid afhankelijk ge
steld van de voorwaarde dat het 
CVP-gemeentebestuur door het voe
ren van een Vlaams-sociaal grondbe
leid het Vlaams-Brabants karakter en 
de landelijke eigenheid van onze ge
meente zou vrijwaren tegen verdere 
verstedelijking, opgedrongen vanuit 
Brussel 
Ten bewijze van zijn opbouwende 
medewerking heeft de VIJ — buiten 
zijn talrijke tussenkomsten op de 
agendapunten — zelf meer dan 20 
voorstellen gedaan Deze medewer
king werd en wordt nog altijd met op 
prijs gesteld door het CVP-gemeente
bestuur De meeste van onze voorstel
len worden afgekraakt zonder de min
ste motivenng Een echt staaltje van 
CVP-machtsmisbruik en een voor-
smaakje van wat een CVP-staat aan 
verdraagzaamheid en pluralisme 
biedt Anders gezegd «omdat enkel 
CVP-mensen belangrijk zijn» 

W e r d e n verworpen of niet 
beantwoord 

— Financiële tussenkomst van de ge
meente in het kabel-TV-abonnement 
van minder-validen en oorlogsinvali
den, die vnjgesteld zijn van radio- en 
TV-taksen 

— Sociaal-pedagogische toelage 
van de gemeente ten gunste van 
opvoeders van zwaar gehandicapte 
kinderen 
— Vakantietoelage van de gemeen
te ten gunste van langdunge zieken 
mindervaliden en bejaarden 
— Aanvraag van onze gemeente
raadsleden tot lidmaatschap van de 
V Z W Levedale in het Neromhof 
— Belasting op luxe-rijpaarden i p v 
op honden 
— Belasting op barmeiden 
— Interpellatie over de industnezone 
te Wolvertem en de gevolgen ervan 
voor omwonende gezinnen 
— Interpellatie over het schoolbus
vervoer 
— Interpellatie over de gemeentelijke 
vakantiespeelpleinen 

— Vraag tot het opstellen van een 
inventans van alle met-bebouwde per
celen in de gemeente Deze inventans 
zou toegankelijk zijn voor iedereen 

— Voorstel voor het houden van 
openbare hoorzittingen door het ge-
meentetjestuur 
— Voorstel tot het aanmoedigen van 
het vnjwillig bloedgeven 
— Voorstel tot het nemen van maat
regelen om het Vlaams karakter van 
onze gemeente te verstevigen zoals 
— Het aanbrengen in alle gemeente
lijke gebouwen en aan de toegangs
wegen vanuit de nchting Brussel van 
borden waarbij eenieder wordt ver
welkomd voor zover hij zich aanpast 
aan het Vlaams karakter van onze 
gemeente 
— Het nauwgezet toepassen van de 
wetgeving op het taalgebruik in de 
gemeentelijke administratie en het 
sanctioneren van gemeentepersoneel 
dat «feitelijke en onwettige facilitei
ten » geeft aan Franstaligen 
— Het aanschnjven van de midden
stand en de bedrijven in de gemeente 
om tweetalige publiciteit te vervangen 
door eentalig Nederlandse opschnf-
ten 
— Het aanschnjven van alle nieuwe 
inwoners om hen te verwelkomen en 
te vragen het Vlaamse karakter van 
de gemeente te eerbiedigen 

— Deelname aan de nationale be-
vlaggingsaktie van de VTB-VAB 
— Het toewijzen van sociale wonin
gen enkel aan Vlamingen, van wie kin
deren Nederlandstalig onderwijs vol
gen 
— Voorstel tot wijziging van de ge
meentebenaming 

W e r d e n aangenomen maar 
daarom nog niet ui tgevoerd : 

— Gemeentelijk reglement betreffen
de de uitvoenng van de volksliederen 
— Voorstel om de namen en adres
sen van inwoners van de gemeente 
die verhuizen naar de Brusselse ag
glomeratie door te spelen aan de 
Nederlandse Kultuurkommissie en 
het Vlaams Onderwijscentrum 
— Het toegankelijk maken van alle 
gemeentelijke gebouwen, openbare 
telefooncellen voor gehandiacpten en 

bejaarden (nog niet uitgevoerd) 
— Het voorzien van voortjehouden 
parkings voor gemotoriseerde gehan
dicapten in alle kernen van de ge
meente (nog met uitgevoerd) 
— Tussenkomst bij de provincie tot 
verbreding van de aansluiting van de 
Neromstraat op de Ossestraat 
— Voorstel tot het plaatsen van een 
telefooncel in de Tuinwijk te Meise en 
te Oppem (nog niet uitgevoerd) 
— Voorstel inzake het tieurtelings 
parkeren in Wolvertem-centrum dn 
onderzoek) 
— Voorstel van verkeersregeling in 
Wolvertem-centrum dn onderzoek) 
— Voorstel tot keuze van plaatsge
bonden en volkseigen benamingen 
voor alle nieuw aangelegde straten 
— Voorstel tot het plaatsen van een 
telefoon in de gemeenteschool te 
Westrode 
— Voorstel tot het plaatsen van bijko
mende verlichting te Westrode 
— Voorstel tot het organizeren in de 
gemeente van een openbaar en vnj-
willig kankeronderzoek voor alle inwo
ners dn onderzoek) 
— Voorstel om inwoners van de 
gemeente voorrang te verlenen bij 
opname in het bejaardenhome te Mei-
se en het Godshuis te Wolvertem 
— Samenstelling van de beheersorr 
ganen van de gemeentelijke V Z W 
Sport en Rekreatie overeenkomstig 
de politieke samenstelling van de 
gemeenteraad De klacht van de V U 
bij de Nationale Kultuurpaktkommis-
sie IS nog steeds in onderzoek 
— Amnestie-motie Na 33 jaar moest 
de CVP nog meer dan twee maanden 
nadenken vooraleer ter zake een 
standpunt in te nemen 

Afdellngsaktiviteiten 
— Gespreksavond met kamerlid Wil
ly Kuijpers over het Egmontpakt 
— 11 juli-vienng met kamerlid Paul 
Peeters 
— Diamontage over Brussel met 
kommentaar van kamerlid Willy Kui
jpers gevolgd door nieuwjaarsrecep
tie voor leden en sympatizanten 
— Europees zang- en volksdansfeest 
met groepen uit zes verschillende lan
den 

Deelname aan het Vlaams-nabo-
naal zangfeest Nekka en IJzerljede-
vaart 
— Innchten van een algemeen leden-
vergadenng met kamerlid Paul Peet
ers 
— Aktieve steun aan de plaatselijke 
F V V -afdeling en Karel Bulsfonds, en 
de Vereniging van Vlaamse gepensio
neerden Roel Van der Stighelen, 

OP 31 OKTOBER 
GEVEN WE ALLEMAN EEN ORCHIDEE. 

WIP EVEN BINNEN. 

Deze maand zetten we 
alleman in de bloemetjes! 

Iedereen die op 31 oktober" 
even bij ons binnenloopt geven we^ 
een echte orchidee (zolang de 
voorraad stiekt, ui teraard) 

Omda t 31 oktobei de Wereldspaardag 
18. O m d a t bloemen bloeien en spaarcenten 
groeien Voor ons reden genoeg om j e die dag 
met een orchidee te verwennen. 

AL DE DIENSTEN VAN EEN BANK. 
AL DE VOORDELEN VAN EEN SPAARKAS. 
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FILMTHEATERS) G r o c n e a v o n d t e B i e r b e e k 

stuctio 
TERVUREN 

NIVWF stelt voor 
donderdag 20 u 30 vrijdag 
2 2 u 3 0 K N T 

THEATRE O F B L O O D 

Zondag 
13 u 30 

woensdag (1 novJ 
K T 

D E D R I E C A B A L L E R O ' S 
EN 

W I N N I E HET BEERTJE EN 
DE GEKKE TIJGER 

Vnjdag 20 u , zaterdag 
2 0 u 3 0 , zondag 18 u , dins
dag 20 u 30 vi^oensdag 18 u 

K N T 
Tweede week 

S A T U R D A Y 
N I G H T FEVER 

Zondag 15u 30 - 2 0 u 3 0 , 
maandag 20 u 30 , woensdag 
1 5 u 3 0 - 2 0 u 30 K T 

C A P R I C O R N E 1 

KURSAAL TURNHOUT 

Vnjdag, zaterdag 20 u zon
dag 15 - 20 u 30 , maandag, 
dinsdag 20 u 30 woensdag 
1 5 u K T 

THE S P Y W H O L O V E D M E 

Vnjdag, zaterdag 22 u 3 0 , zon
dag 1 8 u . w o e n s d a g 1 8 u K T 

E A S Y RIDER 

NIVWF stelt voor 
woensdag 20 u 30 K N T 

THEATRE O F B L O O D 

TIENEN 
Zondag woensdag 13 u 30 K T 

D E D R I E C A B A L L E R O ' S 
EN 

W I N N I E HET BEERTJE EN 
DE G E K K E TIJGER 

Vnjdag zaterdag 22 u 30 zon
dag, woensdag 17 u 30 
21 u 30 K N T 

C I N D E R E L L A 

Vnjdag, zaterdag 20 u , zon
dag, woensdag 15 u 30, 
1 9 u 3 0 , maandag dinsdag 
20 u K N T 

G A M E O F D E A T H 

NIVWF stelt voor 
donderdag 20 u 30 K N T 

THEATRE O F B L O O D 

LEUVEN 1 
14,16,18,20 u Tweede week 

K T 

G R E A S E 

2 2 u K T 

C O M I N G H O M E 

OOu 15 K T 

Tweede week 

J E R E M I A H J O H N S O N 

LEUVEN 2 
1 3 u 15 - 15u 15 - 17u 15 -
1 9 u 15-21 u 30 K T 
Tweede week 
Premiere België 

G R E A S E 

2 3 u 3 0 K T 
Derde en laatste week 

FIST 

Film van Norman Jewison met 
Sylvester Stallonp (RockyJ 

Op donderdag 5 oktober jl organizeerde de Dosfelkr ing Bierbeek, in samen
werking met de VU-werkgroep Leefmilieu, een « Groene Avond » over mil ieu
problemen in Groot-Bierbeek 
Deze milieu-avond startte met de audio-visuele diamontage < OnS~pfatteland 
in de verdrukk ing- , gerealizeerd door Interleuven Deze kntische diari^eks, 
gelanceerd in het teken van het «Jaar van het Dorp» maakt een inventèris 
van de goede en vooral de kwade kanten van ons landschapsbeheer in net 
arrondissement Leuven 

Na deze knalgoede dias werd de 
algemene milieuproblematiek getoetst 
aan de konkrete toestand in Groot-
Bierbeek Vier bereidwillige milieube
schermers die deel uitmaakten van 
het paneel, kwamen hierbij aan het 
woord 

Vooreerst kwam Raf Suttels (VU-
werkgroep Leefmilieu) aan de beurt 
die op een zeer bekwame manier de 
invloed schetste van de technische 
en ruimtelijke planning op het Bier-
beekse milieu Een adekwate kennis 
van het Gewestplan Leuven maakte 
zijn betoog voor vele oningewijden 
meer dan duideliik 

Nadien had Ivo Grauwels (journalist -
plaatselijke korrespondent) het over 
de dorpsverloedering te Bierbeek hij 
had hierbij vooral oog voor de wille
keurige inplanting van een aantal cara
vans die ons milieu visueel verstoren 
Het werd duidelijk dat Bierbeek met 
de dupe wenst te worden van de toe
nemende rekreatiedruk vanuit Leu
ven en Brussel 

Vervolgens hield Theo Deweerdt 
(Heemkundige Knng Bierbeek) een 
warm pleidooi voor het behoud en de 
bescherming van de diverse voet- en 
wandelwegen die Bierbeek nog rijk is 
Niet alteen monumenten maar ook en 

vooral landschappen zijn aan dringen
de bescherming toe i 
Ten slotte bewees Leonard Van Roy 
(Heemkundige Kring Bierbeek) agn 
de hand van een puike eigengemaak
te diareeks hoe onze gemeentelijke 
flora en fauna dreigen teloor te gaah-
indien met snel wordt ingegrepen De 
mens verstoort bewust de natuurlijke 
knngloop en zal er ongetwijfeld de 
dupe van worden, indien de milieupro
blematiek met op een ernstige wijze 
wordt aangepakt 

Deze «Groene Avond» werd be
sloten met een boeiend debat tussen 
het panel en de aanwezigen waarbij 
het iedereen alras duidelijk werd dat 
milieuproblemen fundamenteel be
leidsproblemen zijn W I J zijn aan een 
dringende mentaliteitsverandering 
toe die het gedrag van de burger 
bepaalt Daarbij is het de taak van de 
overheid dat gedrag in de goede rich
ting te stuwen Omdat de gemeentelij
ke overheid hier blijkbaar in gebreke 
blijft werd het algauw duidelijk dat 
snel en efficient druk moet worden uit
geoefend op dat beleid Daarom vond 
de algemeen geopperde idee ingang 
dat in Bierbeek dnngend moet ge
dacht worden aan de oprichting van 
een Milieuraad vooraleer het te laat 
IS Luk Vanhorenbeek 

