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De Volksunie kan regeren! Hector de Bruyne: 
onze man op Buitenlandse Handel. Onver
moeibaar handelsreiziger langs KMO'S, 
sleutelbedrij ven en de grote wereldsteden. 
Want Vlaanderen is meer exportgericht 
dan Wallonië. 
Nieuwe markten moeten ontsloten. En daaraan 
was totnogtoe te weinig gedaan. 
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EERSTE VLAAMSE 
BOEKENBEURS TE EUPEN 

Op 11 en 12 november e k organi-
zeert de Nederlandstalige Knng van 
Eupen in samenwerking met twee 
Limburgse boekhandels een boeken
beurs van Nederlandstalige boeken in 
zaal '< Kunst und Bühne » Kirchstras-
se (vlakbij hoofdkerk van Eupen) 
Verdient zo n premiere geen uitstapje 
naar Eupen waar vele Vlamingen en 
Nederlanders wonen ? 
Het doel is onze aldaar wonende taai
genoten de gelegenneid geven boe
ken in eigen taal gemakkelijk aan te 
schaffen en onze Duitstalige vnenden 
(waarvan velen Nederlands kennen 
en leren) Vlaanderen en Nederland in 
zijn literatuur zijn kunst zijn gewoon 
ten en bedrijvigheden beter te doen 
kennen 

Vlamingen uit Vlaanderen die deze 
gedurfde boekenbeurs waardering 
willen schenken en een bezoekje 
menen te brengen noteren dat ze op 
11 en 12 november open is van 10 tot 
12 en van 15 tot 18 uur 
Iedereen is er welkom 

J G Tongeren 

BOZEN 

Als inrichters van het we mogen wel 
zeggen zeer geslaagd lustrum-herfst 
bladerenbal (ten voordel van het 
VNJ) geven wij H L uit Brugge voor 
100 % gelijk Het moet inderdaad 
Bozen zijn en met Bolzano zoals ver
keerdelijk geschreven De dader van 
het misdnjf vraagt duizendmaal ver
giffenis 
Tot ziens in Bozen (Sudtirol) 

Het Jongeren Steunkomitee 
(Gewest Antwerpen) 

Uloams notioniial lUeehbliid 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radro- en TV-Instifuuf v z w 

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

Alle stortingen voor abonnemen
ten publicite.t en redaktie op prk 
000-0171139-31 van - W I X - Barri-
kadenplein 12 1000 Brussel (Tel 
02/2194930) 
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Verantw uitg Hugo Schiltz Te 
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Publiciteitschef de h Karel Se
vers tel 02/21949 30 toestel 75 
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bergsesteenweg 41 b 1512 
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PAKT KAN NOG 

Sommigen beweren dat de verwezen
lijking van het Egmontakkoord defini
tief mislukt zou zijn Ik vraag me af 
waarom Geen enkele van de rege
ringspartijen heeft haar trouw aan fiet 
Egmontakkoord verloochend Ook de 
CVP met Het officieel standpunt van 
de parlementsfrakties van de CVP is 
immers dat de CVP volledig trouw 
blijft aan het Egmontakkoord en 
slechts enkele bepalingen (o a het 
inschnjvingsrecht) wenst uit te stellen 
(met te schrappen) tot na een grond 
westherziemng omwille van de eer
bied voor de grondwet 
Van twee zaken een ofwel is dit 
CVP-standpunt eerlijk dan wil dit zeg
gen dat de CVP parlementairen hun 
volledige steun voor de geest en voor 
de letter van het Egmontpakt hebben 
gegeven inbegrepen de regeling voor 
Brussel en het randgebied In dat 
geval is er geen enkele reden om het 
pakt in vraag te stellen na de volgen
de verkiezingen 

Ofwel IS het CVP-standpunt hypo-
kriet en heeft die partij wel inhoudelij
ke bezwaren tegen het pakt In dit 
geval hebben de CVP-leiders met 
alleen de Franstaligen maar ook de 
Vlaamse publieke opinie bedrogen 
Anderzijds meen ik dat het Egmontak
koord de enige eerbare oplossing is 
die voor Nederlands- of Franstaligen 
aanvaardbaar is Om het even welke 
regering zal het Egmontpakt geheel of 
grotendeels moeten hernemen 

P S Vilvoorde 

Groeten voor 
Frans 

Op 10 november is onze Frans 
Kempenaers jarig Wie stuurt 
hem een woordje van g e l u k ' 
Zi jn adres Kerkstraat 61 2232 
Schilde Tel 031-58 88 46 

SCHILD VAN 
VLAANDEREN? 

Tijdens een debat begin december 
1969 in Steenokkerzeel tussen dr 
Anciaux en de h Chabert stelde 
ondergetekende volgende schnftelij 
ke vraag aan beide sprekers Welke 
opdracht of richtlijnen geven de on
derscheiden partijen aan hun afde 
lingen om de Vlaamse scholen in Brus
sel te steunen ' 
Het antwoord luidde voor beiden dat 
naar hun weten er geen enkele ncht-
lijn bestond 

Op dat ogenblik werd er door de VU 
afdelingen 86 stortingen gedaan en 
slechts 1 (een) door een CVP-afde 
ling te weten CVP-Diksmuide Een 
week later kwam er nog een storting 
van CVP Diegem bij Toen waren de 
VU afdelingen reeds ver boven de 
honderd met hun vnjwillige bijdragen 
Tijdens de voorlaatste parlementsver 
kiezingen werd het Pajottenland over 
spoeld met CVP-affiches die de split
sing van het kiesarrondissement Hal-
le-Vilvoorde eisten (een CVP-pro-
grammapunt) Zo was de CVP zo is 
de CVP en zo blijft de CVP huiche
laars I 

J V Erps-Kwerps 

Over te nemen 
Tearoom-snack-brasserle 

in volle uitbating, gelegen 
op 40 meter van het Casino 
te Middelkerke en op de zee
dijk. Zeer gekend in Vlaam
se middens en onmiddellijk 
vrij wegens uitscheiding be
drijf 
Z.W.: Agence DE CUMAN, 
Leopoldlaan 2 te Middelker
ke of PROVOOST Simonne, 
Villa Tijl, Parklaan 32, te 
Middelkerke. (N84) 

GEEN ALTERNATIEF 

Nu de regering gevallen is zou het 
een lafheid zijn nog langer te zwijgen 
Reeds jaren geleden was ik lid van de 
V U en vooral een fervent verdediger 
van haar houding 

Toen in 1976 gemeenteraadsverkie
zingen kwamen heeft men me be
praat om toch mee op te komen en 
eindelijk stemde ik toe op voorwaar 
de de laatste plaats te mogen inne 
men Ik werd met klank verkozen met 
zozeer omdat ik zoveel pap had 
gegeten van gemeentepolitiek maar 
omdat ik de puntjes op de i had gezet 
inzake de lamentabele houding van 
de CVP (nationale politiek) 

Maar dan kwam het vernederende 
Egmontakkoord dat ik met kon nemen 
(of ik nu gelijk heb o ' met doet weinig 
ter zake) en werd ik vleugellam De 
fut was er uit en wat nog het ergste 
was mijn goeie vnenden van het par 
tijbestuur van Boechout konden me in 
mijn opvatting met volgen (wat hun 
goed recht is) maar dat maakt dat ik 
me zo moedermens alleen voelde Bij 
pot en pint stak ik het natuurlijk met 
onder stoelen of banken zodat dus 
vnend en tegenstrever (want vijanden 
heb ik met) van mij weet wat ik er van 
denk Radikaal tegen het Egmontak
koord 

Tegen beter weten in maar blijven 
hopen dat de V U tot inkeer zou 
komen dat de leiding zou inzien in wel
ke valstrik ze getrapt was (wat ik met 
kwalijk neem) en dat ze de moed zou 
opbrengen om op een bepaald ogen 
blik te kappen met heel die poespas 
(en dat ze dat met gedaan heeft 
neem ik wel kwalijk) En die gelegenhe
den tot kappen zijn er genoeg ge 
weest Wie het zou doen zou de •• ver
rader» geweest zijn Maar de CVP 
heeft de bom doen barsten (reeds 
lang berekend"? ik weet het met ik 
vrees het) en dat spijt me Dat had de 
VU moeten zijn Zij hadden moeten 
zeggen ga suffit i 

Dus ik zweeg ik zweeg hoewel ik 
honderdmaal achter mijn schrijfmachi 
ne gekropen ben om in een pamflet 
aan de plaatselijke bevolking uit te leg
gen wat ik van «de rotzooi» dacht 
Maar nu kan ik spreken Nu liggen de 
kaarten anders Nu stevenen we af 
op verkiezingen nu hebben we weer 
onze handen vrij Men spreekt van 
«de laatste kans» en denkt dan aan 
het belang van het land Ik twijfel 
daaraan Maar het is wel de laatste 
kans voor de Volksunie' Nu kan ze 
resoluut het roer omgooien en zeg
gen in alle ootmoed we hebben ons 
vergist Punt Niemand gaat haar dat 

kwalijk nemen zelfs met de vurige ver 
dedigers van het Egmontakkoord in 
haar rangen Niemand gaat haar om 
die gewijzigde houding bespotten 
want alleen een dwaas is nooit bereid 
zijn houding te herzien Zelfs haar 
voorzitter vnend Hugo moet geen 
rooie kaken hebben en moet zeker 
met gedesavoueerd worden Hij moet 
gewoon sportief kunnen toegeven 
(wat een woordspeling) ik had nooit 
mogen toegeven ' Het zou me spijten 
als deze ommezwaai hem zijn politie 
ke kop zou kosten of men hem naar 
Europa zou wegpromoveren Daar 
voor IS hij te bekwaam Maar hij heeft 
zich vergist en tegen beter weten in 
gehoopt dat het verzet in Vlaanderen 
wel zou bekoelen en dat de Fransta 
ligen het spelleke eerlijk zouden spe
len En dat hebben ze met gedaan i 
Hugo toen Cools chanteerde had je 
met dneen moeten kappen en met de 
kans laten aan Tindemans om met 
een nog groter aureool van «slachtof 
f er» uit de nu nakende verkiezingen 
te komen Wedden dat als de CVP 
Tindemans vooruitschuift deze met 
astronomische voorkeurstemmen uit 
de stembus k o m t ' 

Diep in mijn hart hou ik nog van de VU 
al zijn er momenten geweest de 
laatste maanden dat ik mijn maag 
voelde keren als ik de WIJ las Ik zou 
dus doodgraag deze partij trouw blij
ven en geloof mij duizenden met mij 
We hebben geen alternatief naar de 
CVP overstappen •? En dan zomaar 
haar jarenlang verraad op Vlaams 
gebied met de mantel der liefde be 
dekken ' Geen denken aan i De BSP 
of de PVV ' Kan ik zelfs met in over 
weging nemen alleen al omwille van 
mijn chnstelijke overtuiging Over 
gaan naar de VNP van Karel Dillen of 
naar de VVP van Lode Claes ' In geen 
van beide opvattingen vind ik voldoen 
de waarden terug en dus geen voldoe 
ning de redenen zet ik hier met uiteen 
maar alleen al het feit dat het een ver 
snippenng van Vlaams nationalisti
sche krachten is stoot me tegen de 
borst Dus het moet VU zijn en mets 
dan V U ' ' maar de VU waar ik kan 
achter staan De enige partij die het 
partijbelang ondergeschikt kan ma
ken aan het volksbelang 

Was er dan mets goeds aan dat 
Egmontpak t ' Dat hoor je me met zeg 
gen het was alleen een eerloos kom-
promis waarbij wij een te zware schat
ting moesten betalen aan mensen die 
door hun arrogante houding bewezen 
hebben dat ze onze toegevingen met 
verdienden erger nog die door hun 
houding bewezen dat ze steeds nog 
grotere eisen zouden stellen 

Mijn bnef wordt te lang ik weet het 
ook wel Maar een «biecht» is ook 
een «opluchting» en ik had het nodig 
mijn hart eens te luchten 

Ik ken uw reaktie met Het zal alles of 
niks worden Ofwel brengt ge begnp 
op voor mijn handelwijze ofwel ver
oordeelt ge me Dan zal ik mijn besluit 
moeten nemen Maar een ding i Ik 
hoop trouw te kunnen blijven aan mijn 
Volksunie Maar zeker is ik blijf in 
ieder geval trouw aan mijn volk 

F 8 Boechout 

Red Zeker we veroordelen u geens
zins I Op al uw opmerkingen kunnen 
we hier bezwaarli jk antwoorden dat 
gebeurt in een persoonli jke bnef 
Wel dit well icht zullen velen binnen 
enkele maanden het tgmontpak t 
met een andere bril bekijken En 
overigens de VU-onderhandelaars 
hebben zoals het ondertekenaars be
hoort gemeend het regeerakkoord 
loyaal te moeten verdedigen, wat 
geen afbreuk doet aan het part i jpro
gramma dat in alle opzichten onge
wijzigd IS gebleven 

MOEDIG 
VOORBEELD 

In moeilijke omstandigheden moeten 
WIJ des te meer doorzetten 
Daarom in bijlage een overschnjving 
van 2 500 fr voor vijf jaarabonnemen
ten U vindt de adressen voor de 
abonnementen Het gaat om goede 
Vlamingen uit onze vriendenknng 
die in de huidige verwarnng dreigen 
gehoor te verlenen aan scheurma 
kers 
Misschien kan dit een voorbeeld zijn 
voor andere lezers 

E D, Schoten 

Brussel,31 oktober I97i 

Waarde lezer(es) , 

Dit is een vreemde week, 
gesneden door Allerheiligen, 
dat omfloerste feest dat ons 
naar de kerkhoven roept. 

Het i.s ook te merken aan ons 
weekblad dat een dagje later 
in de brievenbus valt en tegen 
her uurwerk in werd klaarge
stoomd. 
Zo'n gekapte week brengt anders 
alleen maar nadelen, elke 
redaktie zit met een hoogdagbrug 
die géén pen óf tikmasjien kan 
overbruggen, want als "WIJ" 
thuiskomt is één dag tussen de 
plooien gevallen, wég. 

Er zijn natuurlijk ook voor
delen verbonden aan zo'n week. 
De redaktie krijgt dan een 
dagje rust om een "WIJ"-katern 
voor te bereiden. . .. 

WIJ 1 2 NOVEMBER 1978 
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Vlaamse autonomie 
sterk verruimen 
Het Partijbestuur van de Volks
unie stelt vast dat door het optre
den van de heer Tindemans de 
overgangsperiode voor de Staats
hervorming v\^egvalt Dit is geen 
Vlaams belang 
De Volksunie heeft ' immers 
steeds gesteld dat deze over
gangsperiode als een proefperio
de moest beschouwd worden, die 
zou toelaten vooral de degelijk
heid van de Vlaamse waarbor
gen te Brussel en de houding van 
de Franstaligen in het randgebied 
te testen 
De Volksunie heeft zich steeds 
het recht voorbehouden uit deze 
proefpenode de passende konklu-
sies te trekken 
Rekening houdend met het weg
vallen van deze proefperiode, 
met de ervaring opgedaan tijdens 
de voorbije 18 maand, o m het 
opduiken van sterke unitansti-
sche drukkingen in sommige koali-
tiepartijen, in de regering Tinde
mans en dit op het hoogste vlak, 
neemt de partij inzake de staats
hervorming volgend standpunt 
in 
1) De herziening van de Grond

wet moet leiden naar de oprich
ting van een Vlaamse staat in de 
werkelijke zin van het woord 
2) Dit betekent ruimere bevoegd-

Standpunt 
van 

de partij 

heden dan deze voorzien in het 
regenngsontwerp over de over-
gangsfaze, o m door toevoeging 
aan de lijst van de bevoegdhe
den, de federalisenng van 
— het landbouwbeleid 
— stedelijk en regionaal ver

keerswezen 
— belangrijke onderdelen van 

volksgezondheid en maat
schappelijke zekerheid, alsme
de van de beleidsstrukturen 
in deze sektoren 

— openbare werken 
— het industrieel beleid, de eko-

nomische ekspansie, de te
werkstelling 

— ontwikkelingssamenwerking, 
enz 
3) Dit betekent het organizeren 
van een zo groot mogelijke finan
ciële en fiskale autonomie en de 
federalisering van de organizatie 
van het kredietwezen, (federalise
ring van het spaarwezen) 
43 Wat het onderwijs betreft 
vraagt de VU dat ook deze mate-
ne zou gefederaliseerd worden 
ZIJ beseft evenwel dat belangrij
ke groepen in Vlaanderen deze 
stap op dit ogenblik nog met durft 
zetten omwille van bekommernis
sen die inderdaad aandacht ver
dienen 
Het ontijdig optreden van Leo Tin
demans heeft op dit ogenblik een 
mogelijke evolutie geblokkeerd 
en het wantrouwen opnieuw aan
gescherpt De VU dringt aan op 
een ruim Vlaams top-overleg ten 
einde te komen tot een Vlaamse 
schoolpakt — onmisbare voor
waarde om de federalisering van 
het onderwijs te bekomen 

5) De Vlaamse staat moet onver
minderd de volheid van zijn be
voegdheden uitoefenen op het 
grondgebied van het Vlaams ge
west en t a v de Brusselse Vla
mingen 

6) In geen geval kan de V U een 
voogdij van het centrale gezag 
over de Vlaamse staal aan
vaarden 

7) De jongste gebeurtenissen zul
len onvermijdelijk leiden tot een 
veel hardere konfrontatie tussen 
Vlamingen en Franstaligen dan tij
dens de Egmont-Stuyvenberg-on-
derhandelingen 
De Vlamingen zullen bijgevolg 
zorgvuldig het essentiële van het 
bijkomstige moeten onderschei
den het werkelijk belangrijke van 
minder belangrijke blikvangers 
De VU blijft bereid haar bijdrage 
in dergelijke konfrontatie te leve
ren op voorwaarde dat de staats
hervorming na de verkiezingen 
kan verwezenlijkt worden op 
grond van betrouwbare afspra
ken en onder de leiding van een 
doelbewuste, goedgeleide, een
drachtige regenng 

Bij een opiniepeiling 

De waarde van anderhalve mens 
Gisteren donderdag zijn de resul
taten bekendgemaakt van een 
opiniepeiling die verricht is op 
een zogenaamd representatief 
staal van de Belgische bevolking 
in de periode van 18 tot 23 okto
ber, hetzij onmiddellijk na de Tin-
demans-kris's Het staal bedroeg 
1 193 personen 
Opiniepeilingen zijn in binnen- en 
buitenland al lang verworden en 
geworden tot onderdelen van de 
verkiezingsstnjd Hun waarde is 
meer dan relatief Zelfs indien de 
resultaten ervan exact zouden 
zijn, dan betekenen zij mets meer 
dan een momentopname van de 
opinie de wijze waarop zij op een 
bepaald ogenblik en een bepaald 
gegeven reageerde 
Tijdens de voorbije presidentsver
kiezingen in Frankrijk is daar een 
sprekend voorbeeld van ge
weest Er werd een opiniepeiling 
verncht over de kiesintenties on
middellijk na het groot TV-debat 
tussen Giscard d'Estaing en Mitte-
rand Tijdens dit TV-debat was 
Giscard duidelijk de meerdere 
van Mitterand Dit verraadde zich 
in de resultaten van de opiniepei
ling tussen de twee presidents
kandidaten was er een verschil 
van bijna 10 % ten voordele van 
Giscard Bij de verkiezingen 
bleek echter, dat het verschil 
tussen beiden minder dan 2 % 
bedroeg Met andere woorden 
het publiek reageert fundamen
teel anders op een politiek mo
ment dan het reageert in het kies
hokje 

Deze bedenkingen zijn wel nodig 
nu aan de resultaten van de 
zopas gepubliceerde peiling meer 
belang wordt gehecht dan past 
Indien dit 'n betrouwbare peiling 
zou geweest zijn, dan blijkt er 
hoofdzakelijk uit dat het Tinde-
mans-effekt behoorlijk heeft ge
speeld onmiddellijk na het uitbre
ken van de krisis In Vlaanderen 
zou er echter slechts iets meer 

dan een vierde van de bevolking 
enig heil zien in verkiezingen ter
wijl een overgrote twee-derde-
rieerderheid tegen verkiezingen 
IS Wat dan weer moet gezorgd 
hebben voor het inkrimpen van 
het Tindemans-effekt na de 
schok Het is echter geen be
trouwbare peiling geweest 
In de opiniepeiling wordt n fikse 
nederlaag van de Volksunie voor
speld We zijn zo vrij om over 
deze voorspelling even te glimla
chen Wie potlood en papier bij 
de hand heeft, mag met ons mee
rekenen, hoe betrouwbaar de pei
ling eigenlijk is 
De peiling voorspelt bvb, dat de 
Volksunie te Brussel zal teruglo
pen van 6 2 % naar 4 8 % Ze 

werd verncht op een staal van 
1 193 personen voor gans België 
De Brusselse bevolking is iets 
meer dan 10 % van de Belgische 
bevolking als het staal goed 
getrokken is, dan moeten er zo
wat 120 Brusselaars in zitten Op 
die 120 IS er een verschuiving van 
6,2 % naar 4,8 % ten nadele van 
de Volksunie Omgerekend in 
naakte cijfers betekent dit dat te 
Brussel zegge en schrijve ander
halve persoon verklaard heeft, 
met meer voor de Volksunie te 
zullen stemmen i 
W I J zouden eens graag verne
men, hoe anderhalve persoon in 
vlees en bloed er eigenlijk uitziet 
Waarmee we alleen maar willen 
zeggen dat het staal waarop ge-

Waar zit hier ergens de anderhal
ve man •? 

werkt wordt, veel te klein is om 
gelijk welke cijfermatige konklu-
sie te trekken anderhalve men
sen bestaan met zelfs met in opi
niepeilingen 
Dus hechten we ook met al te 
veel belang aan de andere resul
taten van de peiling, onder meer 
aan degene waaruit blijkt dat 
Schiltz achttien maal meer dan 
De Bondt anderhalf maal meer 
dan Martens en vijfenveertig 
maal meer dan Chabert genoemd 
wordt als «beste eerste-mims-
ter» 

Het partijbestuur van de Volks
unie heeft deze weeli, aan de 
vooravond van de verkiezings
periode, het standpunt van de 
partij duidelijk bepaald. De we
zenlijke krachtlijn van dit 
standpunt is: verruiming en 
verdieping van de Vlaamse au
tonomie. Meer dan ooit de 
voegdheden dan in Egmont. 
Landbouw, verkeerswezen, 
openbare werken, industrieel 
openbare werken, indmstrieel 
beleid, ekonomische expansie 
enz. horen bij de bevoegdhe
den van de Vlaamse staat. De 
centen moeten ge f ede rali 
zeer worden -. fiskale autono
mie en autonomie van het kre
dietwezen. De Volksunie wil so-
ciaal-ekonomisch federalis
me, als aanvulling van de 
staatshervorming. Dat so-
ciaal-ekonomisch federalisme 
niet alleen leefbaar maar ook 
broodnodig is, werd de jongste 
tijd herhaaldelijk aangetoond 
op kongressen van de beroeps
wereld en in studies van des
kundigen. 

MEER 
DAN 
OOIT 
De Volksunie wil daaren
boven, dat het onderwijs gefe-
deralizeerd wordt. Daarbij be
seft ze, dat dit een uiterst deli-
kate aangelegenheid is en dat 
met name de vrijzinnige min
derheid in Vlaanderen daar
voor slechts kan gewonne wor
den, als ze demokratische 
waarborgen krijgt. De vlucht 
van Tindemans heeft de evolu
tie in die richting stopgezet. Er 
moet zo vlug mogelijk terug 
bij ingehaakt worden. 
Of de partij met haar opstel
ling het Gemeenschapspakt al 
dan niet loslaat, is eigenlijk 
een louter akademische 
vraag. De eisen die de Volks
unie vandaag stelt, zijn niet 
nieuw. Ze werden ook reeds in 
volle Egmontperiode gesteld. 
De Volksunie heeft bijvoor
beeld, onder het motto « klare 
taal over staal», maandenlang 
campagne gevoerd voor so-
ciaal-ekonomisch federalisme. 
Politiek stond ze met die eis 
moederziel alleen. Ze kreeg 
ook niet de steun van het 
Vlaams verenigingsleven, dat 
gebiologeerd bleef door bet 
Gemeenschapsakkoord en de 
reële kans om de Vlaamse 
staat te verruimen niet opmerk
te. 

Wat de staatshervorming zel
ve betreft, stelt de Volksunie 
dat de Vlaamse staat zijn volle 
bevoegdheid moet uitoefenen 
in het Vlaamse gewest en voor 
de Brusselse Vlamingen. 
Iedereen beseft, dat na de ver
kiezingen het gesprek over de 
staatshervorming harder en 
moeizamer zal zijn dan ooit 
voordien. Men zal precies de
zelfde moeilijkheden ontmoe
ten en gekonfronteerd worden 
met precies dezelfde proble
men. Er zijn geen honderd-en-
een oplossingen,- er is slechts 
een uiterst beperkte waaier 
van mogelijkheden. De knel
punten — Brussel en de Brus
selse rand, het ombuigen naar 
tweeledigheid — blijven dezelf
de. Gelijk bij iedere onderhan
deling in het verleden zal op
nieuw gelden -. zolang er geen 
akkoord is over alles, is er 
helemaal geen akkoord. In
dien men echter een akkoord 
wil, dan zal men het in ieder 
geval moeten zoeken bij de 
kleine waaier van mogelijkhe
den die ook reeds voor het 
Gemeenschapspakt geprospek-
teerd werd. 

Een politiek van onderling op
bod in Vlaanderen heeft dan 
ook geen zin. ledere partij moet 
maar eens zeggen, wat ze pre
cies wil. En vooral: of ze trouw 
zal blijven aan haar eigen poli
tieke wil. Wat de Volksunie 
betreft: méér dan ooit de 
Vlaamse staat! 
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Achter 

schermen 

Cools contra 
Leburton 
De Vlaamse katolieke dagblad
pers heeft met wellust en In 
legte van kolommen verslag 
uitgebracht over de rel Cools-
Leburton aan het einde van het 
Franstalig socialistische kon-
gres. Dat is haar goed recht en 
zelfs haar p l icht , voor een 
keer kon ze zich steunen op fei
ten en moest ze niets uit de 
redaktionele duim zuigen. Dat 
Cools en Leburton door een 
paar potige kabinetschauf
feurs uit mekaar gehouden 
moesten worden was inder
daad heet nieuws. In de echte 
zm van het woord. 
Ten aanschijn van deze breed
voerige berichtgeving ver
baast het ons echter, dat een 
deel van diezelfde pers met 
geen woord gerept heeft over 
de al even slaande ruzie, da
genlang, in het CVP-hoofd-
kwartier aan de Twee Kerken-
straat. Ook daar hebben de rui
ten gerinkeld dat het een lieve 
lust was en ook daar werd aan 
haartjepluk gedaan. 
Maar dit tafereel wordt bedekt 
met de mantel van de kristel i j-
ke naastenliefde. En straks met 
een aantal 20 vlerkante meter
affiches... 

Davidsfonds en 

onderwijs 

He Davidsfonds eist — zeer 
terecht overigens — dat het 
onderwijs vol ledig zou gefede-
ralizeerd worden. Het vraagt 
dus, dat artikel 59 bis van de 
grondwet voor herziening zou 
vatbaar gesteld worden. 
Wat het einddoel betreft, zijn 
we het volkomen eens : een vol
waardige autonomie Is ondenk
baar, zolang het onderwijs er 
niet bij is. De dingen liggen 
echter niet zo eenvoudig. De 
Vlaamse vrijzinnige minder
heid is huiverig, omdat ze 
vreest in de verdrukking te 
geraken. Om deze minderheid 
de waarborgen te geven waar
op ze demokratisch recht 
heeft, moet het nationaal 
schoolpakt overgenomen en 
aangevuld worden met een 
Vlaams schoolpakt. Artikel 59 
bis IS dus in de eerste plaats 
geen kommunautaire aangele
genheid ; Cools heeft over
igens reeds duidelijk gezegd 
dat, voor zi)n part, het onder
wijs mag gefederalizeerd wor
den Het IS een interne Vlaam
se aangelegenheid. 
Zonder de vlucht van Tinde-
mans zou er ti jd te over zijn 
om de geesten rijp te maken 
voor een Vlaams schoolpakt 
en om het af te sluiten. 
De drie Fondsen — de twee 
vrijzinnige en het Davidsfonds 
— werken nu al jaren op ver
schillende terreinen samen. Ei
genlijk beschikten zij over een 
uiterst geschikt platform, om 
de rol van motor te spelen 
voor een Vlaams schoolpakt 
Zi jn we verkeerd, wanneer we 
zeggen dat daar nooit veel van 
gebleken is ? 

De scheuring van BSP-PSB 

Positief, 
maar met gevaren 

Voor wie een kwart eeuw gele
den in de toen nog kleine Volks
unie de hopeloos lijkende strijd 
voor federalisme begon, is er 
deze week opnieuw een merk-
paal geweest waaraan de afge
legde weg kan worden genneten 
het laatste unitaire partijpolitieke 
bastion is gevallen De « parti fort 
et uni», de Belgische socialisti
sche partij heeft opgehouden te 
bestaan In de plaats zijn geko
men twee volkomen autonome 
partijen, met op dit ogenblik niet 
eens een overlegorgaan de Parti 
Socialiste en de Vlaamse socialis
ten De politieke werkelijkheid 
heeft zich reeds aangepast aan 
de nog met geboren nieuwe struk-
turen van het land 
W e stellen dit met vast met leed
vermaak, maar wel met een nuch
ter besef van het historisch mo
ment En liever dan ons te vermei
en in het wel en het wee van het 
kongres der Franstalige socialis
ten verleden zaterdag, willen we 
even de gevolgen van deze 
scheuring in de kijker nemen 
Een eerste vaststelling is, dat de 
splitsing verloopt volgens de lijn 
van de tweeledigheid, van ge
meenschap tot gemeenschap Si-
monet en zijn Brusselse omge
ving zijn daar beslist met gelukkig 
mee ze hebben een andere ide-

Tijd voor een 
nieuw arbeidsbestel 
Koning Boudewijn 1 is vorige 
week in Sint-Niklaas geweest 
Voor een werkbezoek heette het 
HIJ bezocht een textielbedrijf Hij 
hoorde er op een vergadering 
uiteenzetten dat in de breigoednij-
verheid 31 t h van de werkgele
genheid verloren ging van 1971 
tot 1976 De plaatselijke woord
voerder had geen cijfers van jon
gere datum Maar op die vijf jaar 
verloren 3690 Waaslanders uit 
de breigoednijverheid hun werk 
De totale werkloosheid bedraagt 
er 4158 

Op 3 juni 1977 zei de koning tot 
zijn ministers «U bent er even
zeer van overtuigd als ik dat het 
werkloosheidsprobleem — en 
dat van de jongeren in het bijzon
der — de vraagstukken van onze 
openbare financiën en van de 
omschakeling van onze ekono-
mie, dringend en resoluut moeten 
aangepakt worden » 
Er waren toen ruim een kwart mil
joen werklozen Nu zijn er nog 
evenveel Het plan Spitaels heeft 
er slechts enkele tienduizenden 
uit de statistieken gehaald Voor 
de jongeren die van school ko
men bestaat nog steeds geen 
werkgelegenheid 
De vakbonden waren voor Tinde-
mans I viel, beginnen staken op 
vrijdag o m voor een werkweek 
van 36 uren, als middel om meer 
mensen aan werk te helpen Zij 
kregen plots steun uit een onver
wachte hoek toen uit een studie 
van het Vlaams Ekonomisch Ver
bond bleek dat verlenging van de 
schoolplicht en verlaging van de 
pensioenleeftijd maar lapmidde

len waren in vergelijking met de 
verkorting van de werktijd Het 
VEV nam de bekende aangroei 
van de aktieve bevolking mee op 
in zijn berekeningen en vond dat 
ook de toekomstige werkloos
heid kon opgevangen worden 
met een voortgaande verminde-
nng van de arbeidsduur die niet 
eens groter hoefde te zijn dan 
wat we in de voorbije jaren min
der gewerkt hebben via de over
gang van 45 naar 40 uren, de vier 
weken vakantie, en de tien wette
lijke feestdagen 
Alle partijen die stemmen werven 
bij de werkmensen schreven de 
inkorting van de arbeidsduur in 
hun kiesprogramma's 
Het Verbond van Belgische on
dernemingen herhaalde echter 
wat zijn grootste afdeling Fabn-
metal al gesteld had dat de ver
korting van de werktijd de werk
loosheid met opslorpt, maar die 
op de duur zelfs groter maakt 
Die gedachtengang liep vanzelf
sprekend over de kosten van de 
onderneming, waar ons loon als 
een last ingeschreven staat 
Om dan toch iets voor te stellen 
begon het patronaat over deel
tijds werk Een voorstel dat voor 
wie toekomstgericht wil denken, 
past in een « nieuwe maatschap
pij en een vernieuwd arbeidsbe
stel » Om maar aan de woorden 
van het alternatief VU-plan te 
herinneren. 

