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EENHEID 

Als regelmatige lezer van « Wij», VU-
kiezer — maar ook anti-Egmonter (de 
kostprijs was te hoog O — houd ik er 
aan U mijn tevredenheid uit te druk
ken voor de opname van de lezers-
bnef «Geen Alternatief» van F S uit 
Boechout 
Ik denk dat iedere VU-kiezer de 
essentie van dit artikel 100 % kan 
onderschrijven (of men nu pro of con
tra Egmont is) 
Als echte Vlamingen moeten wij — 
zeker nu — een front vormen voor 
federalisme met twee en zelfbestuur 
Tegen het FDF en de unitaristen Tin-
demans en konsoorten 
Zou het met aangewezen zijn — 
zeker nu — om de verzoening en de 
eendracht te herstellen dat de vonge 
lijsttrekkers n groots gebaar zouden 
stellen en zich zouden terugtrekken 
van deze plaatsen en meer in de scha
duw zouden treden (wij zijn toch 
anders dan de anderen O Het gaat — 
nu zeker — om ons volk en Vlaande
ren 

De kleine twistpunten tussen VU, 
VVP en VNP moeten met 'n beetje 
goede wil van «allen» kunnen opge
lost worden i Er is « geen alternatief»i 
Ten bate van ons volk een radikale 
partij en lijst i 

A D W.Brusse l 

THUISBLIJVENDE 
MOEDEflS 

Zopas vernam ik de cijfers van de ver
goeding voor thuiswerkende moe
ders in het arrondissement Antwer
pen Om deze te genieten moet men 
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zijn slachtoffer van ongeval of we
gens ziekte opgenomen in ziekenhuis 
of thuisverplegend i 
Uitkenng 150 ir per dag of per 
maand van 30 dagen 4 500 fr 
Nu stel ik mij echter de vraag, moet 
men eerst lijdende zijn om te genieten 
van deze uitkenngen'^ 
Mag ik echter zo vrij zijn U erop te wij
zen dat er nog andere gevallen zijn 
die voor deze uitkeringen in aanmer
king zouden kunnen komen 
Als suggestie zou ik graag verwezen
lijkt zien dat moeders aan de haard — 
overtuigd dat opvoeding belangrijker 
IS dan materiele welstand — met dne 
kinderen ook recht hebben op finan
ciële bijstand Weet dat de kinderen 
van vandaag onze maatschappij mor
gen behoorlijk en op menswaardige 
manier moeten besturen en handha
ven 

Voelt U het dan met als plicht, de moe
ders te steunen die deze overtuiging 
delen ' Soms echter is men verplicht 
te gaan meewerken om financiële 
tekorten, want kleding en studies 

wegen zwaar door op een maandwed-
de 
Anderen zijn zoals ik thuisblijvend, 
maar dan moet ik U toch met verha
len hoe moeilijk het is de touwtjes aan 
elkaar te knopen 
Daarom wens ik een onderzoek in het 
arrondissement Antwerpen naar de 
moeders-opvoedsters opdat zij de no
dige financiële hulp zouden krijgen 
om deze taak te vervullen en met hun 
kinderen te moeten uitbesteden aan 
derden 
Denkt U ook met dat 150 f r per dag ver
schillende moeders die stempelen uit 
noodzaak, thuis hun taak kunnen ver
derzetten ' 
Denkende ook aan het jaar van het 
k ind i 

Mevr.C.-K.,Wijnegem 

GEMANIPULEERD? 

De heer Leo Tindemans verwart blijk
baar de tnbune van de kamer van 
Volksvertegenwoordigers met het po-

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 56 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 0 5 0 / 3 5 7 4 04 

verlichting tegen betaalbare prijzen! 

voor u waren wij op de belangrijkste 
europese verlichtingsbeurzen. 
de nieuwe kreaties zijn binnen I 
maak uw keuze uit de meer dan 
duizend verlichtingselementen : 
spotarmaturen - tafel- en staan-
lampen - lees- en burolampen -
wandlichten - lantaarns -
alle moderne- en stijlverlichting -
kappen in alle maten - salontafels. 
komt de nieuwigheden eens van 
dichtbij bekijken. 
een verrassingsgeschenk ligt voor u 
bij ons klaar ! 
LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE BRUGGE « a lom gekend voor : 

* de ruime kollektie 
* de kwali teit 
•Jjt de klantendienst 
* de 2 0 jarige ervaring 

steeds aan de spits 
met de meest recente creaties 

nu ... speciale voorwaarden! 

dium van de KVS Zwaaiend met het 
negatief advies van de Raad van Sta
te bezwoer hij de kamerleden zich te 
hoeden voor avonturen waarin het 
land zou terechtkomen mocht met 
deze adviezen geen rekening worden 
gehouden 