L< 
OKTOBER 

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

28 KAPELLE-O/D-BOS - NIEUWENRODE - RAMSDONK 
VU-bal in zaal Palmhof Schoolstraat 52 te Kapelle-o/d-Bos 
Inkom 80 F Orkest Pennsylvania 6500 

29 LEUVEN jaarlijks etentje van Broederband-Leuven Om 15 uur 
in zaal Jacobs, Kapucienenvoer 106 Spreker Edgar Delvo, 

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

W i e d e z e nnooie s leu te lhanger h e b b e n wi l , kan da t d o o r s to r t i ng van 
60 fr o p bank reken ing 431 -3593491 -96 van « Vo l ksun ie H e r e n t » A f d e 
l ingen d ie g r o t e r e h o e v e e l h e d e n s leu te lhangers w e n s e n , n e m e n voo ra f 
k o n t a k t me t Fr i tz Pauwe ls Tel 016 -2341 44 

Minister Mathot tot kamerlid P. Peeters: 

,,Geen autoweg Aalst-Leuven" 

D e panel leden, v I n r Ivo G r a u w e l s T h e o D e w e e r d t , Leona rd V a n Roy 
en Raf Su t te ls CEigen foto) 

O p v raag van VU-kamer l i d Paul 
Peeters, w a t e r w a a r w a s van d e 
g e r u c h t e n o v e r de b o u w van e e n 

a u t o w e g A a l s t - D e n d e r m o n d e - M e -
che len -Leuven a n t w o o r d d e d e 

minister, da t s lech ts e e n ve rb in 
d ing tussen D e n d e r m o n d e en d e 
bes taande r i j k sweg nr 177 (Brus -

De grootwarenhuizen blijven 
Vlaams- Brabant verfransen! 
Bij herhaling reeds werd het feit aan
geklaagd dat de grootwarenhuizen 
zoals GB-Inno-BM en Delhaize, ak-
tief (en misschien doelbewust ' ' ) , de 
verfransing van Vlaams-Brabant m 
de hand werken 
Niet alleen verspreiden ze tweetal i
ge reklamebladen in vele Vlaamse 
gemeenten, doch bovendien zijn de 
gesproken en geschreven medede
lingen in vele verkoopruimten (zoals 
Ternat, St-Pieters-Leeuw, Beersel, 
Alsemberg, Overijse e a ) in de twee 
talen, en vaak hoofdzakeli jk in het 
Frans 

Erger nog, op vele plaatsen zijn er 
personeelsleden, die weinig of geen 
Nederlands kennen, zoals bij Delhai
ze in Overi|se, Alsemberg en Beer
sel In deze laatste zetel zouden bi j
na alle verantwoordeli jke funkties m 
de handen van franstaligen zijn, die 
wel een beetje Nederlands kennen 
doch duideli jk laten blijken dat ze 
het liever met spreken Het onderge
schikt personeel spreekt met hen 
dus Frans, uit angst voor overplaat
sing naar een andere zetel De chefs 
van de afdelingen < wijn » en < groen
ten en frui t» bij Delhaize-Alsemberg 
kennen praktisch geen Nederlands 
B I J Delhaize-Zellik gaat men nog een 
stap verder en voert men de gehele 
administratie in het Frans Van de 
taalwetten trekt men er zich niets 

aan, op het grondgebied van Asse, 
nota bene ' 
Wanneer die firma er zou in slagen 
daarbij nog een vergunning tot bouw 
van een hypermarkt te verkri jgen, 
dan kunnen de inwoners van Asse 
en omgeving zich aan een verfran
sing op nog grotere schaal verwach
ten 
Voordelen in verband met tewerk
stel l ing kan men rustig vergeten • 
slechts voor de lagere funkties ma
ken de streekbewoners een kans, en 
dan nog op voorwaarde dat ze be
reid zijn ' de taal van de meesters > 
te gebruiken 

In die warenhuizen wil men bli jkbaar 
wel het geld der Vlamingen, doch 
heeft men niet de minste eerbied 
voor de taal van de klanten 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

fternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE 

Nog meer dan vroeger moet de leu
ze dus luiden < geen Vlaams '' geen 
cen ten '» Indien die warenhuizen 
niet horen wil len, dan moeten ze voe
len dat de Vlamingen met langer 
bereid zijn zich, in hun eigen streek, 
te laten beledigen 
Wi j wil len onze taal alléén, en enkel 
onze eigen mensen ' 

s e l - B o o m - A n t w e r p e n ) v o o r z i e n 
w o r d t Er is d u s g e e n s p r a k e van 
e e n ve rb ind ing A a l s t - M e c h e l e n -
L e u v e n D o o r het verva l len van 
d e gep lande A l 1 d r o n g d e onts lu i 
t ing van D e n d e r m o n d e z ich op 
n i euw o p Een op loss ing h ie rvoo r 
d o o r het m o d e r n i z e r e n van d e 
bes taande r i j k s w e g nr 257 D e n -
d e r m o n d e - A s s e en d e n j k s w e g 
nr 10 vak Asse -B russe l is im
m e r s gez ien d e l i n tbebouw ing 
langs d e z e w e g e n onmoge l i j k Di t 
ge ld t o o k v o o r d e prov inc ia le 
w e g P I 6 D e n d e r m o n d e - W i l l e -
b r o e k - M e c h e l e n D e hu id ige voor 
ges te lde ve rb ind ing van d e oos te 
l i jke omle id ing van D e n d e r m o n d e 
af t o t d e r i j k s w e g B russe l -Boom-
A n t w e r p e n m o e t d e onts lu i t ing 
van D e n d e r m o n d e naar he t oos 
ten e n naar M e c h e l e n via d e voor 
z iene e x p r e s s w e g W i l l e b r o e k - M e -
che len v e r z e k e r e n 
He t hele doss ie r is t hans te r s tu 
d ie z o d a t er k o n k r e e t s be t r e f f en 
d e t race e n p rog rammat i e n ie ts 
t e z e g g e n va l t 

MARLIER 1 
Tel. 452.66^7 
02/452.76.67 

Thuisbestelling 
Toonzalen 

Men deelt ons het ovet lijden mede van 
DE HEER 

Emiel VAN PUT 
Weduwnaar van Christina TAEYMANS 
Oud-redaktiesekretaris • Gazet van Antwerpen » 

Oud-redaktiesekretaris « Volk en Staat» 
Stichter van de zeefdruktijdschriften 

« De Rakel», « Le Tamis » en « Der Siebdruck . 
Geboren te Boechout op 12 oktober 1896 en overleden te 
Wilrijk op 17 oktober 1978 
Dit melden U 
Mevr Michiel WENDELEN-VAN PUT 
Reinhard en Myriam, en kinderen Steffen en Ellen, 
Renilde, Wim, Dirk en Giselle, Walter, 
De heer en mevrouw Lode VAN PUT WOJYTS en zoon Dirk 

De teraardebestelhng heeft in alle eenvoud plaatsgehad 
Fihp De Monteplem 12, 2520 Edegem 
Kapelberg 9 3030 Heveclee 

WIJ 16 26 OKTOBER 1978 



ZUIVER SCHEERWOL 

MODESHOW 
Elke dinsdagnamiddag 
om 14 u 30 speelt 
orgelvirtuoos Marcel 
Verdickt in de koffiebar 
tijdens de dames- en 
herenmodeshow voor de 
leden van de v 7.w 
Meyers succes club. 
Een Iidkaart voor g a n s | 
het gezin kost 25 F 
per j aa r 
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OOK MODEBEWUSTE DAMES 
WILLEN PROFITEREN V A N 
DIE UITZONDERLIJKE LAGE 
MEYERS 
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SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 — AARTSELAAR 
O P E N : alle werkdagen van 9 tot 20 u. — zaterdag van 9 tot 18 u. 
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En toch kwam Hugo Schiltz 
naar Peer 

LIMBURG 

In die onzekere dagen — de regering 
was ontslagnemend sinds de vorige 
dag — zijn we blijven hopen dat onze 
algemene vooratter toch naar Peer 
zou komen 
En inderdaad, met slechts een kwar
tiertje vertraging, duidelijk getekend 
door de inspanningen, kwam Hugo 
Schiltz opdagen in Peer 
Met een staande ovatie van het talrijk 
opgekomen publiek, werd onze voor
zitter een warm welkom toebedacht in 
de zalen van Hotel Estancia te Peer 
In een pnmeur voor heel het land, 
schetste Hugo Schiltz het verloop van 
de knsis Hij wees op de bedenkelijke 
houding van Tindemans, die toch 
reeds 16 maanden geleden de nu opge
worpen bezwaren kende, maar hier
over nooit repte Hetgeen evenzeer 
geldt voor de CVP, die nu klaarblijke
lijk schrikt van een autonome Vlaam
se staat De unitansten krijgen op
nieuw de bovenhand gretig gesteund 
door de naïeve verenigingen Waarbij 
vermeld moet worden dat deze ma
neuvers wel in de hand kunnen wer
ken dat de Franstaligen weer eerst 
bedeeld worden, en de Vlamingen 
weer kunnen afwachten wat ze gaan 
knjgen Gelukkig was er de kranige 
houding van Vic Anciaux om dit duide
lijk te maken aan de goegemeente 
Hugo Schiltz bevestigde ook nog wat 
voor velen reeds duidelijk was dat 
de CVP en Tindemans een krisis ver
oorzaken op een ogenblik dat de 
sociaal-ekonomische problemen en 
de bevolking hiermee allerminst ge
diend zijn 

Helaas, een en ander komt duidelijk 
veel minder tot uiting in de Vlaamse 
pers, die iedere dag opnieuw VU-vijan-
dig en CVP-gezind is De Vlaamse 
pers, die met ons geld — via staats
steun — alle objektiviteit verwaar
loost ten koste van enge partijpolitie
ke berekeningen ten gunste van de 
CVP 

Vlaamse verdiensten 

Voorzitter Schiltz gaf ook aan waar, 
zelfs nu reeds de verdienste van de 
VU ligt de Vlamingen zijn er zich ein
delijk van oewust dat et een federale 
staat moet komen En wat nog belang
rijker IS, de Vlaamse socialisten kon
den eindelijk ervan worden overtuigd 
dat in een autonoom Vlaanderen, zij 
met de enigen zijn om te vechten 
tegen de CVP-staat 

In een helder betoog zette Hugo 
Schiltz nog uiteen welke rol en welk 
bestaansrecht de VU in de toekomst 
heeft, ook in een autonoom Vlaande
ren 
Als een partij die gebouwd is op een 
brede solidaristische basis, met be
perkt tot slechts een klasse, noch 
beperkt tot slechts een godsdienstige 
overtuiging Maar als een partij waar 
alle filozofische en godsdienstige 
strekkingen zich kunnen thuisvoelen, 
als een weerspiegeling van onze 
maatschappij zelf Als verdraagzame 
en pluralistische partij is ons een 
belangrijke taak weggelegd 
Evenzo als rechtvaardigheidspartij, 
met het bekommerd zijn voor de min
der-bedeelden en de minerheidsgroe-
pen, staat de VU vooraan inzake des
kundigheid en vooruitstrevend den
ken Sociaal-ekonomisch belijdt de 
V U de gedachte dat de mens leeft in 
een gemeenschap, met wederzijdse 
verplichtingen 

Waar we dan nog met hoeven te spre
ken over, de voor Limburg zeer be-
'angrijke, milieu- en natuurproblemen, 
waar de VU, als eerste, reeds in 1967 
een kongres aan wijdde » 
De VU, ook in de toekomst een thuis
haven voor de velen die volksnatio-
naal denken 
In een vragen-halfuurtje beantwoord
de Hugo Schiltz bereidwillig de uiteen
lopende vragen vanuit het publiek 
Met waardenng voor de onvermoeiba
re inzet van onze voorzitter, met dank 
voor zijn aanwezigheid bij ons, namen 
we afscheid van Hugo Schiltz 
Onder een donderend applaus werd 
hem namens de afdelingen Peer en 
Hechtel-Eksel een ruiker bloemen 
(met kus van de juf) aangeboden, 
waarna de voorzitter nog vertrok 
naar nieuwe werkzaamheden 

CVP-prov iac ie ? 