Maar het voorstel is nooit ernstig^ 
van de grond^gekomen Sommige 
patroons dachten te zeer aan de 
mogelijkheden die in de warenhui
zen bestaan om mensen meer 

uren te laten presteren zonder 
dat het overuren worden De vak
bonden vreesden hun invloed 
kwijt te raken bij deze mensen, 
waarvoor werken maar een deel 
IS van hun leven 
Zo zijn we in de vele plaatselijke 
akties verzeild geraakt Met sta-
kingsdreiging tegen werkloos-
heidsdreiging 
Soms werd zelfs gesproken over 
uitwijken naar andere landen 
Er kwamen uiteindelijk akkoorden 
over een paar extra vrije dagen, 
over 20 minuten minder werken, 
per dag, over anderhalf uur min
der op vrijdag Maar de werkloos
heid bleef even hoog Bijna ner
gens werd het spel eerlijk ge
speeld Het was ook geen spel, 
maar een strijd om de macht De 
macht om een kwart miljoen men
sen recht op werk te geven De 
macht om 2,5 miljoen mensen 
recht te geven op een levens
waardig inkomen De macht om 
meer dan 3 miljoen mensen in dit 
land het recht te geven op wel
vaart en welzijn 

Dit IS geen strijd die gevoerd 
wordt om halve uren, halve 
franks of halve procenten Het is 
een strijd om de volheid van het 
leven. Met een vernieuwd indus
trieel beleid, in een vernieuwd 
arbeidsbestel, in een nieuwe 
maatschappij 

Zoals ook op een KMO-dialoog-
dag van de VU eind vong jaar in 
een citaat van Hugo Schiltz werd 
gesteld -Het moet de moeite 
waard blijven te werken, te on
dernemen en te sparen.'- (pdb) 

oiogische benadenng van het so
cialisme dan de Luikerwalen en 
ze beseffen, nog duizenden en 
duizenden Vlamingen in hun elek-
toraal kielzog te hebben Dit onge
noegen heeft echter met kunnen 
beletten, dat de frankofone Brus
selaars een socialistische partij 
vorm.en met hun Waalse partijge
noten Cudell heeft dat, namens 
de Brusselaars, uitdrukkelijk bele
den op het PS-kongres Reeds 
voordien had Van Miert trou
wens, aan Vlaamse kant, gesteld 
dat er geen sprake kon zijn van 
dne BSP-vleugels 
Het feit IS belangrijk In Vlaamse 
knngen, ook in die knngen waar 
•ren iedere vorm van dneledig-
iQ^id verwerpt, heeft men vaak de 
illusie gehad dat de Brusselaars 
nooit zouden kiezen tussen Vlaan
deren en Wallonië Maar in feite 
verloopt alles thans volgens de 
breuklijn van de gemeenschap
pen De Brusselse Franstalige so
cialisten opteren weliswaar met 
voor Wallonië, maar voor de fran-
kofonie In de PSC is dat reeds 
gebeurd, met minder ongenoe
gen omdat daar het Waals-franko-
foon en het Brussels-frankofoon 
element beter in evenwicht zijn 
Hoe dan ook de tweeledigheid is 
hier en elders de trend die zich 
heeft doorgezet 

Alhoewel deze beklemtoning van 
de tweeledigheid ons op het pnn-
cipiele vlak slechts kan verheu
gen, brengt ze op het paaktische 
vlak een nieuw gevaar mee waar
voor we met blind kunnen zijn er 
wordt onder onze ogen niet al
leen een politiek, maar ook een 
territoriaal frankofoon front ge
vormd dat Brussel omvat 
In Vlaanderen zelf kan de schei
ding slechts heilzaam werken 
Een aantal socialisten moet ze 
ervaren als een bevnjding einde
lijk los van een voogdij en een 
betutteling die hen belette, het 
socialisme een eigen gelaat te 
geven en die hen steeds meer 
afsloot van de massa Men moet 
zich echter geen illusies maken 
zowel op sentimentele als politie
ke gronden moeten talrijke 
Vlaamse socialisten, van hoog tot 
laag, de schok van de scheiding 
nog een hele tijd verwerken De 
stijl Van Miert is een pril begin, 
dat maar nauwelijks school be
gint te maken in de partij 
De ontvoogding van de Vlaamse 
socialisten houdt echter de belof
te in van normaler, zindelijker ver
houdingen binnen de Vlaamse ge
meenschap De scheidingslijn tus
sen het «germaanse» socialisme 
en het «Latijnse» loopt dwars 
door ons land Ideologisch zal 
zich dat steeds sterker doorzet
ten We knjgen in Vlaanderen 
een sociaal-demokratisch model, 
terwijl Wallonië — ondanks het 
ongenoegen van Simonet maar 
onder de stuwing van de Yerna's 
en de Glinnes — zich daarvan 
steeds verder zal verwijderen 
Men moet echter met denken dat 
de socialisten in Vlaanderen met 
de oude gewaden ook alle oude 
denkpatronen hebben afgelegd 
Iemand zoals Willy Claes die in 
het voorbije anderhalve jaar een 
loyaal partner is geweest op weg 
naar nieuwe staatsstrukturen, 
heeft nog zopas het ekonomisch 
federalisme verworpen Er is nog 
een lange weg van de scheuring 
tot het volgroeien van de eigen 
opvattingen 
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Hector de Bruyne: 

Onvermoeibaar handelsreiziger 

voor Vlaamse KMO 
Hector de Bruyn? groeide op in het Oostvlaamse Kruibeke 
waar zijn vader onderwijzer was. Zi jn humaniora deed hij te 
St.-Nil<laas en op St.-lgnatius behaalde hij het diploma van 
licentiaat in de handels- en konsulaire wetenschappen. 
Als redakteur buitenland bij «Volk en Staat» kwam hij in 
zwaar konfl ikt met de bezetter die hem — net zoals de Bel
gische Staat — de nodige ti jd deed brommen.. 
Achteraf, als de storm voorbi j is, treffen wij de naam Hec
tor de Bruyne terug tussen de oprichters van de Vlaamse 
Koncentratie. 
In het beroepsleven knoopt hij terug aan bij de journalis
tiek om uiteindelijk direkteur te worden bij de « Financieel 
Ekonomische Tijd ». 
In 1971 wordt hij voor het eerst verkozen op de Antwerpse 
VU-Senaatsli jst. Om zich volt i jds aan zijn polit iek mandaat 
te wijden laat hij zijn journalistencarrière varen. Als senator 
heeft hij vooral belangstelling voor het buitenlands beleid 
en de financiën. Hij zetelt ook in de parlementaire assem
blee van de Raad van Europa en de Westeuropese Unie. 
In 1977 wordt hij minister van buitenlandse handel, en 
gezien zijn vorming en vroegere werksfeer zat er zelden 
zo'n juiste man op zo'n juiste plaats. 

Volgens het weekblad Pan is hij 
de minister die op vergaderingen 
steeds plat water drinkt Hector 
de Bruyne houdt inderdaad 
steeds het hoofd koel en gaat 
nooit over een nacht ijs 
Als een onvermoeibare handels
reiziger is hij gedurende maanden 
gans Vlaanderen rondgetrokken, 
van Kamers van Koophandel 
naar KMO's, van jaarbeurzen 
naar sleutelbedrijven Mensen 
met ernstige voorstellen, met 
v\/erkkracht en nieuwe ideeën 
vonden steeds een open deur bij 
de minister en deden nooit tever
geefs een beroep op hem 
Het tijdperk van het amateurisme 
en de export is voorgoed voorbij 
De buitenlandse markten zijn de 
arena waar importeurs en expor
teurs mekaars krachten meten 
Als je daarbij bedenkt dat de 
exportgerichtheid in Vlaanderen 
hoger ligt dan in Wallonië of Brus
sel, dan begrijpt men dat het 
departement van Buitenlandse 
Handel van het grootste belang is 
voor het Vlaamse bedrijfsleven 
Aan problemen ontbreekt het 
echter met 

Van in het begin van zijn ambtspe-
node heeft minister de Bruyne 
zijn beleid geplaatst binnen het 
algemeen beleid waarmee de re
gering de gevolgen van de reces
sie probeerde te ondervangen 
Het belangnjkste krachtveld daar
bij IS de nieuwe inter-arbeidsver-
deling tussen Noord en Zuid, het 
creëren en veroveren van nieuwe 
markten door de ontwikkelings
landen een kans te geven, door 
redelijke prijzen voor grondstof
fen te bedingen en koopkracht te 
maken, door het uitdokteren van 
een evenwichtig marktstelsel 
voor de handel 

Textiel en... 
Minister de Bruyne is het niet 
eens met de pessimisten die be
weren dat onze textielindustne ge
leidelijk naar de Derde Wereld 
moet overgeplaatst worden 
Hector de Bruyne « De gevolgen 
van een dergelijke handelwijze 
zouden zijn dat in een eerste faze 
de werkloosheid nog zou toene
men en dat op langere termijn het 

geindustrializeerde Vlaanderen 
een technologische voorsprong 
in die sektor zou prijsgeven Dat 
zou dus betekenen dat Vlaande
ren een belangrijke exporttroef 
zo maar zou prijsgeven en boven
dien geen inspanningen meer zou 
leveren op het stuk van research 
en vernieuwing » 

...uitvoer 
"Om de noodzakelijke import te 
betalen moeten wij kwalitatief 
hoogwaardige produkten en goe
deren kunnen uitvoeren Produk
ten met een hoge toegevoegde 
waarde die de ingevoerde ener
gie- en grondstoffen ten volle 
valorizeren en waarmee zoveel 
mogelijk arbeid en technologie 
mee gemoeid zijn >> 

Paters... 
Toen minister de Bruyne terug
keerde van zijn bezoek aan Ja
pan besloot hij zijn perskonferen-
tie met de eigenaardige woor
den "Met paters alleen komen 

WIJ er met'», waarmee de minis
ter bedoelde dat onze bedrijven 
totaal afwezig zijn op de Japanse 
markt Inderdaad, na een prospek-
tiebezoek aan dat land was geble
ken dat te weinig Vlaamse bednj-
ven een inspanning doen om hun 
aanwezigheid in Japan te verste
vigen (terwijl Japan hier bij ons 
haast met meer weg te denken 
is) 

De minister dacht daarbij met 
alleen aan wat de haven van Ant
werpen zou kunnen winnen bij 
een intensievere relatie met Ja
pan, maar aan heel wat van onze 
bedrijven Meteen stelt het pro
bleem van onze uitvoerpositie 
zich zeer scherp Deze is ten zeer
ste kwetsbaar ingevolge de ster
ke gerichtheid op de EEG-part-
ners als afnemers en ten tweede 
om het overwicht van de half 
afgewerkte produkten in ons ex
portpakket 

Daaruit dient besloten te worden 
dat de drang tot herstrukturering 
van de Vlaamse export in de rich
ting van bedrijfstakken met hoge 

technische verfijning hoognodig 
versneld dient te worden 

Minister de Bruyne heeft het met 
bij deze beschouwingen gelaten 
en duidelijk een aantal sektoren 
aangeduid die daarvoor in aan
merking kunnen komen Lopend 
van geneeskundige apparatuur, 
landbouwmachines tot de ontwik
keling van de ecologische indus
trie Wetend dat het departement 
van Buitenlandse Handel de rol 
van « versneller » in deze omscha
keling kan spelen beseft minister 
de Bruyne dat de ondernemer 
eigenlijk de belangrijkste schakel 
in dit proces is en blijft 

Robotfoto 
Om deze ondernemer beter te 
leren kennen liet minister de Bruy
ne een soort robotfoto maken 
van de Vlaamse exporteur In 
samenwerking met het Vlaams 
Ekonomisch Verbond werd een 
dergelijke studie gerealizeerd 
Uit deze studie bleek nogmaals 
de afwezigheid van onze export 
in het Werre Oosten, Japan, Ko
rea, dat in tegenstelling tot de ons 
omnngende landen waar onze uit
voerders stevig genesteld zitten 
Deze afwezigheid beseffend 
heeft minister de Bruyne geen 
moeite gespaard om de voor ons 
onbekende markten te verken
nen en de eerste stappen in hun 
richting te zetten 
Vooraleer het echter zo ver kan 
komen dienen heel wat wegen 
geëffend, zo vond minister de 
Bruyne het nodig dnngend te sleu
telen aan het statuut van de Belgi
sche handelskorrespondenten, 
omdat het toch dezen zijn op wie 
onze ondernemers steeds be
roep moeten kunnen doen voor
aleer aan een « marktverovering » 
te beginnen 

In deze met altijd Vlaamsdenken-
de wereld van de buitenlandse 
handel heeft minister de Bruyne 
vnjmoedig en zonder complexen 
een eigen Vlaams-nationale weg 
bewandeld En kan men onom
wonden stellen dat hij door zijn 
doelgencht beleid voor onze klei
ne en middelgrote ondernemin
gen nieuwe markten heeft ont
sloten I 

Het kontrast 
Er is geen groter kontrast denk
baar dan tussen de regeerstij l 
van Tindemans en Van den 
Boeynants. 
De eerste was een ti jdverlie
zer, een man die nooit beslis
singen nam en de kastanjes 
door anderen uit het vuur liet 
halen. Liep het goed af, dan 
stak hij de pluimen op z'n 
hoed. Liep het slecht af, dan 
was dat de fout van < de ande
ren ». 
Van de Boeynants doet het 
rechtuit-rechtaan. Een korte 
maar duidelijke regeerverkla
ring, zoals dat past voor een 
kortstondige overgangsrege
ring. Eeni kordate aanpak, tot 
en met in de ministeriële verga
deringen. 
We moeten van de opvattingen 
van Van den Boeynants en van 
de zorg voor zijn imago even
min hebben als van die van Tin
demans Maar na jaren Tinde-
mans-getreuzel en dubbelzin
nigheid is het wél een verade
ming, eens wat anders te zien. 

Eén kiesdistrikt 
Leo Tindemans heeft enkele da
gen geleden te Brussel op
nieuw een lans gebroken voor 
één enkel Belgisch kiesdistrikt 
bij de Europese verkiezingen. 
Opnieuw IS de unitaristische 
aap uit de mouw gekomen: 
Vlaanderen mag niet als dusda
nig in Europa binnentreden. 
Het moet België zijn, een Bel
gië dat zoveel mogelijk Vlaam
se en Waalse voorkeurstem
men geeft aan hemzelf. 
Zo verloochent Leo Tindemans 
niet alleen het wetsontwerp 
dat onder zijn beleid — zij het 
tegen zijn zin — lot stand 
kwam, zo kiest hij niet alleen 
opnieuw voor het unitarisme, 
maar zo verraadt hij nog maar 
eens waar het hem om te doen 
i s : voorkeurstemmen. Want, 
zegt hij, "alle Belgen moeten 
de kans krijgen hun stem uit te 
brengen op de politici die zij 
als de meest Europese be
schouwen ». 
Moi d'abord, zei desti jds Paul-
Henri Spaak. Hij heeft navol
gers gekregen. 

«Samen vooruit» 
In een « Standaard—interview 
verleden maandag zegde Wil-
fr ied Martens, dat zijn partij 
nog geen slogan heeft voor de 
verkiezingen en dat er momen
teel een affichecampagne van 
de CVP loopt voor de leden
werving, zoals dat ieder jaar 
het geval is 
Onze kleine vinger zegt ons 
echter, dat de CVP-propagan-
dadiensten wél reeds de ver
kiezingsslogan hebben: het 
zou een affiche worden met Tin
demans én Martens er op, bo
ven de slogan " samen voor
uit '. 
"Samen vooruit?'. Nou ja, de 
vraag is al leen: «...maar wie 
vliegt nadien er uit ?» 
Tussen haakjes : is het een toe
val dat we de CVP-affiches 
voor ledenwerving zien han
gen op publiciteitsborden, die 
vlak voordien nog Bloso-affi-
ches droegen ? 

Achter 

schermen 
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Achter 

schermen 

Verkiezingspamflet ? 

Een deel van de Vlaamse pers 
gaat steeds meer de toer op, 
gewoon een propagandamachi
ne te worden voor de CVP. Zo 
brengt « De Standaard > om de 
haverklap uitgebreide inter
views of Vrije Tribune van 
CVP-grootheden. 
Dat kan niet zo maar toeval 
zijn. Alleen reeds uit onze on
middelli jke omgeving is ons be
kend, dat onze volksvertegen
woordigers Paul Peeters en 
Frans Baert een Vrije Tribune 
bezorgden aan de «Stan
daard », onder meer met een 
uitvoerig antwoord op het stuk 
"Lessen in incivisme » van De 
Ridder. Het is overbodig aan te 
stippen, dat geen van deze 
stukken werd opgenomen. 
Wijzelf op de «Wij »-redaktie 
zijn parti jpolit iek geëngageer
de journalisten. We zijn dus de 
alleriaatsten om te beweren, 
dat een journalist niet geënga
geerd mag zijn. Wat we echter 
wél van onze CVP-konfraters 
mogen verwachten is, dat zij 
het zelfde goed fatsoen op
brengen als wi jzelf : dat ze bij 
de titel van hun krant vermel
den dat het een partij-orgaan 
is. 

De adelaar met 
twee koppen 
Om de diepgaande verdeeld
heid, de slaande ruzie en de 
wezenlijke tegenstelling tus
sen Martens en Tindemans te 
camoufleren, is er de propagan-
dajongens van de CVP niets 
beters ingevallen dan een ver
kiezingscampagne waarbij de 
tandem Martens-Tindemans 
zal worden uitgespeeld. 'Sa
men vooruit'. 
Zij steunen mekaar inderdaad, 
gelijk de koord de gehangene 
steunt. Tot voor kort werd Mar
tens door zijn bloedeigen eer-
ste-minister nog versleten 
voor een vulgaire junta-kolo
nel. En het grote anti-Martens 

offensief in de CVP werd 
gevoerd op een ogenblik, dat 
de parti jvoorzitter omwille van 
een familiaal drama niet over 
al zijn verweermiddelen be
schikte. Dat moet ook mense
lijk littekens gelaten hebben. 
Zo zal de CVP-verkiezingscam-
pagne in het teken staan van 
een levensgrote leugen. Want 
iedereen beseft terdege dat 
Martens en Tindemans wel
licht wel «samen voorui t» wil
len in de verkiezingen, maar 
dat het nadien óf de ene óf de 
andere zal zijn. 

Luister naar mijn woorden... 

Wat zei Jan Verroken weer? 

Achter 

schermen 

Wie entoesiast was toen Tindemans boos uit het parlement wegliep 
was alleszins CVP-kamerlid Jan Verroken. De voorbije weken heeft 
hij, samen met nog een aantal van zijn partijgangers, bijzonder flamin-
gantische tremelo's aangeslagen. 
De anti-Egmonters loofden hem zowaar als diegenen die «voor de 
tweede keer een regeringskrisis uitlokte om de Vlaamse belangen te 
beveiligen ». 
Jan Verroken had inderdaad aangekondigd ti jdens het kamerdebat 
over het gemeenschapsakkoord zijn waarheden te zullen verkon
digen, maar die gelegenheid werd hem niet gegeven door Tinde
mans. 
Die gelegenheid had hij wél in '63 (op 11 juli nog wel), en in 7 0 - / 1 . 

wet op bestuurszaken zich kantte 
tegen de indiening van een amen
dement waarbij een afzonderlijk 
kiesarrondissement Halle-Vllvoor-
de zou tot stand zijn gekomen. 
Wij herlezen in de parlementaire 
handelingen van '63 dat Jan Ver
roken een kommissie-amende
ment omtrent ruime bevoegdheid 
voor de vice-goeverneur van 
Vlaams-Brabant tijdens de open
bare diskussies introk. 

In '63 kwam Verroken tussen bij 
de debatten over de politieke 
akkoorden van Hertoginnedal, en 
in '70-'71 stemde hij mee bij de 
grondwetsherziening waarbij de 
drieledige gewestvorming een 
eerste politieke gestalte kon krij
gen. 

Het is hier met de plaats om histo
rische rekonstrukties te betrach

ten, maar diegenen die « Egmont-
pakt nooit» op schrift of bij debat
ten betoogden, kunnen nu wel 
het raden hebben naar de konse-
kwente houding die politieke 
boegbeelden als Jan Verroken bij 
een volgende gemeenschapskon-
frontatie zullen aannemen. 

Wij noteren dat Jan Verroken in 
'63, bij de bespreking van de taai-

Wij herinneren ons dat Jan Verro
ken, op ernstige waarschuwing 
van de Volksunie-woordvoerders 
voor het verfransingsgevaar in 
de zes randgemeenten antwoord
de « Wanneer het bedrijfsleven 
in zijn administratie zal ver-
vlaamst zijn, dan kan U gerust 
zijn dat de belangstelling voor het 
Nederlands ook haar rechten zal 
krijgen ». 

NCC uit rode cijfers... 

Vic Anciaux maakt 
(voorlopig) einde aan 
financiële miserie 
Vong jaar werden aan de Hertog
straat, in de gebouwen van de 
NCC (Nederlandse kultuurkom-
missie voor Brussel), alarmkreten 
geslaakt over de financieel mise
rabele toestand van deze instel
ling, en van alle Vlaamse socio-
kulturele raden en organen die 
langs de NCC betoelaagd wor
den. 
Doordat tijdens de vonge legisla-
turen het financieel tekort als
maar aangroeide (onder meer om
dat de overheidstoelage achter
wege bleef) kwam de sociaal-kul-
turele sektor in lastige papieren 
te zitten 
Er werd toen voorlopig een lap
middel gevonden, maar begin de
ze maand noteerde men toch 
maar weer méér dan 100 miljoen 
frank deficit in de NCC-kas. 
Staatssekretans Vic Anciaux 
heeft nu een oplossing kunnen 

bereiken, die echter slechts op 
lange termijn efficient zal zijn, 
indien de leden van de Nederland
se kultuurraad de NCC een ruime 
financiële armslag willen geven. 

Len ing 

De herrie omtrent de NCC-begro-
ting IS met gespeend van politieke 
voetzoekers. Tot voor kort had
den de CVP-mimsters van Neder
landse kuituur weinig aandacht 
voor de uitbouw van de NCC-
werking 
Staatssekretans Vic Anciaux 
heeft vorige week Hugo Weckx, 
NCC-voorzitter, samen met enke
le andere beleidsverantwoorde
lijken op zijn kabinet ontboden 
om samen de financiële miserie 
te bespreken en een oplossing te 
zoeken. Die oplossing op korte 
termijn is er het miljoenendeficit 

wordt weggewerkt met een kon-
solidatielening, en alle achterstalli
ge toelagen zal de NCC spoedig 
kunnen uitkeren. 

O p r o e p 

Maar. . Weckx heeft met Anciaux 
moeten vaststellen dat er vol
gend jaar opnieuw heel wat finan
ciële problemen zullen rijzen voor 
de Vlaamse sociaal-kulturele sek
tor in de Brusselse agglomeratie. 
Er wordt dan ook een dringende 
oproep verzonden naar alle leden 
van de Nederlandse kultuurraad 
«opdat elkeen zijn volle verant
woordelijkheid zou opnemen en 
beseffen dat een verdt .3 ont
plooiing van de Vlaamse gemeen
schap te Brussel fundamenteel 
belangnjk is voor heel de Vlaam
se gemeenschap.» 

Het is geweten : Verroken keurde 
het Hertoginnedal-pakt goed 
«met de dood in het hart» 
Maar, zeven jaar later kwam er 
dan de grondwetsherziening, de 
voorlopige gewestvorming, de las
tige drieledige hoeksteen die ook 
nu nog het tweeledig federalisme 
in de weg staat 

Jan Verroken heeft vóór de be
ruchte alarmbel gestemd, heeft 
mee de grendels in de grondwet 
gelegd, stemde voor invoering 
van de panteit in de ministerraad 
in ruil voor de schijnpariteit in het 
Brussels agglomeratiekollege, gaf 
mede taaigaranties voor de Uni-
versité Catholique de Louvain, en-
zomeer. 
Een voorstel van Hugo Schiltz om 
aan de kultuurraden financiële be
voegdheid te geven hielp Verro
ken mee wegstemmen 
Omtrent de toegeving de vnjheid 
van het gezinshoofd in Brussel 
(« Liberté du pére de familie) in te 
voeren kwam Verroken in het 
openbaar debat niet tussen. 
Evenmin liet hij zijn flaminganti-
sche reflex horen toen in het par
lementair halfrond werd gediskus-
sieerd over de organizatie van 
het Brussels gewest, over de 
randgemeenten rond Brussel, en 
over de grendels. 
Wél stemde hij met zijn CVP-par-
tijgenoten tegen een amende
ment van Hugo Schiltz waarin 
deze voorstelde de grenzen van 
de gewesten te laten samenval
len met de grenzen van de taalge
bieden .. 
Zei Verroken ook, als argument 
om de splitsing van het Brussels 
kiesarrondissement weg te wui
ven dn '63, op 11 juli): 
«Ik geloof dat dit amendement 
wellicht later in betere omstandig
heden kan onderzocht worden, 
en in een betere atmosfeer, naar 
aanleiding van de zetelaanpas
sing, of van eventuele struktuur-
hervormingen die toch niet zo
lang op zich zullen laten wach
ten ». 
«Niet zo lang op zich zullen laten 
wachten...» : vijftien jaar later, zo
pas, kantte Verroken zich dus 
nog maar eens tegen een staats
hervorming waarbij onder meer 
de opnchting van een kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde moge
lijk zou geweest zijn. 
We gaan nu zelfs Europese ver
kiezingen tegemoet zonder dat 
Vlaams-Brabant een autonoom 
kiesarrondissement zal vormen. 
Schreef Verroken in '63 ook nog : 
« Wij reageerden met alleen posi
tief om al de voordelen die reeds 
vóór Hertoginnedal er vooral die
gene die hierdoor in de wet kwa
men binnen te halen, maar veel
eer om morgen, bevrijd van al die 
andere zorgen, ons op een ver
smald probleemfront te kunnen 
terugtrekken, vast besloten ons 
de volle rekening te laten betalen 
bij de grondwetsherziening, waar 
men meteen in de rekenkundige 
onmogelijkheid zal staan ons te 
isoleren...» 
Maar Verroken, hij keurde in '71 
de voorlopige gewestvorming — 
met — drie goed, hij stemde ja 
voor de alarmbel, de grendels, de 
nationale pariteit en de Brusselse 
schijnpariteit... 
En Jan Verroken, de flaminganti-
sche tenor in de CVP, hij kant 
zich nu tegen beperkte inschrij-
vingsrechten omdat hij — getuige 
zijn interviews en artikels — nu 
opnieuw luidop denkt aan herver
kavelingen, wijzigingen aan de 

•taalgrens en aanhechting van 
Vlaams gebied bij de Brusselse 
agglomeratie. 

WIJ 6 2 NOVEMBER 1978 



KOMMCMM^R 

Ekonomisch federalisme 

Naar een volwaardige 
Vlaamse staat 
riet IS duideli jk dat na de verkiezingen het gesprek van gemeen
schap tot gemeenschap opnieuw zal moeten worden opgenomen En 
iedereen beseft dat dit gesprek tot een veel hardere konfrontatie tus
sen Vlamingen en Franstaligen zal leiden dan ti jdens de voorbi je 
onderhandelingen We kunnen enkel hopen dat de omstandigheden 
voor de Vlamingen even gunstig zullen zijn Het parti jpolit iek opbod 
van de laatste dagen laat dit evenwel niet vermoeden Langs Fransta
lige zijde IS een radikalizering waarneembaar en m het hechte blok 
van de voorzitters van de Vlaamse meerderheidsparti jen is een bres 
geslagen 
Hoe dan ook wil men tot een 
staatshervorming komen dan is 
een gesprek noodzakelijk i Veel 
alternatieven dienen zich met aan 
Daarenboven zal men worden ge 
konfronteerd met dezelfde basis 
gegevens als tijdens Egmont en 
de taktische speelruimte zal er 
met groter op geworden zijn Kort
om de geest en het evenwicht 
van het gemeenschapsakkoord 
zal men met met een handom
draai van tafel kunnen vegen 
Naast deze staatshervorming 
met of zonder Egmont-geest ligt 
er voor de Vlamingen een belang 
njk onontgonnen domein de uit
bouw van een zo volwaardig 
mogelijke Vlaamse staat En hier 
staat de Vlaamse beweging voor 
een beslissende keuze Ofwel be
steedt ZIJ verder al haar energie 
aan een defensieve houding aan 
de afweer tegen de negatieve 
aspekten Ofwel grijpt zij de kans 
om met volle kracht te ijveren 
voor verruimde autonomie i Voor 
de Volksunie is de keuze reeds 
lang gemaakt de grondwetsher 
ziening moet leiden naar de op 
richting van een Vlaamse staat in 
de echte zin van het woord De 
voorgenomen staatshervorming 
zal moeten worden afgerond met 
een federalizering van de ekono-
mische bevoegdheden en van 
het openbaar en pnve kredietwe
zen Autonomie betekent voor 
ons dat Vlaanderen ook op finan
cieel en ekonomisch vlak de 
grootst mogelijke zeggenschap 
moet hebben 

Dit standpunt is niet nieuw Als 
eerste politicus heeft voorzitter H 
Schiltz gepleit voor een zo ruim 
mogelijke interpretatie van het ge
meenschapsakkoord om het eko 
nomisch federalisme een stevige 
fundenng te schenken Naar aan
leiding van het staaldossier heeft 
de Volksunie wekenlang onder 
het motto «klare taal over staal» 
een campagne gevoerd tot verrui 
ming van de autonomie In politie

ke kringen genoot deze campag
ne met veel bijval De enige posi
tieve reakties kwamen uit patro 
nale en syndikale middens terwijl 
de Vlaamse kuituur en strijdver-
enigingen met verder kwamen 
dan een verstarde anti-Egmontkri-
tiek over punten en komma s 
Welnu elke overeenkomst hoe 
goed ook zal naast plus ook 
minuspunten bevatten En het is 
met met gekanker dat aan fede
raal opbouwwerk wordt gedaan 
De energie die de Vlamingen ver
spillen aan onderlinge twist en 
strijd zou best worden gebun
deld en gericht op het Vlaande 
ren van morgen 
De feiten rond de staalstaking de 
haven van Zeebrugge het plan-
Mathot hebben toch meer dan 
duidelijk aangetoond dat Vlaande
ren alle nut heeft bij meer ekono 
mische en financiële armslag 
Want met alleen op kultureel vlak 
maar ook sociaal en ekonomisch 
vertonen Vlaanderen en Wallonië 
een eigen gelaat Daarenboven is 
de binding tussen Vlaanderen en 
Wallonië eerder gennq Vlaande 
ren verkoopt slechts 5 % van zijn 
produktie aan Wallonië en Wallo
nië verkoopt 6 7 % van zijn pro
duktie in Vlaanderen En uit ver 
schillende studies en colloquia 
blijkt dat Vlaanderen ekonomisch 
best een zelfstandig bestaan kan 
leiden 
Dit IS geen pleidooi voor separa
tisme of gettovorming Vlaande
ren moet zich met opsluiten ach 
ter tolmuren en handelsbarrières 
Zelfs solidariteit moet met wor 
den uitgesloten Wel uitgesloten 
IS een eennchtingssolidariteit Het 
moet gaan om een solidanteit op 
basis van vnjwilligheid en van vol
ledige gekontroleerde dossiers 
Dat zal ook de onverkwikkelijke 
diskussies over kompensaties 
alsmede de verspilling die daar
van het gevolg is vermijden Een 
verregaande ekonomische fede 
ralizering van het land is meer 

dan ooit aangewezen en kan 
enkel een doelmatig en op men
sen en noden gericht beleid be
vorderen Deze overdracht van 
bevoegdheden mag uiteraard 
met worden losgekoppeld van 
een eigen fiskaliteit om de eigen 
doelstellingen te verwezenlijken 

Een sterk doorgedreven ekono
misch en financieel autonoom be
leid moet het strijdobjekt worden 
van de Vlaamse beweging Tot 
nu toe IS bijna uitsluitend aan 
dacht besteed aan de taal-kulture 
Ie aspekten Welnu bij de komen
de grondwetsherziening worden 
alle kansen geboden om Vlaande 
ren tot een «echte» natie uit te 
bouwen Maar dan moeten de 
Vlamingen zorgvuldig het essen 
tiele van het bijkomstige onder
scheiden het werkelijk belangrij
ke van minder belangrijke blikvan
gers 

580 bedrijven in nood 

Regeringskrisis 
verijdelde 
staalpakt 
Op dit ogenblik zijn er bij de regering 580 bedrijven in moeilijkheden 
gemeld, waarbij met minder dan 70 000 arbeidsplaatsen in het 
gedrang komen De toenemende werkloosheid blijft dus een ziekelij
ke kwaal In de voorbije vier jaren gingen in de nijverheid ruim 
180000 jobs verloren 
Vlaanderen telt 53 t h van de volledige werkloosheid in dit land Een 
aantal tot nog toe bijzonder levensvatbare sektoren — zoals de 
/Scheepsbouw — blijken nu ook te kraken 
Het grote ekonomisch nieuws van de voorbije week was toch wel 
dat een scheepsbouwbedri j f meer dan de helft van zijn personeel m 
een klap zal afdanken 
Precies op dit sombere moment hebben zekere polit ici gemeend het 
land een regeringskrisis ten geschenke te moeten geven, met verkie
zingen die alleen al het departement van Binnenlandse Zaken meer 
dan 63 miljoen frank kosten 

Behalve het gemeenschapsak 
koord IS met de val van het kabi
net Tindemans-2 ook de toe
komst van de knsiswet in het 
gedrang gekomen Het huidige 
overgangskabinet blijkt onver 
wacht wel over de mogelijkheid 
en vooral over de politieke wil te 
beschikken om een aantal onont 
heerlijke ekonomische sociale en 
financiële ingrepen te doen 
Maar van strukturele ingrepen 
met als gevolg de spoedige om 
buiging van de werkloosheidskur 
ve kan geen sprake zijn Daar 
zijn diegenen verantwoordelijk 
voor die de vonge regenng ten 
val gebracht hebben 
Hoe ongelegen die politieke kort 
sluiting zich aanbiedt blijkt vooral 
uit de sukkelgang waarmee het 
staaldossier nu behandeld wordt 
Maandenlang is er tussen het 
kabinet van ekonomische zaken 
de sociale partners en de direk-
ties van de staalfabrieken overleg 
gepleegd en onderhandeld om 
een dnngend reddingsplan op te 
stellen Met enorme moeilijkhe
den IS een projekt voor reorgani 
zatie van de staalsektor uiteinde
lijk toch klaargekomen waarbij 
het voor Vlaanderen opmerkelijk 
en enigszins verheugend mag he
ten dat ook Sidmar en ALZ-Genk 
in de prijzen van de overheids
steun zouden vallen 

Oostende redt Waalse luchtli jnen 
Dat we in een wonderlijk land leven weten we allang Neem nu de Waal 
se luchtlijnen naar Londen vanuit Charleroi Om deficit te vermijden 
besloot de Waalse Luchtvaartmaatschappij een tussenlanding te Oos
tende in te leggen Sindsdien stappen te Oostende driemaal zoveel pas 
sagiers op dan in Charleroi zodat in feite de Vlamingen de Waalse 
luchtlijn in leven houden' Tengevolge daarvan ziet de British Aircraft 
Ferry haar reizigersaantal schrikwekkend dalen wat vooral verklaar 
baar is door de kortere afstand van de landingsplaats te Londen bij de 
Waalse luchtlijn Als het aan hun beurs komt zijn de Walen met vies 
van de Vlamingen 

Maar de uitgelokte kabinetskri-
sis dreigt er voor te zorgen dat 
minder dan ooit klare taal over 
staal gesproken wordt Wat 
Vlaanderen betreft is een bedrijf 
als Sidmar morgen wel met aan 
sluiting toe integendeel 
Maar broodnodige reorgamzatie-
plannen knjgen vooralsnog geen 
licht op groen waardoor de kon-
kurrentiekracht van dit modern 
staalbednjf op de internationale 
markt onvermijdelijk verzwakt 
Door het opgedrongen politiek im
mobilisme wordt een scharnier-
sektor van onze ekonomie be
dacht met een uitzichtloos sober 
dossier Bovendien dreigt het 
staaldossier te ontglippen aan de 
(Vlaamse) politieke en vooral par
lementaire kontrole 