Dat Leo nu zo zwaar tilt aan de Raad 
van State en diens adviezen slaat ons 
enigszins met verbazing Hij leverde 
immers het bewijs dat hij deze Raad 
van State volledig in de hand heeft 
toen hij aan de Walen de vernietiging 
van de taalkaders bij de ASLK door 
diezelfde Raad van State beloofde in 
ruil voor het met-aankopen van het 
Franse gevechtsvliegtuig Mirage Al
les wijst er op dat Leo ook deze keer 
de Raad van State heeft gemanipu
leerd (er worden daar immers binnen
kort benoemingen gedaan J 
Leo vecht blijkbaar met hetzelfde 
geloof «dat bergen verzet» als zijn 
partijgenoot Verroken echter met dit 
verschil dat ons aller Jan-met-de-pijp 
reeds meer dan 25 jaar tevergeefs op 
een ministerportefeuille zit te wach
ten 

F V N , Oudenaarde 

AAN EEN VRIEND 
UIT BOECHOUT 

Uw brief in «Wi j» van 2 november 
heeft me gepakt want zelfs al woon 
ik in Eisene, toch zie ik Vlaanderen en 
ons volk gaarne zo schoon en kloek 
mogelijk 
Brusselse Vlamingen weten echter 
maar al te goed dat terzake de dro
men bedrog zijn en in het veilige 
Vlaamse land beseft men dat met 
altijd 

De Vlaming, die in Brussel tussen het 
volk leeft — dus met Lode Claes, die 
in zijn bankwereldje en wat er eerDie-
dig naar opkijkt vertoeft en met Karel 
Dillen, die vergeet dat wij geen leren 
en geen Basken zijn — weet dat geen 
enkele taalwet de verfransing in Brus
sel kon tegenhouden en dat geen 
enkele traditionele plaatselijke politie
ker zich doeltreffend voor de Vlaam
se gemeenschap wilde, kon of durfde 
inzetten 

Het ging bergaf voor ons en dit zagen 
we nu zelfs al in de meeste Vlaamse 
Brusselse gemeenten 
Alleen strukturen — en die zou Eg
mont dus gebracht hebben — kon
den ons nog redden Simonet, die als 
klem ventje nog een echt Vlaams ket
je was, had niet zonder overdrijven 
van een onomkeerbare ondergang 
van het Vlaamse leven in Brussel 
gesproken 

W I J weten ook dat in Egmont bittere 
pillen zaten, maar we wijten dit vooral 
aan de traagheid van de Vlaamse kie
zers om radikaal Vlaams te stemmen 
Op een paar verkiezingen had het 
FDF bijna de volstrekte meerderheid 
in het Brusselse, maar de Vlaamse kie
zers bleven met duizenden stemmen 
voor hun verkochte traditionele partij
en 
Trouwens, duurbare vriend, als de vol
gende verkiezingen een beeld bren
gen van een volledig versnipperde 
Vlaamse politieke macht dan vrees ik 
het ergste 
Het IS mi de morele plicht van allen 
die zich Vlaamsgezind noemen (Eg-
monters en vooral anti-Egmonters) 
om nu aan de Volksunie een ware 
kans te geven om aan de onderhande
lingstafel sterker te staan dan in 1977 

L G , Eisene 

brief van de 
redaktie 

Brussel,8 november 1978 

Waarde Lezer(es). 

Twee belangrijke gebeurtenissen in 
het bestaan van "WIJ" vallen dit 
jaar samen : de abonnementenslag en 
vervroegde wetgevende verkiezingen, 
die tevens een grondwetgevend parle
ment moeten opleveren, wat de be
langrijkheid van deze verkiezingen 
verdubbelt. Uw redaktie zal dus 
een dubbele inspanning moeten leve
ren. Eensdeels de kwaliteit van 
ons weekblad handhaven met het oog 
op de werving en anderdeels ons deel 
bijdragen in de komende propaganda
slag (die duchtig wordt voorbereid ) 

Toekomende week mag U al een katern 
van acht bladzijden in 'Wij' ver
wachten, waarmee 'WIJ' de kiesstrijd 
zal inzetten. 

Deze katerns zullen telkens in 
aparte druk op grote schaal ver
spreid worden, wat meteen toch ook 
een bijzondere promotie voor ons 
weekblad zal zijn. 

Voor hun propagandaslag zullen de 
arrondissementen van deze katerns 
ongetwijfeld gebruik naken, niet 
alleen door de verspreiding maar 
ook door het overnemen in eigen 
pamfletten van dit WlJ-proza-
speciaal. 