Volksvertegenwoordiger Jaak Ga
briels voerde dan het woord om 
beknopt de Limburgse problematiek 
weer te geven, en de inspanningen 
van de VU in Limburg en voor Noord-
Limburg uit de grote sociaal-ekonomi-
sche problemen te tillen 
Het IS duidelijk hoe nefast een bijna 
150-jarig CVf^-beleid voor Limburg is 
geweest Limburg werd steeds weer 
vergeten door deze partij De steenko-
lenproblematiek werd nooit grondig 
bestudeerd, zwijg stil van er iets aan 

VLAAMSE 

TOERISTENBOND 

VOOR ELK WAT WILS 
Sneeuwpret, zonnekloppen, boeiende stadsbezoeken, ver
kenning van andere werelddelen, dit alles vmdt U m het 
groepsreis-programma van de VTB, die steeds zijn leden 
waar voor hun geld geeft 
Een korte opsomming van mogelijkheden 
sneeuwpret Reschen, Sulden, Innichen, Elbigenalp, 

Galtur, Stemach, Navis, Grachen, Kan-
dersteg, Saas-Fee, San Bernardino, 
Scuol, Poiana Brasov 

zonnekloppen Mallorca, Costa del Sol, Algarve, Kanari
sche Eilanden, Madeira 

stadsbezoeken Parijs, Londen, Wenen, Praag, Boeda
pest, Rome, Lissabon, Athene, Istanboel, 
Moskou en Leningrad 

groot toerisme Egypte, Israel, Noor-Kameroen, Indie, 
Sri Lanka, Mexico 

Wat U ook kiest, de faam van de VTB staat borg voor dege
lijkheid en steeds is er een VTB-reisleider of reisleidster 
om het vlot verloop van de reis te verzekeren 
Wil U er meer over weten, vraag dan vrijblijvend ons win-
terprogramma 1978-79 Een telefoontje volstaat 

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: VTB-sekreta-
riaat, St-Jakobsmarkt 45-47, Antwerpen Tel 031-34 34 34 (ver
gunning nr 1185 Kat A), VTB-kantoren te Aalst, Bree, 
Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, 
Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, 
Turnhout en Vilvoorde 

Inlichtingen eveneens bij onze vertegenwoordigers over 
het ganse Vlaamse land 

(Advertentie) 

te doen Werk in eigen streek was 
een onbekend iets De problemen van 
ruimtelijke ordening en leefmilieu wer
den behandeld op de ^yplsche CVP-
wijze mets of niemand ontziend, 
slechts zichzelf de profijten toespe
lend En op de koop toe willen ze Lim
burg nog betonneren met vele nuttelo
ze kilometer wegen 
Ook in de jongste tijd zet deze politiek 
zich onverminderd verder, waarbij het 
al te opvallend is dat de provinciale 
kredieten steeds bedeeld worden aan 
die gemeenten waar «toevallig» de 
deputees van de CVP wonen i 
De VU voert hiertegen, op gemeente
lijk provinciaal en nationaal vlak een 
stevige oppositie, helaas te weinig 
gesteund door de andere partijen 
Maar we zullen blijven hameren op 
dezelfde spijker i 

De Peerse afdelingsvoorzitter Hel
mond Eerlingen dankte tenslotte de 
talrijke aanwezigen voor hun komst 
en hun sympatic voor onze plaatselij-
ke'werking Hij hoopte ook in de afde-
lingswerking op hun steun te kunnen 
rekenen , vooral dan bij nieuwe verkie
zingen 
Danken we nog de vrienden van de 
andere Noordlimburgse afdelingen 
die ons door hun aanwezigheid steun
den, en vermelden we in het biezon-
der de mandatarissen provincie
raadslid Wilfned Wijsmans (die helaas 
slechts laat op de avond kon komen 
wegens biezonder drukke beroepsbe
zigheden), provincieraadslid Jef Van-
dermeeren, senator Evrard Raskin, ge
meenteraadslid Jos Van Bree, ge
meenteraadslid Paul Claes gemeente
raadslid Jaak Nouwen, OCMW-leden 
Jaak Soors en Jeanne Put-Schrooten, 
arr bestuurslid Jaak Geussens en de 
vele bestuursleden uit de afdelingen 

J.l. 

Gerant gezocht 
te Lommei 
De V Z W Vlaamse Knng «Het 
Leeuwke », te Lommei heeft een 
vakature voor een GERANT in 
haar cafe 't Leeuwke, Dorp 
65-66 te Lommei Gedacht 
wordt aan een echtpaar dat 
bereid is in te wonen op het 
appartement boven het café 
Voor verdere inlichtingen: Lu-
do Berckmans, voorzitter, Hen
nepstraat 8 te 3900 Lommei, tel. 
011-54.55.45. 

Bloemenhulde op 
het soldatenkerkhof 
te Lommei 
Zondag 5 november om 15 u verza
meling aan de poort van het soldaten-
kerkhof We brengen hulde aan de 
graven van onze Vlaamse gevallen 
en vermoorde kameraden, traditiege
trouw brengt ieder een bloempje me
de W e begroeten onze vrienden uit 
Limburg in het Vlaams Huis «'t Leeuw
ke», aan de kerk te Lommei na de 
plechtigheid Daarna koffietafel in de 
« Kapellekeshoef» te Tongerlo/Wes-
terlo Inlichtingen Jan Vinex, Herent-
houtsestwg 104/1, 2410 Herentals, 
tel 014-21 1719 

1 

Volksuniejongeren -
Limburg organizeren 
een studieweekeind 
over: « Duits-België » 
— van vr i jdagavond 10 novem
ber 1978 tot zondagnamiddag 12 
november 1978. 
— Montenau (bij Sankt-Vith) . 
Het weekend staat open voor 
Limburgse en andere V laamse 
jongeren. 

Inschrijvingen 
slechts als vaststaand beschouwd bij 
storting van een voorschot van 350 fr 
op bankgiro nr 450-0433591-57 
Gelieve te vermelden « Kursus Duits-
Belgie», Ann Housen, Martelarenlaan 
139 bus 36, Kessel-Lo 
350 fr (logies maaltijden, autobusver
plaatsingen inbegrepen) 

OKTOBER 

28 AS-NIEL : Jaarlijks dansfeest van de VU-afdeling As-Niel in zaal 
« EIckerlyc », begin 20 u 30 

28 KURINGEN • In het ontmoetingscentrum te Kunngen gaat een 
Armand Preud'homme-hulde en dankprogramma door met dia-
sonorama « De stille Kempen » Optreden van SMF-koor uit Ant
werpen De toondichter zal aanwezig zijn 

28 HECHTEL: bal provincieraadslid Wilfned Wijsmans in feestzaal 
Don Bosco Eregasten minister Rik Vandekerckhove en 
volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels 

NOVEMBER 

10 ZUTENDAAL . Bal van volksvertegenwoordiger Willy Desaeye-
re in dancing Kiebos te Zutendaal 

Burgemeester in wielerplunje 

lacht middenstand uit 
De raadszitt ing van vorige maand te St.-Truiden kende weer een uitzonderl i jk 
grote belangstell ing vanwege het publiek. De meeste raadsleden schenen 
genoten te hebben van de vakantieperiode, want zij zagen er fr is en ontspan
nen uit. Slechts burgemeester Jef Cleeren zag er somber en nerveus uit Dat 
dit met uitsluitend te wij ten was aan de zware agenda van 56 punten, blijkt 
onder meer uit wat hier volgt. 

Na de lezing van het kort verslag van 
de vorige zitting, vroeg Luau Gelders 
(Nieuw) al onmiddellijk het woord Hij 
vroeg of het schepenkollege akkoord 
ging met de burgemeester die op 
zaterdagmiddag 9 september de gan
se stad liet ontruimen voor een wieler-
cnterium, ingencht door «jeugd eni 
sport» Honderden mensen werden 
door een handvol wielertoeristen ver
hinderd hun wekelijkse aankopen te 
doen Tientallen politieagenten en 
stadswerklieden werden ingescha
keld Bovendien verspilde een politie
wagen met flikkerlichten en mikro 
kostbare benzine om reklame te ma
ken voor een vereniging en sportorga-
mzatie, die uitsluitend de elektorale 
belangen van de CVP-burgemeester 
dient Jef Cleeren opperde dat dit 
punt met op de agenda stond en bijge
volg met zou behandeld worden Dat 
dit echter uitstel van executie was, 
bleek hij nog met door te hebben Bij 
punt 17 kwamen de tijdelijke politie-
reglementen ter sprake en werd hij 
hierover opnieuw door de voltallige 
oppositie onder vuur genomen Zelfs 
CVP-fraktievoorzitter Jos Koninckx 
scheen met tevreden te zijn met de uit
leg van zijn baas, die toch openlijk toe
gaf dat het een vergissong was ge-

gens Bij de levering door garage Mor
ren bleken deze voorzien te zijn van 
dieselmotoren i p v de bestelde benzi
nemotoren Volgens Urbaan was het 
weer een dossier met een reukje Om 
zijn argumenten te staven las hij een 
bnef van de leverancier aan het sche
penkollege voor Het gekke van de 
hele situatie was dat dit schrijven deel 
uitmaakte van het dossier en dat de 
inhoud ervan duidelijk bewees dat de 
garagehouder zich met vergist had 
met de levering, maar wel dat deze 
voordien een tip had gekregen dat er 
diesels zouden aangekocht worden 

Eens te meer bewees Urbaan hier 
zijn rechtvaardigheidsgevoel en dos
sierkennis HIJ laakte de schuine prak
tijken van het kollege dat met eens in 
staat was een repliek te geven De 
meerderheid had nochtans beter moe
ten weten want het is met de eerste 
maal dat Urbaan onregelmatigheden 
ontdekt in verband met openbare aan
bestedingen HIJ schijnt er als het 
ware zijn specialiteit van gemaakt te 
hebben, want steeds worden dergelij
ke zaken uitsluitend door hem aange
klaagd 

J.P.S. 

weest 

HIJ betreurde immers dat er met 
de politiereglementen te lichtzin-
nig wordt omgesprongen Hij eiste 

strenger optreden van de een fcjen öireriger upireut^n van ae 
agenten tegen het dubbel parkeren 
Dat hij met zijn betoog geenszins 
overdreef, wisten alle aanwezigen 
Parkeren op de stoep is in St-Truiden 
dagelijkse kost geworden 

Schuin 
Ten slotte ondervroeg Urbaan Dril-
jeux (VU) het schepenkollege over de 
aankoop van dne lichte bestelwa-

Limburgs 
provinciaal 
kongres 
D e 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 Tewerltstelling in 
Limburg en gaat door op 
zaterdag 18 november in 
zaal Casino te Beringen. 
Begin 13 u. 30, einde rond 
18 u. 

Ulooffli Ikilionml UteBklilod 

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

Opstel en samenstelling het komi-
tee van redakteurs (R (Dorty, H 
De Schuyteneer, Joost Tienpunt, 
M Van Liedekerke, T Van Over-
straeten) 

• Alle stortingen voor abonnemen-
teo, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van -Wkf . , Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel (Tel 
02 /2194930) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

500 fr 
300 f r 
150 fr 

lOOOfr 
16 fr 

Verantw uitg Hugo Schiltz, Te 
Couwelaerlei 134,. 2100 Dourne 

Publiciteitschef • de h Karel Se
vers, tel 02/2194930 toestel 25, 
('s voormiddag) of pnvé Alsem-
bergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp Tel 02 /3567844 
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Een trefsenter voor Zuid-Vlaanderen 
Vorige zaterdag opende staatssekretaris Vic Anciaux te Ronse het Zuid
vlaams Trefcentrum op plechtige wijze. 
Vooraf had te Oudenaarde in de volkszaal van het stadhuis een pianorecital 
plaats met de Poolse pianiste Marie-Claude Werchowslo. Ze speelde in het 
eerste deel prachtige Vlaamse romantische muziek van Benoit, Mortelmans, 
Veremans e.a., in het tweede deel Europese pianomuziek van Ravel, o.a. ook 
van Chopin. 
Vooraf had de voorzitter van de Zuidvlaamse Freddy Segbers de doelstel
lingen en de werking van de gewestelijke socio-kulturele vereniging voor vor
mingswerk in groepsverband uiteengezet. De ZV groepeert een twintigtal ker
nen, die allen werken naar de normen opgesteld door het ministerie voor Kui
tuur. Er wordt maandelijks een kultuurkrant uitgegeven met stijgend sukses 
(De Zuidvlaamse Kultuurkrant) «n voor de kaderleden zullen kursussen wor
den ingericht om hun opleiding voor het vormingswerk te vervolmaken. De 
installatie van het ZV-Trefsenter zal daar zeker toe bijdragen. 