De VU-woordvoerders in de rege
ring hebben geëist en ook beko 
men dat een staalpakt met eenzij 
dig zou uitgewerkt worden waar
bij in nood verkerende Waalse 
bedrijven zouden genieten van 
miljardeninspuitingen terwijl on 
der meer de garanties voor de 
toekomst van de Limburgse 
steenkoolmijnen zouden achter
wege blijven 

Men was stilaan toe aan zulk 
gesprek van gemeenschap tot ge
meenschap over het staaldossier, 
maar dat werd door de regerings
krisis verhinderd Aangezien de 
konkurrentiestrijd maand na 
maand week na week herdnek-
kig woedt op de internationale 
markt kunnen acute hulpopera
ties zich opdringen waarbij het 
parlement geen kontrole heeft op 
miljardentoelagen die bij gebrek 
aan een staalpakt toch doorgang 
vinden met het zware argument 
arbeidsplaatsen te redden 
Ook voor een aanvaardbaar 
staalpakt wordt het dus weer her
beginnen van voor af aan 
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Vlaanderen zendt 
s^ 

f f 

Frans Olbrechts publiceerde onlangs een populair boek over de 
missionering. (Het aandeel van de « dochters » werd in deze titel 
over het hoofd gezien, net zoals in die twee andere slogans : 
« De Besten onzerBroeders »en « Broederl i jkDelen » !) 
Het besef dat ook die Vlamingen de gevangenen waren en zijn van 
de wereld-frankofonie werd nooit door de staatskatolieke 
voorl ichting uit de doeken gedaan : het « transcendente » en « het 
offeren - hadden immers voorrang op dit « werelds » aspekt ! 
Met ontroering beluisterden we de boodschappen van de Vlaamse 
missionarissen op de wereldzender; soms afgesloten met een 
« Vliegt de blauwvoet...» 
Het paternalistisch, staatskatoliek internationaal denken is volledig 
voorbi j . Meestal i jverig werkende kerkelijke en leke-organismen, de 
bundeling van vrijwil l igersinzet in het NCOS, enz... hebben die 
plaats ingenomen. 
Wat echter gebleven is : de Vlaamse afwezigheid in het 
ontwikkelingsbeleid. 

v<̂ ^ 
A 

K^ 
^ 

zijn zonen uit!" 

dere ontleding van de ongeveer 
10000 vreemdelingen, die stude
ren in ons land kan men beslui
ten 

Vlaanderen eist de 
splitsing van ABOS 

Enkele ABOS-cijfers 
voor zichzelf., 

spreken 

— ABOS-personee! te Brussel 

165 F - 154 N, totaal 319 (maart 
1978) (hiervan in kaderpersoneel 
niveau 1 belast met hogere funk-
ties 20 F. - 4 N X (idem met kolo
niaal pensioen 16 F - 2 N) 

— ABOS-deskundigen overzee 
(31 maart 1978) 1 053 F - 475 N, 
totaal 1 528 

— Personeel Universitaire Techni
sche Samenwerking Overzee 
(31 maart 1978) 156 F - 47 N, 
totaal 203 

De elf-elf-help-aktie vi/ordt gelan
ceerd, nu — zoals ieder jaar, door 
het Nationaal Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking Samen 
met «Broederlijk Delen» zijn het 
de grootste voorlichtings- en 
geld-inzamelakties in Vlaanderen 
In het licht van de staatshervor
ming hebben zij zich voor een 
paar maanden organizatonsch in 
tweeen opgedeeld Het NCOS 
tracht — en terecht — de senato
ren en kamerleden te bevragen 
over hun inzichten, en hun aan
deel in 's land beleid Zo ontvangt 
de volksvertegenwoordiging 
langs allerlei komitees vragenlijs
ten Slechts één van de negentien 
vragen heeft te maken met de 
struktuur van het Ministerie van 

Ontwikkelingssamenwerking 
Nochtans begint daar het beleid 
België heeft een frankofoon-be-
leid terzake, en dit is bovendien 
kwalitatief slecht i 
Naar aanleiding van een debat te 
Leuven, met woordvoerders van 
de Vlaamse partijen, over de ont
wikkelingssamenwerking heb ik 
voorgesteld dat het beter zou zijn 
de kommissieleden in Kamer en 
Senaat driemaandelijks te inter-
pelleren over hun kommissie- en 
parlementair werk 
Over de inzamelakties kunnen 
we kort zijn De kampagnes haal
den in 1977 zowat het dubbele op 
bij Nederlandstaligen (150,6 mil
joen) dan bij Frénstaligen 
(78,7 miljoen) 

Niet alleen een 
Vlaams-Waals debat... 
9 De begrotingsstruktuur van 
de ontwikkelingssamenwerking, 
verspreid over een 5-tal ministe-
nes IS ondoorzichtig en onkontro-
leerbaar 
Het ministerie van financiën heeft 
bijvoorbeeld een vierde van de 
hele begroting in handen 

• De Belgische hulpverlening 
IS voortdurend weinig steekhou
dend WIJ maken mee hoe in 
dezelfde ontwikkelingsgebieden 

•< fabrieken-sleutel-op-de-deur» 
worden verkocht, die de land
vlucht bewerken, en dat ander
zijds landbouwprojekten in de 
buurt worden opgezet i De militai
re hulp bvb aan Burundi heeft er 
in 1972 toe bijgedragen dat de 
Hutu's «beter» konden uitge
moord worden door de Tuti's i 

• De leningen aan de ontwikke
lingslanden mogen slechts toege
staan worden in verhouding tot 
hun terugbetalingsmogelijkheid, 
en indien ze geïntegreerd zijn 
met de andere hulp 

• De opleiding van de inheem
sen dient in de eerste plaats in 
het eigen land te gebeuren De 
post-universitaire studies zouden 
de absolute voorrang moeten 
hebben 
De universitaire samenwerking, 
studie- en stagebeurzen kosten 
ons zowat 1,820 miljard Bij na-

1 dat heel wat van deze mensen 
(78 %) enkel statistisch nuttig zijn 
om de Franstalige universitaire in
stellingen in leven te houden , 
2 dat sommige gevolgde studie
richtingen (bvb wijsbegeerte en 
letteren) geheel of gedeeltelijk on
bruikbaar zijn in het te ontwikke
len land , 
3 dat het grootste deel van de 
stage- en beursstudenten onaan
gepast in onze instellingen toeko
men, en hierdoor mislukken 
• De steun aan de niet-goever-
nementele organizaties is totaal 
onvoldoende, nl slechts 1 /40e 
van de begroting Nochtans boe
ken de vniwilliqers de beste ont-
wikkelingsresultaten en kosten zij 
gemiddeld een vierde van de 
medewerkers van het Algemeen 
Bestuur van Ontwikkelingssamen
werking 

**% 

-ïs. 

— Uitgaven ABOS aan universi
teiten in België 1977 824 miljoen 
F - 165 miljoen N 

— Van de buitenlandse bursalen 
meer dan 80 % naar Franstalige 
instellingen 

— Kontrakten met studiebu-
reau's 1976-1977 Brussel, 
713,6mili, Wallonië 282,6 milj, 
Vlaanderen 80,7 mili 

— Jongste aanwervingen Outers 
januan-juni 49 ABOS-deskun-
digen Bilateraal 41 F - 8 N., waar
van 31 voor Zaïre (30 F - 1 N.) 

BIJ vrijwilligers en met-gouverne
mentele organizaties ligt de ver
houding precies omgekeerd, wat 
de Vlaamse wil tot deelname aan 
de ontwikkelingssamenwerking 

' onderstreept (111111 - 1977) 
Deze cijfers leggen voldoende de 
werkelijkheid bloot Sedert 
15 jaar werden ze door de Volks
unie met de regelmaat van een 
klok gepubliceerd Het VU-wets-
voorstel tot splitsing, ingediend 
door senator E. De Facq, moet 
nu een kans krijgen. In het parle
ment IS de Volksunie stevig aan 
het werk om hierrond Vlaamse 
partijen te mobiliseren 

De studenten- en professoren-
knngen hebben terzake duidelijk 
stelling genomen Eenieder moet 
bij de ontwikkelingsakties deze 
eis vooraan stellen 

Willy KUIJPERS, 
kamerlid 

Bitter vaarwel van Nederlands oud-minister 
(jeeveedee) Dat een oud-minister de politiek verlaat komt in Neder
land net zo goed voor als in andere landen. Maar het afscheid als 
kamerlid van Jaap Boersma die een jaar geleden nog minister van 
Sociale Zaken was in de regering-Den Uyl, sloeg de afgelopen 
dagen toch wel in als een bom. Boersma kondigde zijn vertrek aan ti j
dens een vergadering van de fraktie van het Christen-Demokratisch 
Aooèl (CDA), waarna hij in gesprekken met politieke verslaggevers 
duidelijk liet doorschemeren dat het een afscheid voor altijd is : hij 
begeeft zich in het bankwezen waar hij overigens werk zal gaan 
doen dat meer van sociale dan van financiële aard zal zijn. 

Het opzienbarende van dit vaar
wel zit vooral hiertn dat het een 
schnl licht werpt op de verhoudin
gen binnen het CDA, de grootste 
regenngspartij Zoals bekend is 
het CDA (dat thans nog een fede
ratief verband is van dne kristelij-
ke partijen en pas in een later sta
dium in éen partij zal worden 
omgezet) gevormd uit de Katolie-
ke Volks-Partij (KVP) en twee 
protestantse groeperingen, de An-
ti-Revolutionaire Partij (ARP) en 
de Chnstelijk-Histonsche Unie 
(CHU) De gezamenlijke knstelij-
ke grondslag van de drie is ech
ter in de vier a vijf jaren waann 
het CDA opereert, nooit een fun
dament gebleken om er een 
machtig eenheidsgebouw op 
neer te zetten Dat kwam vooral 
aan het licht tijdens de kabinets
formatie van vong jaar Elk van 
de drie komponenten van het 
CDA vocht om zijn eigen plek 
onder de regenngsparaplu Ge
talsmatig was de KVP het sterkst 
en ZIJ haalde dus de vetste brok
ken binnen met het premierschap 
voor Dnes van Agt en de minister
portefeuille van financiën voor 
Frans Andriessen Van de in to
taal tien CDA-ministers leverde 
de KVP de helft, de ARP drie en 
de CHU twee (De zes andere 
ministers zijn liberalen) 

Duidelijk 

Rivaliteit IS misschien een te 
zwaar woord om de onderlinge 
verhouding tussen de drie CDA-

partners aan te geven, maar ze
ker IS dat dwars door de CDA-
vernis de grondkleur van de af
zonderlijke groepen steeds duide
lijk zichtbaar is gebleven En daar 
IS het plotselinge vertrek van oud-
minister Boersma die na de rege
ringswisseling in de Kamerban-
ken plaats nam, het rechtstreek
se gevolg van 
Boersma is namelijk afkomstig uit 
de ARP, de partij van de nogal 
stnjdbare politieke vleugel bij de 
protestanten Mensen die een 
sterke overtuiging putten uit hun 
godsdienstige beginselen, zonder 
ovengens te vervallen in de onver
draagzaamheid die de leden van 
de allerstrengste kristelijke groe
peringen (de zogenaamde « zwar-
te-kousen-kerk ») aan de dag leg
gen Principes spelen bij de Anti-
Revolutionairen een hoogst be
langrijke rol, maar men is in deze 

partij reëel genoeg om te besef
fen dat in een vanouds zo ver
deeld land als Nederland bepaal
de kompromissen onvermijdelijk 
zijn Goede kompromissen zijn 
echter alleen maar te sluiten met 
partners die er oók stevige princi
pes op na houden, en dat kan in 
zijn algemeenheid van de KVP, 
de Katolieke Volks-Partij dus, met 
gezegd worden Vaagheid en on
duidelijkheid zijn er eerder ken
merken van, wat in de huidige 
kabinetsperiode tot veler ergernis 
herhaaldelijk blijkt uit het beleid 
van de KVP-premier Van Agt 
Dit nu IS de oorzaak geworden 
van een bij Boersma geleidelijk 
gegroeid onbehagen, dat ten slot
te uimondde in zijn beslissing om 
het politieke bijltje er bij neer te 
gooien Bitter sprak hij van tegen
werkende krachten, van samen
zweringen en kruiperij, van erger
nissen binnen de CDA-fraktie 
De principiële Boersma was er 
steeds op uit om te proberen de 
regeringsvoorstellen zo dicht mo
gelijk in de buurt van het CDA-
program te brengen Soms lukte 
dat maar in heel wat aevallen 
hield Van Agt (ongetwijfeld onder 
invloed van de liberalen met wie 
nu eenmaal een regenngsak-
koord IS gesloten) de poot stijf al 
trachtte hij de indruk te wekken 
dat hij aan zekere pnncipiele ver
langens uit het kristelijke kamp 
tegemoet kwam Boersma echter 
voelde zich bij zulke gelegenhe
den met een kluitje in het net 
gestuurd Op den duur werd dat 
voor hem onhoudbaar 

Stromingen 

Zijn vertrek heeft in het CDA nog
al wat losgemaakt, al liet de voor
zitter van de knstelijke driebond, 
prof Steenkamp, bij het heen
gaan van Boersma de schampe
re opmerking horen dat de hon
den blaffen, maar de karavaan 

verder trekt Kamerleden als 
Scholten en Van Houwelingen 
drukten de afgelopen dagen hun 
zorg uit over de « middenkoers » 
van het CDA Aangetekend moet 
hierbij worden dat Van Houwe
lingen met uit de ARP, maar uit de 
KVP afkomstig is Binnen de Kato-
lieke Volkspartij is namelijk ook 
een stroming die zich toch wel 
sterk door de principiële politieke 
stellingname van de Anti-Revolu-
tionairen voelt aangesproken 
Vandaar dat Van Houwelingen 
(bekend om zijn verzet tegen de 
levenng van kernenergie aan Bra
zilië) deze week in een weekblad
interview de klacht uitte <'Het 
CDA dreigt tot de middenpartij te 
worden die we in 1975 vreesden 
En met een middenpartij zit je vol
strekt in strijd met wat het CDA 
als k 'stelijke partij zou moeten 
zijn het konservatisme — en dat 
vertaal ik met egoïsme — is bin
nen het CDA markant aanwe
zig» 

Vraagtekens 

Of dit onbehagen over de eigen 
partij en over het beleid van eigen 
ministers zal leiden tot het navol
gen van Boersma's voorbeeld, 
moet voorlopig nog afgewacht 
worden Misschien slaagt de 
CDA-fraktie (die trouwens onder 
leiding staat van de ARP-man 
Wim Aantjes) er toch nog in het 
kabinet tot meer duidelijkheid te 
dwingen en het in een spoor te 
knjgen dat overeenkomt met het 
CDA-program (dat door een 
rechtgeaard Anti-Revolutionair 
werd ontworpen O Lukt dat bin
nen afzienbare tijd met, dan is het 
met uitgesloten dat de besten uit 
het CDA-peloton de koers verla
ten De voor 1980 geplande volle 
dige fusie van de dne knstelijke 
partijen zou dan wel eens finaal in 
de lucht kunnen komen te han
gen 
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in de Unlkfuiiii 

„Red den Berm!" 
te Mortsel 

4« < "C , 
•'>:k. i££j.' -•*-

De gemeente Mortsel kwam zaterdag 21 oktober weer in hef mil ieunieuws. 
Deze gemeente is zowat gelegen op de spli tsing van de weg Antwerpen-Me-
chelen en Antwerpen-Lier en wordt bovendien van oost naar west doorgesne
den door de verbinding Wijnegem-Hoboken, de zgn. «mil i taire baan» die de 
Forten rond Antwerpen verbindt. En over deze weg is het nu te doen, of liever 
de vroegere r ingspoorweg rond Antwerpen, die vlak naast deze militaire baan 
liep. Op het grondgebied van de gemeente Mortsel was deze spoorl i jn ver
hoogd op een berm, en op hef frajekt waren een viertal bruggen. Er bestaan 
nu reeds geruime ti jd plannen om de militaire baan, die in Wilr i jk aansluit op 
het tunnelcomplex T70 van de nieuwe autosnelweg Brussel-Antwerpen en in 
Wommelgem op de autoweg E39 Antwerpen-Hasself, te verbreden en kon-
kreet voor wat Mortsel bjefreft aan te leggen op de afgedankte spoorberm. 

G e v a a r v o o r 
het l ee fm i l i eu 

Paul Van Dijck, van het MAL — het 
Mortsels Aktiekomitee Leefmilieu — 
zet de bezv\/aren tegen deze plannen 
uiteen. Eerst en vooral zijn de gevol
gen voor het leefmilieu zeer ernstig : 
een groene, geluiddempende zone, 
zou, in plaats van zijn huidige buffer-
funktie, een oorzaak worden voor 
overdreven lawaaihinder in de aan
grenzende rustige woonwijken. De 
verkeersopstoppingen zouden eigen
lijk niet direkt worden opgelost, daar 
het verkeer even verder op de as Ant-
werpen-Mechelen en Antwerpen-Lier 
toch weer in de knoop zou zitten. 
Tevens vormt de eventuele nieuwe 
expresweg weer een nieuwe attraktie 
voor het verkeer, en niet in het minst 
voor de transporten met gevaarlijke 
stoffen. De oversteek voor voetgan
gers, fietsers, schoolgaanden. enz. 
wordt er weer eens moeilijker door : 
kortom wij halen steeds meer verkeer 
in de gemeente terwijl wij het graag 
anders zouden zien. 

I n s p r a a k 

Het ergste van al vindt Paul Van 
Dijck, dat de inspraak van de bevol

king gewoon wordt genegeerd. 
Reeds in het ontwerp-gewestplan 
was er sprake van de expresweg op 
de berm. Bijna 4000 Mortselnaars 
tekenden een petitie tegen deze plan
nen, en nog honderden stuurden indi
vidueel een brief aan de streekkom-
missie voor de gewestplannen. Ook 
het voltallige gemeentebestuur is te
gen de aanleg van de weg. Uiteinde
lijk wordt met deze inspraak echter 
geen rekening gehouden. Er moest 
dus dringend aktie gevoerd worden. 

De j e u g d r a a d in ak t ie 

Uiteindelijk gaf de gemeentelijke 
jeugdraad het signaal tot de aktie. 
VU-schepen voor de Jeugd, Lieve De 
Ceuster zette ons uiteen waarom. Het 
alternatief voor de weg op «den 
berm >• is vrij duidelijk: er moet een 
wandel- en fietspad komen, en er is 
voldoende ruimte over om de jeugd 
fantastische en gevarieerde speel
ruimte te bezorgen. Tevens zou het 
oude stationsgebouw door de ge
meente kunnen worden omgebouwd 
tot een rustig gelegen gemeenschaps
huis waar bv. jeugdlokalen kunnen in 
worden ondergebracht. En aan beide 
— speelterreinen en lokalen voor de 

mim 
NOVEMBER 

^1 

3 LIER : plechtige eucharistieviering ter nagedachtenis van alle 
overleden Vlaams-nationalisten uit Lier. Om 20 uur in de kerk 
der paters Dominikanen-Kluizekerk. Georganizeerd door de 
Vlaamse Knng Lier. 

4 ANTWERPEN : Gespreksavond «Links en Vlaams» om 20 uur 
in jeugdklub «1000 Appeltjes». Spreker: Roeland Jacobs. 
Optreden van Ed Kooyman. Inkom : 80 fr. Voorverkoop : 60 fr. 

9 HERENTALS: VU-meeting met als sprekers Hugo Schiltz en 
minister Hector de Bruyne. Om 20 uur in zaal Funkis. 

9 WILRIJK : Gespreksavond « De identiteit van de VU » in KWB-
lokaal St.-Bavo met de kamerleden Van Grembergen en De 
Beul. Om 20 uur. 

10 BORGERHOUT : VU-najaarsbal om 20 u 30 in zaal Pax, Sterlin-
gerstraat. Dansorkest: The Spiders. Inkom : 100 fr. 

11 H O B O K E N : Kinderfeest voor peuters-kleuters van 4 tot 12 
jaar. Om 14 uur in lokaal Vlaams-Nationaal Centrum, Steyn-
straat 85. Iedereen trekt zijn gekste pak aan, vergeet je teke
ning voor de kleurwedstrijd niet. 

11 W O M M E L G E M : Dansavond in feestzaal «St.-Jozef», Dahlia
straat. Kandonk-Wommelgem. Disco-bar Lucky Tune. Inkom: 
50 fr. 

18 BORNEM : VU-St.-Niklaasfeest in zaal Alcazar, Puursesteen-
weg 25. Om 14 u*30. Inschr. bü mevr. L Geerts. Luipegem 102. 
Tel. 031/89.03.83. 

18 BERCHEM : VU-bal in centrum «Luit», H. Juypersstraat 49, van
af 20 u. 30. 

jeugdgroeperingen — is er in de 
gemeente Mortsel een stevig tekort. 
Als men weet dat «den berm» een 
zone is over bijna twee kilometer, met 
op sommige plaatsen een breedte 

' van 50 meter, dan is een alternatief in 
de zin van wandel- en fietspad en 
speelruimte voor de jeugd zeker een 
realistische en waardevolle optie. 

Aktie 

Zaterdagnamiddag 21 oktober was 
het dan zover: enkele duizenden ma
nifestanten hadden zich verzameld op 
het gemeenteplein, waar tevens voor 
de voorbijgangers enige info-stands 

stonden opgesteld. Achter het reuzen-
spandoek « Red den berm - gemeente
lijke jeugdraad», stapte een bonte 
bende ludiek, maar vastberaden op 
naar de «berm». Een lange stoet vol 
spandoeken, borden en enkele hon
derden groene ballonnetjes, voor de 
gelegenheid bedrukt met de slogan 
Red den Berm. Flink wat jeugdvereni
gingen Cook een sterke delegatie van 
het VNJ), enkele honderden volwas
senen uit de betrokken wijken, en een 

hele reeks mandatarissen stapten 
mee op. Ook de VUJO-Mortsel en 
van het arrondissement Antwerpen 
was vertegenwoordigd. Tevens werd 
de sympatieke delegatie opgemerkt 
van de VUJO uit Brussel. 

Op « den berm » volgde dan het twee
de deel van de manifestatie: de kinde
ren gingen er spelen, volksdansen, 
een heuse turnkring bracht er een 
demonstratie trampolinespringen, en 
het voor de gelegenheid geschreven 
«bermlied» werd luidkeels door de 
duizendkoppige menigte meegezon
gen. De «grote» mensen deden een 
wandeling op de berm waar zij des
kundig werden geïnformeerd over de 
hele problematiek. De hele aktie werd 
afgesloten door een perskonferentie 
v"'3ar spijtig genoeg geen enkele 
schrijt-elaar kwam opdagen. Zou het 
leefmilieu van de « gewone-man-in-de-
straat» dan toch niet belangrijk zi jn? 

Bob Raets 

W VG U I I I U I I U O KB 434-8094439-84. 

«9 van Laken» 
V U - a f d . Kapel le o / d B o s . , 5.000 

V U - a f d . H o v e (2e stort .) ' ^ i M - 1 000 
T.C. B r e e ".;'...• 500 
V U - a f d . K e r k s k e n 5.000 
V U - a f d . E d e g e m ,^>...., 3.500 
V U V A-L ie r '.'.:.'. 1.000 
V H o b o k e n (5e b i jd rage) fjf^,,,^^,^^ 1.000 
V U - a f d . Antv \ /erpen-stad .....-£'^:':'.:•.:'.'.• 2.000 
V U - a f d . GooJk 2.000 
L M . & A.D.V. & R.D. (Wor tegenn 300 
V U - a f d . A isennberg 1.000 
E.E. D e n d e r h o u t e m 500 
V U - a f d . I t te rbeek 5.000 
V P . (Persoonl i jk init iatief) 48.000 
F C K e s s e l - L o 1.000 
V U - l e d e n Ekeren 250 
R.R.Brusse l 1.000 
K. Bu l s fonds T e r v u r e n 500 
G . O . G e n k : 500 
VU-a fd . M e i s e - W o l v e r t e m - O p p e m 2.0U0 
M.P. M e i s e . . . ' 1.000 
G.V. V i l voo rde 500 
A.P. H e k e l g e m 200 
H.S. B u g g e n h o u t 500 
VU-a fd . N inove 2.000 
B r o e d e r b a n d - D e u r n e 300 
A.V. Brusse l (2e s tor t ing) 1.000 
VU-a fd . Groo t -He is t 5.000 
A .G. O o s t d u i n k e r k e 1.000 
VU-a fd . Wi l r i jk 1.000 
VU-a fd . B o r g e r h o u t (2e s tor t ing) 2.100 

To taa l t w a a l f d e l i j s t 95.650 

A l g e m e e n to taa l 9 5 6 9 4 3 
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ANTWERPEN 

Gloednieuw politiecentrum 
te Borgerhout 
BORGERHOUT — In aanwezigheid van goeverneur Kinsbergen, de proku-
reur des Konings, VU-burgemeester Dirk Stappaerts, de schepenen, gemeen
teraadsleden, leden van het O C M W en talloze vooraanstaande genodigden, 
vond op zaterdag 28 oktober de officiële inhuldiging plaats van het nieuwe 
Polit iekommissariaat van Borgerhout. 

«Een gebouw van deze tijd, voor 
moderne mensen van nu en uitgerust 
met alle voorzieningen, om in de toe
komst een volwaardige taak van be
scherming en hulp te volbrengen ten 
bate van de Borgerhoutse Gemeen
schap», aldus schepen van Gemeen-
teeigendommen in zijn openingstoe
spraak 
BIJ de rondgang op het eind van deze 
plechtigheid zouden de genodigden 
kunnen getuigen dat deze uitspraak 
zeker geen grootspraak was 
Burgemeester Dirk Stappaerts drukte 
er zijn vreugde over uit dat zijn politie 
eindelijk een behuizing heeft die haar 
w/aardig is 
« Ten aanzien van de politie koestert 
het publiek gevoelens met in overwe
gende mate een verwarde vijandig
heid, evenals een met uitgesproken 
vrees, vermengd met een met al te dui
delijke wreveligheid " 
« Orgaan ter verdediging van de maat
schappij, wordt de politie onvermijde
lijk met begrepen door diegenen die 
ZIJ gaat hinderen in hun persoonlijke 
gedragingen die strijdig zijn met het 
algemeen belang-

« De waarnemers die te goeder trouw 
z,jn, die hun gedragingen aan de rede 
kunnen onderwerpen, weten dat de 
goed begrepen politie, in werkelijk
heid de bescherming van de publieke 
vrijheden betekent-
« Het zou foutief zijn de aktie van de 
politie te beperken tot dwangmaatre
gelen De politie weet dat een gepas
te raadgeving, wanneer deze tijdig 
gegeven wordt wanordelijkheden 
kan voorkomen Zij weet ook dat het 
in vele opzichten in haar taak ligt, het 
publiek op te voeden en vooral ten 
overstaan van de jeugd, een sociale 
aktie te voeren-

HIJ onderstreepte verder het menselij
ke in de moeilijke taak van het politie
apparaat 
"De politieman vindt vreugde in zijn 
beroep wanneer hij als mens zijn taak 
kan vervullen, wanneer hij mag die
nen met zijn hart en van de strakke 
en stramme wet iets weldoends le
vend mag maken Ook voor de politie
man schreef Confucius dat «een 
goed mens het met verdiet wanneer 
anderen zijn verdiensten met erken
nen-

« Waar het ten slotte op aankomt, is 
dat de politie door haar daden het ver
trouwen dat de bevolking haar 
schenkt, met beschaamt-

hand van Albert Poels, een sterk 
gestylleerde afbeelding van Uilenspie
gel met Reinaart 
Op verzoek van de burgemeester ver
spreidden de gasten zich in het vier-
verdiepingen-hoog gebouw om gekon-
fronteerd te worden met een «zeer 
knap stuk werk», waarover, op de 
aansluitende receptie op het gemeen
tehuis, nog menig lovend woordje te 
horen was 

Het supermoderne gebouw is gele
gen aan de Mareestraat 1, naast het 
complex van de Gemeentelijke Dien
sten in het centrum van de gemeente, 
op enkele passen van het Gemeente
huis 
W I J kunnen u stellig aanraden een kijk
je te komen nemen tijdens de Open 
Deur op 4 november van 14 u 30 tot 
18 u en op 5, 11 en 12 november van 
10 u tot 18 u 

N a de onthul l ing van het bee ldhouwv\ /erk V I n r burgenneester S tap 
paer ts , b e e l d h o u w e r A lbe r t Poels en komnnissaris Char les N u y t s 

(Eigen toto's) 

VU-stem klinkt door 
op Nieise gemeenteraad 

10%vr.V.U.Iedenl 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

V U - b u r g e m e e s t e r D i r k S tap 
paer ts bij zi jn t oesp raak nnet c e n 

traal g o e v e r n e u r K i nsbe rgen 

« Veel IS geweldig op deze wereld, 
maar mets is geweldiger dan de 
mens- schreef Sophocles en juist 
daarom dient de politieman, niettegen
staande zijn taak soms zeer moeilijk 
IS, op de eerste plaats mens te zijn en 
mens te blijven-
Na de onthulling van de gedenkplaat 
in de hall door de h Kinsbergen goe
verneur van de provincie Antwerpen, 
wenste deze de gemeente Borger
hout in de personen van de burge
meester en de politiekommissans ge
luk met deze schitterende aanwinst 
HIJ verwees naar de veel-vroegere 
omstandigheden waarin de politie 
haar werk moest doen en naar de 
positieve mogelijkheden die thans ge
boden worden, dank zij de Antwerpse 
Politieschool 

Politiekommissaris Charles Nuyts 
dankte met name de realizatoren van 
zijn nieuwe politiewoonst evenals het 
gemeentebestuur, en kwam verras
send tot 
« Want Uilenspiegel heeft iets gemeen 
met de politieman Hij streeft, maar 
dan wel op de hem eigen manier, naar 
rech tvaardigheid -
HIJ verzocht ten slotte burgemeester 
Dirk Stappaerts tot het onthullen van 
het kunstwerk, dat zich eveneens in 
de hall bevindt Kunstwerk van de 

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

Tel. 031-31.35.83 

De omslagbelasting op de steennijver-
heid en de gemeentebegrotingswijzi-
ging werden eenpang goedgekeurd 
De gemeentelijke belasting op fietsen, 

romfietsen, voertuigen, honden en 
lOotjes werden door alle raadsleden 

aanvaard De h Michiels, Volksunie-
gemeenteraadslid stelde voor de fiet-
senbelasting eindelijk te verlagen tot 
het niveau van de nabunge gemeen
ten, wat door de andere oppositie-
raadsleden werd bijgetreden Niet-

Kortnieuws uit Merksem 

11 n o v e m b e r 1918 

Deze historische datum wordt te 
Merksem herdacht met een gezellige 
avond in de bovenzaal van lokaal 
Breydel, Fr de l'Arbrelaan 12, op zater
dag 11 nov e k vanaf 20 u 30 Deze 
avond gaat door in een samenwer
king van VI Knng Groeninghe, VOS, 
Vrouwen van Vandaag, V V G en uite
raard ook Volksunie Er werd gezorgd 
voor een gevarieerd programma 
maar er is ook plaats gelaten voor het 
eigen initiatief van de aanwezigen 
De innchtende verenigingen hopen 
op een talrijke opkomst van leden en 
sympatizante 

V o o r de t o n e e l i l e f h e b b e r s 

Onder de auspiciën van Vrouwen van 
Vandaag en Vl Knng Groeninghe (de 
aktieve Vlaamse verenigingen) wordt 
aan de Merksemse toneelliefhebbers 
nogmaals de gelegenheid geboden 
tot het bijwonen van de opvoenng 
van '<Otto de Trouwe» door het 
toneelgezelschap Theatron Dit blijs
pel van Tom Impekove en Carl Mat-

hern wordt onder de kundige regie 
van de alomgekende Jaak De Voght 
opgevoerd in de zaal van het St-Edu-
ardusinstituut op zaterdag 18 novem
ber om 20 u 30 (deuren 20 u ) Er is 
geen plaatsnummenng voorzien en 
de toegangsprijs werd vastgesteld op 
80 fr Leden van de innchtende vereni
gingen, houders van een Plus 3-Pas 
en CJP betalen slechts 60 fr Kaarten 
voor deze voorstelling zijn te verkrij
gen bij de bestuursleden van de innch
tende verenigingen bij de VU-manda-
tanssen en in lokaal Breydel, Fr de 
l'Arbrelaan 12 

Hebt U o o k r e e d s b e s t e l d ? 

Onze lekkere marsepein wordt gele
verd tegen de feestdagen indien u 
bestelt voor 20 november tegen de 
prijs van 170 fr het kg Voor uw 
bestellingen kunt u terecht op het VU-
sekretariaat, Trammezandie: 11 in lo
kaal Breydel, Fr de l'Arbre'aan 12 of 
bij de bestuursleden en mandataris
sen die ook graag bereidzijn uw 
bestellingen te noteren 

tegenstaande dit alles hield de BSP 
het bij de hoge belastingen 
Verder werd het jaarverslag van het 
schepenkollege besproken Naar aan
leiding hiervan vroeg de h Michiels 
om in de toekomst de verslagen van 
de Raden van beheer waann de sche
penen zitting hebben op de gemeente
raadszitting toe te lichten De geboor-
tepremie zou volgens hem moeten 
opgetrokken worden aangezien deze 
nog steeds op het peil van 1971 ligt, 
namelijk 600 fr Verder suggereerde 
de h Michiels om een vestigingspre
mie in te voeren voor jongehuwden 
die zich in onze gemeente vestigen 
Door hem werd het bezoek aan de 
Rupeldijken door minister Mathot van 
Openbare Werken op 19 december 
1977 aangehaald en hierbij werd het 
feit betreurd dat de oppositie met in 
kennis gesteld was van dit bezoek 
want dit achtte hij een punt dat de 
gehele gemeente en dus de gehele 
gemeenteraad aanbelangde Mevr 
Maria Rijmenants, CVP-raadslid stel
de voor de premie voor preventieve 
luchtkuren die nu enkel aan de mutu
aliteiten gegeven wordt uit te breiden 
tot de Nielse jeugdbewegingen 
De wegeniswerken in de Stations
straat en Landbouwstraat werden 
pnncipieel goedgekeurd Door de 
CVP-raadsleden werd bij het gemeen
tebestuur geïnformeerd naar de «ver
dwenen » oude vuilniswagen De bur
gemeester gaf hierover verder uitleg 
maar was met gelukkig omtrent de for-
mulenng van het CVP-schrijven Op 
vraag van de oppositie werd door de 
burgemeester uitleg verstrekt over de 
watersnood van 17 september jongst
leden 

Op de gemeenteraadszitt ing van 19 
oktober te Niel werden een hele 
resem punten besproken. Het VU-ge-
meenteraadslid Michiels was ook nu 
weer zeer akt ief 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Gemeente Ekeren 
Bij het gemeentebestuur van 
Ekeren wordt een werfreser-
ve aangelegd van part-time 
toezichters-voor de gemeen
telijke muziekakademie. 

Inlichtingen en voor-
-waarden te bekomen op het 
gemeentesekretanaat, Velt-
•wycklaan 27 te Ekeren. 

Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan 
de heer burgemeester der ge
meente Ekeren uiterlijk op 
30 november 1978 , . 

(Adv. 194) 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirboan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die fuU-service -wensen uitgevoerd door 
specialisten. 

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meu-
belaanpassmgen - kunststof - hout - maatwerk. 

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave. 

Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV 55 
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televisie 

25 jaar TV 

In de Passage 44 te Brussel 
loopt momenteel een ten
toonstelling, gewijd aan 25 
jaar TV. Het geheel doet nog
al rommelig aan, er blijkt in 
dit zilveren jubileum-expo 
weinig lijn te steken. 

Storend is ook dat beide 
gemeenschappen in één en 
dezelfde tentoonstelling zijn 
ondergebracht. De titel van 
de tentoonstelling liegt er 
niet o m : « 25 jaar TV in Bel
gië». Nu komt feitelijk geen 
van beide netten aan haar 
trekken, hoewel we — al
thans tijdens ons bezoek 
even na de middag — de 
indruk hadden, dat het Frans
talige overheerste... 

Men heeft een kans gemist 
tot een homogeen geheel op 
basis van de kuituur van de 
twee gemeenschappen. 
Waar blijft de zgn. kulturele 
autonomie ? 

Een avond Fryslan: meenemen! 
Heelwat Vlaamse kijkers zullen 
met genoegen hun TV-antenne 
naar het noorden draaien. Neder
land 2 verzorgt een avondje Fries
land. En wel op woensdag 8 
november. Begin om 20 u. 32 met 
«Fryslan is oars (Friesland is an
ders). 
Om 20 u. 35 een « Tweekamp-spe
ciaal ». 

Een vraag- en antwoordspel tus
sen zes teologen — de mannen 
van het woord — en zes politici 
— de mannen van de woorden 
— allen van Friese afkomst, on
der het motto « Wie weet nog het 
meeste van zijn geboortegrond ? 

Om 21 u. 10 «Boete Dwaen» 
(Boete doen). 
Een tv-spel over een Fries boeren
gezin, waarvan de vader, door 
zijn bijna onmenselijke houding, 
zijn zoon tot een wanhoopsdaad 
brengt. 
Het tv-spel werd in Friesland op
genomen, speelt in de jaren dertig 
en vertelt het verhaal van een 
huishoudster die in dienst komt 
bij een boer en diens oude moe
der, twee overheersende figuren. 
Als na enkele jaren de moeder 

Films op tv 
DONDERDAG 2 NOVEMBER 

RIB - 15 u. 20 — Ce nest qu'un 
au revoir. 
Geromanceerde biografie van 
John Ford met Tyrone Power. 
Idealizenng van West Point-mili-
tansme in een episch-biografi-
sche prent van Hollywoods 
stoere aartsvader. 
D 3 - 20u. 15 - Le feu follet. 
Dramatische film van Louis Mal
le met Maurice Ronet. 
RTB - 20u. 30 — Violence et 
passion. 
Psychologisch drama van Luchi-
no Visconti met Burt Lancaster. 

FR 3 -20 u. 30 — The hound of 
the Baskervilles. 
Griezel van Terence Fisher met 
Peter Gushing Tussen de Draku-
la-, Frankenstein- en Mummyperi-
kelen is deze « Hond van Basker
ville» één van de betere. 
F 2 - 20 u. 35 — Old man out. 
Drama van Carol Reed met 
James Mason.' De Ulster-proble
matiek als uitgangspunt voor 
een spannende triller met Ierse 
rolbezetting. 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 
D 1 - 20 u. 15 — Breezy. 
Romantische film van Clint East
wood met William Holden. 
BRT - 20u. 15 — Operation 
Thunderbolt. 
Rekonstruktie van Menahem 
Golan met Yehoram Gaon. Gij
zelingsdrama over de omstre
den reddingsoperatie in Enteb
be, 
RTB - 22 u. 05 - Lolita. 
Drama van Stanley Kubrick met 
James Mason Nabokovs «de
mon de midi »-klassieker over de 
onmogelijke liefde van een vijf
tiger voor Amenka's « pretty ba
by» van toen. 
F 2 - 22 u. 47 — Blithe spirit. 
Komedie van David Lean met 
Rex Uarrison. Deze zoveelste 
vanante op de onzichtbare man 

ZATERDAG 4 NOVEMBER 
BRT - 14 u. 30 — De avonturen 
van Tom Sawyer. 
Avonturenfilm van Norman Tau-
rog met Tommy Kelly. Tragi-ko-

mische kwajongensstreken uit 
de filmperiode toen kleurfilms 
nog schaars waren 
N 2 - 22 u. — Flanagan. 
Misdaaddrama van Adriaan Di-
voorst met Guido de Moor 
D 1 - 22 u. 30 — The last pos-
se. 
Western van Alfred Werker met 
Broderick Crawford 

ZONDAG 5 NOVEMBER 
NL 2 - 22 u. 30 — Over, under; 
sideways down. 
Sociale film van Peter Gessner 
met Robert Vihano. 

• 
F 3 - 22 u. 30 — Doctor Jekyll 
and Mister Hyde. 
Griezel van Victor Fleming met 
,Spencer Tracy Realistisch-eroti-
sche horror waann Fleming de 
strijd tussen goed en kwaad uit
beeldt. 

MAANDAG 6 NOVEMBER 
F 1 - 20 u. 30 — Pas de problè-
me. 
Halfgeslaagde omedie van Geor
ges Lautner met Miou-Miou 
rond een vervelend lijk in een 
autokoffer. 

D 1 - 23 u. — Fahrenheit 451. 
Symbolisch drama van Frangois 
Truffaut met Oscar Werner. Uit
stekende satire op een samenle
ving, waann elk persoonlijk den
ken uit den boze is 

DINSDAG 7 NOVEMBER 
F 2 - 20 u. 35 — II pleut sur San
tiago. 
Politieke film van Helvio Soto 
met Jean-Louis Trintignant. 

WOENSDAG 8 NOVEMBER 
RTB 2 - 19 u. 55 - The bitter 
tea of general Yen. 
Goedgehumeurde Italo-Ameri-
canfilm uit de pre-New York-Mia-
ma-periode Van Frank Capra 
met Barabara Stanwyck. 

D 1 - 22 u. 05 - Homicidal. 
Van William Castjke met Jean 
Ariess, Glenn Corbett Verwar
de griezel die door zijn opge
schroefd sadisme en stuntelig 
geheel belachelijk aandoet. 

overlijdt trouwt de man met de 
huishoudster. Uit dit huwelijk zon
der liefde wordt een zoon gebo
ren die later een dramatische 
wanhoopsdaad verricht om zijn 
moeder en zichzelf te bevrijden 
van het bijna onmenselijke juk 
dat de vader hem oplegt. Het 
stuk wordt in de Friese taal ge
speeld en bij de uitzending in het 
Nederlands ondertiteld. Het werd 
opgenomen op lokaties in Ooste-

, rend, Idsega en Schettens. 

Boswachter 
Vlaanderen telt een tweehon
derdtal boswachters, want zo 
rijk aan bomen zijn we niet meer. 
Wat doet een boswachter zo'n 
hele dag tussen die bomen? Is 
het de laatste eenzame in' onze 
maatschappij ? W e volgen hem 
een hele weekdag, ook een zon
dag, we zien dat het een mens is 
als wij, een mens van nu, ook 
leeft hij van betrachtingen en 
emoties die heel ver reiken in 
ons aller verleden. 
— Zondag 5 november om 19 u. 
in « Een man tussen de bomen » 
op BRT 1. 

Om 22 u. 10 «It lyts hidaerd», 
opnieuw een dokumentaire. Dit 
keer over de kleinste plaatsjes in 
Friesland. 
Om 23 u. «It boek fan heit yn de 
tael van fan mem » (Het boek van 
onze vader in onze moedertaal). 
Een eerder religieus dageinde 
waarin aandacht wordt besteed 
aan de Friese bijbelvertaling en 
het Fries liedboek. 
— Woensdag 8 november vanaf 
20 u. 32 op Ned. 2. 

Melina 
en Liv 
Roland Lommé tekent het por
tret van twee vrouwelijke aktri-
ces : Melina Mercouri en Liv Ull-
mann. 
De geëngageerde Mercouri ken
nen we uit films als « Never on 
Sunday», «Topkapi», enz. Pre
mière heeft het onder meer over 
haar samenwerking met Ellen 
Burstyn. Het gesprek wordt geïl
lustreerd met fragmenten uit 
haar jongste film « Dream of Pas
sion ». 
De samenwerking tussen In-
gmar Bergman en Liv Ullmann, 

wordt na prenten als «Face tot 
face », « Serpent's Egg » vervolgd 
met Bergmans nieuwste produk-
tie «Sonate d'Automne». Naast 
Ullmann treedt in deze film ook 
Ingrid Bergman op. 
— Vrijdag 3 november om 
21 u.05 op S R I 2. 

Nestor en Margriet 
In deze reeks, die gebouwd is op 
herinneringen van ouderlingen 
komen in deze afdeling twee figu
ren aan bod van een heel ver
schillend type. Nestor, een oude 
landbouwer-tuinier, die in zijn le
ven heelwat heeft meegemaakt 
en daaruit diepe wijsheden heeft 
gepuurd. Margriet, een dynami
sche zakenvrouw, die vanuit een 
nietig begin een heus zakenimpe-
rium heeft opgebouyvd, en nog 
van geen ophouden weet 
Twee totaal verschillende figu
ren, met een andere persoonlijk
heid, een andere levensopvat
ting, een andere levensbetrach
ting. 
— Woensdag 8 november om 
18 u. 15 op BRT 1. 

EINDEJAARS 
Reglement en vignet in KNACK 

van 18/10, 25/10, 1/11,8/11 

Doe mee 
en ̂ vin een 
FIAT SUPEÎ  
MIRAFIORI 

en voor 
meer dan 
7oo«ooo £n 
prijzen 
(ITT-VIdeorecorders, 
Cruises naar Zweden, 
Omega-uurwerken, 
Bosch-klokken...) 
1- -I.J L^-Jj- ^^'^ ̂ ' '^'^'^^^ MAGAZINE 
|<.imC!rV 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 ^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

De regering Tindemans 11 is 

Het wetsontwerp houdende 
diverse institutionele tiervormm-
gen (., Egmontpakt ) is in Ka
mer en Senaat 

Het wert<loosheidsci)fer is in 
vergeli)king met het ci|fer op 15 
november 1978 

Het indexci)fer van de kon-
sumptieprijzen is in vergelijking 
met het ci)ler op 15 november 
1978 

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

De pn|s van een liter super-
benzine IS ten opzichte van de 
pn|S op 15 novemt>er 1978 

Het best geklasseerd in de 
eerste afdeling van de nationale 
voetbalkompetitie staat 

De temperatuur tn Ukkel ligt 
om zes uur 's dchtends 

De kerstboodschap van ko
ning Boudewijn. uitgesproken 
voor radio en televisie, duuri dit 
laar 

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

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

De pn|S van een goudstaaf 
van 1 kg bedraagt 

1 Gevallen 
2 Gewifzigd 
3 Ongewijzigd 

1 Goedgekeurd 
2 Nièt goedgekeurd 
3 Nog in 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 0° 
3 op 0° 

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

1 meer dan 2350 8/10 
2 minder dan 2350' 8/10 
3 2350" 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 fr 
3 tussen 180 000 en 
200 000 fr 

SCHIFTINGSVRAGEN 
Hoeveel kamerleden zal gerechtsdeurwaarder Jo van Backte kunnen 
tellen een half uur na het iDegin van de laatste openbare vergadering 
van het jaar 1978 tn de Kamer "> 

2 In hoeveel minuten, sekonden en tienden van sekonden zal hoofdre-
dakteur Frans Verleyen zijn eerste Woord Vooraf van het jaar 1979 
ui t t ikken' ' 

3 Hoeveel tikfouten za l gerechtsdeurwaarder van Backle vinden in die 
uitgetikte tekst '> 

Naam : 
Straat Nr 
Postnummer en Gemeente : 
Opsturen vóór 15 november om 24 uur naar: 

KNACK EINDEJAARSPRONOSTIEK 
Postbus 67, 8800 ROESELARE 

2 NOVEMBER 1978 
WIJ I I 



W-PROGR/^MMK^ 

Donderdag 
2 NOVEMBER 1 

BRT 1 

1800 Oum de witte dolfijn — 
1815 Klem klem kleutertje — 
1830 Open school - 1900 Mu-
zieksien special — 1945 Nieuws 
— 2015 Allemaal beestjes De 
Pyreneeën (dok) — 20 45 Opera
tion Thunderbolt '(film) - 2245 
Nieuws 

BRT 2 

2015 Klaverweide (O - 2105 
Premiere-magazine — 2255 Dag 
aan dag 

NED. 1 

1830 Sesamstraat - 1845 Pas
poort - 1855 Nieuws — 1859 
De man van Atlantis (f) — 1947 
Op volle toeren — 2030 Come 
en haar mannen (show) — 21 37 
Nieuws - 21 55 Derrick (O -
22 55 Gesprek met de minister
president — 23 05 Waar de con
dors geboren worden (dok) — 
2350 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Wickie de 
Viking (O - 19 27 De Muppet-
show - 2000 Nieuws - 2027 
Sanford en zoon (f) — 2055 De 
Benny Hill show - 21 30 Pagnol-
serie - 2226 Brandpunt -
2301 De alles is anders show — 
0006 Nieuws 

RTB 1 

1730 Le magazine des jeunes — 
1800 De Muppetshow - 1830 
Zigzag — 18 45 Sept sur sept — 
1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 1955 A suivre — 
2150 Nieuws - 2205 Lolita 
(film) 

RTB 2 
1845 Savoir vivre — 1955 Gas
ton Phebus el lion des Purenees 
(O - 2050 Vendredi sports 

ARD 

1610 Nieuws - 1615 Kraftpro 
ben - 1700 Szene 78 - 1745 
Die Knminalpolizei raet — 17 50 
Nieuws — 18 00 Intermezzo-Infor 
mationen — 18 30 Hit um halb 7 
— 1840 Reich und arm - 1945 
Hit um 4tel vor 8 - 2000 Nieuws 
— 2015 Begegnung am Vormit 
tag (film) - 2200 Plusminus -
22 30 Tagesthemen - 2300 Die 
Knmmalpohzei raet — 23 05 Die 
Sportschau — 2330 Alexander 
Zwo (O — 00 50 Nieuws 

ZDF 

1645 Nieuws - 1655 Pfiff -
17 40 Die Drehscheibe - 1820 
Liefde tucht orde (film) — 1840 
Halt een onkuise dans (film) — 
19 00 Nieuws - 1930 Auslands-
journal - 2015 Der Alte (f) -
21 15 Liedercircus - 22 00 Heu-
te-Journal - 22 20 Aspekte — 
2305 Sackgasse (film) 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 12 29 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1 3 0 0 Nieuws - 13 35 Regio
naal programma — 1630 Tennis 
— 17 57 A la bonne heure — 
1827 Un rue Sesame — 1855 
Les mohicans de Paris (f) — 
1915 Une minute pour les fem 
mes - 19 18 Les Tifins - 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Linconnu de 1945 - 2000 
Nieuws — 2030 Le nouveau tes
tament (toneel) — 2205 Expres
sions — 2340 Nieuws 

A 2 

13 35 Regionaal magazine 
1350 Typhelle et tourteron (f) 
14 03 Aujourdhui madame 

15 00 La chasse aux hommes — 
16 00 Delta - 17 25 Fenetre sur 
- 1 7 5 5 R e c r e A 2 - 1835 Ces t 
la vie — 1855 Des chiffres et des 
lettres — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws — 2030 La corde 
au GOU (f) — 21 30 Apostrophes 
- 22 40 Nieuws - 22 47 L espnt 
s-amuse (film) 

FR. 3 

1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tnbune libre — 19 10 Nieuws — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1940 Regionaal programma — 
1955 II etait une fois Ihomme — 
2000 Les jeux de 20 heures -
2030 Le nouveau vendredi — 
21 30 La France musicale — 
2230 Nieuws 

LUX. 

12 30 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715 
5 a 7 week-end — 1750 La-
tout-cuisine du chef — 1805 Le 
coffre-fort - 1840 Systeme D 
- 19 00 Nieuws - 19 30 Le cof-
fre-fort - 19 35 Passé et gagne 
- 1947 Entre chien et chat — 
19 55 Aujourd hui en bref - 20 00 
La course autour du monde — 
21 00 Le pont sur lElbe (film) — 
2230 Horoskoop 

Vrijdag 
NOVEMBER 

BRT 1 

1600 De kleine kapitein Mikula 
(jeugdfilm) - 1800 Kuifje -
18 05 Rondomons - 18 30 Huize 
Westway ( f ) - 1855 11 11 11 ak 
tie — 19 00 Sporttribune — 19 45 
Nieuws — 20 10 De burgemees
ter van Casterbridge ( f ) — 21 00 
Panorama — 21 25 Standpunten 
- 2150 Premiere - 22 40 
Nieuws 

BRT 2 

1600 Overname BRT-1 - 2010 
King (dok over M L King) — 
21 00 WK turnen 

NED. 1 

14 30 Een tien voor taal - 1830 
Sesamstraat — 1845 Paspoort 
- 18 55 Nieuws - 18 59 Bij ons 
m Nijverdal — 1949 Wat heet 
beter — 2025 Voor een brief
kaart op de eerste rang — 21 15 
Katolieke Molukkers — 21 35 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 22 10 Op bezoek bij Julio 
Cortazar (dok) — 2305 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De astro-
naut jes(f) — 19 05 De Nederland 
se top 30 — 2000 Nieuws — 
20 27 De Vader Abraham show 
— 21 30 Wie betaalt de veerman ? 
( f ) — 22 20 Televizier magazine 
- 2310 Nieuws 

RTB 

15 20 Ce n est qu un au revoir 
(film) - 1730 1 2 3 - 1800 
De Muppet show — 1830 Zig 
zag - 19 30 Nieuws - 20 00 Bio
logisch tuinieren — 2020 Violen
ce et passion (film) — 2215 
Nieuws — 22 30 Le carrousel aux 
images 

ZDF 

ARD 

1610 Nieuws - 1615 Geschei
den vrouwen (reportage) — 17 00 
De baviaan (dok) — 17 20 Hier 
ist Koln - 17 50 Nieuws - 1800 
Intermezzo-Informationen — 
1815 Abenteuer der Landstrasse 
— 1915 Hier und Heute - 19 45 
Spiel um 4tel vor 8 - 2000 
Nieuws — 2015 lm Brennpunkt 
- 21 00 B I O S Bahnhof (show) -
2230 Tagesthemen - 2300 No-
vembei-verbrecher (dok) — 01 15 
Nieuws 

1700 Nieuws - 1710 Sinbad ( f ) 
— 1740 Die Drehscheibe — 
1820 Die Tony Randall-show — 
19 00 Nieuws - 1930 Starpara
de - 21 00 Heute-Journal — 
21 20 Kennzeichen D - 2205 Ich 
denke oft an Hawaii (ftlrn) — 
23 25 Nieuws 

TF1 

1215 Reponse a tout - 12 29 
Les Tifins — 12 30 Midi premiere 
— 1300 Nieuws - 1335 Regio
naal programma — •> 3 50 Objectif 
santé — 14 00 Acilion et sa bande 
— 1500 A la bonne heure — 
1827 Un rue Sesame — 1855 
Les mohicans de Pans ( f ) — 
1910 Les Tifins - 1915 Une 
minute pour les femmes — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Lin
connu de 1945 - 2003 Nieuws 
— 2030 Le temps des as ( f ) — 
21 30 Messe de requiem — 22 55 
Nieuws 

A2 

1335 Regionaal magazine — 
13 50 Typhelle et Tourteron ( f ) — 
1403 Aujourdhui madame — 
1500 Operation danger ( f ) — 
1555 L invite du jeudi — 1725 
Fenetre sur — 1755 Recre A2 
- 1835 Ces t la vie - 1855 Des 
chiffres et des lettres - 19 20 
Politieke partijen — 1945 Top 
Club - 2000 Nieuws - 2035 
Huit heures de sursis (film) — 
2220 Courte echelle pour grand 
ecran — 2305 Special buts — 
2315 Nieuws 

FR3 

1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tnbune libre — 1910 Nieuws — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1940 Regionaal programma — 
1955 II etait une fois Ihomme ( f ) 
— 20 00 Les jeux de 20 heures — 
20 30 Le chien de Baskerville 
(film) - 21 55 Nieuws 

LUX. 

12 30 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715 
Cinq a sept agenda — 17 20 Auto-
patrouille ( f ) — 17 50 Cinq a sept 
vanetes — 1800 Le coff re-fort 
— 1805 Cinq a sept actualites — 
18 20 Ram-dames - 18 35 Le cof 
f re-fort - 1840 Systeme D -
19 00 Nieuws - 19 30 Le coff re-
fort — 1935 Passé et gagne — 
1947 Entre chien et chat — 1955 
Aujourdhui en bref — 2000 Bo-
ney ( f ) — 21 00 Les tontons flin 
gueurs (film) — 22 35 Horoskoop 

Zaterdag 
NOVEMBER 

BRT 

1400 Dag aan dag - 1430 De 
avonturen van Tom Sawyer (film) 
- 1545 Peppi en Kokki ( f ) -
1600 Open school - 1800 Kuif
je Mannen op de maan — 18 05 
Avonturen op de Fidji eilanden 
(film) - 1945 Nieuws - 2010 
De Kollegas ( f ) - 2055 Ter 
loops - 21 40 1111 11-aktie -
21 45 Moordgedachten (thnller) 

— 22 50 Nieuws 

NED. 1 

15 30 Nieuws — 15 32 Lappenkat 
— 1545 De kinderen uit de bijbel 
— 1555 Laurel en Hardy - 1615 
Peter Ramsey de dierendokter 
( f ) - 1830 Sesamstraat — 
1845 Paspoort — 1855 Nieuws 
— 18 59 Kwistig met muziek — 
2015 Leningrad ice show — 
21 05 De Lucy show ( f ) - 21 35 
Nieuws — 21 55 U ZIJ de glorie — 
2240 Nieuws 

— The Black Windmill, boeiende film vol spionage- en thrillerelementen 
— Woensdag 8 november om 20 u 30 op F3 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De Tros 
Top 50 - 2000 Nieuws - 2027 
Teleraadsel — 2040 De dame 
van Duke Street ( f ) — 21 30 Ak-
tuaTV - 22 00 Flanagan (film) 
- 23 30 Tros-sport - 2345 
Teleraadsel — 2350 Nieuws — 
23 55 Sport-extra 

RTB 

Emission dialectale (Luiks dialekü 
— 17 30 La preuve par set (spel) 
— 18 35 Een dief in het zieken 
huis — 1840 Boite postale J — 
19 30 Nieuws — 1955 Le jardm 
extraordinaire — 2025 Monsieur 
Jourdain rue de la Loi (toneel) — 
22 35 Les silenes De majoretten 
van Silenrieux — 2310 Nieuws 

ARD 

14 25 Nieuws - 14 30 Sesam-
strasse — 1500 Ich trage einen 
grossen Namen - 1630ARD-Rat 
geber — 1715 Wenn einer von 
Euch Krank ist — 17 45 Nieuws 
- 17 48 Die Sportschau - 18 30 
Intermezzo-Informationen — 
1915 Hier und heute - 19 45 Die 
Kriminalpolizei rat — 19 50 Kurz 
vor 8 - 2000 Nieuws - 2015 
Zwischen Stuttgart und Munchen 
(TV-speO - 21 40 Nieuws -
22 00 Fela Anikulapo Kuti and Afn-
ca 70 (jazz) - 23 30 Der Letzte 
Suchtrupp (western) — 0040 
Nieuws 

ZDF 

15 00 Enid Blyton ( f ) - 15 25 Not-
signale ( f ) — 1700 Nieuws — 
1705 Landerspiegel — 1755 
Sechs Millionen ( f ) - 1900 
Nieuws — 19 30 Holzerne Colts 
(jeugdfilm) - 2015 Wer Er-
schoss John F K e n n e d y ' (TV-
film) - 21 40 Nieuws - 21 45 
Sport Studio - 2300 Der Kom-
missar ( f ) — 0000 Nieuws 

A 2 

1335 Des animaux et des hom
mes — 14 25 Les jeux du stade 
— 1710 Salie des fetes - 1800 
La course autour du monde — 
1855 Des chiffres et des lettres 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
19 45 Top Club - 2000 Nieuws 
— 2035 Maigret en de killer — 
22 20 Sur la sellette - 23 05 Ter
minus les etoiles (show) — 23 45 
Nieuws 

FR. 3 

18 30 Jeugdprogramma — 1910 
Soir 3 - 19 20 Gewestelijke Aktu-
aliteiten — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
I homme — 20 00 Les jeux de 20 
heures — 20 30 Les grandes con
jurations ( f ) — 2200 Nieuws — 
2220 Cavalcade (reportage) 

LUX. 

12 30 La bonne franquette — 
16 32 Super juke-box - 18 00 De 
Weichsel (dok) - 1900 Nieuws 
— 1930 Aventures des hommes 
— 19 55 Aujourdhui en bref — 
2000 Chaparral ( f ) - 21 00 Ma
cadam (film) — 22 35 Horoskoop 

Zondag 

L 5 NOVEMBER I 
BRT 

TF 1 

1212 Regionaal programma — 
12 27 Les Tifins - 12 30 Cuisine 
legere — 1247 Jeune pratique 
- 1300 Nieuws - 13 33 Les 
musiciens du soir — 14 02 Tou-
jours le samedi — 18 05 Trente 
millions damis (dok) — 1835 
Magazine Auto-Moto ' — 1913 
Six minutes pour vous defendre 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
1943 Chc et Clac - 1945 Lincon
nu de 1945 - 2000 Nieuws -
20 30 Numero Un (show) - 21 32 
Le voyage dans linconnu ( f ) — 
22 35 Tele Foot i - 2325 Nieuws 

9 00 Open school - 9 30 Doe 
mee — 10 00 Eucharistievienng 
vanuit Breendonk — 11 00 Kon 
frontatie (debat) — 12 00 Nieuws 
gehoorgestoorden — 14 30 Kal 
koenen parelhoenders en kwar 
tels — 1500 Sesamstraat — 
1525 De legende van de rode 
varens (film) — J 6 55 Muziek en 
legende (koncert) — 1740 Spor
tuitslagen — 17 45 11 11 11 Aktie 

- 17 50 Doe mee - 18 30 Kuifje 
( f ) — 1835 Brad (dokumentaire) 
— 1900 Een man tussen de 
bomen (dok) — 1940 Morgen — 
19 45 Nieuws - 20 00 Sportweek 
end 1 — 2030 Zigeunerliefde 
(operette) — 22 05 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Goede morgen - 16 00 
Teleac - 1700 De Wereldraad 
der Kerken (dok) - 18 30 Teleac 
- 1900 Nieuws - 1905 Jonge 
mensen op het koncertpodium — 

19 55 Hier Parijs - 2 
mens van goede wil ( f ) 
Het boek — 22 45 Nieuv 

NED. 2 

17 00 Nieuws - 170 
Sport 1 - 17 45 Verr 
(dok) - 1830 Sesams 
1845 Artsenij - 192 
Sport 2 - 20 30 Hunr 
Verbond - 2035 Ni« 
2040 Mary Hartman M. 
man ( f ) - 21 25 Hollani 
- 2200 Over Under S 
Down (film) - 23 35 Ni« 

RTB 

12 00 Faire le point (d 
1300 Nieuws - 1305 ( 
simo — 14 00 La dynastu 
syte ( f ) - 14 50 Cali 
1505 Visa pour Ie mond 
da) — 1715 Sportuits 
17 20 Le pt i t clin doeil 
Bel Canto - 1820 Wil 
peare ( f ) - 1910 He 
eiland (Kuifje) - 1915 
soir — 1930 Nieuws 
Charles Trenet (show) 
Camera sports — 22 3( 
en weerbericht 

TF 1 

9 15 Godsdienstige ui/ 
— 11 00 Eucharistievi 
12 02 La sequence du s 
- 1229 Les Tifins - i : 
TF 1 - 1300 Nieuws 
Ces t pas serieux — 
rendez-vous ö dimia 
1530 Tiercé - 1535 L 
volant ( f ) - 16 25 Spor 
re — 17 50 Au plaisir d 
— 1925 Les animaux c 
- 1955 Les Tifins 
Nieuws - 20 30 Tant q 
des hommes (film) — 2 
Schubert - 23 ?0 Nieu 

A 2 

11 30 La verite est au * 
marmite — ^200 Cl 
1240 Cinemalices — 
club dimanche - 131 
- 1340 Top cub dim 
14 30 L Age de (ristal (f 
En savoir plus — 1620 
tre du dimanche — 1 
sieur cinema - 1735 
du dimanche — 1805 
merveilleux de Disney 
Stade 2 - 20 00 Nieuw 
Kojak ( f ) - 21 30 Anne 
22 25 Korte films - 22 ! 

FR 3 

17 30 Danses trdditionel 
ce - 1800 L Invite de 
1945 Dom-Tom - 20 
(dok) - 20 30 1958> 
21 20 Nieuws - 21 30 E 
die audiovisueljp du c 
22 00 Cine regards - ; 
teur Jekyll and Mister H 

ARD 

1 o 00 Godsdienst in 
(dok) — 1115 Junger I 
mitreisen gesucht (dok 
Der internationale Fruh 
- 1245 Nieuws — 1 
schenspiel — 1345 M< 
Woche - 1445 Em PI, 
Sonne - 14 50 Das 1 
Pferd ( f ) - 1515 Talen 
(show) - 1615 Voi 
(dok) - 1700 Direktic 
- 1745 Van keizerrijk 
bliek (dok) - 1830 ^ 
1833 Die Sportschau 
Weltspiegel - 2000 ^ 
2015 Tatort ( f ) - 22( 
- 22 05 Herbert Wel 
tret) - 2250 Schaut 
23 35 Nieuws 

ZDF 

1300 Nieuws - 1302 1 
cheibe - 13 25 Chroni 
che — 13 45 Rappelki 
1415 Maja bi] ae miei 
14 40 Van oertijd naar 
- 1510 Nieuws - 15 
schon — 15 25 Bernha 
berg (dok) - 1700 f 
17 02 Die Sport-Repc 



TU-PROCMMlYlK<? 