De feestrede werd uitgesproken door 
Vic Anciaux; staatssekretaris voor 
Nederlandse Kuituur en sociale za
ken. Hij beschreef de opdracht van 
de kuituur als volgt : 

"Alle krachten, die in het volk in zijn 
geheel en in elk individu afzonderlijk 
verborgen zitten, naar boven halen, 
koesteren, vernjken, ontplooien. 
Dat is voor mij een-etieche, een sociale 
opdracht: kuituur is niet en mag niet 
de bezigheid zijn van een of andere 
elite, kuituur is de zaak en de taak van 
iedereen, en bij absolute voorrang 
dus van eenieder die om een of ande
re oorzaak minder «kansen» heeft! 
Kuituur IS een open, op alle bevolkings
lagen gerichte menselijke bedrijvig
heid: kuituur die niet als eerste be
kommernis heeft ' jan-met-de-pet' te 
bereiken en te ontvoogden, is anti-kul-
tuur!» 

Wat volgens Vic Anciaux te gamekke-
lijk in ons kultuurbeleid over het hoofd 
werd gezien is de «middenschaal», 
het niveau van de streek. Nochtans is 
dit naar hem zeer belangrijk «omdat 
iedere streek zijn eigen specifieke pro
blematiek heeft». En dan 

«En wat mij Vlaamse Brusselaar, 
zeer aangenaam heeft verrast is het 
grote aantal raakpunten tussen uw 
werking en mijn beleid in de Brusselse 
agglomeratie! Straks wordt in Ronse 
uw nieuwe «trefsenter» geopend; in 
Brussel noemen wij Vlamingen onze 
ontmoetingsruimten... « Trefcen
trum»! U heeft er de voorkeur aan 
gegeven een oud huis om te tiouwen, 
hetzelfde streef ik na in Brussel: géén 
grootse nieuwbouw, maar het valori-
zeren van leegstaande panden, ze 
een sociale bestemming geven, stads
kernvernieuwing is een wezenlijk kul-
turele doelstelling. Ik nodig U bij deze 
gelegenheid graag uit om eens een 
bezoek te komen brengen aan onze 
Brusselse infrastrukturen; elke band 
met een kennis van de Vlaams-Brus
selse problematiek is trouwens 
hoogst gewenst, laat de slogan 
« Vlaanderen laat Brussel niet los» 
toch geen slogan blijven! 
Er zijn nog andere raakpunten: U 

St.-Maarten voor 
Aalsterse jeugd 
Zaterdag 11 november a.s. komen 
Sint-Maarten en Zwarte Piet voor de 
17e maal bij de jonge VU-vriendjes. 
Hij zal hen begroeten in lokaal «Het 
Gulden Vl ies-, Esplanadeplein te 
Aalst vanaf 15 u. De vriendjes tot 12 
jaar kunnen ingeschreven worden bij 
de bestuursleden of in het lokaal vóór 
5 november. 

publiceert een «kultuurkrant», profi
ciat mensen, informatieverschaffing is 
de basis van èlle kultureel werk... Wij 
verspreiden «Deze Maand in Brus
sel »IU startte met een « kreatief A tel-

^W 

geweest. Een paar dienen nochtans 
speciale vermelding: 
Mevrouw Danielle Leenkneght-Van 
Hooydonck en mevrouw Ingrid Pou-
paert-Callebaut. Zij hebben op enkele 
maanden tijd, daarbij bijgestaan door 
zovele belangeloze medewerkers, een 
oud bijna bouwvallig huis omgetoverd 
tot een prachtige ruimte. De eerste 
dame leidt daarbij het kreatief atelier 
— te zien bij de prachtige tentoonstel
ling — op een fijne wijze. Vermelden 
we nog de gelegenheidstentoonstel-
ling met unieke wandtapijten van hlil-
de Leenknegt Het Trefsenter is alle 
werkdagen open van 9 tot 12 u. en 
van 14 tot 17 u. Nu ook voor de ten
toonstelling op zaterdag (zelfde uren). 

We geloven dat het ZV Trefsenter 
een mooie toekomst heeft. U bent er 
van gelijk waar in Vlaanderen van har
te welkom. 

jee», wij hebben er nu 7 in Brussel, 
eveneens ingebouwd in de Trefcen
tra. En U beoogt vernam ik, de uit
bouw van sociale dienstverlening en 
eerstelijns-gezondheidszorg... Dat 
verheugt mij het méést I 

Het is immers mijn vaste overtuiging 
dat de menselijke persoon niet «in 
stukjes mag gehakt worden », gedisse-
keerd en dan per fragment «behan
deld», neen, de mens moet integraal 
benaderd worden! Daarom moeten 
sociaal werk, in al zijn betekenissen, 
en kuituur, in al haar betekenissen, 
simultaan aangepakt worden.» 

Te Ronse werd dan door de staatsse-
kretarie het ZV-Trefsenter onder grote 
belangstelling geopend. 
Vooraf werd door Germain De Rouck 
de geest en inhoud van het huis 
geschetst. Ontstaan uit noodzaak het 
atelier vrijetijdsbesteding voor volwas
senen onder te brengen en aan de 
Zuidvlaamse Kultuurkrant een effi
ciëntere werking te garanderen. Kwa
men er nog andere groepen of organi-
zaties b i j : er zal een hele gamma van 
sociaal dienstbetoon worden opge
bouwd, de vereniging van Vlaamse 
leerkrachten krijgt er een Oostvlaam-
se provinciale zetel, er komt een 
Vlaams klankbeeldcentrum met Euro
pese dimensie, er zullen voordrachten 
en kursussen plaatshebben voor alle 
klassen van de bevolking, alles in een 
kreatieve sfeer waar de mens naar 
mensenmaat wordt benaderd en niet 
lijdzaam zijn omgeving ondergaat. 
Tot slot werden de mensen in de bloe
men gezet, die het gebouw hebben 
opgeknapt Het zijn er zeer veel 

Om de kosten wat te milderen 
wordt er ten voordele van het 
ZV-Trefsenter een Kunsttombo
la georganizeerd. U kan loten 
bestellen (50 fr. per lot) door 
storting op rekening 979-
4115481-67. 

Werken van Gies Cosijns, Jan 
Oosterlinck, Michiel en Jan Leen-
kneght, Frans Bruggeman, Lieve 
Van Calbergh, Magda en Mar
cel Langie, Guido Lacombe, J.P. 
Tack e.a. (De lijst is nog niet 
afgesloten). 

U kan zich ook abonneren op 
de Zuidvlaamse Kultuurkrant 
(150 fr. per jaar voor 10 num
mers) door storting op dezelfde 
rekening. Hartelijk dank bij voor
baat. 

l A N H E R 
Wasautomaten - koelkasten - diepvri 
verwarming. 

ZANKER-CENT] 
Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 
9880 Maria-Aalter 

Tel. 091-74.19.50 

Duitse topkwaliteit met goede service. Zeer 
zen. 

ezers en 

ER 

lage prij-
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Vic Anciaux 
te Merelbeke 
Op 31 oktober om 20 u. spreekt Vic 
Anciaux in zaal Driekoningen bij S. 
Reunes, Hundelgemsestwg. 656 
(Dorp) te Merelbeke, over «De toe
stand van de Vlamingen in Brussel». 
Wij doen ook een oproep tot niet-Me-
relbekenaren om talrijk aanwezig te 
zijn. 

D e W e e r g a l m 

Eind oktober verschijnt een geheel 
vernieuwde « Weergalm » — het infor
matieblad van Volksunle-Merelbeke. 
Deze zal met minder dan 12 bladzij
den omvatten met o.a. foto's en teke
ningen en gratis aan de Inwoners van 
Merelbeke bedeeld worden. De Weer
galm heeft een oplage van 7.200 
eksemplaren. NIet-Inwoners van Me
relbeke die ook interesse hebben 
kunnen schrijven of telefoneren naar: 
F. Van de Putte, Vredestraat 3, 9240 
Bottelare-Merelbeke, tel. 091-62.70.35. 

« Weerga lm-Wi j »-
kolportage 

Op zaterdag '28 oktober zal met 2 
radiowagens, onder leiding van sche
penen Paul Martens en Georges Van 
Gysegem, alsook gemeenteraadslid 
Paul de Belie en OCMW-l ld Leon Van 
Durme, door de bestuursleden van 
onze afdeling de deelgemeente Mun-
te doorkruist worden om «De Weer
galm» en de «WIj» van huls-tot-huis 
gratis uit te delen. 

« W i j »-abonnementen 

Merelbekenaren die een abonnement 
op het Vlaams-Nationaal weekblad 
« WIj» wensen kunnen zich ook In ver
binding stellen met F. Van de Putte, 
Vredestraat 3, 9240 Bottelare-Merel
beke, tel. 091-62.70.35. 

OOST-VLAANDEREN 

üflL€nD€l2 
27. ST.-GILLIS-WAAS: VU-bestuursvergadering om 19 u. 45 

bij Bert. 
28. ST.-GILLIS - DE KLINGE : VU-bal in zaal Krugershof, Hulst

straat. Muziek: The Duck's Boys. Inkom ; 99 F. 

28 ST.-GILLIS-WAAS: groot VU-bal van de afdelingen De 
Kllnge en St.-Gillls. 

28. AALST: 11de nacht van de V U in zaal FFR, Dendermon-
destwg. Begin 21 u. Orkest : Second-Act. 

28 STEENHUIZE : Tweede dansavond van VU-Herzele in zaal 
(^s lno , begin om 21 u. 

31 OUDENAARDE : Dansavond van afd. Oudenaarde In zaal 
TIjl, Heurnestraat te Eine met dansorkest Waltra. Begin 21 u. 

31. MERELBEKE: Staatssekretaris VIk Anciaux spreekt over 
« De Vlamingen In Brussel» om 20 uur in zaal Driekoningen, 
Hundelgemsesteenweg 656. 

Konfrontatie: Mare 
Galle, Maurits 
Coppieters te Gillis 
Dendermonde 
De zeer talrijke aanwezigen uit beide 
politieke families zagen hun vermoe
den bewaarheid dat het aangekondig
de gesprek tussen Karel Van Miert 
en Hugo Schlltz over pluralisme in 
Vlaanderen omwille van de politieke 
situatie met zou kunnen doorgaan. 

Hun plaatsvervangers maakten er 
echter een boeiende avond van. Zon
der mekaar met «bloemetjes» te be
denken, werden de wederzijdse 
standpunten duidelijk uiteengezet 

Punten van overeenkomst werden on
derlijnd en meningsverschillen wer
den niet uit de weg gegaan. Maurits 
Coppieters die en historiek én evolutie 
bijvoegde om zijn betoog te onderstre
pen maakte duidelijk op alle aanwezi
gen een grote Indruk. 

meer vonden of onverrichterzake 
terugkeerden en dat een zeer ge
schikt kader bood voor dergelijke 
manifestatie werd een zeer hoog
staand programma afgewerkt De toe
spraken van z.^.h. Anton Van Wlldero-
de en de voorzitter van de Nederland
se Kultuurraad Maurits Coppieters 
waren hiervan de hoogtepunten. 

Chris Yserbyt, Hilde Pé en de Dender-
mondse organist De Fleur leverden 
een zeer hoogstaande, kulturele bij
drage. Veel ontroering was er bij 
Vlaams-nationalisten die een gans le
ven «Vlaamse beweging» hebtjen 
meegemaakt 

Veel belangstelling bij jongeren die de 
figuur Wies Moens zeer grondig door
gelicht kregen. Kultuurschepen Luc 
Wiemeersch was een wanklank in dit 
grandioze gebeuren. Voor de grote 
gehuldigde had hij geen woord over 
en in zijn welkomstwoord noemde hij 
alleen de Dendermondse burgemees
ter. 

Grootse Wies 
Moens-herdenking 
te Dendermonde 
Marnixkring Dendermonde kende 
een absolute hoogdag In zijn 5-jarig 
bestaan. In een afgeladen vol stad
huls, waarin tientallen geen zitplaats 

Gevraagd: Vlaamsgezinde rui-
tenwasser Zich aanmelden 
Draakstraat 9, 2000 Antwerpen 
na 14 u. 30 of telefoneren naar 
36.00.49, vragen naar Mevr. Re-
noz. (N 80) 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PV.BA 
AALST 

Lange Zoutstr 30. 29-33 36-38-
Tel. 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels -knnierversienngen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - rii iteruitriistingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebelioorten - rol- en ijsschaatsen -

kompingartikelen - ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - auto» - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

We hebben ^ en tijd voor U! 
advies voor uw interieur 

gordijnen 
overgordijnen 

vasttapijt 
behangpapier 

^fDEE M O O N t N C t C I L t 
OF C O R A l RICE 

Stationstraat 26 Lebbeke 0S2/21.62.71 
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Onduidelijkheid 
rond Izegems marktcentrum 

WEST-VUU\NDEREN 

Izagem heeft het meegemaakt dat in een t i jdsspanne van 5 weleen 4 gemeente
raadszitt ingen plaatsvonden. Het ging telkens om belangrijke materies. Het 
betekende ook veel werk voor het VU-bestuur, het polit iek komitee en onze 
gemeenteraadsleden. In welke mate de VU haar man stond, kunt U afleiden 
uit onze verslagen. We vroegen aan VU-fraktieleider Geert Bourgeois zijn 
visie te geven op wat gebeurt en op de wijze waarop Iets gebeurt met het Ize-
gemse Marktcentrum. 

In de laatste gemeenteraadszitt ing moest beslist worden over het Marktcen
trum. Dit is een projekt van in hoofdzaak woon- en winkelruimte gelegen tus
sen de Markt, de Ketelstraat, de Brug, de Wolvestraat en de Brugstraat 

Na maanden onderhandelen had het 
schep>enkollege nog 2 promotoren die 
elk een totaal andere konceptie verde
digen 
1 NV PARMA uit Ingelmunster stel

de voor tabula rasa te maken met 
het bestaande en een volledig 
nieuw complex op te nchten 

2 De Groep Buelens uit Brasschaat 
wil een gedeelte herl iouwen en res
taureren, een ander deel laten 
staan 

V U e is t d e g e l i j k d o s s i e r 

De V U had al van meet af aan 
beweerd dat de dossiers niet njp 
waren Er is geen studie over de 
woorv en winkelbehoeften en over de 
problemen van de inwoners Er zijn 
geen garanties over evenwichtige uit
bouw van het centrum, dat meer 

moet zijn dan een willekeung samen
brengen van een aantal winkels, enz., 
enz 
Het betreft hier nochtans een projekt 
dat verscheidene honderden miljoe
nen zal kosten 
De V U had dan ook reeds verscheide
ne malen aangedrongen op een se
rieuze voorstudie, op een hoorzitbng 
der gemeenteraad bijgestaan door 
deskundigen waarop de promotoren 
hun plan zouden moeten komen ver
dedigen W I J vonden het ook maar 
normaal dat er een ernstige kostpnjs-
raming zou gemaakt worden De 
meerderheid wuifde dit alles met haar 
stilaan oekende alwetenj-stijl weg 
Het dossier was oud genoeg en-
ledereen moest nu maar voor zich-
de keuze maken 

De gemeenteraad moest zich derhal
ve voor de zoveelste maal uitspreken 
over een volkomen onvolledig dos
sier De toelichtingen van de beide 
promotoren waren beschamend en 
druijjen van nietszeggende ronkende 
volzinnen Wel waren er mooie gevel-
tekeningetjes van beide projekten 
Het debat spitste zich derhalve toe op 
een sentimenteel pro of contra nieuw
bouw of « herstelbouw - aan de hand 
van enkele - zichtprentjes - Dit alles 
duidt U het niveau aan waarop de hui
dige meerderheid belangnjke beslis
singen laat nemen 

C V P - s c h i p k raak t o p n i e u w 

In die sterk-gerelativeerde kontekst 
heeft de V U dan geopteerd voor het 
nieuwbouwprojekt zonder daarom 
volledig tegen het andere voorstel te 
zijn 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door I 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie 

• Uitvoering in aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

• Vaste breedte van 2JB0 m en 
variërend in lengte tot 
10,60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst' 11 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 ü 

Hoewel beide dossiers in de huidige 
omstandigheden tot een avontuur 
kunnen leiden, leek het ons dat het 
nieuwbouwprojekt zuiverder toesta.n-
den en rekeningen zal mogelijk ma
ken De andere promotor bracht 
bovendien geen totale raming, terwijl 
zijn projekt alleen langs de Markt de 
indruk wekt af te zijn ' De rest lijkt op 
een kakoforrie, zonder totaalvisie 

Het VU-standpunt werd ook gevolgd 
door de BSP en J Derolez van de 
meerderheid Deze laatste kamde 
eerst in een zeer degelijke uiteenzet
ting het herstelbouwprojekt ongena
dig af, waarna zich een kleumjk CVP-
toneeltje in 1 bednjf afspeelde 

De fraktieleider van de CVP nam het 
woord en zei zich aan te sluiten bij de 
visie Derolez die terecht het herstel-
projekt had verdedigd Konstematie 
op alle banken Derolez schudt heftig 
het hoofd Geroezemoes en verwar-
nng De 1 e schepen neemt het woord 
en vraagt het hele dossier uit te stel
len omdat het met njp is en omdat we 
wellicht toch beter eerst eens de pro
motoren zouden u i tnodigen' ' 

U begnjpt dat de V U niet akkoord 
kan gaan met dergelijk maneuver dat 
er alleen op gencht was om de CVP-
meerderheid te redden 

Uiteindelijk wordt er gestemd en met 
een zucht keurt Derolez het projekt 
herstelbouw goed, waarna hij onmid
dellijk de zaal verlaat < 

Besluit 
Deze hele affaire toont nogmaals op 
een bedroevende manier aan op wel
ke wijze de CVP aan dorpspolitiek 
doe t 
Een paar mensen uit het schefjenkolle-
ge voeren maandenlange onderhan
delingen met 2 promotoren en kiezen 
uiteindelijk om welbepaalde redenen 
voor een welbepaald promotor (eer
der dan voor een projekt O 
Het voetvolk, de gemeenteraadsle
den, ook die van de CVP moeten 
daarbij met ingelicht zijn en een schijn 
van een dossier is voldoende 

Geert Bourgeois 

lustnerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugpe 
tel. 050-3'57404 

VU Brugge-Torhout 
neemt Brussel 
onder de arm 
Omdat de solidariteit van veel Vlamin
gen al te vaak een holle slogan is 
heeft het bestuur van het VU-arron-
dissement Brugge-Torhout zich een 
belangnjke opdracht voorgehouden 
Namelijk het peterschap op zich ne
men van de VU-Brussel (stad) Derge
lijke opdracht aldus het bestuur, geldt 
met alleen symbolisch maar houdt 
ook de konkrete zorg in voor de wer
king en de uitstraling van de Vlamin
gen te Brussel 

Delegaties van beide zijden zullen 
zaterdag 28 oktober a s te Brugge de 
eerste praktische schikkingen bespre
ken en uitwerken Wie dit initiatief wil 
steunen kan altijd bij de VU-bestuurs-
leden terecht 

11 november te Kemmel 
NOOIT BRENGT EEN 

Het initiatief van d e El f -novennbergroep uit d e f r on t s t r eek 
hee f t al heel v»^at losges lagen in V l a a n d e r e n « Noo i t b r e n g t 
e e n O o r l o g V r e d e », d e titel van he t v r e d e s s p e l da t van 11 to t 
15 n o v e m b e r te K e m m e l w o r d t o p g e v o e r d , w o r d t o o k het the
ma van e e n v redesak t i e vanu i t he t o u d e f r on t '14-'18 
Ta in jke g r o e p e n uit het land bes te lden reeds d e a f f iche d ie 
Ga l o n t w o r p e n h e e f t N u de ee rs te 1 0 0 0 0 ve rsp re i d zi jn k o m t 
d e z e w e e k een t w e e d e op lage van 1 0 0 0 0 a f f iches van d e 
p e r s Al ler lei g r o e p e n z o r g e n m e e v o o r d e ve rsp re id ing W i e 
e e n z invol le ve rsp re id ing kan w a a r b o r g e n hoe f t s lech ts t e bel 
len ( 0 5 7 / 4 4 4 7 1 0 ) o f e e n kaar t je te z e n d e n (E l f -november-
g r o e p , S t reekhu is Malegr i js , 8948 K e m m e l ) 
D e l iederen van het v redesspe l « Noo i t b reng t O o r l o g V r e d e • 
w o r d e n o p plaat o p g e n o m e n Z a t e r d a g a s 28 o k t o b e r w o r 
d e n d e o p n a m e n g e m a a k t van de moo i s te l iederen He t zi jn 
o u d e vo lks l iederen uit d e W e s t h o e k die v o o r di t spe l d o o r 
W a n n e s van de V e l d e t w e e - e n d n e s t e m m i g w e r d e n 
b e w e r k t S o m m i g e l iederen w o r d e n d o o r d e ganse g r o e p 
g e z o n g e n , ande ren zi jn so lo 's o n d e r m e e r g e z o n g e n d o o r 
A l f r e d d e n O u d e n en Kns t i en uit D r a n o u t e r d o o r A d n e n Lig-
nel uit W i j t s cha te en ande ren Een van d e h o o g t e p u n t e n is 
he t k laagl ied van d e m o e d e r s da t d o o r e e n k o o r van moe 
d e r s w o r d t g e z o n g e n Ri tmische fel le l iederen w isse len af 
m e t i n d r u k w e k k e n d e z a n g e n van leed en misene. D e plaat 
ve rsch i jn t o p 11 n o v e m b e r 

OKTOBER 

21 BRUGGE : VU-avondfeest om 21 uur in zaal Valkenburg te St -
Andnes 

BRUGGE: verruimde VU-arrondissementsraad in Breydelhof 
om 19 uur 

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

IZEGEM: 1330 Wandeling in Bulskampveld o l v Tony Nollet 
Bijeenkonnst aan het Vlaams Huis 
20 u Kaas- en wijnavond in De Hoeve (Sportcentrum), Krekel
straat Inschnjven bij de bestuursleden, vóór 22 oktober 

28 

28 

28 

VU-OostduInkerke: 

„Omdat het betere 
afdelingswerk altijd 
ons streven is geweest" 

Dat er op de afdelingsvergadenng 
van Oostduinkerke bij het begin van 
het nieuwe werkjaar weer iets sensa
tioneels uit de bus zou komen, daar 
waren wij zeker van toen wij donder
dagavond door de nevelige polders 
onze weg zochten naar de gastvrije 
woning van Yvette en Femand Van-
denberghe Het aantal agendapunten 
bereikte weer een rekordhoogte, en 
wie de voorbije en nog lopende kalen
der kon naslaan, kwam slechts tot 
een konklusie het is van de bovenste 
plank 

Wie hennnert zich met meer de volks-
muziekavonden met 't Kliekske, Al
fred en Knstien, de Snaar en de Baski-
sche avond met Maite Idirin, ingencht 
door onze jongerenkem ' Terwijl vele 
plaatselijke innchters steen en been 
klagen dat er weinig volk was op hun 
diverse aktiviteiten, blijft Vujo het pres
teren steeds een ruimer publiek te 
bereiken Wat ontegensprekelijk het 
grootste sukses blijft oogsten was 
onze nu traditioneel geworden Bach-
ten-de-Kupe autozoektocht 

Nochtans hadden we dit jaar af te 
rekenen met zware konkurrentie van 
andere toenstische organizaties die 
ook brood gezien hadden in deze 
vorm van autotoerisme De talnjke 
(om met te zeggen talloze) rally-klubs 
die West-Vlaanderen rijk is, schenen 
het er deze zomer op aan te leggen 
om autozoektochten te orgamzeren 
tegen klippen en bergen op 

Onze Bachten-de-Kupe tocht bleef 
echter overeind in het aanbod van toe
ristische attrakties, en werd dan ook 
biehouden als zomeraktiviteit '79 Op 
aanvraag van onze leden gaat ook de 
ledenmaaltijd terug door, inkluis het 
optreden van het smartlappenensem-
ble en de holder-de-bolder-zokiertom-
bola Enkel op het sukses, en de erva-
nngen van het vorige werkjaar reke
nen IS voor de VU-Oostduinkerke ech
ter onvoldoende Dit kan te gemakke
lijk tot verstarnng leiden, tot herhaling 
van wat reeds is doorgegaan, geen 
vernieuwing dus Wanneer de inspira
tie bij een bepaald bestuurslid even 
zoek IS geraakt, staat er weer een 
ander klaar met een origineel idee 
Kreatieve jongens dus, die Oostduin-
kerkenaars i Als «rode draad» door
heen de ganse jaarwerking loopt de 
stnjd rond de Wij-top 20 Achiel - Gait-
jeweg » Goderis neemt terug de hand
schoen op tegen Georgette de Kegel, 
Kns Versyck, Enk Vandewalle, Willy 
Serpieters e d Wij-toppers Hiervoor 
kan hij alvast rekenen op de steun 
van alle bestuursleden Is Oostduin
kerke met de lezersdichtste afdeling 
uit Vlaanderen? (70 ab - 4600 inw) 
Onze eerstvolgende aktiviteit wordt 
een dokun-«ntententoonstelling met 
als tema «1914-'18, Aktivisme en 
Frontbeweging- Een geschiedkundi
ge schets verlucht met dokumenten, 
portretten tijdschnften, bladen en on-
ginele foto's 