Il 
Panjs - 2005 Een 

3oede wil ( f ) - 22 05 
- 2245 Nieuws 

ws - 1702 Studio 
- 1745 Verre volken 
830 Sesamstraat — 

snij _ 1920 Studio 
- 2030 Humanistisch 
- 2035 Nieuws — 

Hartman Mary Hart 
21 25 Hollands spoor 

^ r - U n d e r Sideways-
^ - 2335 Nieuws 

' Ie point (debaü — 
VS — 1305 Concertis 
00 La dynastie des For-
- 14 50 Calimero — 
pour Ie monde CRwan 
15 Sportuitslagen — 
'tit clin doeil - 17 30 
- 1 8 2 0 Will Shakes-
— 1910 Het zwarte 
je) - 1915 Antenne-
130 Nieuws - 2000 
snet (show) - 21 15 
orts - 2230 Nieuws 
icht 

.dienstige uizendingen 
Eucharistieviering — 

squence du spectateur 
ïsTifins - 12 30TF 1 
300 Nieuws - 1320 
serieux — 1415 Les 
IS du dimanche — 
e — 1535 LEscadron 
- 16 25 Sports premie 
O Au plaisir de dieu ( f ) 
es animaux du monde 
Les Tifins - 2000 
20 30 Tant qu il y aura 

3s(film) - 2225 Franz 
- 23 20 Nieuws 

erite est au fond de la 
- 12X)0 Chorus -
'malices — 1258 Top 
iche — 1315 Nieuws 
Fop ciub dimanche — 
e de cnstal ( f ) - 15 20 
)lus - 1620 Petit thea 
lanche — 1655 Mon 
na ~ 1735 Chocolat 
he — 1805 Le monde 
( de Disney - 1900 

20 00 Nieuws - 2032 
- 21 SOAnnee 1918 -
3 films — 22 55 Nieuws 

>es traditionelles d Alsa 
)0 L Invite de FR 3 -
vTom - 2000 Retain 
2030 1958» (dok) -
ws — 21 30 Encyclope 
'isuellp du cinema — 
regards - 22 30 Doc 
and Mister Hyde (film) 

dsdienst in Indonesia 
1 15 Junger Mann zum 
jesucht (dok) - 12 00 
ationaie Fruhschoppen 
Slieuws — 1315 Zwi 

— 1345 Magazin der 
14 45 Em Platz an der 
1450 Das Terracotta 

- 1 5 1 5 Talentschuppen 
- 1615 Vogelmensch 
1700 Direktion City ( f ) 
an keizerrijk naar repu 
) - 1830 Nieuws -
Sportschau - 19 20 

>l - 2000 Nieuws -
rt ( f ) - 2200 Nieuws 
Herbert Wehner (por 
2250 Schaukasten — 

ws - 13 02 Die Drehs-
1325 Chronik der W o 

545 Rdppelkiste ( f ) — 
a bij de mieren ( f ) — 

oertijd naar industrie 
Jieuws — 1515 Danke 
1525 Bernhard Lichten 
) - 1700 Nieuws -

Sport Reportage — 

19 00 Tagebuch - 1815 Rau 
chende Colts ( f ) - 1900 Nieuws 
— 1910 Bonner perspektiven — 
19 30 Magie in Brazilië (reporta
ge) — 20 15 Wer erschoss John 
F Kennedy ? (TV film) - 21 40 
Nieuws — 21 55 Josephs legende 
(ballet) - 2300 Nieuws 

LUX 

1315 Hei elei kuck elei - 1645 
Le capitaine Morgan (film) — 
1830 RTL-theatre - 1900 Les 
sentiers de laventure (reportage) 
- 19 30 Nieuws - 19 3 3 C i n e s e 
lection — 2000 Departement S 
( f ) — 21 00 Le gang des otages 
(film) — 22 25 Horoskoop 

Maandag 
6 NOVEMBER 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie - 18 00 Bol 
ke de beer — 1810 De vogelvnj 
en (f) - 1840 Open school -
1910 Doe mee — 19 40 Morgen 
- 1945 Nieuws - 2015 Kijk 
spel — 2050 Hoe groen was mijn 
dal (f) - 21 40 Aktie knngloop 
(dok) - 2205 1111 11-Aktie -
2210 Nieuws 

NEP 1 

18 30 Sesamstraat — 1845 Kort
weg - 1855 Nieuws - 1859 
Bassie en Adnaan — 1920 
Matchpoint (spel) - 2010 Si 
monskoop — 20 30 Dernck (f) — 
21 35 Nieuws - 21 55 Een 
maand een dag — 2300 Nieuws 

NEP. 2 

1855 Nieuws - 1859Heid i ( f ) -
19 25 Laden maar (f) - 2000 
Nieuws - 2027 De familie Bela 
my (f) - 21 10 De Lucy Show (O 
- 21 45 Hier en Nu - 22 25 Men 
senkinderen — 2245 Nieuws 

RTB 1 

14 00 Schooltelevisie - 1730 1 
2 3 Rimes et Racontines — 
1800 De Muppet Show - 1830 
Zigzag — 1845 Les chretiens 
dans la vie sociale — 1915 Lundi 
sports - 19 30 Nieuws - 19 50 
Vos droits — 20 00 Cine roman 
(TV film) - 21 30 Literair magazi
ne — 2245 Nieuws 

RTB 2 

1955 Gids in het hooggebergte 
(reportage) — 20 45 Actualites de 
Flandre — 21 30 Intrigues a la Mai 
son Blanche (f) 

ARP 

1610 Nieuws - 1615 Schaukel-
stuhl (f) — 17 00 Emm wie Meikel 

- 17 50 Nieuws - 1800 Das 
Intermezzo bietet an — 1830 
Musik und gute Laune — 1840 
De gans (dok) — 1915 Hier und 
heute — 19 45 Spiel um 4tel vor 8 
- 2000 Nieuws - 2015 PS 
Brodzinsky (f) - 21 15 Dave 
Allen (show) - 2230 Tagesthe-
men — 2300 Fahrenheit 451 
(film) — 050 Nieuws 

ZPF 

17 00 Nieuws — 1710 Spie mit 
Puppen — 1740 Die Drehschei 
be - 18 20 Gesucht wird ff) -
1900 Nieuws - 19 30 Spass mit 
Musik - 2015 S S Great Britain 
(reportage) — 21 00 Heute Jour
nal — 21 20 Zeit zum Aufstehn 
(TV film) - 2300 Nieuws 

LUX 

12 30 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 20 
Les secrets de la mer Rouge (f) 
— 17 50 Cinq a sept service et 
vanetes — 1800 Le coffre-fort 
— 18 05 Cinq a sept actualites — 
18 20 Ram dames - 18 35 Le cof
fre-fort - 1840 Systeme D -
19 00 Nieuws - 19 30 L« coffre 
fort — 19 35 Passé et gagne — 
19 47 Entre chien et chat (dok) — 
19 55 Aujourd hui en bref - 20 00 
Nouvelles de Henry James (verha
len) — 21 00 La ville sans shenff 
(western) -^ 22 20 Horoskoop 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 12 29 
Les Tifins — 12 33 Midi Premiere 
— 1300 Nieuws - 1335 Regio 
naai magazine — 13 50 Les 
apres-midi de TF 1 dhier et dau 
jourdhui — 1758 A la bonne heu 
re — 18 25 Pour chaque enfant 
— 1855 Les Mohicans de Paris 
(f) — 1915 Une minute pour les 
femmes — 1918 Les Tifins — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 
19 45 l lnconnu de 1945 - 2000 
Nieuws — 2030 Pas de proble 
me 1 (film) — 2210 Questionnaire 
— 2310 Nieuws 

A 2 

13 35 Regionaal magazine — 
13 50 Typhelle et Tourteron (f) — 
14 03 Aujourd hui Madame — 
1500 Intngue au Congo (film) — 
17 25 Fenetre sur Flora Tristan 
- 17 55 Recre A 2 - 18 35 C est 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres — 19 20 Gewestelijke aktu 
aliteiten — 1945 Top Club — 
2000 Nieuws - 20 32 Cine mu
sic — 21 35 Question de temps 
- 22 35 Chefs-d oeuvre en penl 
- 2305 Nieuws 

FR. 3 

18 30 Jeugdprogramma — 18 55 
Tribune libre — 1910 Nieuws — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 1940 Regionaal programma 
— 1955 II etait une fois Ihomme 
— 20 00 Les jeux de 20 heures — 
2030 Laventure eest l'aventure 
(film) - 2205 Nieuws 

Dinsdag 
7 NOVEMBER 

BRT 

14 00 Schooltelevisie - 1800 
Kuifje — 1805 Sesamstraat — 
18 30 Open school - 19 00 Toe
stand 7 8 ( 1 l ' l 1 1 1 ) - 1940 Mor 
gen - 1945 Nieuws — 2010 
Zeg maar Henk — 21 00 Een 
wereld de bulldozer of het tru 
weel ' ( 1 1 1 1 1 1 ) - 22 20 Jij of wij 
(kwis) - 2250 Nieuws 

BRT 2 

2010 De Kollegas ( f ) - 2055 
Panorama — 2120 J A Martin 
fotograaf (film) 

NEP 1 

18 55 Nieuws - 18 59 Fred Bas 
set ( f ) - 1910 EO Kinderkrant 
- 19 35 Rebecca ( f ) - 22 05 
Twente zingt — 2040 Zin of 
onzin - 2050 Tijdsein - 2135 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 22 10 De Knstenen (dok) 
— 2300 Afscheid Johan Cruyff 
(Ajax-Bayern Munchen) — 2350 
Nieuws 

NEP. 2 

1855 Nieuws - 1859 Barbapa-
pa - 19 05 Pinokkio - 19 27 
Koning klant — 2000 Nieuws — 
2027 leder z n deel ( f ) - 2050 
Quincy ( f ) — 22 10 Vara visie -
2300 Humanistisch verbond — 
2335 Nieuws 

RTB 1 

14 00 Schooltelevisie - 17 30 1 
2 3 cinema — 18 00 De Muppet 
show - 18 30 Zigzag - 1845 
TVF cuisine — 1915 Antenne 
soir - 19 30 Nieuws - 19 55 
Chansong (show) - 2045 Minu 
te papillon — 21 45 Nieuws — 
2200 Het feminisme (reportage) 

RTB 2 
1845 Pink Panther - 1850 De 
middenstand — 19 55 Seniorama 
— 2035 Madame Atomique 
(Waalse operette) 

ARP 

1610 Nieuws — 1615 Circus- en 
andere paarden (dok) — 1700 
Drei Nusse fur Aschenbroedel — 
17 50 Nieuws - 1800 Intermez 
zo-informationen — 1830 Sen-
dung und Echo — 1840 Polizeiin-
spekt ioni ( f ) — 1915 Hier und 
heute — 19 15 Tip um 4tel vor 8 
— 2000 Nieuws — 2015 Klimbim 
(film) - 21 00 Monitor - 21 45 
Owen Marshall Strafverteidiger 
( f ) - 2230 Tagesthemen -
2300 Alltag mit Musik - 2345 
Nieuws *•* 

De avonturen van Tom Sawyer avonturenfilm vol kwajongensstreken uit de filmperiode toen kleurfilms nog 
zeldzaam waren 

Zaterdag 4 november om 14 u 30 op BRT 1 

ZPF 

17 00 Nieuws — 17 10 De spieren 
motor — 1740 Die Drehscheibe 
- 1820 Undine (tekenfilm) -
18 35 De slavendrijver ( f ) - 19 00 
Nieuws — 1930 Graaf tegen 
graaf (dok) — 2100 Heute-jour-
nal — 21 20 Big Lift (reportage) 
- 22 00 Geel (dok) - 23 50 
Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1300 Nieuws - 1345 Les 
apres-midi de TF 1 le regard des 
femmes - 1405 CNDP (dok) -
14 30 Les apres midi de TF 1 le 
regard des femmes — 1800 A la 
bonne heure — 1827 Pour cha 
que enfant — 1832 Lile aux 
enfants — 18 55 Les mohicans de 
Pans ( f ) — 1915 Une minute pour 
les femmes — 1918 Les Tifins — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Linconnu de 19 45 - 2000 
Nieuws — 20 30 Appelez-moi doe 
teur OU le medecin invisbile (TV 
film) - 21 34 1880 1900 (dok) -
22 30 Nieuws 

A 2 

13 50 Typhelle et Tourteron ( f ) — 
14 03 Aujourd hui madame — 
1500 Operation danger ( f ) — 
1555 Decouvnr — 17 25 Fenetre 
sur - 17 55 Recre A2 - 18 35 
Ces t la vie — 1855 Des chiffres 
et des lettres — 1920 Geweste 
lijk nieuws — 1945 Top club — 
20 00 Nieuws - 2035 II pleut sur 
Santiago (film) — 23 30 Nieuws 

FR 3 

1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tribune libre — 1910 Nieuws — 
1920 Gewestelijke aktualiteiten 
— 1940 Regionaal programma 
— 1955 II etait une fois Ihomme 
- 20 00 Les jeux de 20 heures -
2030 La lance brisee (western) 
- 2203 Nieuws 

LUX. 

1230 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 1720 
Docteur Simon Locke ( f ) — 17 50 
Cinq a sept service et vanetes — 
1800 Le coffre-fort - 1805 Cinq 
a sept actualites — 18 20 Ram-da 
mes — 1835 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre fort — 
19 35 Passé et gagne - 1947 
Entre chien et chat — 19 55 
Aujourd hui en bref — 2000 La 
petite maison dans la prairie ( f ) — 
21 00 La petite vertu (film) — 
2225 Horoskoop 

Woensdag 

[ 8 NOVEMBER 

BRT 1 

1530 Open school - 1630 Tip 
Top - 1810 Kuifje - 1815 Jon 
ger dan je denkt — 1845 Nancy 
Drew (f) - 1930 11 11 11 aktie 
- 1935 Morgen - 1945 
Nieuws — 2015 Happy days ( f ) 
- 2040 Het lelijke eendje (tv 
spel) - 21 30 25 jaar Vlaamse 
televisie (colloquium) — 22 20 
Nieuws 

BRT 2 

2015 Goeden slechten en onver 
schilligen (dok) - 21 35 Liefelijk 
schijnt de maan (Finse ballade 
over oorlog) 

NEP 1 

15 30 Berebios - 1715 Blokfluit 
spelenaerwijs — 18 30 Sesam 
straat — 1845 Toenstische tips 
- 1855 Nieuws - 1859 Van 
gewest tot gewest — 19 50 Politie 
ke partijen (D66) - 2000 Over 
treding ambtshalve (tv-film) — 
21 20 Alfred Brendel speelt — 
21 37 Nieuws - 21 55 Oen Haag 
vandaag — 22 10 Panoramiek — 
22 50 Studio sport - 2320 
Nieuws 

NEP. 2 

1855 Nieuws - 1859 Overal is 
wel wat — 1925 Kenmerk — 
20 00 Nieuws - 2027 Socutera 
- 20 32 Fryslan is oars (dok) — 
20 35 Tweekamp-speciaal — 
21 10 Boete dwaen (tv-spel) — 
2210 It lyts hidaerd (dok) -
23 00 It boek fan heit yn de tael 
fan mem (dok) — 23 20 Nieuws 

RTB 1 

1445 Schooltelevisie - 17 00 
Feu vert — 18 40 Een vriendelijke 
vliegende schotel — 1845 Kato-
liek godsdienstige uitzending — 
1915 Antenne-soir - 1930 
Nieuws — 2000 Les petits ca-
deaux (toneel) 21 50 Nieuws 
- 22 05 Arts hebdo 

RTB 2 

1845 Interwallonie - 1955 The 
bitter tea of general Yen (film) — 
21 25 Creations super 8 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 13 00 Nieuws - 13 37 Les visi
teurs du mercredi — 17 55 Sur 
deux roues — 1855 A la bonne 
heure — 1827 Pour chaque en
fant — 18 32 L lie aux enfants — 
1855 Les Mohicans de Paris ( f ) 
— 19 15 Une minute pour les fem
mes - 1918 Les Tifins - 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Linconnu de 19 45 - 2000 
Nieuws — 2030 Le commissaire 
Moulin ( f ) - 2200 Lenjeu -
2300 Nieuws 

A 2 

1350 Typhelle et Tourteron ( f ) — 
14 05 Aujourd hui madame — 
1505 Mash ( f ) - 154R Quand 
tout etait pourri re ( f ) — 1610 
Recre A2 - 18 35 C est la vie -
1855 Des chiffres et des lettres 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club - 2000 Nieuws 
- 2030 Les Puppets - 21 05 Mi-
fugue mi raison — 22 20 Magazi
ne medical — 2305 Nieuws 

FR 3 
1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tnbune libre — 1910 Nieuws — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1940 Regionaal programma — 
1955 II etait une fois Ihomme (f) 
— 20 00 Les jeuA de 20 heures — 
20 30 Centre une poignee de dia-
mants (film) — 2210 Nieuws 

ARP 

1610 Nieuws — 1615 Musik aus 
Studio B - 17 00 Drei Nusse fur 
Aschenbroedel (film) — 17 35 Ich 
und mem Zweifussler (film) — 
1750 Nieuws - 1800 Intermez
zo Informationen — 18 30 Tip um 
halb 7 - 19 15 Hier und Heute -
1945 Tip um 4tel vor 8 - 2000 
Nieuws — 2015 Aus der Ferne 
sehe ich dieses Land (tv-film) — 
21 55 Gefarliche Begegnungen 
Ouchtvaarü - 22 30 Tagesthe-

ZPF 

1700 Nieuws - 1710 Flugboot 
121 SP (f) - 17 40 Die Drehschei-
be — 18 20 Sing mit den Fischer-
Choren - 1900 Nieuws - 1930 
Querschnitt (dok) - 2015 ZDF 
Magazin — 21 00 Heute-Journal 
— 21 20 Das letzte Ghetto (repor
tage) — 2205 Die besten Jahre 
unseres Lebens ( f ) — 2335 
Nieuws 

LUX 

1230 La bonne Franquette — 
16 30 Lecole buissonniere — 
1800 Le coffre-fort - 1805 De 
nos clochers - 1820 Ram-da-
mes - 1835 Le coffre-fort -
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws - 19 30 Le coffre-fort -
1935 Passé et gagne - 1947 
Entre chien et chat — 1955 
AujourdTiui en bref - 2000 Hit
parade — 21 00 Un dimanche d'a-
out (dok) - 22 20 Horoskoop 
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Twee frank per bladzijde! 
loen WIJ voor enkele weken in 
het ons vertrouwde sportdagblad 
« Het Nieuwsblad-Sportwereld », 
publiciteit ontwaarden voor het 
door de uitgeverij Lannoo Tielt/ 
Amsterdam uitgegeven boek 
«Ons land op voetbalschoenen», 
werden wij door enig ongeloof 
bevangen Inzonder de namen 
van de auteurs, Joris Jacobs en 
Leo Verhoeven wekten onze ver
bazing en nieuwsgierigheid Het 
betrof hier immers twee ervaring-
njke en bekwame sportjournalis
ten van in de aanhef vernoemd 
dagblad, die zich nog met eerder 
tot het schrijven van een sport
boek hadden laten verleiden 
Wel fronsten wij de wenkbrau
wen toen terloops werd medege
deeld dat WIJ voor honderdnegen
tig bladzijden dneh'^nderdtachtig 
frank zouden moei ovenhalen 
(of twee frank voor een bladzij
de) Maar zon prijs moest wel 
voor kwaliteit borg staan, konklu-
deerden wij 
Intussen hebben wij het boek uit
gelezen, of beter nog «uitgeke
ken » Want « Ons land op voetbal
schoenen» IS in de eerste plaats 
een kijkboek Ruim een derde 
van de beschikbare ruimte wordt 
aan fotos besteed Fotos die, 
wanneer zij het historisch gedeel
te van het boek illustreren, ruim 
de moeite van het bekijken 
waard zijn maar die wanneer de 
hedendaagse periode moet wor
den opgefleurd niet boven de 
gemiddelde dagbladfotografie uit
klimmen 
Ben Vandoorne slaagde er met in 
ons te «verrassen» wanneer de 
gebeurtenissen uit de vorbije twip-
tig jaar dienden geïllustreerd 
De teksten zijn veelal praatjes bij 
plaatjes Jons Jacobs' inbreng is 
beperkt Zijn « Ten geleide » is het 
beste gedeelte van het boek Jam
merlijk genoeg beslaat het slechts 
twee bladzijden Daarna neemt 
Leo Verhoeven, de archivans van 
het Belgisch voetbal, de fakkel 
over HIJ trekt enkele grote lijnen 
van de voetbalgeschiedenis Zon

der anekdoten en zonder dat de 
voetbalsport in de maatschappelij
ke kontekst wordt gesitueerd Hij 
schrijft een verhaal dat maar spo
radisch weet te boeien Toch zou 
het boek in een sportbiblioteek 
een plaatsje kunnen opeisen in
dien het wat minder duur zou zijn 
uitgevallen Nu vrezen wij dat de 
echt geïnteresseerden het belang
stellend zullen ter hand nemen 
wanneer zij de boekenwinkel bin
nenstappen maar het even bereid
willig zullen terugleggen na verge
lijking van inhoud en prijs Toch 
willen WIJ een passage uit het 
boek aanhalen Uit het voornoem
de «Ten geleide» 
'< Ruim 75 procent van alle hogere 
klasseklubs spelen in het Vlaam

se land Daaruit konkluderen dat 
de Vlamingen het voor het zeg
gen hebben in de KBVB gaat ech
ter te ver Er is de laatste jaren 
veel ten goede verbeterd de pari-
tei in de hogere komitees die de 
Vlamingen vroeger zelfs niet had
den omdat zij veelal door Frans-
sprekenden uit de Vlaamse pro
vincies waren vertegenwoordigd 
IS nu wel reëel geworden Maar 
de werkelijke invloed van de Vla
mingen in het hoofdbestuur en bij 
belangrijke beslissingen is nog al
tijd kleiner dan van Fransspreken-
de zijde Gods molens malen lang
zaam Ook hier zal alles terechtko
men maar dat zal allerminst aan 
de Vlaamse klubleiders te dan
ken zijn » 

Rï-iEAcim^ms; KUKSÏI 

• De Belgische voetbalkom-
petitie zit weer vol leven Na 
een hoogstaande en boeiende 
parti) nam SK Beveren, de eer
ste klasse klub die de amateu
ristische sportgeest nog niet 
geheel heeft verbannen, af
stand van Sporting Anderlecht 
de klub met het meest moderne 
professionele management 
Niet onbelangrijk was dat het 
treffen nooit door spelbederf 
werd ontsierd De leiding van 
scheidsrechter Schoeters was 
daar zeker niet vreemd aan 

Tegeli)kerti)d met de (binnen
landse) neergang van Ander
lecht schijnt Club Brugge op
nieuw in opgang Al hangt er 
aan de bekeroverwinning op 
SV Waregem een kwalijke 
reuk Wi) vragen ons al geruime 
tijd af waarom de h Rion door 
het centraal scheidsrechtersko-
mitee jaar na jaar (sinds de 
aftocht van Vital Loraux) als 
onze topscheidsrechter wordt 
naar voor geschoven Door An
derlecht werd hij gewraakt 
Standard mag hij als Luikenaar 
slechts bij hoge uitzondering 
(meestal in de derby tegen 
Club Luik) leiden Hij wordt bij
gevolg zelden voor hete vuren 
geplaatst In de wedstrijden 
met Club Brugge slaat hij er 

nooit in een konsekwente arbi
trage naar voor te brengen Om 
het konkreet te stellen de h 
Rion IS vertegenwoordiger van 
Puma, de welgekende sportarti
kelen Club Brugge speelt toe
vallig met Puma Wij hadden 
al vaker de indruk dat de h 
Rion in moeilijke omstandighe
den — wanneer er bijvoor
beeld een kwalifikatie voor een 
of ander bekertornooi op het 
spel staat — door die ongewo
ne kombinatie van beroep en 
hobby wordt afgeremd 'denk-
kelijker vinden wij evenwel dat 
het centraal scheidsrechtersko-
mitee het niet nodig acht het 
wantrouwen rond haar top
scheidsrechter zoveel mogelijk 
weg te nemen 

Wi) hebben ons overigens voor
genomen de al te flagrante 
« ingrepen » van scheidsrech
ters te laken Rion was met de 
enige die een topklub bevoor
deelde Ponnet oordeelde het 
te Luik ook nodig Standard op 
de weg naar de overwinning te 
zetten in 't bekertreffen tegen 
Kortrijk Jammer genoeg 
bracht de RTB voor een keer 
geen beelden van de omstre
den partij Waarvoor een sta
king allemaal goed kan zijn 

• Het Belgische volleybalver

bond blijft maar sukkelen Nu 
de kompetitie eindelijk op gang 
schijnt te komen — alhoewel 
het Brusselse Asub in het voor
bije weekeinde nog steeds met 
aan het kampioenschap begon 
— heeft nationaal voorzitter 
Broekmans ontslag ingediend 
De Limburger kon zich niet ver
zoenen met de door de Walen 
opgeeiste pariteit m de diverse 
bondskomitees Een logische 
stellingname van de bonds
voorzitter vermits drievierde 
van de leden Vlamingen zijn 
Zodat het dus blijft rommelen 
m de schoot van de door het 
dekreet van de met-betaalde 
sportbeoefenaar zwaarst ge
teisterde sportbond Voorzitter 
Broekmans stipte nog aan dat 
het volleybalverbond op een 
duiventil zal gaan gelijken waar
in de spelers van de ene klub 
naar de andere vliegen wan
neer ZIJ daar behoefte toe voe
len De spelers worden baas 
zegde de Limburger die gevat 
opmerkte dat de door het de
kreet m het leven geroepen ver
zoeningskommissie haar naam 
had gestolen Vermits verzoe
nen erop neerkomt dat de spe
lers onveranderlijk in het gelijk 
worden gesteld Wij kunnen de 
h Broekmans maar al te goed 
begrijpen 

Roger, Freddy, 
Patrick op de F-lijst 

VU-kamerlid Paul Peeters 
stelde de minister van Ne
derlandse Kuituur een iet
wat eigenaardige vraag 
waarbij toch enige uitleg no
dig IS 
Paul Peeters «De Konink
lijke Belgische Wieler
bond (BWB) IS verplicht 
voor haar beroepsrenners 
een RMZ-nummer aan te 
vragen Deze aanvraag ge
beurt door bemiddeling van 
het sociaal sekretanaat te 
Brussel Dit sekretanaat 
doet al haar aanvragen bij 
het ministerie in het Frans 
De 164 Belgische beroeps

renners staan bijgevolg al
len als Franstaligen geno
teerd bij de ASLK Dat wil 
zeggen dat Roger De Vlae-
minck, Freddy Maertens, Pa
trick Sercu en de vele ande
re Vlaamse renners op de
zelfde taalrol staan als de 
Franstaligen Luc Van Den 
Brouck en Ferdinand Bra-
cke » 
Kamerlid Peeters vroeg de 
minister of zij van deze toe
stand op de hoogte is en 
wat ZIJ zal ondernemen om 
aan deze onwetteli jke toe
stand onmiddell i jk een ein
de te maken 

Damesturnen: 
sport of cirkus? 
Moesjina Kim Sjasjaposjnikova, 
Comaneci, Eberie Andrianov Ka-
samatsu Kenmotsu Magyar en 
Thomas Een week lang be
heersten ZIJ het Europese sport
gebeuren Vrouwelijke iV turn-
wonders en naar de technische 
perfektie strevende gimnasten 
Aanvankelijk verwondenng en be
wondering Daarna vraagtekens 
Uiteindelijk deernis en medelij
den Vooral met de meisjeskinde-

worden overtroffen 
Voor zon jeugd de opperste be
kroning de medaille voor het 
land, dank aan en een eregroet 
van de president en de partijtop 
Een soms twee en vrijwel nooit 
drie jaren duurt de roem De tijd 
waann het kindmeisje vrouw be
gint te worden En voor volgroei
de vrouwen is er aan de top al 
lang geen plaats meer Vera Cas-
lavska, de lengendansche Tsje-

Sportbrandpunt 
ren Wie de eindrangschikking 
van het damesturnen — zo 
noemt men dat nog steeds — 
analyseert kan er gewoon met 
omheen De eerste zeven komen 
uit de Oostbloklanden In de eer
ste twintig vier meisjes uit het 
Westen 
De turnfabrieken van achter het 
Ijzeren gordijn produceren mo
menteel op maksimum kapaciteit 
De eerste selektie gebeurt in de 
kleuterklas Dan al begint de ge
specialiseerde, de gans het jong 
leven beheersende turnopleiding 
Een afvallings^edstnjd Honder
den kleuters als basis enkele 
pubers als top Beenharde mee
dogenloze trainingen Steeds 
maar meer nsikos in de oefenin
gen inbouwen De virtuositeit van 
de cirkusakrobaten moet immers 

(foto upi) 

chische, was de laatste dame op 
het podium Mexiko '68 Zo lang 
IS het al geleden 
Deze pijnlijke evolutie werd nog 
eens ekstra benadrukt door het 
wedervaren van Nadia Comane-
ci Het Roemeense wonderkind, 
want meer was ze toch met, turn
de in Montreal op onovertroffen 
hoogte In Straatsburg werd ze 
overtroefd door drie Russinnen 
Aan de ene kant de vrouw wor
dende Comaneci aan de andere 
kant het uitzicht op Moskou 80 
Resland zal tegen die tijd klaar 
zijn 
Merkwaardig op de jongste we
reldkampioenschappen was ver
der de doorbraak van de Verenig
de Staten, de grote sportfabriek 
van het Westen Het rqeisje Fre-
denck en de heer Thomas won
nen goud in de toestelfinales Het 
gebeurde nooit eerder 
Verder regende het te Straats
burg protesten tegen de jurenng 
Honorenng van reputaties politie
ke subjektiviteit uiteenlopende in
terpretaties van reglementen 
kortom alles wat nodig is om de 
interesse van de goedwillende 
sportliefhebber zo snel mogelijk 
te doven Erg Want zeker bij de 
heren blijft de turnsport een ver
antwoord en bij uitstek telegemek 
spektakel Maar de diskussies 
zijn inherent aan de turnsport 
Ook in België Dat zuiver sportief 
bekeken nergens staat Bij ons 
wordt echter « politiek » geturnd 
Socialistische en katolieke turn-
bonden liggen onveranderlijk 
overhoop met de officiële Belgi
sche turnbond Kibbelen over se-
lekties subsidies en delegaties 
Verder reiken de «aktiviteiten» 
van de Belgische turners voorals
nog met 
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Mol sportief doorgelicht 
Senator Carlo Van Eisen (VU) schepen van Sport in de Kempense gemeente 
Mol nep onlangs de pers samen om m een uitvoerig overzicht de aan de 
gemeente Mol toegekende eretitel Sportgemeente 1978 te verantwoorden 
Wie Mol een beetje kent w/eet dat deze gemeente een parel is aan de Kempen
se kroon en dat er niet alleen gedacht werd aan de honderden Vlaamse en 
buitenlandse vakantiegangers maar op de eerste plaats aan de eigen bewo
ners Men kan onomwonden stellen dat Mol een voorbeeld is wat het sportbe
leid betreft en het strekt de VU tot eer dat een mandataris van haar parti) de 
eerste gangmaker van dit sport ieve gebeuren is Alles vermelden wat Mol 
biedt zou ons te ver leiden daarom dit eerder schematisch overzicht 

3 v l a k k e n 

< Molse Sport instel l ingen » (vzw) — 
De vzw/ belast met het beheer van de 
instellingen met aandacht voor anima 
tie en promotie namelijk sensibilizatie 
tot geregeld gebruik van de bestaan 
de infrastruktuur 
Sportraad — De raad is in de eerste 
plaats een advizerend orgaan zowel 
voor de gemeente als voor de vzw 
HIJ neemt echter ook initiatieven voor 
al in het leiden van massasport en als 
koordinerend orgaan tussen verschil 
lende sporten 
Sportdienst — Deze gemeentelijke 
dienst heeft een advizerende taak in 
alle sportaangelegenheden Hij organi 
zeert de >• met georganizeerde spor 
ten • koordineert de verschillende 
sportaktiviteiten in de gemeente en 
verzorgt de administratie van de Sport 
raad 
Het ontbreekt de gemeente Mol met 
aan sportinfrastruktuur Dat is er na 
tuurlijk met vanzelf gekomen Naast 
de centen diende ook de politieke wil 
aanwezig te zijn om het zo ver te bren 
gen 
Zonder al te ver op details in te gaan 
toch even een overzicht van wat de 
gemeente Mol aan sportinfrastruk
tuur te bieden heeft Uitgaande van 
de behoeften door BLOSO gesteld 
kan schepen Van Eisen meer aanbie 
den dan deze normen Sporthallen 
5946 m2 meer dan de behoefte 
zwembaden 1323 m2 meer dan de 
behoefte openluchtcentra 205079 
m2 meer dan de behoefte Daarnaast 
beschikt de gemeente over 170 ha 
zeil VIS en roeivijvers 
De openluchtcentra bestaan uit 3 
atletiekpistes 1 minigolf 3 fito-meters 
2 sportkompleksen 5 handbalterrei 
nen 35 volleybalterreinen 20 basket-
balterreinen 11 tennisvelden 34 voet
balvelden 5 zeil en visvijvers 1 kegel
baan 1 motorcrosspiste 2 terreinen 
voor hondendressuur en 1 dressuur 
piste 

Sportverenigingen — Bij de Sport 
raad zijn 115 sportklubs aangesloten 
met een gezamenlijk ledenaantal van 
10528 Rekreatieklubs en vereni 
gingen die naast hun gewone werking 
ook sport beoefenen 43 klubs met 
3634 leden Samen bedraagt dit 
14 162 georganizeerde sportbeoefe
naars of 48 2 % van de Molse bevol
king C29 375) 

C e n t e n 

Een dergelijk groots sportbeleid uit
bouwen en onderhouden vraagt na 
tuurlijk een hele boel centen De 
gemeentebegroting 77 van Mol be
droeg 388124 500 fr Daarvan ging 
23 982 545 fr naar Sport (37 672 648 

SPORTGCMEENTE 

1978 
naar Kuituur 1 169955 naar Jeugdza 
ken) Om sport geliefd te maken bij de 
eigen bevolking dienen financiële of 
fers gebracht Zo gebruiken de klubs 
van de gemeente de sportinfrastruk 
tuur gratis en werd voor individueel 
gebruik een speciaal tanef uitge 
bracht Niet bewoners van Mol be 
talen telkens 3 x meer Mindervali 
den gebruiken op het zwembad na 
de sportinfrastruktuur gratis 

B e t o e l a g i n g 

Betoelaging van verenigingen is een 
oud zeer in vele gemeenten Hoe Mol 
de betoelaging voor zijn sportverem 
gingen oplost gebeurt als volgt Voor 
1978 werden 469800 fr verdeeld 
Aan de hand van een reglement dat 
een vast bedrag voorziet per vereni 
ging plus een bedrag berekend vol 
gens een formule (puntensisteem 
waann rekening gehouden wordt met 
de werking hel ledenaantal het aan
tal gediplomeerde monitoren het aan 
tal uren training enz ) advizeert de 
Sportraad de gemeenteraad inzake 
de toe te kennen subsidies per vereni 

ging 
Indirekte betoelaging kan onder twee 
vormen Mateneel gratis ter beschik 
king stellen van de gemeentelijke infra 
struktuur gratis ter beschikking stel 
len van het materiaal onderhoud van 
pleinen terreinen en groenbeplanting 
Menselijk 36 medewerkers staan 
full- of part time ter beschikking om 
de uitvoenng van het gemeentelijk 

Vormingscentrum Dosfel deelt mee 
Het Vormingscentrum Lod Dos 
fel organizeert opnieuw een 
reeks interessante k j rsussen 
Wie interesse heeft voor een 
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 0824) 
of 
— Tribunestraat 14 te 1000 
Brussel (02 21912 02) 

Op 7 november as oegint 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 as begint te 
St-Niklaas een vierdelige kursus 
«Inleiding tot de psychologie» 
Voor deze kursus is geen voor 
afgaande opleiding nodig 

Op 15 november as begint te 
St Niklaas een kursus «Kunst 
zien en begrijpen» 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 ir het 
Centrum voor Man Vrouw en 
Gezin 031 7714 00 

sportbeleid in optimale omstandighe
den te verzekeren 

Informatie 

Sportinfrastruktuur brengt uiteraard 
ook een hele hoop sportmanifestaties 
mee Senator Van Eisen kon dan ook 
een hele waslijst van aktiviteiten voor 
leggen door de vzw Molse Sportinstel 
lingen en de sportdienst ingericht Uit 
deze lijst pikken wij een aantal belang 
rijke manifestaties imtiatiekursussen 
van een achttal met zon gekende 
sporten (bv badminton jazzgimna 
stiek en minivoetbal) de orgamzatie 
van de 1ste scholencross de vijf 
kamp voor de Molse jeugdbewe 
gingen en op het domein Zilvermeer 
landencross spel zonder grenzen en 
een vijfkamp voor de kampeerders 
De Molse Sportraad tekent verant 
woordelijk voor een reeks sportmani 
festaties in de breedste zin van het 
woord wekelijkse avondwande 
lingen sportfilmvoorstellingen maan
delijkse aktiviteiten voor bejaarden 
wandeldagen voor meer dan 5000 
wandelaars enz Daarnaast de organi 
zatie ^an een reeks sportwedstri jden 
in kompetitieverband en de initiatiefne 
mer bij de besprekingen tot samen 
voeging van sommige Molse sport
klubs BIJ dat alles werd de informatie 
van de bevolking met vergeten Pers-
konferentie een radiowagen stikkers 
de gewestelijke BRT zender maar ook 
projektie van dia s i v m sportmamfes 
taties in de bioskoop 
In het gemeentelijk informatieblad 
wordt ruime plaats gegeven aan de 
sportmanifestaties en het gebruik van 
de gemeentelijke sportinfrastruktuur 
Er zijn echter ook de vele prachtige 
folders Wij citeren de beschnjving 
van de Mol-om wandeling de wandel 
wegen in en om Mol Mol als groenge
meente en rekreatieoord de toeristi 
sche kalender enz 
In het besef dat deze kijk op sportief 
Mol met alles kan vertellen raden wij 
de geïnteresseerde lezer aan zelf 
eens ter plaatse rond te neuzen in 
Mol Misschien eerst even kontakt 
opnemen met de informatiedienst van 
de gemeente Mol Graaf de Broquevil 
lestraat 4 Mol tel 014 31 2841 

recreatieoord 

Mechelse wijk Otterbeek krijgt lawaaischerm 
Als lid van de parlementaire Kommissie voor Openbare Werken heeft volks
vertegenwoordiger Joos Somers bij de bevoegde instanties herhaaldelijk 
zijn bezorgdheid geuit aangaande de geluidshinder die te Mechelen-Noord 
te verwachten is als gevolg van de aanleg van de verlengde afrit van de E10 
over de Antwerpse en Liersesteenweg naar de Katelijnse veil ingen toe 
Minister Mathot heeft kamerlid Joos Somers uitdrukkeli jk beloofd deze aan
gelegenheid grondig te laten onderzoeken Nu de plannen hun vaste vorm 
hebben aangenomen en men reeds met de grondwerken begonnen is, bli jkt 
dat er maatregelen genomen werden om onder meer de wijk Otterbeek af te 
schermen tegen geluidshinder 

V e r l o o p van het t r ace 
van de v e r l e n g d e 
a f r i t E10 

De verlengde afnt van de El O wordt 
uitgevoerd als snelverkeersweg en 
met als autosnelweg zoals eerst was 
gepland Er komen dus gelijkvloerse 
kruisingen met de bestaande wegen 
Vanaf de noordelijke toegang tot 
Mechelen wordt een afrit in de vorm 
van een lus gebouwd in de zone gele
gen tussen de afnt Mechelen-Noord 
Intercom en de Dijle De verlengde 
afnt loopt onder de reeds vroeger 
gebouwde brug over de Oude Ant 
werpsebaan een overwelving van de 
Vrouwvliet om achter het slachthuis 
en de onderneming Pauwels Trafo de 
Antwerpsesteenweg te bereiken tus 
sen de Otterbeek en de Kouterdreef 
Hier komt dan een eerste verkeers
kruispunt uitgerust met verkeers
lichten 

Het trace van de snelverkeersweg 
loopt dan ten noorden van de woon
wijk Otterbeek en doorkruist de vel
den en de loop van de Otterbeek om 
ter hoogte van de duiker van de Otter
beek onder de Liersesteenweg deze 
baan te vervoegen Hier wordt dan 
een tweede belangnjk kruispunt voor
zien van verkeerslichten uitgevoerd 

T e c h n i s c h e g e g e v e n s 
o v e r de s n e l v e r k e e r s w e g 

De verlengde afnt zal een totale 
breedte van 31 meter hebben Dit 
qeeft twee rijwegen van elk ongeveer 

Na tussenkomst 

van kamerlid 

Joos Somers 

15 meter m elke richting Het dwars
profiel van een njweg bestaat uit 
een zijberm (1 75 m) een watergrep
pel (O 75 m) een veiligheids- of pech-
strook (2 50 m) de eigenlijke rijweg 
of 2 rijbanen van elk 3 75 m een kant-
strook (1 m) en een (1/2) midden
berm van 2 m De taluds naast de 
weg hebben een helling van 8/4 De 
rijwegverharding bestaat uit doorlo 
pend gewapend beton (dus zonder 
voegen) van O 20 m dikte De midden 
en zijbermen zouden uitgerust wor
den met een dubbel vangrailsysteem 
terwijl verlichtingspalen in de midden
berm zouden ingepland worden 
De bestaande duiker van de Vrouw-

vliet onder de El O dient verlengd te 
worden terwijl de vliet zelf herkali-
breerd en verlegd wordt Onder de 
Antwerpsesteenweg zal de Otter
beek door een nieuwe duiker ge
loodst worden en op het grondgebied 
van St Katelijne-Waver vormt de zui
delijke langsgracht de «nieuwe» Ot
terbeek 

Biezondere maatregelen 
t egen g e l u i d s h m d e r 

Ter hoogte van de woonwijk Otter
beek wordt op aandringen van kamer
lid Joos Somers biezondere aandacht 
verleend aan de geluidshinder In er-
daad tussen de weg en de wijk ..erd 
een geluidwerende berm van gemid
deld 3 m hoogte voorzien met hellen
de taluds van 4/4 t o v de weg en 6/4 
t o v de woonwijk De wateraf/oer 
van de rijweg wordt via buizen door 
deze geluidwerende berm naar de 
langsgracht geleid De minimumaf-
stand van het dichtstbijzijnde huizen
blok tot de buitenkant van de rijweg 
zou ongeveer 40 m bedragen 

Vlaamse ziekenkas 
te Ekeren 
Plaatselijke afdeling Veltwijcklaan 
117 te Ekeren a e l 42 39 43) Mutatie 
van een ander ziekenfonds gebeurt 
vlot Goede dienstverlening 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel (031)35 98 26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

J 
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ZO€K€RC]€ 
D 26-jarige jongedame met 
een diploma A6/A2-afdeling han
del en een graduaat boek
houden, die reeds een grote 
ervaring heeft in de sektor boek
houden, zoekt een betrekking in 
privé- of overheidsdienst bij 
voorkeur in Brussel of omge
ving. 

Voor verdere inlichtingen. dr. 
Jef Valkeniers, volksvertegen
woordiger, Ninoofsesteenweg 
11, 1750 Schepdaal. Tel. 02-
569.16.04. (N-82)^ 

GEVRAAGD TE 
GROOT-GENT 
— atelierleidster voor konfektie-

atelier 

— arbeiders voor bagger-
werken in buitenland 

— elektro-mechanika met on
dervinding in konstruktie van 
machines 

— psycholoog 
— sociaal assistentCeJ 
— licentiaat pers- en kommuni-

katiewetenschappen 
— stiksters en naaisters 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot senator Oswald Van Oote-
ghem, tel. 091 -30.72.87. (N 85) 

D RITMEESTERCES) in erken
de autorijschool. Vol- of deeltijds 
onder bediendenkontrakt. Oplei
ding betaald door werkgever. 
Zich wenden tot gemeente
raadslid Herman - Thuriaux, 
Vorst, tel. 426.85.94. (N-81) 

— Technisch ingenieur scheikun
de, 31 jaar, zoekt betrekking in 
West-Vlaanderen. 
Voor verdere inlichtingen • Ge
meenteraadslid Enk Vandewal-
le, H. Dunantstraat 11, 8700 Ize-
gem, tel. 051 -30.26 70. (N 83) 

Gevraagd: Vlaamsgezinde rui-

tenwasser. Zich aanmelden 

Draakstraat 9, 2000 Antwerpen 

na 14u. 30 of telefoneren naar 

36.00.49, vragen naar Mevr. Re-

noz. (N 80) 

— Jongedame uit Mechelen, 24 
jaar, zoekt dringend werk in de 
restauratiesektor of als hulp in 
de keuken. Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos Bo
mers, Liersesteenweg 11 - 2580 
Sint-Katelijne-Waver, of telefo
nisch op het nr. 015-21.79.00. 
Referentienummer: 1480. 

Gerant gezocht 
te Lommei 

De V Z W Vlaamse Kring «Het 
Leeuwke », te Lommei heeft een 
vakature voor een GERANT in 
haar café '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, fel. 
011-54.55,45. 

Aanbevolen huizen 

") 

f ^ A T R A S S E N P L A T T E A U 
Alle maten, alle soorten, ooK 
medikale en anti-allergische ma-
trasser' 

P la t teau-L ievens , Por tugees 
straat 9, 1780 Tera l fene. tel. 
053 /66 .74 .56 

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

Polders t raa t 12, 8 4 5 8 O o s t d u i n -
kerke 

Fruit en groenten enz. 
D u b b e l e va lo is -zege ls aan alle 
leden. 

JEF T H I J S 

Al le ve rzeker ingen 

Koning Leopoldlaan 1, 
3 1 8 0 W e s t e r l o Tel 014-54 48.07 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

IDEL-Tel-011-53.43.49 

Gelege%|?i4sgraf iek ; Huweli jk - G e 
boorte. ZèffiCtevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - Reklame-
kalenders. 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

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

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

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & 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, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEMen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

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

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

De prijsbreker 
van het goede meube l 
Groenstraat 84, 
2000 Antwerpen 
031-36.45.31 

Keizerstraat 2 (markt) 
Ternat 
02-582.22.22. 

LINDENHOVE 
Bellestraat49 

1790HEKELGEM 
Cate. restaurant, speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
n-iddags Tel 053/66 87 40 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

FEESTZAuEN-SALONS 
DE LANOSKNECHT 

Aannemer van alle teesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen 
Tel. 031/37 45 72 

P V B A J BORRE.VIANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen, 
Gentscstraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/41 25 89 

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

Feestzalen 

H O F V A N ARAGON 

Aragonstraat 6. Lier 

Tel. 031-8.15.68 

J \ L I ~ I \ L J keuken- en badkamerinricht ingen 

deel u i t m a k e n d van d e AL-AL n.v. g r o e p ETERNIT 

Studie-, on twerp - en v e r k o o p b u r e e l voor LIMBURG: 

J A N C L A E S Z w a n e n s t r a a t 1, -
Tel 011/22.23 22 Hassel t (cent rum) 

- U I L E N S P I E G E L . 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24. 1742 Ternat 
Tel 58213 45 

Volksunielokaal 

GASTHO.F MALPERTUS 

Bee lds t raa t 10. 

ST-NIKLAAS 

. Te l . 031/76 73 44 

R e s t a u r a n t me t verschi l len

d e specia l i te i ten T a v e r n e 

met V l a a m s e special i te i ten, 

zoals koni)n. V l a a m s stoof-

vlees. t iu tsepot Keizer Ka-

rel. 

Feestzaal te r beschikking , 
tot 120 pe r sonen . 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014/58.85.81 
Alle dag. en weekbladen 

Koffiebranderij SANO 

Wjttmannstraat 36 
Schaarbeek (tel. 02-734.56.09) 

De enige koff iebranderi j in het Neder lands vermeld In 

de telefoongids. 

— Wi j leveren thuis. 

EJN BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

DANNY'S CLUB pvba. Cafe Snack 

Zaal voor feestelijkheden Koolmijn-

laan 15. BERINGEN - 011-436.376 

Industriële brood- en banketbakkerij 

en roomijs 

Wilfried 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 

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 
u i t v o e r d e r . Wij V l a a m s e 

A r d e n n e n » . Tel. 055-21.14.04. 

Eén- en m e e r k l e u r e n d r u k -

werk, o n t w e r p e n en kleu-

r e n m a q u e t t e s . 

KLEDING OKTAAF 

LEBBEKE & BERLARE 

Th. WILLEMS 

Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57, 

9300 AALST 

Tel. 053-21.83.90 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.48.75. 

VAN ACCOLYEN -

VANTHEMSCHE 

Tel. 091-67.50.73 

Burgm. de L a u s n a y s t r a a t 10, 

O v e r m e r e . 

B a u k n e c h t - C e n t e r 

V e r k o o p v a n o n d e r d e l e n . 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031/53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

CARROSSERIE VAN HOUDT 
Alle carrosserieherstellingen 

Lange Winkelhaakstraat 46. 

2000 Antwerpen 
Tel. 031/32 26.14 

GROEP A 2000 
Land van Waas laan 50, 

St.-Amandsberg - Tel 091/28.22.44 
ALLE L E N I N G E N 

Persoonlijke leningen -
Financieringen - Hypoteken 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekeringen, 

Kerkstraat 2a, 8060 

2WEVEZELE, 

te l 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. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 425 46 42 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
OIenseweg4l, Westerlo 

(VoortkapeD.tel 014-21 36.96 
Vraag prijzen voor uw feestme-
nu's. Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

MARCEL MER-; ENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55 - 1810 Wemmei 
Tel. 02-478.57.27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 

(gastfjof ie iK̂eîer 
2152 Wechelderzande 

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

Steeds wslkorn 
in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11, Gooik 
054-33.48.57 

Uw tweede thuis! 

WINKELIER, 

HANDELAAR... 

... v raag eens 
n a a r de 

gunstvoorwaarden 
van een 
«aanbevolen huis» 

02-219.49.30 

WIJ 16 
2 NOVEMBER 1978 

•-.•_'• - A . . 



week van 
mantels en tailleurs 

elke modebewuste dame vindt bij skm 
steeds de mantel, de tailleur, die het 
best bij haar persoonlijkheid past. 
skm presenteert immers de mooiste kollektie 
uit europa en . . . laat u als klant 
profiteren van die uitzonderlijk lage 

fabrieksprijzen mantels reeds vanaf 2995 f. 
tailleurs reeds vanaf 3395 f 

op zaterdag 11 november blijft skm uitzonderlijk open van 9 tot 18u. 
elke dinsdag en donderdag modeshow om 15u met orgelist marcel verdickt 

SINTERKLAAS 
EN... TANTE 
TERRY 
zullen op woensdag 22 no
vember van 14 u. 30 af alle 
(b)engeltjes persoonlijk ver
welkomen bij 

SK MEYERS 
aan de Boomsesteenweg 
35 te Aartselaar 
Voor al zijn jonge vriendjes 
brengt die brave Sint heel
wat lekkers mee . terwijl 
Tante Terry een muzikale 
show zal voorstellen met to-

klown venaar, en noem 
maar op 
Zeg, kom je woensdag 22 
november ook naar 

SK Meyers ? 
Het wordt er een reuze ple
zierig kinderf eest. 

Wii«ii&:szü 

1* .-1 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 •— A A R T S E L A A R 
O P E N : alle werkdagen van 9 tot 20 u. — zaterdag van 9 tot 18 u. 
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vu wil meer inspraak in struktuurplan Groot-Leuven 
LEUVEN. — De gemeenteraad van 
23 oktober j l . was vri jwel geheel 
gewijd aan het struktuurplan voor 
Groot-Leuven. Na een tiental maan
den werk is het studiekantoor Vollen 
& Christoph klaargekomen met de 
tweede formulering van de nchtdoe-
len. De eerste inspraakronde is ook 
voorbi j . Het nieuwe 85 bladzijden tel
lende dokument wordt over een paar 
weken verspreid en zal dan in een 
tweede ronde besproken worden 
door de bevolking. Intussen werkt 
het studiekantoor aan het nchtplan, 
waarin de richtdoelen aan de werke
li jkheid moeten getoetst worden 
De bevolking werd gedurende de 
voorbi je periode nooit aktief betrok
ken bij het opstellen van het struk
tuurplan. Er werd wel een infocen-
trum geopend, er verschenen in de 
plaatselijke publiciteitsbladen be
richten van de stad, er werd een 
«begeleidingsgroep grote in
spraak > opgericht Daarin zetelen 
milieuverenigingen, instell ingen of 
organizaties als de Boerenbond, de 
universiteit, de Kamer van Koophan
del, verenigingen voor samenlevings
opbouw, enz. De gemeenteraadsle
den zi|n een drietal keren via hun 
afgevaardigden bijeen geweest in de 
kommissie ruimteli jke ordening, die 
voor die gelegenheid omgedoopt 
werd tot de - polit ieke begeleidlmgs-
groep». En dan is er de «stuur
groep >, die samengesteld is uit de 
burgemeester, twee schepenen, drie 
stedeli jke ambtenaren en drie ver
tegenwoordigers van het studiekan
toor. 

Inspraak komt niet 
van de grond 

Zelfs bij de gemeenteraadsleden is 
de belangstelling maar matig In juni 
werd aan de leden van de kommissie 
Ruimtelijke Ordening gevraagd een 
nota in te dienen met bemerkingen 
over de eerste formulering van de 
richtdoelen Alleen de VU maakte een 
omstandig rapport over Dat rapport 
vi/erd met eens ter kennis gebracht 
van de kommissie Ruimtelijke Orde
ning, het w/erd met doorgestuurd naar 
het infocentrum, het werd met ter 
hand gesteld van de begeleidings
groep grote inspraak Toen het afge
geven werd door raadslid Van Itter-
beek op het stadhuis, wisten de amb
tenaren er geen raad mee, ze bleken 
met te weten aan wie het moest over
handigd worden Er was daaromtrent 
door het kollege van burgemeester 
en schepenen geen enkele onderrich
ting verstrekt 

Je kan je de vraag stellen of het stads
bestuur de inspraak wil Maar waar
om dan een struktuurplan opstellen 
en met gewoon de oude werkwijze 
toepassen van de BPA's of bestem
mingsplannen ' De verenigingen ge-

Opnieuw 
de Platte-
Lostraat 
De drukke Platte-Lostraat is op
nieuw het voorwerp geweest 
van harde diskussies in de Leu
vense raad Nu wil het stadsbe
stuur een verbinding maken tus
sen de Platte-Lostraat en de 
Koning Albertlaan om het over
tollige verkeer af te leiden 
Raadslid Van Itterbeek verzette 
zich met klem tegen die verbin
ding Het gaat er om het voet
pad Kortepad langs het oude 
voetbalveld van Daring Leuven 
te verbreden tot een verkeers
weg De bouwmaatschappij Heu
velhof zou er ook bouwprojek-
ten uitvoeren De VU is van oor
deel dat het verkeer nu zal toe
nemen op de Koning Albertlaan, 
waar een nieuw winkelcentrum 
in wording is Daar zal dan een 
grote verkeersonveiligheid ont
staan De VU wil dat er eerst, in 
het raam van het struktuurplan, 
voor dit hele gebied een biezon-
der bestemmingsplan opgesteld 
word t 

ven de moed op er is geen man
kracht om de inspraak op een aktieve 
wijze te organizeren, de milieuraad 
tracht op een wanhopige wijze tegen 
de stroom in te roeien, de vereni
gingen voor samenlevingsopbouw 
proberen nu in de deelgemeenten de 
inspraak op gang te brengen Een 
ander probleem, waarmee de in
spraak te kampen heeft, is de uiterst 
vage of algemene formulering van de 
richtdoelen Je kan het er met de for-
mulenng eens zijn, want ze schept 
zowat een ideaalbeeld van de toekom
stige stad Maar je hebt er geen 
greep op, je weet met wat de uitwer
king konkreet betekent voor die of die 
wijk of straat De stad zal nu probe
ren met prikkelprojekten de aandacht 
los te krijgen 

Hoe uit het slop geraken ? 

BIJ monde van raadslid Van Itterbeek 
deed de VU het voorstel om de 

BRABANT 

gemeenteraad en afgevaardigden 
van de inspraakgroep op te nemen in 
de stuurgroep Daarmee kwam hij 
tegemoet aan de wens van de vereni
gingen Het voorstel werd verworpen 
door de CVP-PVV op een CVP-raads-
lid na, die het amendement steunde 
In tegenstelling tot de vrij 
abstrakte informatie die aan de 
gemeenteraad en aan de inspraak-
groep verstrekt wordt, werkt de stuur
groep zeer konkreet Bij voorbeeld 
de ondergrondse parking op de Oude 
Markt wordt met uitgevoerd, maar hij 
wordt gebouwd op de plaats van de 
Patria in de Tiensestraat. een kon-
grescentrum komt er met, daarvoor 
moet de grote in opbouw zijnde kon-
certzaal van het conservatorium ge
bruikt worden , er komt geen over
brugging van het spoor naar 
Kessel-Lo toe, volgens het oude city-
plan, maar enkel een nieuwe auto-
brug, enz Van die plannen is de kom

missie Ruimtelijke Ordening en de 
inspraakgroep helemaal met op de 
hoogte De zogenaamde prikkelpro
jekten zullen de aandacht afleiden 
van de werkelijke problemen 

V U o n t h o u d t z i ch 

Raadslid Vandezande vroeg ook dat 
het stadsbestuur in het dagelijkse 
beleid rekening zou houden met het 
struktuurplan, bij voorbeeld door ver
wijzingen naar het nationale vlak, naar 
de politiek van de omliggende ge
meenten, die buiten de greep van het 
Leuvense plan vallen Hij verzette zich 
ook tegen de aanleg van de express
weg Grammaire-De Mol, die later 
over de Lobergen zou doorgetrokken 
worden naar Lubbeek De BSP vroeg 
om meer aandacht voor de industriële 
produktie, naast de researchindustrie 
HIJ beklemtoonde tevens de nood
zaak van de grondregie en wenst met 
dat de Leuvense binnenstad verder 

zou uitgebouwd worden als kantoor
stad VU-raadslid Van Itterbeek vatte 
dan het standpunt van de VU samen 
HIJ zei dat de richtdoelen een waarde
vol dokument zijn, al betreurde hij de 
afwezigheid van een afzonderlijk 
hoofdstuk over het monumentenbe
leid Ook de verbinding van Leuven
stad met het oostelijk gelegen Kessel-
Lo werd met uitgediept Over de toe
komstige vestiging van de stedelijke 
administratie en andere administratie
ve diensten zwijgt het struktuurplan in 
alle talen Er komt ook voorlopig geen 
bouwstop in de uitbreidingszones 
Ten slotte wordt er vrijwel geen aan
dacht besteed aan de uitbouw van 
Leuven als toekomstige kongresstad 
In het verwerpen van de voorgestel
de nieuwe regeling voor de aktivenng 
van de inspraak, zag het raadslid ook 
een belangrijke reden om het struk
tuurplan in het huidige stadium met 
goed te keuren 
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4. LIEDEKERKE: VU-bal in zaal Mulhof om 20 u Orkest de 
Gensters 

4 VOSSEM : I e groot Vlaams VUJO-bal in zaal Edelweiss, Vos-
semberg 13 Om 20 u 30 met het orkest Orlando Preslo en zijn 
Jailhouse Rockxs 

11 WAMBEEK: 11-november T-dansant met Smallen Drasj en 
Schetterbox in zaal Patronaat 

12 WAMBEEK: Cafe- en volksspelen in zaal patronaat 

Vlamingen in Vorst 
pakken 
gemeentebestuur 
aan 

Na reeds vijf maal afgewezen te zijn, 
eisen de Vlaamse verenigingen van 
Vorst opnieuw dat het gemeentebe
stuur de Sociaal-Kulturele Raad en de 
V Z W Trefcentra zou erkennen als de 
geëigende gesprekspartners en dat 
bovendien de Vlaamse verenigingen 
gesubsidieerd zouden worden vol
gens dezelfde maatstaven als de 
Franse (te weten het aantal leden en 
de gepresteerde aktiviteiten) 
Een petitie gaat ter ondertekening 

rond bij de Vlaamse inwoners Ver
geet met ze te ondertekenen Indien u 
geen formulier hebt ontvangen, vraag 
er dan een Cof meerdere) aan bij de 
SKRV, Bondgenotenstraat 54-62, 
1190 Vorst of bij gemeenteraadslid 
Herman Thuriaux, J B van Peesstraat 
26 - Bus 15, 1190 Vorst 

1 

^of Un €*cnl|oortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbat ing: 
Erna Van Dooren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Sociaal dienstbetoon 
in Brussel (arr.) 
B R U S S E L 
Wim Van Der Eist, gemeenteraadslid, donderdag 18-20 u, Beizegem-
straat 20, 1120 Neder-Overheembeek Ctel 2676868) 
Hedwiga Vaes, provincieraadslid, dinsdag 18-20 u, Beizegemstraat 
123, bus 5, 1120 Neder-Overheembeek Ctel 267 89 70) 
Jempi Dangreau, woensdag 18-20 u, Middelweg 7, 1120 Haren (tel 
2424599) 
Rudi Roosens, maandag 18-20 u , Vuurkruisenlaan 253, 1020 Laken 
Ctel 26793 07) 
Vujo, zaterdag 18-20 u, Barrikadenplein 11, 1000 Brussel Ctel 
2194930) 
JETTE 
Jan De Berlanger, gemeenteraadslid, zaterdag 10-12 u 
Vic Van Aalst, gemeenteraadslid 
Mevr Fl Van Herck, OCMW-l id 
Sociaal Centrum, Jetsestwg 548 
K O E K E L B E R G 
Wim Meyers, gemeenteraadslid, zaterdag IC-12 u, Huidevetterij-
straat 26, 1080 Koekelberg Ctel 4286414) 
S C H A A R B E E K 
Roger De Brabanter, gemeenteraadslid, maandag 18-20 u, Generaal 
Wahislaan 17, 1030 Schaarbeek Ctel 21553 96) 
S T . - A G A T H A - B E R C H E M 
Cilia Van Der Spurt, gemeenteraadslid, maandag 18-20 u, Braille-
straat 5, 1080 St-Agatha-Berchem Ctel 4655733) 
S T . - J A N S - M O L E N B E E K 
Staf Van Essche, gemeenteraadslid, zaterdag 10-12 u, Ourthestraat 
36, 1020 St-Jans-Molenbeek Ctel 4261060) 
S T . - J O O S T - T E N - N O D E 
Roger De Heyn, dinsdag 14-16 u en donderdag 14-16 u, Tiberghien-
straat 19, 1030 St-Joost-ten-Node Ctel 217 9854) 
U K K E L 
Johan Hendriks, gemeenteraadslid, woensdag 14-17 u Dnekomngen-
straat 9, 1180 Ukkel Ctel 3777723) 
V O R S T 
Herman Thunaux, gemeenteraadslid, J B Van Péstraat 26 bus 15 
1190 Vorst (tel 3771217) 

Geen tweetalig kinderziekenhuis te Brussel 
De VU-fraktie in de provincieraad 
Cmevrouw Jacobs en de hh De Don-
cker, Kiesekoms, Panis en Monteyne), 
diende een amendement in bij het 
voorstel, een tweetalig ziekenhuis te 
Brussel in te richten In een memorie 
van toelichting wijzen ze er op, dat der
gelijk initiatief achterhaald is door de 
ontwikkeling die gaat in de richting 
van eentalige ziekenhuizen Het ver
wezenlijken ervan zou bovendien 
nieuwe, eentalige initiatieven ten bate 
van Brussel en West-Brabant belem
meren 

In een korte toelichting ging VU-raads-
lid André Monteyne nader op dit 
onderwerp in Het kinderziekenhuis is 
met alleen om taalkundige redenen 
achterhaald, ook technische redenen 
steken het voorstel voorbij de huidi
ge geneeskundige opvattingen pleiten 
voor kleinschalige eenheden vooral in 
de sektor van de pediatrie, waar het 
I persoonlijk kontakt biezonder belang-
injk IS 
Elders in de wereld vermijdt men 
meer en meer dergelijke mastodon
ten De persoonsgebonden materies 
pleiten in onderhavig geval nog krach
tiger tegen het ontwerp Het is een 
oud ontwerp dat dateert van in de tijd 
toen de VUB nog met gesplitst was 
Sindsdien is de VUB gesplitst in VUB 
en ULB en zijn er nu drie taalgenchte 
akademische ziekenhuizen 

Last but not least, gaf op 11 oktober jl 
de minister van Volksgezondheid toe
lating, om op de campus te Jette een 
Nederlandstalige kindergeneeskundi-
ge afdeling op te richten, met aanvan
kelijk 103 bedden om later met 150 

Provincieraad 
van Brabant 

bedden tot een volwaardig kinderzie
kenhuis uit te groeien, beantwoor
dend aan de moderne normen van 
een pediatnsch ziekenhuis 
Deze beslissing maakt de OCMW-in-
stelling wel erg twijfelachtig Best 
ware het voorziene krediet over te 
schakelen naar het Nederlandstalig 
op te nchten kinderziekenhuis, waar
bij de VU-fraktie geen bezwaar heeft 
tegen provinciale betoelaging van een 
Franstalig kinderziekenhuis 

G e v a a r l i j k e 
en e x o t i s c h e d i e ren 

Een ander VU-amendement strekte 
ertoe, de post betreffende de honden
belasting Cl 5 miljoen) te halveren om 
met die 7,5 miljoen maatregelen te 
treffen tot verhoging van de veiligheid 

tegen gevaarlijke, ongezonde en hin
derlijke innchtingen 
VU-raadslid Monteyne lichtte het 
amendement toe, na te hebben vast
gesteld dat er steeds meer klachten 
zijn over losgebroken wilde dieren 
De h Monteyne betreurde dat er wel 
belasting gefieven wordt op het hou
den van huisdieren doch met op exoti
sche dieren 

Van een sociale funktie Cbv het hou
den van huisdieren door eenzamen 
en bejaarden) is er met wilde dieren 
geen sprake Het gaat veeleer om 
een mode of een vorm van snobisme 
Vanuit het standpunt van het natuur
behoud IS deze modegril ten streng
ste af te keuren 
De h Monteyne achtte het een be
langrijke stap vooruit dat de goever-
neur reeds een voorwaarde heeft 
gesteld tot het houden van vreemde 
dieren, nl de verplichting, een vergun
ning eerste klas te verkrijgen 
Maar dit is met voldoende wanneer 
men het steeds stijgend aantal onge
vallen vaststelt en anderzijds de mis
handeling van sommige dieren tole
reert — we denken hierbij aan het 
schandaal van het hoge sterftecijfer 
van dieren, die via Zaventem worden 
ingevoerd Het ware best het houden 
van zelzame of gevaarlijke exotische 
dieren eenvoudig en radikaal te ver
bieden Vermits echter het treffen van 

een dergelijke maatregel buiten de 
bevoegdheid van het provinciaal be
stuur valt, moet het heffen van een 
speciale oelasting overwogen wor
den, in het kader van de politiek inza
ke ongezonde en gevaarlijke innch
tingen 

Daarom wordt voorgesteld, de hon
dentaks te halveren en met de midde
len voornoemd de post hinderlijke, 
ongezonde en gevaarlijke inrichtingen 
te spijzen met het oog op het tegen
gaan van deze gevaarlijke modegril 

Geluidshinder te 
Leuven 
Op vraag van VU-kamerlid Willy Kui-
jpers deelde de minister van Openba
re Werken mede, dat d openstelling 
van de Ring tussen de Mechelse en 
Brusselse poort pas kan gebeuren 
wanneer het viadukt over het kanaal 
Leuven-Mechelen voltooid is De wer
ken startten in mei jl en zullen dne 
jaar in beslag nemen De dicht bij de 
weg gelegen woningen grenzen met 
aan de eigenlijke nng maar aan een 
opnt, die volgens de minister veel min
der druk zal bereden worden Het 
VU-kamerlid had gevraagd of ook 
geluidswerende strukturen voorzien 
waren 
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Hugo Schiltz 
spreekt in 
Groot-Halle 
O p d i n s d a g 14 n o v e m b e r 
om 20 uur komt Hugo 
Schil tz voor een info-debat-
avond over de polit ieke toe
stand op de vooravond van 
de verkiezingen. Parochie
zaal Sint-Rochus, Me lker i j -
straat te Hal le om 20 u. 

Verbroedering 
Bellem—Jezus-Eik 
Bellem (Aalter Oost-Vlaanderen) en 
Jezus-Eik (Overijse Brabant) verbroe
deren Aan de basis van deze kulture-
le uitwisseling ligt een eeuwenoude 
traditie 
Het hoe en waarom van deze verbroe
dering wordt omstandig en met zeer 
veel historische biezonderheden toe
gelicht in de dubbele brochure met 
bovenstaande titel nr 229-230 van de 
Vlaamse Toeristische Biblioteek De 
auteur, Roger de Fruyt uit Aalter, 
heeft er een waardevol stuk dokumen-
tatie van gemaakt en voor Bellem en 
voor Jezus-Eik 
O a vernemen we hoe een stuk van 
de Elk in Bellem terechtkwam, wat de 
aanleiding werd tot de huidige ver
broedering en de daarmee gepaard 
gaande Mariagodsvrucht in beide dor
pen 

LIMBURG 

De auteur vestigt er alsnog terecht de 
aandacht op dat de kansen voor de 
Vlamingen te Jezus-Eik op het ver-
fransingsfront, er met rooskleurig uit
zien Door zijn geregelde aanwezig
heid door het in stand houden en uit
wisselen van Vlaamse volksgebrui
ken kan Bellem wellicht een steun zijn 
voor de bedreigde broers uit Jezus-
Eik 

Voor de toeristen is er te Bellem nog 
het kasteel en te Jezus-Eik de onmid
dellijke nabijheid van het Zonienbos 
Losse nummers van de Vlaamse Toeristi
sche Biblioteek zijn, zolang de voorraad 
strekt, te koop m al de VTB-boekhandels 
tegen 30 fr per eksemplaar (60 fr voor dub
bele nummers, zoals het onderhavige) 
Frijs telkens te verhogen met 2 fr als over 
de post moet worden toegezonden Men 
kan daar ook mschriiven op een abonne
ment voor tvi/aalf achtereenvolgende num
mers tegen slechts 300 fr, verzendingskos
ten inbegrepen Zulk abonnement kan op 
ieder ogenblik ingaan 

GROOT 
Volksuniebal te 
St.-Martens-Bode-
gem 
Op zaterdagavond 7 oktober j I dans
te in de zaal Manna de VU-gemeen-
schap van St -Martens-Bodegem 
(Groot-Dilbeek), haar hart uit 
Talrijk, zeer talrijk talrijker dan anders 
was de opkomst, onder wie als promi
nenten dr J Valkeniers, volksver
tegenwoordiger, Maurits Panis provin
cieraadslid. Jan Vanden Houte en 
Pierre Hellinckx, Frans Decamps, J 

Toenemend verzet tegen 
nieuwe chemische 
fabriek in Tessenderio 

TESSENDERLO — Voor enkele weken had een informatievergadering plaats 
m verband met de vestiging van Phil l ips Petroleum in Tessenderio De bedoe
ling was tegemoet te komen aan de vraag van de opposit ie naar informatie 
over deze petrochemische vestiging en een bredere instemming van de 
gemeenteraad te bekomen 
Deze informatievergadering heeft echter de tegenstanders van de vestiging 
gesterkt in hun verzet en vorige week hebben zij zelf de onwetende bevol
king ingelicht over de nieuwe fabriek en over hun standpunt terzake. 