Biezondere aandacht wordt besteed 
aan de figuren als Dr Borms, prof 
Daels, Ward Hermans, L Dosfel, Al-
fons Vanderperre, Joe English en de 
gebr Van Raemdonck Hulde wordt 

gebracht aan de Aktivisten, de leiders 
van de Fronttieweging, de Houthak
kers en de IJzersymbolen De h Milo 
Vanseveren uit Meulebeke toont er 
zijn schilderwerken terwijl de h Ar
nold Faict uit Oudenburg zijn kunstfo
tografie laat bewonderen Deze ten
toonstelling gaat door in 't Vlaams 
Huis, IJzerlaan te Diksmuide op 11 en 
12 november telkens van 9 tot 19 u 
doorlopend De toegang is gratis 
Steunbijdragen kunnen gestort wor
den op bankrek nr 476-4305731-90 
van A Goderis, Toekomstlaan 3, 8458 
Oostduinkerke 

De winnende 
nummers 
vu-bal Oostende 
H o o f d p r i j z e n 

10379, 12775, 14084, 12319, 12189, 
15802, 15802, 11512, 12815, 16906 

O m s l a g e n 

2315, 2634, 2889, 3388, 3684 

T r o o s t p r i j z e n 

Al de nummers eindigend op 03,55 en 
28 

Pnjzen kunnen afgehaald worden el
ke dag behalve zaterdag en zondag 
van 9 u 30 tot 11 u 30 en van 19 u tot 
20 u , op het Volksuniesekretanaat 
Nieuwpoortsesteenweg 356, Oosten
de Tel 059-505277 

10379, 
15802, 
13814, 
17528, 
16878, 
16224, 
14933, 
11351, 
11630, 
14078. 
16671, 
13354, 
17896, 
16314, 
12759, 
13343 
12308, 
14048, 
15339, 
11707, 
1324b, 
14962, 
15438, 
15238, 
15374, 
14624, 
13474, 
18598, 
14557, 
14361, 
17977, 
10617, 
10508, 
10140, 
17148, 
18166, 
12038, 
17152, 
17278, 
10426, 

12775, 
13184, 
13630, 
13266, 
18602, 
16949, 
14503, 
14317, 
14693 
16178, 
13720, 
16268, 
17350, 
13242, 
11443 
18540, 
14868, 
12421, 
17894, 
12968, 
17843 
15668 
10608, 
18130, 
12246, 
12135, 
18301, 
16346, 
12351, 
10030, 
17901, 
17690, 
15259, 
12750, 
18360, 
17259 
15649, 
10210, 
15012, 

14084, 
11512, 
13397, 
13981, 
16206, 
17637, 
13997 
14166, 
10713 
18618, 
18108, 
15468, 
18704, 
17296, 
11908, 
17233 
14905, 
13967, 
17803 
18216, 
16611, 
18067, 
15061, 
16778, 
17994, 
18892, 
13277, 
14251, 
10829, 
15816, 
18048, 
10111, 
18221, 
18441, 
17236, 
18021, 
12102, 
10846, 
10920, 

12319, 
12815, 
13880, 
10596, 
18203 
15661, 
11297, 
13219, 
13772, 
16491, 
12696, 
18378, 
16752, 
14039, 
16116, 
15309, 
14219, 
12706, 
17794, 
14123 
16039, 
12748, 
16748, 
16995, 
18391, 
15913 
18974, 
15594, 
15571, 
15652, 
12596, 
12876, 
10432, 
15620, 
10967, 
17232, 
10036, 
10730, 
17435, 

12189, 
16906, 
13787, 
15328, 
14924, 
16231, 
17659, 
18659, 
18978, 
17619, 
18268, 
13068. 
16991, 
12918, 
16837, 
17592, 
15736, 
18376, 
16833 
12590, 
15400, 
13645, 
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KRiTKCH m\e\ei 

Spectrum 

bieratlas 
Eindelijk het lang ve rwach te 

to taa lwerk over b ier ! De Spec

t r u m bieratlas verte l t U alles over 

b ier : alle bieren van de hele 

were ld , alle b ie rb rouwst i j l en , 

hoo fd t ypes , merken , bekende 

bieren, klassieke b ieren, zeld

zame b ieren, e igenschappen, 

smaak, geschiedenis. Honderden 

i l lustrat ies, b iere t ike t ten, kaaTtjes 

en teken ingen . S p e c t r u m bierat

las maakt van dr inkers f i jnproe

vers. Het is het enige vol ledige 

boek over bier dat oo i t versche

nen is. M e t een extra lang 

hoo fds tuk voor België. Een 

p rach tboek voo r iedere b ierken

ner en bier l ie fhebber. Een boek 

dat iedere Belg in huis moe t heb

ben . 

Volksverhalen 
blijven 
het doen! 
Dit k laverb lad van vier beva t v ier 
r o m a n s van d e schr i j ve r van M e -
r i jnt je G i j zens J e u g d en J o n g e 
ja ren . 

He t gaat o m « D e r i jkaard », « Flie
re f lu i ters t u s s e n k o m s t » , « D e 
d o o d van d e pa t r i a rch» en « D e 
scho te l» . 

He t d e k o r is hier e v e n e e n s 
Noo rd -B raban t , het land van M e -
ri jnt je. He t o u d s t e verhaa l van de 
v ier is « D e Ri jkaard » g e s c h r e v e n 
in 1928, t o e n een cen t n o g vee l 
w a a r d was . W a t dan te z e g g e n 
van een k le ine j ongen , d ie na e e n 
heel jaar s p a r e n e e n gu lden ri jk 
is, d ie hij m a g v e r t e r e n o p d e ker
mis. 

In «Fl ieref lu i ters t u s s e n k o m s t » 
m o e t de t i te lheld een b o e r d ie 
e e n scha t bezit , van e e n s p o o k 
a fhe lpen. He t is g e e n gemakke l i j 
k e opd rach t , maar het lukt t en 
s lo t te . 

« D e d o o d van de pa t r i a rch» is 
he t d e r d e verhaal , d ramat i sch ge
tint, waar in d e o n g e k r o o n d e ko 
n ing van een vo l ksw i j k in e e n 
o n v e r k w i k k e l i j k e zaak v e r w i k k e l d 
geraakt . 

He t v ie rde « D e scho te l d ie k w a m 
e n g ing» is r o m a n t i s C h gek leu rd , 
maar ook d e k w a d e ha r t s toch ten , 
gri l l ige ve rw ikke l i ng en leedver 
maak k e n s c h e t s e n di t laatste kla
ve rb lad . 

Ui t deze b a r o k k e ve rha len — he t 
v e r g t w e l e v e n w e n n e n aan d e 
schr i j f t rant , maar w a t een schr i j 
ve r ! — s p r e e k t d e g r o t e l ie fde 
v a n d e schr i j ve r v o o r zi jn land en 
d e m e n s e n d ie er w o n e n of er 
v o o r b i j k o m e n (bv. d e t och t van 

d e z igeuner fami l ie in «De dood 
van de patriarch >.) 284 biz. Uitgave 
Em. Querido's Uitgeveri j B.V. Amster
dam. 

O v e r he t g e g e v e n van de o o r l o g 
en de r e p r e s s i e in V l a a n d e r e n , 
o p e n t I v o M i c h l e i s In z i jn b o e k , 
Een tuin tussen hond en wolf, 
g e e n n i e u w e v e r g e z i c h t e n . H i j 
n e e m t o p o n d u b b e l z i n n i g e w i j z e 
a f s t a n d van de O o s t f r o n t e r 
A d r i a a n , o o k al laat h i j hem z w a 
re b e s c h u l d i g i n g e n u i ten t e g e n 
o v e r de V l a a m s e g e e s t e l i j k e n 
d ie de j o n g e r e n o p g e j u t h a d d e n 
t e g e n het k o m m u n i s m e maa r 
h e n l ie ten va l l en a ls een s t e e n 
v a n z o d r a he t t i j kee rde . V e e l b l t -
t e r h e d e n t e g e n o v e r de ke rk in 
V l a a n d e r e n en he t daa ru i t v o o r t 
v l o e i e n d e o n g e l o o f v i n d e n hun 
o o r s p r o n g in de p o l i t i e k e h o u 
d i n g v a m de g e e s t e l i j k h e i d . 
N i e u w is d ie v a s t s t e l l i n g niet . 
T o c h m a a k t L ieve , A d r i a a n s 
v r o u w , o p he t e i nde v a n he t ve r 
haa l een d i e p e i n d r u k a ls ze in 
een u i t b a r s t i n g van w o e d e de 
s t o l p me t de M a d o n n a en de H e i 
l ige Fami l ie v a s t g r i j p t en aan d i g 
g e l e n goo i t . In e e n z e l f d e g e b a a r 
v e r n i e t i g t ze het k r u i s b e e l d , 
g o e d b e s e f f e n d da t d i t v o o r 
A d r i a a n n o g a l t i j d ( z i nvo l l e ) s y m 
b o l e n z i jn , o o k al v o e l t h i j z i c h 
b e d r o g e n . M i c h i e l s s l aag t e r i n , 
a l t hans v o l g e n s de m a a t s t a v e n 
van de t r a d i t i o n e l e r o m a n b e k e 
k e n , enke le d r a m a t i s c h e s c è n e s 
te s c h e p p e n . M a a r daa r i n a l l een 
l ig t zeke r n ie t de k r a c h t en de 
w a a r d e van z i jn boek . 

DE G E S C H I E D E N I S 
V A N EEN V R O U W 

Een tuin tussen hond en wolf is in de 
eerste plaats een episch-filmisch 
«poëem», het is, vergeleken met de 
muziek, een taaiopus, een werk dat 
gedragen wordt door spanningen en 
tegenstellingen, door opeenvolgingen 
van ritmische versnellingen en drama
tische ogenblikken van volstrekte stil
te, door afwisselingen van dichterlij
ke vertedering en uitbarstingen van 
geweld, door verschillen in toon en 
gevoelens, door tematische kontras
ten tussen stad en platteland, tussen 
kollaboratie en verzet. Al die ge
moedsstemmingen of bewegingen 
weet de schrijver te bereiken bij mid
del van de taal, waarbij het ritme de 
grootste rol speelt. De taal heeft een 
vrij grote zelfstandigheid verworven 
en wordt als het ware gedreven door 
innerlijke stuwingen. Ik ben geneigd in 
mijn bespreking de hele inhoud van 
het boek te herleiden tot de stijl. 

De verhaalkern is zeer eenvoudig. Lie
ve en Adriaan zijn amper één dag 
getrouwd, als de oorlog uitbreekt. 
Adriaan verdwijnt en gaat strijden 
aan het Oostfront. Tijdens de oorlog 
geeft de achtergebleven Lieve onder
dak aan een verzetsstrijder, Frangois. 

Samen delen ze het wel en wee van 
de bezettingstijd en groeien langza
merhand naar elkaar toe, wat Ivo 
Michiels weergeeft in een aantal zeer 
genuanceerde, uiterst bondige en ge
voelige gesprekken. Bij de bevrijding 
blijft Frangois Lieve beschermen. 
Toch kiest ze voor Adriaan als ze ver
neemt dat hij aangehouden werd. Lie
ve wordt, zoals haar naam trouwens 
zegt, door liefde en medemenselijk
heid gedreven. Eigenlijk heeft Fran
gois haar ontbolsterd en tot vrouw 
gemaakt. In haar grijpt een fundamen
tele verschuiving, plaats. Maar 
Adriaan blijft vasthangen aan het ver
leden, hij komt niet los van zijn fana-
tisch idealisme. Let wel, Michiels ver
oordeelt Adriaan niet omdat hij een 
Vlaams idealist gebleven is, hij veroor
deelt het idealisme niet. Is Lieve im
mers niet de belichaming zelf van een 
humanistisch levensideaal I Maar Mi
chiels stelt de geestelijke en politieke 
verblinding van Adriaan aan de kaak 
of liever het feit dat die man als mens 
er niet op vooruitgegaan is en juist 
dat tekort maakt hem zo ongelukkig. 
Het treffende is dat Michiels, net zoals 
bij Elsa Morante of Heinrich Böll, een 
vrouw tot hoofdfiguur kiest van het 
gebeuren: zij is de speelbal van het 
lot maar, hoe dan ook, zij houdt stand 
en wint aan morele kracht. Dat is de 
geschiedenis van Lieve, van Leni uit 
Gruppenbild mit Dame. van Ida uit 
La Storia. 

Een film 
In het Nawoord van zijn boek gaat Ivo 
Michiels dieper in op de techniek. Hij 
schreef Een tuin tussen hond en wolf 

Ivo Michiels schrijft over Vlaomse oorlogstragiek 

Je moet 

wakker worden, 

zegt ze, 

je moet 

eindelijk eens 

wakker worden.» 

Bij de verf i lming van Michiels boek. Rechts regisseur Delvaux. (foto Bolsius) 

# # Een tuin tussen hond en wolf # # 

met het oog op de verfilming door 
André Delvaux. Hij wilde een boek 
maken dat tegelijkertijd een «lees
tekst» was. De auteur is steeds ge
boeid geweest door de film en meer 
in het biezonder door de mogelijkhe
den om filmische technieken over te 
brengen in de roman. Hij is steeds blij
ven geloven in de literatuur, maar hij 
wenste het direkte van de filmtaal te 
bereiken: «niet langer spiegel van 
leven maar leven zelf, niet langer 
mededeling maar direkte schepping» 
(Ars dericalis, ars nova, in Gaat de 
roman ten onder ?, 1959. p. 451 Hij wil
de breken met de Vestdijkiaanse 
essayistische roman en een taaikunst
werk scheppen dat de onmiddellijke 
beeldende kracht heeft van de film 
Is Michiels geslaagd in zijn literair-fil
misch opzet ? Ik heb in elk geval door 
de herhaalde verspringingen en wisse
lingen van situaties, door het snelle 
overgaan van de ene ruimte in de 
andere (tuin-slaapkamer; kelder-keu-
ken ; straat-huis; trapvbed ; enz.) door 
het aanzwellen en wegebben van 
geluiden, door het aanhouden van 
bepaalde momenten van gespannen 

stilte, vooral ook in de dialogen, door 
licht en donkereffekten, door al die 
technieken heb ik het boek gelezen 
alsof ik naar een film keek. Tegelijker
tijd ben ik blijven genieten van zijn 
taal. Daardoor geeft de auteur meer 
dan de film vermag. 

Michiels heeft een soort filmische reto
riek ontworpen, waardoor het gege
ven aan kracht wint Taaltechnisch 
bekeken heeft Een tuin tussen hond 
en wolf zeer veel koncentratie ge
vergd, alsof het een gedicht was. Is, 
daarmee vergeleken, de dramatische 
en politieke problematiek van het 
boek niet te mager gebleven ? Is het 
boek niet te zeer geschreven met het 
oog op en in funktie van een literaire 
techniek, terwijl het onderwerp zelf 
niet vernieuwd of niet met nieuwe 
inzichten verrijkt werd ? Als ik het ver
haal van Michiels vergelijk met een 
boek als La Storia, dat een gelijkaardi
ge tematiek bevat dan heb ik het 
gevoel dat de geschiedkundige ver-
haalstof te zeer ingedijkt werd omwil
le van een strikt literaire opzet. De in 
traditionele verhaalvorm weergege

ven wereld van Elsa Morante is ont
zettend veel ruimer dan die van Mi
chiels, alhoewel de Italiaanse schrijf
ster zich ook beperkt tot enkele hoofd
figuren en tot een welbepaalde wijk in 
Rome. 

Anderzijds schept Michiels in het vlak 
van de taal onvermoede mogelijkhe
den, die het gemoed van de lezer tref
fen. Hij heeft met zijn literaire technie
ken en inzichten aan het onderwerp 
van de repressie en ruimer nog, aan 
het tema van oorlog en vrede in 
Vlaanderen, een uitzonderlijke artistie
ke uitdrukking gegeven. Als kumste-
naar heeft hij tegenover dat nog 
steeds politiek geladen onderwerp 
een zeer menselijk en moreel gaaf 
standpunt ingenomen. Door die ma
terie vooral als taalkunstenaar te ver
werken, heeft Michiels ook aange
toond dat Vlaanderen met de nodige 
politieke volwassenheid haar oorlogs
verleden aankan. 

Eugene Van Itterbeek 

Ivo MICHIELS, Een tuin tussen hond en 
wolf. Amsterdam, De Bezige Bij, 1977, 184 
bIz. 

I Van 1 NOVEMBER t/m 
12 NOVEMBER 1978 

BOEKENWEEK 
in alle (erkende) boekhandels 

47^ BOEK IN 
, VLAANDEREN 

± 520 biz. - 30 Fr. 

42^ boekenbeurs 
voor Vlaanderen 

Bouwcentrum, J. van Rijswijcklaan Antwerpen. 
Woensdag 1 november t/m zondag 12 november 

Alle dagen van 10 tot 19 uur. 

Vereniging ter bevordering v/h 
Vlaamse boekwezen Antwerpen 

26 OKTOBER 1978 WIJ I I 



kRITI^CH D^K6K6h 
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HEIDELAND-ORBIS N.V., 
HASSELT! 
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die, 258 lil + 7 kaarten m kleur, 850 alfabetisch 
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fr., een besparing van 300 fr Iets voor de feestda
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19e historische roman Caesare Borgia, 268 blz, 345 
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lore, Spillebeen en Aerts (PEN-pockets 101-02-03) 
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Aantekeningen bij de huidige letterkunde 
Nauwelijks een derde van de 
essaybundel «Aktuelen II» (Uitge
verij De Roerdomp Brecht-Ant-
werpen, 1977, 180 blz) gaat over 
auteurs die je in de traditionele 
zin «letterkundigen » zou noemen 
In het eerste deel «Schrijver en 
samenleving» gaat Van Itterbeek 
nauwelijks in op het psycholo
gisch of estetische aspekt van de 
behandelde werken Hem interes
seert in de eerste plaats de we
reld waann hij samen met de 
schrijver leeft de konkrete men
sen tussen wie hij zich beweegt, 
de maatschappij, het leefmilieu 

Deze benadenng is voor hem 
«een metode of een middel om 
via het schrijven en het lezen 
(zijn) eigen vluchtige bestaan te 
situeren in de wereld waarin (hij 
leeft)... Ik werk mee aan de 
wereld die ik vanuit mijn belang-
stelllngshoek beschrijf. Ik doe 
dat niet subjektief, ik werk kri
t isch, ik bouw mijn bestaan op 
zoals Ik schrijf, d.w.z. beschou
wend en aktief, in een voortdu
rende dialoog met wat ik lees en 
ervaar.» 

Aldus wordt het ontroerende op
stel over wijlen Dirk de Witte een 
bezinning over leven en dood, de 
laatste en echtste vorm van het 
bestaan In Heinnch Bol! ontmoet 
hij een beminnelijk anarchist, in 
Julien Green een stem uit een 
andere voorbije wereld waar de 
politiek de kern van het bestaan 
met raakt Naar aanleiding van 
«Gangreen 2» vraagt hij zich af 
waarom er geen ernstig gesprek 
komt over Jef Geeraerts, die stel
de dat ook in de Belgische repres
sie de SS-mentaliteit, de meest 
abjekte uitingen van sadisme, aan
wezig waren Met Ward Puys-
linck mijmert hij over het lijden in 
de derde wereld, met Hedwig 
Spellers over de levensfunktie 
van de poëzie 

Po ezie IS voor Van Itterbeek « de 
meest fundamentele en daarom 
zo eerlijke en totaal-menselijke 
benadering van de were ld . . 

De brieven von Belle Van Zuyien 
De jongste tijd is de belangstel
ling toegenomen voor de achttien
de eeuw, de zgn pruikentijd en 
rococo Het is de eeuw van de 
verlichting, van de romantiek, en 
met het minst van een vergulde 
leeglopenj, die vooral bij de adel 
aanleiding geeft tot een geraffi
neerde levensstijl, een soort pas
torale, die zich mets aantrekt van 
de ellende van de gewone man, 
hij weze boer of arbeider Deze 
eeuw eindigt trouwens met de 
(burgerlijke) Franse revolutie 
waarin voor het eerst sinds Karel 
I van Engeland een gekroond 
hoofd onder de valbijl terecht
komt, gevolgd door vele andere 
ci-devants Over die tijd is er o m 
ook het prachtige boek van Bar
bare Tuchman « De trotse toren », 
die een imponerend fresko schil
dert van het doen en (vooral) 
laten van de Bntse landadel 

Ook al leefde ze van 1740 tot 
1805, men zal in de vele bneven 
van Belle van Zuyien-de Charrie-
re, de Nederlandse evenknie van 
die andere bekende briefschrijf
ster uit dezelfde eeuw, de Franse 
Madame de Sevignee, met zoveel 
terugvinden van de gewelddadi
ge gebeurtenissen, die de tweede 
helft van deze «beminnelijke 
eeuw» beheersen Niet verwon
derlijk wanneer men weet dat 
Lodewijk XVI op de dag dat de 
Bastille wordt bestormd in zijn 
dagboek alleen weet te vermel
den dat de jacht op die dag met 
fameus was ook al betoonde 
Belle van Zuyien wel aandacht 

voor de dreigende wolken van de 
omwenteling Ze staat er afstan
delijk tegenover 

Onder de titel «Rebels en bemin
nelijk» verscheen thans een se-
lektie bneven van Belle van Zuy
ien, een Nederlandse aristokrate 
die in het Frans werd opgevoed 

pedant te zijn zoals velen van 
haar geslachtsgenoten twee 
eeuwen later Tot haar bekendste 
korrespondenten behoorden o m 
Benjamin Constand en James 
Boswell, de auteur van de be
roemde Engelse kronieken Met 
deze en andere hoogontwikkelde 

/ # Rebels en 

beminneliik" 
en op tienjange leeftijd opnieuw 
het Nederlands moest aanleren 
Frans was in die tijd de wereld
taal bij uitstek Zelfs in Noord-
Europa en in Rusland sprak de aris-
tokratie Frans naast de moeder
taal 

In haar brieven doet Belle van 
Zuyien zich voor als een jonge 
vrouw die zich met stoort aan de 
konventies, er integendeel beha
gen in schept tegen de konven
ties in te gaan en «zich als een 
man te gedragen » zoals zij bewe
ren, die zich aan haar gedrag sto
ren ZIJ die haar persoonlijk ken
nen zullen haar stellig met als een 
manwijf beschouwen, doch als 
een zeer bekoorlijke, uiterst intelli
gente, welbespraakte jonge da
me, die een soort sufragette 
avant la lettre is, zonder evenwel 

en begaafde mannen stond ze in 
het gezelschapsleven en in haar 
brieven meer dan haar man 

Via deze selektie brieven kan 
men nader kennis maken met 
een boeiende figuur van bij ons, 
beoefenaarster van een epistolai-
re kunst, nu eens een soort kant-
werk van vrouwelijke finesse, dan 
weer een rake typering of een 
kordaat besluit Voor introspektie 
deinsde ze evenmin terug 

Dit boek is nr. 10 van de reeks « Pri
vé Domein» van de Uitgeverij De 
Arbeiderspers, Singel 262, Amster
dam, 178 blz. 
In deze reeks verschenen reeds be
schouwingen over Bakoenin, over 
Tolstoi, Walter Benjamin, Jeroen 
Brouwers (Mijn Vlaamse jaren), van 
Elias Canetti, van Robert Craft over 
Igor Stravinsky, van de vrouw van 
Dostojefski, van F.S. Fitzgerald, van 
Claire GoU, Julien Green, Leautod, 
Neruda e.a. 

Niets is zo autentiek als het 
woord van de poèzie, omdat het 
in totale vrijheid uitgesproken 
wordt». 
Hierbij gaat een schuchtere 
voorkeur naac een «gemeen
schapskunst», in een doorzichti
ge dichterli jke taal naar dichters 
die doelbewust breken met een 
poëtische traditie van verheven
heid en uitzonderli jkheid. 

pressie en bestendiging van de 
armoede.» 
Machtsdenkers halen hierbij al
licht de schouders op Ondertus
sen ontmoet je als lezer in Van 
Itterbeek een bewogen auteur 
die als geen van zijn kollega's in 
Vlaanderen leert hoe je een boek 
ook « politiek » kunt lezen Aldus is 
hij in het Vlaamse kultuurleven, 
dat zich zolang a-politiek heeft 

„Aktuelen II / / 

Ook in de volgende delen, « Na
tuur, kuituur en samenleving » en 
«Politiek en maatschappij» 
bli jkt de enorme en veelzijdige 
belezenheid van Van Itterbeek. 
De opstellen van deel 2 hande
len over de zin van een kuituur-
politiek. Kuituur, zegt hij, heeft 
met macht niets te maken. Of lie
ver : macht is anti-kultuur. 
Ons kultuurbeleid is de reusachti
ge taak om in ons land een 
belangrijk aantal fundamentele 
waarden uit te graven uit de laren-
lange nekropolis van belemmeren
de partijpolitieke en vastgeroeste 
ideologische dienstbaarheden 
Kuituur wordt ervaren in recht
streekse betrekking tot de maat
schappij en de konkrete mens 
Men kan het sociaal-ekonomi-
sche met los zien van het kulture-
le Uit de reakties op de beschadi
ging van een Pieta valt echter af 
te leiden hoe in onze tijd de 
samenhang tussen het persoon
lijk leven, het religieuze, de kunst 
en de maatschappij waann je 
leeft en werkt totaal verloren is 
Daaregenover schept het ont
staan van inspraakorganen kan
sen voor een boeiende persoonlij
ke ontwikkeling en de opbouw 
van een nieuwe leefbare samenle
ving Want een radikaal omturnen 
van onze samenleving vraagt van 
allen en voor alles een inspanning 
van de scheppende verbeelding 
De schrijver Van Itterbeek enga
geert zich ook in het strijdperk 
van de politiek Het is er hem ook 
op dat terrein om te doen «de 
fundamentele bewogenheid te 
plaatsen tegenover de bedriegli j
ke rust van een schijnbescha-
ving ». Hierbij vindt hij het volko
men zinvol dat mensen die zich 
op grond van wezenlijke levens
vragen een gelijkgericht maat
schappijbeeld vormen, elkaar vin
den om hun visie in politieke aktie 
om te zetten 