De opbouw van de nieuwe fa-Phill ips Petroleum 

Phillips Petroleum is een Amenkaans 
multinationaal bedrijf De nieuwe pe
trochemische fabnek zou in het cen
trum van Tessenderio ingepint wor
den vlakbij Tessenderlo-Chemie 
( T C ) ten oosten van de spoorweg 
Van C zal deze nieuwe fabriek 
waterstofsulfide (H2S) afnemen Phil
lips Petroleum zelf zal petro-zwavel-
verbindingen Cmercaptanen) produ
ceren en eventueel ervan afgeleide 
produkten Deze produkten worden 
ondermeer gebruikt in de rubber- en 
plastiekindustne Het betreft een in-
vestenng van een miljard en men 
voorziet een direkte tewerkstelling 
van 51 personen 

Op de (voor een beperkt publiek 
bestemde) informatievergadering 
werden door de opositiepartijen een 
ganse reeks vragen gesteld aan de 
verantwoordelijken van het bedrijf 
en aan de betrokken overheidsin
stanties Maar heel wat opwerpingen 
werden onvoldoende of helemaal 
met weerlegd 
Daarom hebben de oppositiepartijen. 
Volksbelangen PVV en Groep 
Meeus, samen een informatieblad 
over deze nieuwe vestiging huis aan 
huis verspreid om de onwetende 
bevolking in te lichten De BSP, die 
deel uitmaakt van de bestuursmeer-
derheid maar die ook tegen de vesti
ging IS, heeft ook haar standpunt in 
een pamflet uiteengezet 

Argumenten voor 

• Phillips Petroleum doet een belof
te van 51 nieuwe arbeidsplaatsen 
• Het bednjf zal 10 % van de jaar
lijkse produktie van waterstofsulfide 
(H2S) van T C afnemen 

briek brengt heel wat tijdelijke werk
gelegenheid voor heel wat mensen 
en bedrijven 
• De belastingen na de eerste 5 
jaar zijn interessante inkomsten voor 
de gemeente 
• Een bevolkingsaangroei voor de 
gemeente is mogelijk, maar de erva-
nng met de inplanting van L V M op 
de Berg heeft geleerd dat er aldaar 
230 mensen zijn vertrokken 

Argumenten tegen 

• Metingen door het Kerncentrum 
van Mol tonen aan dat de bestaande 
luchtverontreiniging in Tessenderio 
vaak het dubbele van het toelaatba
re overschrijdt 
• De kans op een ontploffing in 
Tessenderio wordt nog maar eens 
vergroot 
• Al de deskundigen zijn het eens 
over erge reukhinder (mercaptanen) 
• Het vervoer van de afgewerkte 
produkten is levensgevaarlijk en zou 
geschieden met tankwagens langs 
dichtbevolkte wijken 
• Er IS vervulling van oppervlakte
en grondwater 
• Andere chemische en vervuilen
de fabneken zullen volgen 
• 51 nieuwe arbeidsplaatsen we
gen met op tegen de blijvende last 
voor de plaatselijke bevolking ge-
luids- en reukhinder, uitwasemingen, 
neerslag, schade, angst voor het 
gevaar 
• De gebruikte en geproduceerde 
stoffen zijn schadelijk voor de ge
zondheid van de mensen o a H jS 
en mercaptanen 
• Huizen en gronden in de omge
ving van de fabriek verminderen in 
waarde 

De Ridder, Pons Prinsen, mevr Spae
pen, René Vandermeersch, gemeente
raadsleden van Groot-Dilbeek en Et 
Van Vaerenbergh, gemeenteraadslid 
van Lennik en vele bestuursleden van 
naburige VU-afdelingen 
De muziek, verzorgd door het orkest 
«Just We» uit Borcht-Lombeek, 
klonk entoesiast midden een decor 
van kleurige, indrukwekkende bloem
stukken, van leeuwevlaggen en geel-
zwarte slogans «Met de Volksunie 
naar de Vlaamse Staat», met daarbij 
het gekende «Groot-Dilbeek, waar 
Vlamingen thuis zijn » 
Tegen het einde van de avond werd 
druk over en weer gelopen om de 
mooie pnjzen van een -Tombola — 
altijd pnjs» af te halen 

Vredestocht te 
Grimbergen 
VUJO-Nieuw Grimbergen, Brussel & 
Halle-Vilvoorde orgamzeren op zon
dag 12 november een vredesmani-
festatie Verzameling om 14 u aan het 
Kultureel Centrum te Strombeek-Be-
ver voor een vredestocht via Grim
bergen naar Beigem 
Slogans «Nooit meer oorlog», •< Vre
de door zelfbestuur», «Vrede door 
ontwikkelingssamenwerking » « Vre
de door wapen-stop», «Vrede door 
amnestie » 

Om 17 u 30 grijpt een meeting plaats 
in de parochiezaal te Beigem met 
kamerlid Willy Kuijpers en Koen Van 
der Pooten, dienstweigeraar, VUJO-
spreker Aandacht ook voor 5 jaar 

Chili, 10 jaar Tsjechoslovakije en Mar
tin Luther King Ook een info-stand 
over alternatieven voor legerdienst 
Een (gratis) bus brengt de deelne
mers via Gnmbergen terug naar CC-
SB 

Vujo-Kapelle-op-de-
Bos, Nieuwenrode, 
Ramsdonk opgericht 
Op vnjdag 3 november gaat de Vujo-
kern Kapelle-op-de-bos, Nieuwenro
de, Ramsdonk (Nieuw Kapelle-op-de-
Bos) definitief van start 
VU-kamerlid Willy Kuijpers zal hier
voor het startschot geven en een boei
ende uiteenzetting houden 
Vlaams-radikale jongeren die wensen 
mee te werken of gewoonweg 
slechts nieuwsgierig zijn worden ver
wacht in jeugdhuis « Poetrel» (School
straat 5, Kapelle-op-de-Bos) op vrij
dag 3 november om 20 u Met een uit
gebreide dokumentatiemap en een fo
to-reeks over Vujo moet je zeker de 
smaak te pakken krijgen om samen 
met VUJO te werken aan een nieuw en 
zelfstandig Vlaanderen 
Je kan ook kontakt opnemen met 
onderstaande kernleden 

— Kaat Peeters, Mechelse weg 62 te 
Kapelle-op-de-Bos, tel 71 14 22 

— Guido Van der Veken Meiselaan 
49 te Nieuwenrode, tel 71 1305 

— Det en Karl De Keersmaecker, 
Spoorwegstraat 3 te Nieuwenro
de 

— Maria De Wit, Hoge Heistraat 101 
te Nieuwenrode 
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10 ZUTENDAAL • Bal van volksvertegenwoordiger Willy Desaeye-
re in dancing Kiebos te Zutendaal 

11 ST.-TRUIDEN VU-bal vanaf 20 u 30 in feestzaal te Aalst met 
D J Johan van Overbeke 

Tegenvoorste l 

Volksbelangen, PVV en Groep 
Meeus hebben deze voor- en nade
len tegen elkaar afgewogen en neen 
gezegd aan de inplanting van Phillips 
Petroleum in het centrum van Tes
senderio Ook de BSP deel van de 
bestuursmeerderheid, heeft neen ge
zegd 
Toch werd aan Phillips Petroleum 
een bouwvergunning afgeleverd en 
wijst alles erop dat ook de uitbatings-
vergunning klaar ligt 
Daarom stellen Volksbelangen, PVV 
en Groep Meeus voor onmiddellijk 
onderhandelingen te beginnen met 
de investeerders over de plaats van 
inplanting Als de fabriek er toch 
komt dan met in het centrum maar 
wel in het industriepark van Tessen-
derlo-Paal, zodat tenminste de woon
kernen mm of meer gevrijwaard zijn 
van de milieulast Dit is een haalbaar 
voorstel en zou in de gemeenteraad 
een meerderheid achter zich kunnen 
knjgen 

Het verleden heeft echter geleerd 
dat de burgemeester en dat deel van 
de CVP dat zich tot de meerderheid 
rekent, liever andermans belangen 
verdedigt dan de belangen van de 
plaatselijke bevolking 

L De Bruyn 

Volksuniejongeren -
Limburg organizeren 
een studieweekeind 
over: « Duits-België » 

— van v r i j d a g a v o n d 10 n o v e m 
ber 1978 t o t z o n d a g n a m i d d a g 12 
n o v e m b e r 1978. 

— M o n t e n a u (b i j Sankt-VIth) . 
Het w e e k e n d s taa t o p e n v o o r 
L i m b u r g s e en ande re 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) 

Koffietafel te 
Sint-Truiden 
Op zaterdag 14 oktober 1978 organi-
zeerde de plaatselijke VU-afdeling 
een koffietafel in zaal «Heimat» te 
Zepperen Er werden gratis koffie, 
taart, belegde broodjes en frisdran
ken aangeboden aan een zeventigtal 
genodigden 
De bedoeling van deze suksesvolle 
avond bestond erin de banden tussen 
het bestuur enerzijds en de kandida
ten op de lijst bij de vorige verkiezin
gen anderzijds te verstevigen Van
zelfsprekend waren er ook andere 
verdienstelijke VU-leden aanwezig 
Volksvertegenwoordiger Willy Desay-
ere en echtgenote maakten het gezel
schap volledig Na een inleidend 
woord van voorzitter Jos Herekens 
lichtte de kranige politieker uit Zuten
daal de aanwezigen in korte eenvoudi
ge bewoordingen in over de laatste 
evolutie van de regenngsknsis Na
dien gaf raadslid Urbain Driljeux een 
overzicht van zijn prestaties in de Trui-
ense gemeenteraad Zijn werk werd 
bekroond met een spontaan hartelijk 
applaus De plaatselijke voorzitter 
deed ten slotte een omhaling voor de 
Negen van Laken en zamelde de met 
onaardige som van 3500 fr in 
Het bestuur wenst alle aanwezigen 
langs deze wg te danken voor hun tal
rijke opkomst en in t biezonder dr 
Goossens, die weer zijn zaal ter 
beschikking stelde 

J.P.S. 

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 We 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 

FILMTHEATERS 
2 TOT 8 N O V E M B E R 1978 

Studio 
TERVUREN 

NIVWF stelt voor 
donderdag 20 30, vrijdag 22 30 

K N T 
The night porter 

Film van Liliana Cavani met Dirk 
Bogarde en Charlotte Rampling 

Zondag 13 3 0 - 1 6 0 0 K T 

The Lady and the Tramp 
Film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 30 , zondag 
1800 K T 

G a m e of Death 
Zijn laatste gevecht 

Film met Bruce Lee 

Zondag maandag, dinsdag, 
woensdag 2000 K T 

Ben Hur 

Film van William Wyler met 
Charlton Heston en Jack Haw
kins 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag, zaterdag 20 00 , zondag 
1800 K T 

Thank G o d It's Friday 

Met Donna Summer 

Vnjdag, zaterdag 2200 K T 

F.I.S.T. 
Film van Norman Jewison met 
Sylvester Sallone 

Zondag 1400 - 2 0 0 0 , maandag, 
dinsdag 2000 

Gejaagd door de wind 

Film van Victor Fleming met 
Clark Gable 

NIVWF stelt voor 
woensdag 20 30 K N T 

The night porter 

Film van Liliana Cavani met Dirk 
Bogarde en Charlotte Rampling 

TIENEN 
Vrijdag, zaterdag 2 0 0 0 , zondag 
15 00 - 19 00 , maandag, dinsdag, 
woensdag 2000 

C o m a 
Film van Michael Crichton met 
Genevieve Bujold en Michael 
Douglas 

Vrijdag, zaterdag 22 30 , zondag 
2100 

Zede loze Verhalen 

Film van Walenan Borowczyk 

Zondag 1330 -1715 K N T 

The Disorder ly Order ly 

Met Jerry Lewis 

NIVWF stelt voor 
donderdag 20 30 K N T 

The night porter 
Film van Liliana Cavani met Dirk 
Bogarde en Charlotte Rampling 

LEUVEN 1 
Alle dagen 1800 K N T 
(nieto op vrijdag, zaterdag en 
zondag) 

Die Ver lorene Ehre der 
Katharlna Blum 

Film van Volker Schlondorf en 
Margarethe Von Trotta met An
gela Winkler en Mano Adorf 

Alle dagen 2000 K T 
Derde en laatste week 

Jeremiah Johnson 

Film van Sidney Pollack met 
Robert Redford 

Alle dagen 1600 -2200 K T 
Vrijdag, zaterdag en zondag 
1400 - 1600 - 1800 - 2200 

Derde week 

Grease 

Met John Travolta en Olivia 
Newton-John 

Alle dagen 1400 -2400 K N T 
(met op vrijdag, zaterdag en zon
dag om 14 00) 

Straight Time 

Met Dustin Hoffman 
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VU-Denderwindeke- Lieferinge" 

Georgette De Kegel: 

erevoorzitster van onze afdeling 
Als meisje van 17 trok Georgette De 
Kegel langs Vlaanderens wegen op 
colportage voor •< Wij» Met Paul Mar
tens, •> W I J »-pionier Als eenzame fiet
sers Een betere en hardere leer-

' \ 

«^ / 

school IS nauwelijks denkbaar i Uit 
een gezin dat ondervonden had hoe 
Vlaamsgezind zijn na de oorlog zwaar 
aangerekend werd i 
Vanaf dan was Georgette De Kegel 
de stuwende kracht voor Ninove en 
het arrondissement Aalst Zij groeide 
met de VU mee van harde werker 
aan de basis tot volksvertegenwoor
diger Door alle vreugde en ontgoo
chelingen heen, dank zij een enorme 
wilskracht i Vreugde omdat zij men
sen kon helpen, 24 u op 24 u Ontgoo
chelingen omdat al dat wroeten door 
sommigen, niet altijd naar waarde 
werd geschat Een vrouw van de prak
tijk, met lak aan hoogdravende te-
onen 

Vanaf 1970 was Georgette De Kegel 
een vaste waarde voor verkiezingen 
In dat jaar mistte zij op het nippertje 
een zetel in de Ninoofse gemeente
raad Kop omhoog en verder werken i 
In 1971 op de lijst voor de provincie
raad En dan '74 op de tweede plaats 
van de kamerlijst achter dokter Van 
Leemputten En verkozen i De stille 
wroeter in de Kamer i Een unieke gele
genheid om de problemen van haar 
mensen op het Brusselse forum te 
brengen met interpellaties over o a 
Fabelta, Sofilaine, Amylum en onze 
slecht funktionerende dienstensek-
tor oude tremen en slechte verbindin
gen I Dagelijks op de bres in alle hoe
ken van ons arrondissement i 
Oktober 1976 FusiPverkiP7innen en 
2 VU-zetels in Groot-Ninove Geor-

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN -
AALST 
De raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het 
administratief- en het werkliedenpersoneel respek-
tievelijk betrekkingen opengesteld van opsteller en 
niet-gekwalificeerd werkman. 
De kandidaturen moeten bi] ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, Aalst, en dienen met de 
bewijsstukken uiterlijk op vrijdag 17 november 1978 
ter bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen op de personeelsdienst (tel 053-21.23.93 - binnen-
post 104). 

(Adv. 195) 

Nieuwe afdeling 
te Moorsel 
In aanwezigheid van de arrondisse-
mentele bestuursleden Daniel Denay-
er en Richard De Grom werd op 28 
september II te Moorsel het bestuur 
verkozen van een nieuwe VU-afde-
ling 
Voorzitter Gerrit D'Haeseleer, Koe
brugstraat 34 Sekretaris Mane-Jean-
ne Vercauteren, Reyerstraat 97 Pen
ningmeester en propaganda Jozef 
De Luyck, Reyerstr 97 Organizatie 
André Van Hove, Nieuwstraat 10 
Dienstbetoon Pieter Pots, Raadge-
verstr 18 en Monique Annaert, Land 
Van Aalststr 3 
Naar de arrondissementsraad wordt 
Jozef De Luyck afgevaardigd, naar 
het politiek kollege Gerrit D'Haese
leer Veel geluk VU-Moorsel < 

Arrondissemen
teel bal 
Dendermonde 

O p za te rdag 4 n o v e m b e r 
o m 20 u 30 in zaal D e Pluim, 
Kof f ies t raa t 37, park ing aan 
de kerk (350 meter ) , te Kal
ken 
O r k e s t D e Barte ls. 

St.-Maarten voor 

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

VU-EekIo dankt 
In een sfeervolle zaal van «Mimosa», 
juist gepast vol, ging zaterdag 21 
oktober het VU-bal van start Het 
bestuur, de mandatarissen en de le
den van de werkgroep, danken langs 
deze weg de leden en sympatizanten 
voor hun aanwezigheid, alsook de mil
de schenkers van de 200 mooie pnj-
zen van onze tombola, die weer eens 
een volledig sukses werd Vooral dan
ken ZIJ mevr Casier van het Reisbu
reau « De Zwaluwen » voor de mooie 
hoofdprijs, nl een vliegtuigreis naar 
Palma de Majorca Het Disco-orkest 
«The Willrobs» animeerden er een 
gezellig samenzijn, waarbij velen el
kaar na lange tijd weer eens terugza
gen W I J zijn er om 3 uur tevreden 
huiswaarts gegaan met het idee het 
toekomend jaar nog veel beter te 
doen In elk geval herhalen wij nog
maals het deuntje «De afwezigen 
hadden ongelijk » Met Vlaamse groet 
en tot volgende maal (j) 

gette en Andre Baro in de gemeente
raad En dan kort daarop, 17 apnl 
1977 parlementsverkiezingen Als uit
tredend volksvertegenwoordiger op 
de tweede plaats voor de kamer Te 
veel de werker voor iedereen en te 
weinig aan haar eigen positie ge
d a c h t ' Met 596 voorkeurstemmen 
bewees ze — voor zover nog nodig 
— haar enorme populariteit i Maar 
niet verkozen i En toch bereid om Vic 
Anciaux' rechterhand te worden op 
zijn staatssekretariaat van Nederland
se Kuituur en Sociale Zaken i Met 
haar gekende energie aan de zijde 
van onze Brusselse voorman zal het 
hoge werkntme van dat kabinet aan 
haar aanwezigheid met vreemd zijn i 
Georgette De Kegel, 25 jaar vechten 
voor Vlaanderen en de Volksunie' 
Dat IS een dankwoord waard i Van 
iedereen in de partij i 
Het bestuur en de leden van VU-Den-
derwindeke-Lieferinge zijn dan ook 
fier dat iemand van het formaat van 
Georgette De Kegel aanvaard heeft 
ere-voorzitster te worden van onze 
afdeling Wij bedanken haar langs 
deze weg daarvoor zeer hartelijk en 
zullen haar spoedig uitnodigen om dat 
samen met ons te komen vieren 

Rik HAELTERMAN, 
voorzit ter 

Sociaal 
dienstbetoon te 
Zandbergen 
Kamerlid Jan Caudron houdt eike der
de zaterdag van de maand zitdag van 
sociaal dienstbetoon te Zandbergen 
HIJ IS er van 10 tot 11 u in herberg 
« Het Hoekske », Dorp te Zandbergen 
Welkom i 

ERPE-MERE 
VU vloert VUJO 

in topmatch 
Zaterdag 30-9-78 - St-Janshof - Otter-
gem 
In een druilenge regen die reeds de 
ganse dag aanhield, gaf volksver
tegenwoordiger Jan Caudron om 
16 u de aftrap voor de topmatch 
V U - V U J O Erpe-Mere 
Terwijl de spelers zich klaarmaakten 
voor het treffen, werd in het café een 
pronostiek opgemaakt waaruit bleek 
dat nu eens de VU'ers, dan weer de 
VUJO de favorieten waren 
Van bij de aanvang werd duidelijk dat 
de VU (waaronder jongere spelers 
dan bij de VUJO) sterker speelde 
Dank zij een uitzonderlijk goede doel
wachter kon de VUJO-schade bij de 
rust beperkt blijven tot 2 — 1 Een doel
punt dat gescoord werd uit straf
schop en dat nogal wat «kwaad» 
bloed zette bij de V U redde toch de 
VUJO-eer 

Tijdens de tweede helft maakte iede
re ploeg nog eén doelpunt De VU-
spelers waren duidelijk meer ver
moeid dan in de eerste helft of was 
de fles jenever de ware schuldige ' 
Gebrek aan konditie zorgde voor de 
nederlaag van de VUJO De «oud
jes» van VU wonnen overtuigend en 
verdiend Jammer genoeg werd na
derhand geen dopingkontrole uitge
voerd, ofschoon de adem van de win
naars verdacht rook i 
Een mooie schaal, geschonken door 
minister de Bruyne, werd aan de VU-
ploeg overhandigd Daarna konden 
de hongengen zich te goed doen aan 
broodjes Dat er nog lang nagekaart 
werd hoeft waarschijnlijk niet gezegd 
te worden Van èen zaak was ieder
een overtuigd dit initiatief verdient 
navolging i 

Nu is 't te laat... 
om nog in te schrijven voor de 

EHBO-cursus van het Vlaamse Kruis 
te Sint-(jillis-Waas. maar de 36 in
schrijvingen duiden zeker op voldoen
de interesse 
De volharding van de « I e helpers» 
(20 avonden van 19 tot 21 u is een 
zware brok) is een reden te meer, om 
in de toekomst van Vlaamse initiatie
ven te geloven aio 

November 

10 

12 

18 

MERELBEKE: VU-bal in zaal Regi, Hundelgemsesteenweg 
764 Orkest The Will Comets om 20 uur Inkom 100 F. 
Voorverkoop 80 F 
DENDERMONDE: Arr bal in zaal 3de Pluim» te Kalken 
Ingencht door de afdelingen Laame-Kalken Orkest De Bar
tels. Inkom 100 F Voorverkoop 80 F 
DENDERLEEUW: 2de groot mossel- en pensenkermis in 
zaal Hemelrijk vanaf 18 uur en op zondag 5 november van 
12 tot 20 uu Kaarten aan 100 F Ingencht door de Vlaamse 
Knng Denderleeuw. 

ST.-NIKLAAS: Start EHBO-kursus voor de eerste helper 10 
weken, elke dinsdag en vrijdag van 19u 30 tot 21 u 30 Inge
richt door het Vlaams Kruis in de Broederschool, Nieuwstraat 
Info bij Mane-Jeanne Meurez 031/762964 
BUGGENHOUT- VU-tweede New Orleans Jazzavond met 
The Occasional Jazz Band in de nieuwe zaal van cafe 't Var
kenskot, Krapstraat 127 Inkom 60 fr Om 20 u 30 
AALTER : Jaarlijks VU-bal om 20 uur in zaal Biesemhof Orkest 
The Dogs 

TEMSE : Jaarmarktbal A. Verbruggenkring om 20 u 30 in Brou
wershof 

^tt ^aling^uijö 
1 9 1 0 - 1 9 7 5 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met famil ietradit ie 

In memoriam 

Baron Etienne 
de Bethune-Sully 

Met oneindig veel piëteit en 
dankbaarheid schri j f ik dit tn 
memoriam voor een eigenaar
dig en merkwaardig man die, 
op zijn manier, een groot en 
trouw Vlaming w a s : de enkele 
dagen geleden overleden ba
ron Etienne de Bethune-Sully. 
De de Bethune's behoren tot 
een niet zo rijke adell i jke fami
lie, die in de streek van Aalst 
een belangrijke sociale en pol i
t ieke rol heeft gespeeld. De 
vader van Etienne was provin
cieraadslid, een oom van hem 
jarenlang katoliek volksver
tegenwoordiger tegen de Woes-
te's en de Moyersoens' in. In 
zijn onmiddel l i jk voorgeslacht 
zaten een burgemeester van 
Kortr i jk en een lid van het Voor
lopig Bewind in 1830. 
De Vlaamse tak van de de 
Bethune's komt uit de > Neder
landen in Frankrijk, uit Noord-
Frankrijk. De eerste Vlaamse 
de Bethune van deze tak was 
een voor de Franse Revolutie 
gevlucht edelman. 
De stam van de de Bethune's 
gaat terug op Robrecht van 
Bethune, de « Leeuw van Vlaan
deren • uit 1302 en, nog ouder, 
uit het Kamerijk van de tiende 
eeuw. Langs de Sully-s gri jpt de 
stam terug naar de Sully die 
conseil d'ètat was van Hendrik 
IV in Frankrijk, m de tweede 
helft van de zestiende eeuw. 
Een loot dus van de oudste 
Noord-Franse, Vlaamse adel. 
Het besef te behoren tot een 
eeuwenoude traditie was voor 
baron Etienne echter geen re
den tot verhovaardiging. Hij be
schouwde zich als een boer, 
beroep dat ook op zijn identi
teitskaart stond aangegeven. 
En van zichzelf en de adel eiste 
hl] • méér plichten, geen voor
rechten 

Baron Etienne de Bethune, die 
geboren was op 10 december 
1899, heeft heel zijn leven te 
Aalst gewoond ; het langst op 
La Roseraie van het landgoed 
Overhamme. Hij was minder 
dan 17 jaar toen hij t i jdens de 

eerste wereldoorlog vri jwi l l iger 
werd Hij weigerde, officier te 
worden en deed de oorlog uit 
als gewoon soldaat. 
Van huize uit was baron de 
Bethune Fransta l ig ; hij sprak 
in de huiskring Frans en drukte 
zich in die taal trouwens vlotter 
uit dan in het Nederlands. Toch 
was hij bewust Vlaamsgezind : 
van direkt na de eerste we
reldoorlog tot bij zijn over
l i jden was hij bv. lid van VOS. 
In de jaren dat het Vlaams-na-
t ionalisme na de tweede we
reldoorlog moeizaam recht-
kroop, schuwde baro de Bethu
ne zijn verantwoordel i jkheid 
niet. In 1954 aanvaardde hij, 
zonder enige kans op verkie
zing, de tweede plaats achter 
dr. Van Leemputten op onze 
li jst te Aalst. Hij haalde er 3.500 
voorkeurstemmen, vooral uit 
landbouwerskringen en van 
Boerenfronters. 

Baron de Bethune was een 
onafhankeli jk man, die polit iek 
slechts een helpende hand uit
stak wanneer dat echt nodig 
was. Hij voelde echter niets 
voor 't leven van een poli t icus. 
Toen de Volksunie zich vaster 
struktureerde nam hij waardig 
afscheid. Bij de volgende ver
kiezingen kon de Vlaams-natio-
nale parti j echter op hem bli j
ven rekenen • hij gebruikte zijn 
groot gezag om, in honderden 
brieven, zijn vrienden en vooral 
de boeren aan te sporen om 
VU te stemmen. Met dr. Van 
Leemputten en met mezelf ver
bond hem een trouwe vriend
schap 

Deze stil le en teruggetrokken 
mens, deze boer in hart en nie
ren, deze edelman uit een oer
oud geslacht heeft op mijzelf 
en op allen die hem gekend 
hebben steeds een grote in
druk gemaakt Wi j zouden hem 
dit als afscheidswoord wil len 
meegeven. zijn eenvoud was 
het waarachtige kenmerk van 
zijn grootheid, ook als Vlaming, 

tvo 
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(Over) leven in Izegem 
Zaterdagmorgen , marktdag. 

Ik zit in mijn wagen te wachten 
voor de slagbomen die in de Brug
straat altijd zo lang neerblijven Een 
oude vrouw tikt tegen het portierraam 
pje dat ik meteen omlaag zwengel Of 
ze alsjeblieft met meekan tot over de 
brug Met die zware boodschappen
tas gaat dat zo moeilijk te voet en de 
auto 8 rijden zo snel En ze gaat al 
heel haar leven naar de markt Zo is 
een mens nog eens buiten W e zitten 
al genoeg alleen thuis 

Zondagnamiddag , 
Kastelenwandel ing 

Een bejaard fietser stapt van zijn 
fiets en vat te voet de beklimming aan 
van de brug over de A 17 Halverwe
ge de helling stopt hij maakt rechts
omkeer en komt weer naar beneden 
HIJ stapt aarzelend op mij toe en 
vraagt hoe hij nu in godsnaam nog in 
de •< Klare Gracht» kan komen Ze 
maken het zo moeilijk mijnheer' 

Intermezzo 

W e stellen voor om de brug die 

aan het Emelgems Plein gepland 
wordt nog hoger en nog breder te 
maken dan het dubbel gebochelde 
pronkstuk dat op de Korenmarkt neer
komt Zo zal men de laatste overmoe 
dige fietsers en voetgangers wel klein 
krijgen Die zullen dan niet langer 
meer de automobilisten hinderen die 
door of omheen Izegem willen razen 
Als die brug er ligt kan men zoals op 
de Korenmarkt nog een modern flat-
en bankgebouw tegen de kerk kwak
ken en het geheel opfleuren met een 
fontein aan de voet van de brug 
Want we zijn voor gelijkberechtiging 
van de onderscheiden deelgemeen
ten van grroooot Izegem Opmerking 
voor de plannenmakers we hebben 
mets tegen een brug naar mensen
maat i 

Kastelenwandel ing Vervolg 

Heb getracht me te herinneren hoe 
men vroeger van aan Wallemote kon 
kijken tot aan Steenbekebos Dat is 
nu onmogelijk geworden door de wit
te betonmuren van een fabriek die 
zich uitbreidt onder de leiding van een 
dynamisch bedrijfsleider voor wie 

WEST-VLAANDEREN 
Kortnieuws uit 
Blankenberge 
Zi tdag 
Oud-volksvertegenwoordiger P Leys 
zal zitdag houden op dinsdag 7 no
vember van 20 tot 21 u in het spijs-
huis Bearnaise de Smet de Naeyer-
laan 86 Ook onze plaatselijke manda
tarissen alsmede het OCMW-l id kun 
nen er geraadpleegd worden Iede
reen IS welkom 

S h o w voor onze bejaarden 

De plaatselijke afdeling van het 
Vlaams Verbond voor Gepensioneer
den richt op donderdag 16 november 
in de Koncertzaal van het Stedelijk 
Casino voor alle Blankenbergse ge
pensioneerden een shownamiddag in 
met volgende artiesten Jean Walter 
Paul Roelandt Eddy Romy Chns Wij
nen Connie Neefs Lia Linda en Rita 
Evy Aan het orkestorgel Yvonne 
Torfs animator Staf Parmentier Dit 
feest gaat door onder de auspiciën 
van het gemeentebestuur en de Raad 
van de Derde Leeftijd en is kosteloos 
toegankelijk voor alle Blankenbergse 
gepensioneerden 

Voordracht 

De plaatselijke Vlaamse Kulturele 
Knng orgamzeert op maandag 27 
november te 20 u 30 in het Stedelijk 
Klem Kunstteater een voordracht On
ze gekende Blankenbergenaar Jos 
Jurewyts zal er spreken over het 
onderwerp Hennnenngen als «Blom
men » Toegang vrij en kosteloos voor 
iedereen 

De Sint te Menen 
Over enkele weken doet de goede 
Sint weer zijn ronde in vele huisgezin
nen Op uitnodiging van het PVV 
(Federatie van Vlaamse Vrouwen) 
werd hij bereid gevonden ook bij U 
aan huis te komen 
Vanaf 20 november e k zou hij met 
zijn gevolg op toer gaan naar de huis
gezinnen met kinderen tot en met 8 
jaar Naar hij ons verzekerde zou hij 
de kinderen vergasten op een versna
pering en tevens hun wensen te boek 
stellen voor het komende Klaasfeest 
Ouders die graag het bezoek zouden 
ontvangen van de Sint en zijn knecht 

worden vriendelijk verzocht onder
staande strookje in te vullen en op te 
sturen naar een van de adressen op 
bijgevoegd blad (ledenfeesü 
Nadere inlichtingen kunnen ook nog 
bekomen worden tijdens het leden-
feest op 11 november De strookjes 
kunnen ook dan nog afgegeven wor
den 

VU-nieuws uit 
Veurne 
Tijdens de jongste vergadering werd 
de te nemen houding besproken van 
onze mandatarissen bij het aandeel 
van de stad Veurne ten aanzien van 
de nieuwe opgerichte sportzaal eigen
dom van het kollege Er werd overeen 
gekomen dat onze mandatarissen 
moeten aansturen op een overeen 
komst tussen de gemeentelijke over
heid en het kollege Veurne zodat opti
maal gebruik kan gemaakt worden 
van deze sportzaal 

• 
Er zal door de afdeling (vermoedelijk 
in november) een maaltijd ingericht 
worden voor de leden 

• 
" Horizon» zal verschijnen voor het 
einde van het jaar 

• 
Onze sekretans Claude Debeuckelae-
re werd op 12-10 78 vader van een 
lieftallige dochter Leentje Onze geluk
wensen aan de ouders 

VUJO Damme hield 
bezinning 
Voor een twintigtal jongeren van bei
der kunne hield de VUJO een uiteen
zetting over «wat is een volksbewus-
te jeugd» Een open en eerlijke ge 
dachtenwisseling besloot deze ge
slaagde avond 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzcttelaan 
assebroek-brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

mensen belangrijk zijn Heb me afge
vraagd waarom Izegem een industrie
zone heeft 

Maar laten we met altijd vitten i 
Integendeel i Waarom met kordaat 
doorgegaan op de ingeslagen weg ? 
De omgeving is nu toch al verknoeid 
en centen zijn nog belangrijker dan 
mensen We stellen voor om in dezelf
de omgeving dadelijk 100 ha te ontei
genen voor de aanleg van industriezo
ne Izegem-Zuid met expressweg 
naarJzegem Noord 

In dit verband hebben we met vol
doening vernomen dat men tussen 
Kokelarestraat Leenstraat en Meen-
sesteenweg de bouw heeft gepland 
van flatgebouwen van zes a zeven 
verdiepingen Goed zo i Nu zal dit 
gebied ook met langer meer geteis
terd worden door zonderlingen die 
menen ongestraft te kunnen fietsen 
of wandelen in een groene en rustige 
omgeving 

Leve de klucht van het dorp > 
W Lagae 

VU-bestuurslid 

VOLKSUNIE ROESELARE-TIELT 
2e Arrondissementeel 
«feest der 500 » 

— Breughe lmaa l t i jd 
— muz iek gezel l igheid 

in het kader van het 10-jarig b u r g e m e e s t e r s c h a p en sena to r 

z i jn van W Pers i jn 

— 4 november in de gemeentelijke sporthalle van Wingene om 20 u 
— schnjf in door storting van 200 fr per persoon op rek 712-

1101 232 74 van de « Volksunie Roeselare Tielt» 
Het arr bestuur 

„Ic Dien" 

stelt voor 
Onze Vlaamse Soldatendienst «Ic 
Dien » richt opnieuw een aantal voor
lichtingsvergaderingen in voor toe
komstige miliciens 
DEze gaan door op volgende data en 
plaatsen 
5 november Beveren-Leie Zaal Po
seidon 9 u 30 
19 november Lauwe Zaal Club om 
9 u 30 
24 november Kuurne Raadskelder 
om 20 u 
25 november Zwevegem Zaal Gam-
bnnus om 17 u 30 
26 november Kortrijk Zaal 1302 om 
9 u 30 

Programma 

Luk Vansteenkiste quaestor-Volks
vertegenwoordiger spreekt er over 
oproepingen vrijstellingen ontheffin 
gen uitstel kostwinnerschap broeder-
dienst enz 
Roger Alleyn kommandant provincie-
kommando West-Vlaanderen 
spreekt er over het leger in het alge 
meen reserve-ofticier beroepsvrijwil-
ligers enz (met dias) 
Jef Piepers gemeenteraadslid Kuur
ne spreekt er over sociale wetgeving 
werkopzegging ziekenfonds uw rech
ten en plichten 

^V» 

U 
NOVEMBER 

3 lEPER Dia-avond met als onderwerp «Berlijn» om 20 uur in 
zaal van Gasthof « t Zweerd» Grote Markt Orgamzatie 
Vlaamse Vrouwenvereniging leper 

4 DAMME VNJ-mosseletentje om 20 uur in Parochiezaal cen
trum Violierstraat te Brugge 

5 lEPER St Maarten op bezoek vanaf 16 uur bij kinderen die het 
wensen tot 8 jaar Ook op maandag 6 november Naam en 
adres opgeven bij Braem Slachthuisstraat 29 tel 20 24 68 

11 MENEN VU-ledenfeest om 19 u 30 in zaal Pnnsenhof te Lau
we Onkosten 60 fr Gastspreker Germain De Rouck lid van 
het VU-partijbestuur Viering 10 jaar kamerlid Luk Vansteenkis
te 

11 ALVERINGEM I e Uilenspiegelbierfeest om 20 u 30 in zaal 
Uilenspiegel Kaarten vanaf lOOfr bij bestuursleden Inkom 
120fr 

13 KORTEMARK Morgen vrijdag om 20 u algemene ledenverga-
denng van de VU-afdelingen Kortemark-Handzame en Zarren-
Werken in Cafe Casino Krone Voordestraat te Handzame 
Gastspreker Guido van In over «Wat nu Volksunie" Iedereen 
welkom 

Luk Vansteenkiste gevierd 
Een eerste aktiviteit in het kader \ a. r 
de vienng Luk Vansteenkisie werd 
een sukses zonder voorgaanden Een 
kleine duizend mensen waren samen
gekomen in zaal Boldries te Lauwe 
om er Luk geluk te wensen en hem te 
vragen door te gaan i Er was een 
opvallende aanwezigheid van men
sen die door het feilloze sociaal dienst
betoon van Luk werden geholpen en 
hun dankbaarheid wilden betonen 

door hun aanwezigheid 
Het hoeft geen betoog dat het arron
dissementeel bestuur erg in zijn nop 
jes was met deze overweldigende 
opkomst het lijkt wel of de VU in het 
arrondissement Kortrijk een nieuwe 
en met te stuiten aanloop heeft geno
men 
Op de foto Luk in aanwezigheid van 
echtgenote de meeste mandataris
sen van het arrondissement Kortrijk 

de arrondissementele voorzitter 
Egied Vandommele en van kollega's-
volksvertegenwoordigers Frans Baert 
en Mik Babyion en van last but not 
least senator Michel Cappoen 
Het arrondissementeel bestuur wenst 
iedereen die zich zo perfekt heeft 
ingezet voor het welslagen van de 
avond van harte te danken De nabije 
toekomst zal dergelijke inzet zeker 
nog nodig hebben 
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Precies vandaag, op 3 november, wordt prof. dr. Rob Van 
Roosbroeck 80 ; hij werd te Antwerpen geboren in 1898. 
Deze historicus kan terugblikken op een indrukwekkende 
loopbaan, die volkomen in het teken stond van de Vlaams-na-
tionale strijd en van de wetenschap. 
Als jong onderwijzer nam hij tijdens de eerste wereldoorlog 
deel aan het aktivisme, wat hem na de oorlog een tijdlang zijn 
baan kostte. Hij was een van de medestichters van de Front
partij te Antwerpen. Als dusdanig was hij betrokken bij een 
van de merkwaardigste en boeiendste episodes van het 
Vlaams-nationalisme: de groep Clarté die, rond het blad 
«Opstanding», ijverden voor een eenheidsfront van f renters, 
kommunisten en anarchisten. 
Na nieuwe studies te Leuven werd hij leraar aan de stedelijke 
normaalschool te Antwerpen (1930). Hij was mede-oprichter 
van de volkshogeschool H. Van den Reeck. Van 1933 tot 
1942 hield hij de buitenlandse bladzijde in het dagblad «De 
Schelde», dat later « Volk en Staat» werd. 