Alleen een politieke keuze die 
stoelt op wezenlijke maatschap
pelijke keuzen, genomen in voile 
vrijheid, is demokratisch Het poli
tiek leven bloedt dood als de poli
tieke keuze bepaald wordt door 
het louter thuishoren in een bevol-
kinsgroep die hoofdzakelijk 
samengehouden wordt door het 
behoud van voorbijgestreefde 
machtsposities Ondertussen is 
het een kenmerk geworden van 
ons politiek systeem dat er op 
elke minuut en op elke plaats aan 
de lopende band beslissingen val
len Het volk zit er zo maar bij, als 
een buitenstaander 
Van Itterbeek droomt van een 
andere richting, die van het globa
le denken, van het overleg met de 
basis, van het gemeenschappelij
ke belang, van de bevnjding En 
kunnen er dan minder beslissin
gen genomen worden, dan kun
nen ze beter voorbereid worden, 
dan hebben ze meer inhoud 

« Dat beleid, dat ik met de zero-
groei zou willen vergeli jken, is 
het enige middel om deze snel 
evoluerende beschaving in de 
hand te houden, zonder dat dit, 
zoals thans, moet gepaard gaan 
met bloedvergieten, massale re-

opgesteld, een verfrissend geluid 
«Aktuelen 2» is in de eerste 
plaats een getuigemsboek met tal 
van autobiografische aantekenin
gen, stokpaardjes, tegenstnjdighe-
den en verschuivingen in de be
langstelling, kwetsbaar en meer 
subjektief dan de auteur het lui-
dens de inleiding wil zijn J.D. 

150 jaar geleden 
geboren. 

onvergankelijke 
boelen in de 

beroemde 
blauwe bandjes 

aM 
De reis om cJe werelcJ 

in 80 dagen. 
De reis naar de maan. 

Michael Strogoff, 
de koerier van de Tsaar. 

20.000 Mijlen onder 
zee, 2 din. 

Het geheimzinnige 
eiland, 2 dIn. 

De kinderen van 
kapitein Grant, 3 din. 

Hector Servadac, 2 din. 

Naar het middelpunt 
der aarde. 

Het zwarte goud. 
Twee jaar vakantie, 

2dln. 

J l̂le delen zijn 
geïllustreerd 

met de 
oorspronke

lijke gravures. 

Bij elke 
boekhandel! 

Elsevier 
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WILRIJK - Eigenlijk is het gek dat je 
eerst wat moet «gedaan» hebben, 
vooraleer er over je gepraat wordt... 
Voor mij was «En wat dan nog», een 
boekje vol kursiefjes van Dorris Có-
me-Pnnsen, (56) en moeder van 7, dé 
gelegenheid om eindelijk eens met 
haar te gaan praten. Zij heeft — letter
lijk en figuurlijk I — heel wat te vertel
len en daaruit blijkt dan meteen haar 
meer dan sociale bewogenheid, die zij 
af en toe verwoordt in bijzonder frisse 
en op zichzelf staande «gezegden». 
Omdat zij makkelijker praat «op ver
plaatsing», hadden wij afgesproken in 
een gezellig dorpscafé, niet ver van de 
grootstad. 

Enkele uren tevoren had Tindemans 
« de geest gegeven »,.. 

Dorris: Merkwaardig die geur van 
mest en vallende bladeren die hier zo 
rondhangt... Eigenlijk hadden Tinde
mans en zijn mannen eens een half 
uurtje hierheen moeten komen. Als zij 
dat hadden opgesnoven en de rust 
van de natuur ondergaan hadden, dan 
was het deze namiddag beslist nooit 
zover gekomen I (Zij bekijkt mij spie
dend, vraagt als het ware om een ja of 
een nee. Ik lach er hartelijk om, maar 
onderschrijf haar simpele waarheid). 
« WIJ » - Je bent even na de oorlog als 
«au pair» naar Vlaanderen gekomen. 
Vertel daar eens wat meer over. 
Dorr is: Mijn broer was b1j de RAF 
geweest en toen die terug thuis kwam, 
vond hij mij «verwilderd». Eigenlijk 
was dat niet juist. Ik was gewoon 
mezelf, maar kom, hij overtuigde er 
mijn ouders van dat ik naar België 
moest om Frans te leren. Dat kon 

Dorris Cöme-Prinsen: 

„Hoeveel mensen 
zie |e nog lachen ? " 

toen, als je bereid was bij een rijke 
Waalse familie kindermeisje t e ' gaan 
spelen... 

Sigaar 
« WIJ » - Maar zover is het nooit geko
men? 
Dorr is: Gelukkig niet, nee, ik ben niet 
verder geraakt dan Antwerpen en 
daar ben ik blijven ankeren. Ik vond de 
Sinjoren niet onsympatiek, maar voor 
een buitenmus als ik was het toch wel 
even wennen aan die enge (na-oor-
logse) stadsmentaliteit. 
« WIJ » - Wie je stukjes leest, voelt dui
delijk je heimwee naar vroeger. Waar 
kom je eigenlijk vandaan ? 
Dorris: Ik ben geboren te Vlijmen, bij 
den Bosch en na al die jaren hier in 
Antwerpen ben ik nog altijd stapelzot 
op mijn dorp, dat ik nog regelmatig 
bezoek. Misschien wel omdat de oude
re mensen er bijna allen zo'n aparte 
soort (wijze) humor op na houden. 

«WIJ» - Je beleefde een erg vriiqe-
vochten jeugd, kon dat in zo'n gezin ? 
Dorris: Wel ja, wij hadden een « huis
houden van Jan Steen». Als kind al 
had ik lak aan konventies en tradities. 
Ik hield (en houd nog) van de natuur, 
hoewel de dood mij erg imponeerde. 
Wie als kind (van binnen) heel vrij js 
geweest, kan daar meestal een heel 
leven op voortteren. (Zij drukt een vol

wassen sigaar uit in de asbak die tus
sen ons staat). 

«WIJ» - Sigaren roken, is dat een 
pose? 
Dorr is: Ik geloof het niet. Reeds als 
kind rolden wij sigaretten uit de tabaks
bladeren die hingen te drogen. Tot 
voor enkele jaren rookte ik verschrik
kelijk veel sigaretten, inzoverre zelfs 
dat ik er niet meer kon van zingen, wat 
mij niet belette te fluiten! Ik ben toen 
overgegaan op af en toe eens een 
natuurlijke sigaar, want toen ik niet 
meer rookte, floot ik ook niet langer... 
Ik kan niet aannemen dat zo'n kleine 
geneugte, met mate genomen, slecht 
kan zi jn! 

«Vis » 
«WIJ » - Je bent als Nederlandse met 
een Antwerpenaar getrouwd... 
Dorris: Dat klopt en ik geloof wel dat 
hij met mij heel wat te stellen heeft 
gehad. Ik heb altijd veel respekt gehad 
voor de rechtlijnigheid waarmee hij 
zijn principes beleefd heeft. Maar het 
was met gemakkelijk: ik ben een vis 
en leef volgens mijn aard. Die is drome
rig, maar bij momenten venijnig... Voor 
enkele jaren hebben wij eindelijk ont
dekt dat we meer naar onze eigen 
aard moesten gaan leven en niet pro
beren mekaar te bekeren. Sindsdien 
voelen wij ons beiden veel beter. Uit

eindelijk blijven er nog genoeg raak
punten waar wij mekaar vinden en 
aanvullen. 

« WIJ » - Hoe ben je aan die kursiefjes 
begonnen ? 
Dorr is: Vrienden en kennissen be
waarden de brieven die ze van me ont
vingen. En zo heb ik eens meegedaan 
aan «Goud voor uw brief» in het bur
gerlijke (lacht even) Margriet. Daarna 
heb ik eens 5 teksten aan Louis Ver-
beeck gezonden en daar is toen het 
verzoek op gevolgd om elke week een 
stukje te schrijven voor Koerier-Lim-
burg. (pauze) 
O, ik weet het wel, het is geen Jos Ghy-
sen, maar het is met hart geschreven. 
« WIJ » - Soms krijg ik de indruk dat je 
een aantal flitsen bij elkaar gebracht 
hebt, terwijl andere stukjes meer op 
zichzelf staan, een verhaaltje vertel
len... 

Dorr is: Kijk es, ik heb geen grote stu
dies gedaan, maar de dingen die mij 
«treffen » schrijf ik van me af, op mijn 
(pauze en dan een tikje kwajonges-
achtig). Ooit heeft eens iemand ge
zegd : « Als in het bos alleen de mooie 
vogels zouden zingen, zou het in het 
bos erg stil zijn». 

« WIJ » - Val je nooit zonder inspiratie ? 
Dorr is: Daar heb ik wel eens schrik 
van, ja, maar tot nu toe is mij dat nooit 
overkomen. Ik moet wel zeggen dat ik 

er hard aan werk, omdat ik uitdruk-
kingsmoeilijkheden heb, maar als het 
mij gelukt is, is de voldoening ook bij
zonder groot. 

« WIJ » - Wanneer ik je vroeger tegen
kwam had je altijd wel een of ander 
maatschappelijk zeer dat diende gele
nigd. Ik vond het toen altijd spijtig dat 
ik daar, als gewoon gemeenteraadslid, 
niets kon aan verhelpen, ten slotte 
leven wij met een aantal strukturen... 
Dorr is : . . . die maar eens moeten omge
bogen worden ! Neem nu bv. de jeugd-
delinkwentie. Het jeugdbeleid zit mis
schien onder 4, 5 ministeries, dat zou 
er één enkel moeten zijn, geen hand
vo l ! 

«WIJ» - Denk je daarmee de maat
schappij te veranderen ? 
Dorr is: Nee, ik zoek ook naar de oor
zaken. Wat stellen we bv. vast: dat de 
mens niet telt, maar de winst. Op 
school is het de prestatie die telt, niet 
de geaardheid, of andere eigenschap
pen als goedheid, gemeenschapszin 
worden ontwikkeld, maar het ver
stand. Je moet immers iemand wor
den, of je daarbij ook gelukkig bent is 
minder belangrijk, (en dan recht op me 
af) Hoeveel mensen zie je nog la
chen? 

We moesten maar eens wat minder 
gaan werken en wat gelukkiger probe
ren te zijn... 

Socialer 

« WIJ » - Toen wij deze afspraak maak
ten, heb je me gezegd «Ik ben socialist 
aan het worden.» Wat bedoel je daar 
juist mee ? 
Dorr is: Wel, ik vind dat de Volksunie 
zich veel socialer zou moeten opstel
len. Tegenover de pensioenen bv. 
Waarom geen gelijkheid zoals in Ne
derland ' Hier zie je mensen verkom
meren, terwijl anderen bedragen op
trekken die je als gewone werkende 
mens nooit bij elkaar hebt gezien. Zo 
gauw het nationaliteitenprobleem is op
gelost, moesten jullie maar eens wat 
socialer worden, maar dan met op zijn 
Belgisch, want dan staan wij over 

20 jaar nog even ver. 
« WIJ » - Voel jij je thuis in de VU ? 
Dorr is: Da's zeker. In de Volksunie 
gaat het er allemaal veel gemoede
lijker aan toe en je hebt er een boel 
interessante mensen tussenzitten! Ik 
heb de pest aan mensen die zich altijd 
superieur opstellen. 
« WIJ » - Wat vindt je van jezelf spijtig 
dat je het niet bezit ? 
Dorr is: Ha, ik heb veel te weinig 
geduld, dat zullen mijn kinderen ook 
wel ondervonden hebben. 
Hoewpl ik altijd heel open met ze ben 
geweest. Ik heb veel fouten gemaakt, 
maar veel van ze geleerd, omdat zij de 
dingen soms ook veel klaarder zien 
dan volwassenen. 
Waarom krijgen jonge mensen ook zo 
weinig kansen in de media ? Wat zij te 
vertellen hebben zou anderen kunnen 
motiveren... 
«WIJ» - Jouw boekje «En wat dan 
nog» wordt ook op de Boekenbeurs 
verkocht. Waar kunnen we het vin
den? 
Dorr is: Bij Walter Soethout. 
Ik hoop dat ik daar heel wat interessan
te mensen zal ontmoeten. 

Walter Decoene 

-^ MENSEN VAN BIJ ONS 
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