Rob Van 
Roosbroek 80 
Tijdens de oorlog bewandelde hij in de kollaboratie wegen, 
die ook vele van zijn vrienden en medestanders vreemd voor
kwamen. Tussen haakjes: het is spijtig dat het schrijven van 
memoires met tot de flamingantische geplogenheden be
hoort ; het zou boeiend zijn van hemzelf te vernemen, wat 
deze gedegen wetenschapsman aantrok in de extreme vleu
gel van de kollaboratie. 
Hij werd na de oorlog ter dood veroordeeld en woont sinds
dien te Oosterhout in Noord-Brabant. Onder eigen naam en 
onder een veelvoud van auteursnamen schreef hij een ont
zaglijk historisch oeuvre bijeen. 
Uit zijn magistraal werk weze slechts één titel genoemd: de 
grootse «Willem van Oranje». Sinds de helft der dertiger 
jaren is hij, leidend of als belangrijk medewerker, betrokken 
bij alle encyclopedisch werk over Vlaanderen en de Vlaamse 
Beweging. 
Zonder een oordeel uit te spreken over de politicus Van 
Roosbroeck, vooral dan tijdens de verwarde jaren van de 
Tweede Wereldoorlog, groeten we in hem de Vlaams-nationa
list en de wetenschapsman. We hopen dat hij zijn schitteren 
de geest nog veel jaren ter beschikking kan stellen van zijn 
wetenschappelijk levenswerk, dat eng verweven is met onze 
ontvoogdingsstrijd. 

Mari jn, Claire en Benny: 
van nieuwe stemmen 
en nieuwe icieedjes 
Na het startsein door Zjef van 
Uytsel met zijn nieuwe elpee en 
het Brussels antwoord van Bialek 
staan we weer voor een enorme 
laatzomeroogst. Rum, een nieuwe 
Gerard Cox, lan Matthews. Van
daag even de aandacht voor jon
ge mensen uit de nieuwe lichting. 
De dames gaan voor, en onze 
Claire (weet je wel, van « Vreem
de vogels») is er weer met een 
singeltje. Een plaatje dat helemaal 
in haar lijn ligt maar niet de kracht 
heeft om het voorgaande te even
aren. « Stil geluk » en ommekantje 
zijn vertalingen, en onze Mous-
kouri weet met overtuiging en 
hartstocht te vertolken, en ge
schikt voor een stemmig samen
zijn bij een glaasje rode wijn. 
« Marie » (Miracle Row) van Janis 
lan is pittig en gecoverd. Nieuwe 
ster van ons chanson én op Nek-
ka 78 is Marijn Devaick. Eigenlijk 
een ouwe rot in het vak, die door 
zijn jarenlange balervaring op de 
planken kan staan, die bij het 
Mechels Miniatuurteater akteer-
de en als musical-artiest bij « Are
na» te Gent werkte. Talentscout 
Walter Ertvelt die ook tekstschrij
ver is voor Rob de Nijs en 
Snoecks Almanak haalde hem 
naar de studio's waar Kris De 
Bruyne eveneens zorgde voor 
muzikale begeleiding, en onder lei
ding van Jan D'Haese werd een 

eerste elpee in de groeven ge
legd. Reeds bij het inleidende 
«Vannacht wil ik alleen zijn» is 
De Bruyne's stijl hoorbaar, maar 
gelukkig weet Marijn met zijn 
eigen stemgeluid bij de volgende 
«Een nieuwe dag» en «Doorn
roosje» ondanks het ritme die 
invloed minder te laten gelden. 
« Anna » is er tussendoor vrij mid
delmatig in vergelijking, terwijl 
een wat zwoele Van Altenatekst 
op de jazzmuziek van Claude 
Lombard Marijnin een nightclubs-
feertje laat evolueren. Eerste num
mer van de ommekant «Je lijkt 
op haar» leidt ook zijn zelf-ge-
schreven werk in, terwijl de realis
tische en sensuele Ertveltteksten 
het repertoire naar de Franse 
schlager doen nijgen. Onmisken
baar doet Mariju in vooral dan 
« Het verlangen » denken aan zijn 
eveneens herontdekte lotgenoot 
André van der Veken qua stem
gebruik en wat slepende zangstijl. 

Fijnste nummer van de plaat lijkt 
me op elk vlak «Jongen van 
tien », op tekst van Jaak Dreesen, 
een wat poëtisch verwoorde 
terugblik, op een muziekje van en 
door Marijn met een knipoog 
naar de betreurde kabaretier. 

Ook Marijn heeft zich laten verlei
den tot een alledaags en doodge
woon afsluitend disco-nummertje. 

In vlekkeloze produktie van Jean 
Blaute, Heynen en Verlooven 
(EMI-C064). 
Voor hen die van het «betere» 
Franse chanson houden is de 
plaat van de nieuwe ontdekking 
Benny Neyman een aanradertje. 
Dat het ook in het Nederlands 
kan is met de_?e plaat nog maar 
eens bewezen Neyman heeft de 
originele teksten zelf op meester
lijke wijze vertaald en aan ons 
taalgevoel aangepast, en de wel
gekozen woorden « klinken » op 
de prachtige melodieën. Zelfs 
Randy Newman durfde hij én 
geslaagd aanpakken, terwijl ook 
« Cross roads » van Don McLean 
voortreffelijk maar dit keer toch 
zwakker wordt gebracht. Verder 
het prachtige «15 jaar» van 
Schönberg, werk van Dass'n, Da
niël Guichard, de grote Sardou en 
ook Mort Shuman, terwijl hij de 
twee Brel-vertalingen onherken
baar in een eigen Neymanstijl 
giet, die soms ook dicht bij Sonne-
veld ligt. Met deze eerste «Sa
men zijn we rijk» (CNR-stereo 
655.079S) heeft Benny Neyman, 
in produktie van Bart van de Laar 
en Francis Goya een eerste goe
de troef in handen voor een bop-
baan in het Nederlandse cha.i-

son. 

Sergius 

Magritte 
Waarschijnlijk Is de vorige week donderdag in het Palels voor Scho
ne Kunsten te Brussel geopende Magritte-retrospektieve de omvang
rijkste en een .totaalbeeld van deze surrealist nastrevende tentoon
stelling, die er ooit is geweest. Er zijn niet minder dan 206 werken, 
die tussen 1918 en 1976 werden geschilderd. Elf landen leenden 
schilderijen uit: behalve ons land Frankrijk, Nederland, Italië, Duits
land, Groot-Brittannië, Zwitserland, Griekenland, Zweden, de Verenig
de Staten van Amerika en Australië. 

René Magritte werd geboren op 
21 november 1918 (dus 80 jaar 
geleden) te Lessen (Henegou

wen) doch bracht het grootste 
gedeelte van zijn leven te Brussel 
door. Net zoals trouwens die 

andere surrealist Delvaux. Beiden 
zijn ingeburgerd in de Brusselse 
« société » en zijn typisch burgerlij
ke «revolutionairen». Zo had bv. 
Magritte geen echt schildersate
lier. Hij beschikte over een hoek 
in het salon, waar hij profijtig en 
bedachtzaam de materie op doek 

bracht, zonder te morsen. Na 
gedane taak werd alles netjes 
opgeborgen en liet Magritte de 

'.en ongewone Magritte: « La retraite militaire — De militaire aftocht», 1920, toen hij korte tijd de kubistische 
richting insloeg. 

hond uit. Hij legde al eens een 
kaartje in een deftige « brasserie » 
in de binnenstand... 

Magritte wordt als een van de 
belangrijkste surrealisten be
schouwd. Deze bedaarde man — 
die ook van fotograferen en fil
men hield — is niet van humor 
gespeend. Af en toe heeft men 
zelfs de indruk dat hij vanuit de 
kombinatie werk-titel aan de toe
schouwer een knipoogje geeft als 
wou hij ons aanzetten, niet te 
zwaar te tillen aan zijn «peintu-
re». 

Magritte was in het begin van zijn 
loopbaan verplicht reklame-ont-
werpen te tekenen om aan de 
kost te geraken. Hij schreef ook 
veel o.m. als criticus voor diverse 
bladen. Deze periode duurde ech
ter met lang zodat Magritte zich 
meer en meer kon uitleven. Zo 
werd hij tot driemaal toe lid van 
de kommunistische partij (net als 
Picasso) doch brak hij na een 
slechte recensie over de Ensor-
tentoonstelling (Magritte was ook 
een literair talent) definitief met 
de KP in 1945, «omdat hij het 
totaal oneens was met de reaktio-
naire houding van de partij ten 
opzichte van de kunst» 

De tentoonstelling wordt ingeleid 
door enkele jeugdwerken in im
pressionistische stijl die getuigen 
van temperament en een «ferme 
poot». Deze werken staan in 
schrille tegenstelling met zijn late
re, definitieve stijl van bijna klas
sieke effen en vloeiende schilders-
trant. Hij waagt zich ook aan het 
kubisme (onder invloed van Ser-
vranckx, mede-studiegenoot aan 
de Brusselse akademie). Hij zal 
deze aanloop naar zijn latere 
roem in 1943 onderbreken door 
in het genre van Renoir te gaan 

schilderen. In 1946 tot 1948 onder
breekt Magritte zijn meest ken
schetsende stijl met een reeks 
werken «a la fauve» of in «style 
vache». Deze veranderingen 
doen zich telkens om financiële 
redenen voor : wanneer de ver
koop van zijn — surrealistische 
— klassieke werken slecht gaat 

Men kan een goed aantal van 
deze in felle kleuren geschilderde 
werken thans in de retrospektie-
ve zien. Ze behoren tot de haast 
onbekende reeks werken van Ma
gritte, zijn ook veel driftiger ge
schilderd Ze hebben hem trou
wens geholpen, om zijn zuiver sur
realistische werken uit de grijs
heid te halen en van de anti-pein-
ture over te stappen naar de 
beter geschilderde werken van 
zijn laatste periode, die tevens de 
volledige doorbraak van Magritte 
als voornaam, indien niet de voor
naamste surrealist die een Dali, 
een Max Ernst en zelfs een de 
Chirico naar de kroon steekt, ook 
al is er (een zeer kleine) beïnvloe
ding. 

René Magritte overleed op 15 
augustus 1967 in zijn woning te 
Brussel. Sindsdien rees zijn ster 
voortdurend al heeft hij geen 
opvolgers van formaat. Van zijn 
uitzonderlijke klasse getuigt deze 
zeer goed georganizeerde ten
toonstelling (om. door het indelen 
van de ruimte in afzonderlijke 
« kamers »). - (RC) 

Tot 31 december 1978, dageli jks van 
10 tot 18 u., 's maandags uitgezon
derd. Toegang 80 f r , 60 fr. voor kun
stenaars en studenten, 20 fr. voor 
groepen van minstens 20 personen. 
Een voortreffel i jke catalogus van 
300 biz. waarvan 206 reprodukt ies in 
zwart-wit en in kleuren, is beschik
baar voor 200 fr. (in het Nederlands). 

+ 
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OOK DIT NAJAAR WEER 

VEEL NIEUWS 
IN HET FONDS VAN 

HEIDELAND-ORBIS N.V., 
HASSELT! 

• voor lekkerbekken: Larousse wi]n-encyclope-
die, 258 lU + 7 kaarten in kleur, 850 alfabetisch 
gerangschikte trefwoorden, mdex van de be
schermde wijnmerken van de voornaamste wi]n-
producerende landen, 275 blz 925 fr. - Larousse 
kaas-encyclopedie, 263 lU m kleur, 51 lU m zw-w, 
ca 1200 alfabetisch gerangschikte trefwoorden, 
mdex van 120 kaasrecepten, 255 blz 925 fr. — 
Larousse honderd heerlijkste desserten, 200 ill in 
kleur, alfabetisch trefwoordenregister, 255 blz 925 
fr. * ( * de 3 naslagwerken m luxe-cassette 2.475 
fr., een besparing van 300 fr Iets voor de feestda
gen ' I') • voor poezenmoeders: Larousse katten-
encyclopedie, 320 ill m kleur, 7 ill m zw -w, 338 alfa
betisch gerangschikte trefwoorden, 240 blz, groot 
formaat 1.085 fr. • voor taalfreaks: ABN-uit-
spraakgids van dr PC Paardekooper (250 blz, 575 
fr.) en Germanismen m het Nederlands van dr S 
Theissen (288 blz, 350 fr.) • voor wie wil lachen: 
Jos Ghysen Bloemen verwelken, scheepjes ver
gaan (160 fr.) en Louis Verbeeck Vliegers van 
papier (160 fr.) • en grijnzen bovendien: 15 jaar 
op de barnkade van prof dr R Derme (490 blz, 
395 f r.) • voor ernstige mensen: Armand Boni's 
19e historische roman Caesare Borgia, 268 blz, 345 
fr. • voor poëzieminnaars: bundels van Hanne-
lore, SpiUebeen en Aerts (PEN-pockets 101-02-03) 

EN ZOVEEL, ZOVEEL MEER LOOP 'NS BIJ UW BOEK
HANDELAAR BINNEN OF IN ONZE STAND NR 10 OP 
DE BOEKENBEURS TE ANTWERPEN ELKE DAG VAU 
10 TOT 19 UUR TUSSEN 1 EN 12 NOVEMBER AS U 
BENT VAN HARTE WELKOM ' 

Adv 189 

In zijn welkomwoord in de prachtige gotisch'^ z j_ . . J M .'--t Lvug,- stad
huis herinnerde burgemeester Van Acker vorige vrijdag aan de moord 
op Karel de Goede «op enkele stappen van hier» Hij zei dit voor een 
bomvolle zaal n a v de voorstelling van het Mercator-boek « De moord 
op Karel de Goede» 
Een van de voornaamste redenen van deze luxe-uitgave is het feit dat 
de man, oog- en oorgetuige van deze troebele machtsstrijd, deze 
gebeurtenissen neerschreef in het Latijn en dat van deze nochtans zo 
belangrijke periode uit onze geschiedenis alleen de oorspronkelijke 
Latijnse tekst en een paar vertalingen in het Frans bestonden i De chro
niqueur in kwestie, Galbert van Brugge, werd nu eindelijk op initiatief 
van het Mercatorfonds op voortreffelijke wijze in het Nederlands ver
taald door dr Demyttenare terwijl de prachtige zwart-wit in kleuril-
lustraties in gans West-Europa werden opgespoord en van verklaren
de teksten voorzien door professor Albert Derolez en dr Luk Devlie-
gher De nieuwe Franse vertaling werd verncht door prof Jacques 
Gengoux Het geheel stond onder leiding van de bekende historicus 
prof R C Van Caeneghem 
Onder leiding van de h Maunts Naessens, voorzitter, heeft het Merca-
tor-fonds een nieuwe vlucht genomen, vooral na de opslorping van de 
in het genre gespecializeerde uitgevenj Arcade (waardoor Mercator 
meteen de belangrijkste uitgeverij van kunst- en geschiedenisboeken is 
geworden (RC) 

Dit boek kost 2500 fr en verscheen zowel in het Nederlands als in het Frans 288 blz 117 
zwart-wit- i l lustraties. 29 buitentekst-kleurplaten 

Van 1 NOVEMBER t/m 
12 NOVEMBER 1978 

BOEKENWEEK 
in alle (erkende) boekhandels 

47^ BOEK IN 
VLAANDEREN 

± 520 blz. - 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 

Weer boekenfeest 
in Vlaanderen 
Er lopen in Vlaanderen jaarlijks wellicht duizenden boekenbeurzen 
en beursjes en er zijn m Vlaanderen jaarlijks steeds meer belang
stellenden voor steeds meer openbare uitleenbiblioteken, maar 
slechts één keer per jaar zijn hier werkelijk alle ogen gericht op het 
boek als kultureel en ekonomisch verschijnsel. 
Te Antwerpen begon op 1 november de 42e Boekenbeurs en Boeken
week van Vlaanderen. Vermits 1978 als het jaar dat volgt op de 
afschaffing van een massa dorpen wordt beleefd en gevierd als het 
Jaar van het dorp, heeft het Vlaamse boekenwezen er goed aan 
gedaan aan te sluiten bij die trend. Het boekenwezen doet eigenlijk 
méér- met het tema -Het boek in dorp en stad- wordt het geogra-
fisch-kultureel tema eigenlijk opengetrokken over heel de Vlaamse 
gemeenschap. 

Hoe belangwekkend Boeken
beurs en Boekenweek zijn en 
hoe belangrijker zij ook weer wor
den in vergelijking met de voor
gaande jaren, moge blijken uit 
wat WIJ hierna samenbrachten on
der «Technische Steekkaart» en 
«Keuze uit de reeks voordrach
ten op de Boekenbeurs» 

• De 42e Boekenbeurs en Boe
kenweek hebben plaats in het 
Bouwcentrum te Antwerpen Ex
positieruimte en akkommodatie 
bedragen samen 10000 m2 
• Open van 1 tot 12 november, 
elke dag van 10 tot 19 u De alge
mene toegangspnjs is 25 fr Tradi
tioneel zijn er zeer belangrijke kor
tingen (tot l O f r ) voor studenten, 
3-plussers, militairen enz 
• 275 Zuid- en Noordnederland-
se uitgevers stellen er samen 
35 000 titels ten toon, gegroe
peerd in 79 stands De geschatte 
tijd om de hele Beurs te kunnen 
bezoeken is 2 1 /2 uur De akkom
modatie voorziet tainjke rust
punten en cafetana's 
• In het auditonum (300 zit
plaatsen) worden elke dag ver
scheidene voordrachten ge
houden (40 in het totaal) 
• Traditioneel herbergt de Boe
kenbeurs een aantal extra-stands 

die bijzonder vermeldenswaard 
zijn het Museum en Archief voor 
het Vlaamse Kultuurleven te Ant
werpen, de Dienst Openbare Lek-
tuurvoorziening van het ministene 
van Nederlandse Kuituur, het Tea-
tercentrum, de Vereniging van 
Schrijvers voor de Jeugd 
• Kernstuk van de propaganda 
15 opnieuw <• Hst boek in Vlaande
ren >>, ingeleid door de Popenngse 
letterkundige-bibliotekans Gwij 
Mandelinck 

Keuze uit de reeks 
voordrachten 

• 4 nov. 
- 16 u 15 Gaston Durnez onder
vraagt Karel Van- Isacker over 
het eerste deel van zijn werk Mip 
land in de kering Vlaanderen 
1830-1980 
- 17 u 30 Wies Andersen en Wil
ly Vandersteen stellen de film 
Hoe een stripverhaal tot stand 
komt voor 
• 6 nov. 
16 u 45 Prof E Schillebeeckx 
stelt zijn Tussentijds verhaal voor 
• 7 nov. 
- 16 u 45 Karel Jonckheere ver
telt over Van den Vos Reinaerde 
• 10 nov. 
- 15 u 30 Robin Hannelore 

spreekt over Een dichter ziet zijn 
dorp 
• 11 nov. 
- 12 u Johan Anthierens onder
vraagt Marcel Liebman over zijn 
boek Als Jood geboren 
- 17 u 30 Dr A Bonte spreekt 
over Beroepsperspektieven na 
Hoger Onderwijs 
• 12 nov. 
- 16 u 15 Hugo Claus ontmoet 
zijn toneelpubliek 
- 17 u 30 Debat over het Jeugd-
en Kinderboek 

Frans-Jos VERDOODT 

De VTB en de 
Vlaamse humor 
Het 136 VTB-salon van de Vlaam
se Humor (1979) is m aantocht 
Tentoonstellmgen te Antwerpen 
(openmg op zaterdag 6 januari). 
Gent, Brugge, Brussel, enz 
VOORWAARDEN 
— alle kartoemsten die gere
geld en rechtstreeks meewerken 
aan Vlaamse dagbladen en tijd
schriften mogen deelnemen, 
evenals de winnaars van de Hu
morprijskamp 1977-78, 
— formaat niet te klein, met te 
groot, 
— er mag geen tekst op voorko
men, de kartoens moeten voor 
zichzelf spreken, 
— het aantal inzendingen is on
beperkt , 
— de kartoens moeten behoor
lijk verpakt zijn, met opgerold, 
klaar om op te hangen en voor
zien, op de rugzijde, van naam, 
eventueel schuilnaam, adres en 
titel van het blad waaraan men 
meewerkt 
De inzendingen worden ver
wacht voor 15 december in het 
VTB-bondsgebouw, St-Jakobs-
markt 45, 2000 Antwerpen, of 
voor 10 december in een van 
onze 17 andere kantoren 
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VU-sekretaris Paul Peeters 1 
Eindelijk zo verzuchten velen is de 
V U erin geslaagd enkele eerste stuk
jes van het partijprogramma te verwe
zenlijken Vandaar dat het geenszins 
verwondenng moet wekken dat pre
cies in deze periode 15 tot 20 ten hon
derd van de VU-kiezers het nut inziet 
om de armslag van de Volksunie te 
vergroten door lid te worden » 
— Hoe gaat de Volksunre over enke
le weken naar de verkiezingen ' 
Paul Peeters « Wij betreuren ten zeer
ste dat sommigen gemeend hebben 
uitgerekend in deze benarde ekonomi-
sche periode een regenngskrisis te 
moeten uitlokken Op communautair 
gebied zijn de Vlaams-Waalse tegen
stellingen biezonder aangescherpt 
De periode van het Egmont-vergelijk is 
zonder meer voorbij waarbij het voor 
iedereen overduidelijk zou moeten zijn 
dat slechts een nieuw voor Vlaande
ren aanvaardbaar vergelijk zal kunnen 
tot stand komen indien een sterker 
politieke macht van de federalisten zal 
kunnen ten gelde gemaakt worden bij 
onderhandelingen in de Wetstraat 
Wat voorbij is is voorbij dat geldt 
zeker in de politiek 

Paul Peeters «Inderdaad en ik heb 
de indruk dat hierop ook alle politici 
zijn uitgenodigd Het gevaar is dan ook 
met denkbeeldig dat men op zon bij
eenkomst precies op de vooravond 
van een kiesstnjd aan elektoraal op
bod zou gaan doen Overigens is de 
aard van de voorgenomen manifesta
tie een vernauwing van de door Hugo 
Schiltz herhaaldelijk gevraagde Sta-
ten-Generaal van de Vlaamse bewe
ging 
Nu goed voor mij is elke Vlaamse kon-
frontatie van politieke inzichten om
trent de federalisenng van dit land 
positief indien men er niet van uitgaat 
vonnissen te moeten vellen maar er 
daarentegen wel aangestuurd wordt 
op een open dialoog 
Als dit alles tot gevolg heeft dat het 
aantal zetels van doorgewinterde en 
eerlijk-overtuigde federalisten aanzien
lijk wordt vermeerderd dan wordt 
toch weer een goede stap gezet in de 
richting van de Vlaamse autonomie » 
— U heeft ongetwijfeld als alge
meen sekretans van de Volksunie op 
dit ogenblik een belangrijke bood
schap voor de parti jmilitanten ' 

„Wij hebben geen lessen 
in Vlaamsgezindheid te ontvangen!" 

wÊm wmmms^ 
KAPELLE-OP-DEN-BOS — « Na meer dan twintig jaar moeilijk, maar baanbre
kend werk als federalistische opposit ieparti j , heeft de Volksunie in de voorbi je 
maanden bewezen als beleidsparti j een enorm zware verantwoordeli jkheid te 
kunnen torsen Dat ging niet zonder een moeizame aanpassingsperiode, we 
hebben moeten werken in leed en smart, en we bleven binnen de partij met 
gespaard van twisten 

Die Egmontperiode gaf ons evenwel een enorme ervaring het Volksuniekader, 
geschraagd door een diepe Vlaams-nationale overtuiging, is versterkt uit de 
str i jd gekomen Nog nooit voorheen telde de VU zoveel partijleden als vandaag 
Veel Vlaams-nationalisten erkennen immers de federalistsche injektie die de 
VU aan de Vlaamse beweging heeft gegeven 
Na de fatale grondwetsherziening van '71 hebben we moeten ervaren dal de kul-
turele verenigingen indommelden, en weinig deden om de parti jpolit ieke macht 
van de federalisten te versterken 
De VU-militanten die met ons jarenlang geijverd hebben voor federalisme, zijn 
er dan ook vandaag rotsvast van overtuigd meer dan ooit Vo lksun ie '» 

Algemeen VU-sekretaris kamerlid 
Paui Peeters ziet de komende stem
busslag met groot vertrouwen tege
moet Uit de Egmont-penode die nu is 
afgesloten onthouden de VU-kaderle-
den militanten en kiezers immers dat 
ZIJ van niemand lessen in Vlaasradi-
kalisme hoeven te ontvanjjen Sommi
gen die nu aan elektoraal opbod doen 
die nu de Volksunie lessen in Vlaams
gezindheid menen te moeten geven 
zouden beter in de voorbije jaren de 
federalistische vertegenwoordiging 
aan de onderhandelingstafels met hun 
stem versterkt hebben Maar toen wer
den de VU-kiezers evenwel nog met 
de vinger gewezen als extremisten 

Konsekwent 
— Diegenen die beroepshalve het 
politieke gebeuren in dit land van 
dichtbij volgen, de politologen, zullen 
in hun publikaties ongetwijfeld mel
ding maken van een op het eerste 
gezicht merkwaardig gebeuren in de 
Egmontpenode hoewel de VU, na 
meer dan 20 jaar opposit iewerking 
en na de ondertekening van het 
Egmontpakt, enorm veel kritiek om 
haar regeringsdeelname moest ver
werken, steeg precies in deze perio
de het ledenaantal van de partij tot 
een ongekend hoogtepunt 
Paul Peeters <• Inderdaad voor ons is 
dat uiteraard verheugend maar uit die 
evolutie zijn er ook enkele goede les 
sen te trekken 

Het VU-kader heeft zich biezonder 
goed aangepast aan de vernieuwde 
politieke opstelling namelijk het mede
verantwoordelijkheid dragen voor een 
regenngsprogramma Die politieke 
stap heeft reeds eerder andere partij
en (kijk naar het Rassemblement Wal-
lon) verregaand verscheurd Onze ka
derleden hebben een ruimer en een 
langdunger ervaring en bovendien 
wordt het Vlaams-nationale streven 
met afgeremd door een verschillende 
keuze van politieke taktiek 

VU-voorzitter Hugo Schiltz heeft eens 
verklaard «Wij streven naar federa
lisme, desnoods zullen we het berei
ken met de duivel » 

Welnu diegenen die de recente Volks
unie-stappen sereen en nauwgezet be
kijken zien in dat de korte regerings
deelname enorm veel steentjes heeft 
bijgedragen voor de bouw van de 
Vlaamse staat Het VU-kader ziet dat 
in De loutenng m het politieke gedach-
tengoed is inmiddels geschied Veel 
militanten die zich jarenlang ingezet 
hebben om het partijprogramma naar 
een begin van verwezenlijking te bren
gen kregen stilaan de vrees blijvend 
als opposant het politieke gebeuren te 
moeten ondergaan Nu is er de erva
ring wat er bievoorbeeld in het Brussel
se op enkele maanden tijds kan verbe
terd worden ten gunste van de Vlamin
gen door deelname van de Volksunie 
aan een regenng 

Maar ik kan omtrent de Egmontpenke-
len die nog nazinderen met onvermeld 
laten dat in de jaren na 71 de fatale 
grondwetsherziening talrijke grote 
Vlaamse strijdveremgingen indommel 
den en zij de Vlaams-nationalisten 
geenszins in hun politieke strijd (vaak 
een eenmansstrijd) aanmoedigden 
Als men sommige slogans nu hoort 
dan kunnen we slechts de vraag stel
len waarom men na 1970 de V U toen 
met bedacht heeft met een verdubbe
ling van het aantal zetels Nu komen 
jameren dat destijds de federalistische 
stem te zwak klonk aan de onderhan
delingstafels getuigt met van politieke 
eerlijkheid Ik kan trouwens ook moei
lijk nalaten te herinneren aan bievoor
beeld het plan Claes-Moreau dat on
dubbelzinnig door de VU-partijtop 
werd afgekeurd in dat plan was 
onder meer sprake van afstand van 
grote happen Vlaams grondgebied 
aan de Brusselse agglomeratie 
De Volksunie hoeft zich met te scha
men het jongste communautair pakt te 
hebben onderschreven als een eerlijk 
vergelijk dat kon dienen als basis voor 
een verdere realizatie van het orginele 
Vlaams-nationale politiek programma 
Vandaar dat we hoegenaamd met 
bevreesd zijn voor de gevolgen van 
een tandpasta-campagne van politici 
als Leo Tindemans Het is nu duidelijk 
voor de kiezers in Vlaanderen dat het 
met dit soort politici inderdaad falie
kant anders is geworden 

De ex-premier heeft de regeringstafel 
verlaten omdat hij vreesde dat hij ver
antwoordelijk zou gesteld worden 
voor een sociaal-ekonomische kata-
strofe en vooral ook omdat hij op die 
wijze eens te meer betrachtte de vor 
ming van een nieuwe konstituante te 
verhinderen Tegen zulke onverant 
woorde politieke spelletjes stellen wij 
ons konsekwent sociaal en federaal 
partijprogramma » 

Boodschap 

— Op hel einde van deze week komt 
een zogeheten Stalen-Generaal van 
de Vlaamse verenigingen m vergade
ring bijeen 

Paul Peeters «Ik stel zeer ernstig en 
met nadruk de vraag kan iemand er 
genoegen mee nemen dat de resulta
ten van 25 jaar Vlaams-nationale ont-
voogdingsstrijd bij een stembusslag 
zouden te met gedaan worden "̂  
Wie de federalisten een hak wil zetten 
en het unitaire België wil behouden 
zien mag met voor de V U stemmen 
Wie voorstander is van een spoedige-
federale struktuur met een behoorlijk 
politiek uitgebouwde Vlaamse staat 
kan met anders dan voor de Volksunie 
te stemmen De Volksunie-parlements
leden hebben mt de enorme steun 
van de VU-militanten jarenlang als eni
gen aan de federalistische weg getim
merd Op korte tijd hebben we nu ook 
bewezen bievoorbeeld in Brussel op 
een jaar tijd ten gunste van de Vlamin
gen meer te presteren dan wat de tra
ditionele partijen schoorvoetend In 
een decennium op Vlaams gebied toe
gaven 

Dank zij de strakke VU-houding was 
er voor het eerst de kans sterke 
Vlaamse strukturen in Brussel op te 
bouwen 
We hoeven van andere partijen geen 
lessen in Vlaamsgezindheid in federa
listisch streven te ontvangen Binnen 
de CVP hebben de behoudsgezinde 
umtaristen met Tindemans als boeg 
beeld opnieuw n sterke positie inge
nomen De Vlaamse BSP heeft mo
menteel nog alle last om los te komen 
van de unitaire partijstrukturen En aan 
de flamingantische show van de PVV 
hoef ik geen woorden te verspillen 
Wie een polit iek zelfstandig Vlaande
ren wenst moet nu meer dan ooit 
Volksunie stemmen » 
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