We wensen U met deze dubbele 
opdracht veel sukses 1 

WIJ t 9 NOVEMBER 1978 
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EEN SOBERE VERKIEZINGSKAMPANJE? 
Uit recente opiniepeilingen zou blijken, dat tweederde van de bevol
king betreurt dat er verkiezingen komen. Zonder ons uit te spreken 
over de betrouwbaarheid van dergelijke peilingen verbaast het resul
taat ons alleszins n iet : de kiezer begrijpt eenvoudigweg niet, waar
om hij om de haverklap naar de stembus wordt geroepen. Alleen al 
voor de zeventiger jaren zullen dat minstens zeven verkiezingen wor
den : gemeenteraadsverkiezingen in 1970 en 1976 ; parlementsverkie
zingen in 1971, terug in 1974 en 1977 en thans weer in 1978 ; Europe
se verkiezingen in 1979. Gezwegen dan nog van de sociale verkiezin
gen... 

Deze elektorale Sint-Vitusdans 
waarin het land om de haverklap 
mee moet hotsen, heeft katastro-
fale politieke, sociaal-ekonomi-
sche en financiële gevolgen. De 
gewone burger — waarom het 
allemaal heet te gaan — zal dit 
keer méér dan ooit met weerzin 
zitten aankijken tegen de geld-
smijterij die iedere verkiezings-
stnjd IS. Men kan hem geen onge
lijk geven ! Er gaan dan ook stem
men op om aan te dringen op een 
sobere verkiezingscampagne. 

laatste week vóór de verkiezin
gen komen er dag aan dag twee 
politieke Uitzendingen op het 
scherm. Het leeuweaandeel van 
de zendtijd en de meest geschik
te data — bvb de allereerste en 
de allerlaatste partijpolitieke uit
zending — heeft de CVP zichzelf 
toegekend. Schaamteloos legt 
men beslag op mikro en camera, 
zonder dat de kijker of de luiste
raar daar ook maar één enkel ver
weer tegen heeft Met objektieve 
informatie over de partijen en hun 

De burger 
zal 
we/ betalen 
W e vrezen echter, dat ze niet zul
len gehoord worden. 
De verkiezingscampagne is nog 
niet eens begonnen en reeds 
heeft zich een betekenisvol inci
dent voorgedaan. De Raad van 
Beheer van de BRT heeft, meer
derheid tegen minderheid, de ver
deling van de politieke zendtijd op 
radio en tv tijdens de verkiezings
campagne beslist. Het wordt een 
inflatie van partijpolitieke uitzen
dingen : op drie weken tijds zullen 
er minstens een dertigtal zijn. De 

standpunten heeft dat allemaal 
bitter weinig te maken. De verkie
zingsstrategen van de CVP heb
ben al lang gekozen voor een 
andere weg dan die van informa
tie en voorlichting: zij doen aan 
«image-building», zoals dat heet 
Dat IS een andere term voor her
senspoeling en psychologische 
beïnvloeding volgens de wetter 
van de alleenzaligmakende com
merciële publiciteit. 
De omvang die de verkiezings
campagnes van de partijen geno

men hebben, komen niet alleen 
neer op een miljoenenverspilling 
maar zijn tevens een bedreiging 
voor de demokratie. Bij deze be
denkelijke evolutie geeft de CVP 
de toon aan. Ze doet al lang niet 
meer aan voorlichtingscampag
nes, maar «verkoopt» een 
« merk » • dat is dan de foto en de 
gladde publicitaire slogan. 
Onze verkiezinqswetgeving is 
zorgvuldig en behoedzaam opge
steld om het beginsel «iedereen 
gelijk aan de dijk» te doen nale

ven. Zo worden onder meer de 
nummers bij loting getrokken: de 
kleinste partij heeft evenveel 
kans om nummer één te trekken 
dan de grootste. Dit gelijkheidsbe
ginsel wordt door de miljoenen-
campagnes scheefgetrokken. 
Wie betaalt dat allemaal ? Bij cam
pagnes als die van de CVP gaat 
het om dergelijke astronomische 
bedragen, dat het niet meer kan 
komen uit de giften van de leden, 
de militanten en de bevoegde sym-
patizanten. Het is een publiek 
geheim dat firma's en financiële 
instellingen gebrandschat wor
den voor vaak adembenemend 
hoge bedragen. Af en toe ziet 
men even het topje van deze ijs
berg en worden firma's, die grote 
staatsopdrachten hebben gekre
gen, teruggevonden op steunlijs-
ten. Dit leidt tot onrechtstreekse 
vervalsing van de demokratie. 

Er is ook de rechtstreekse. Door 
de «imago «-campagnes worden 
politieke figuren opgebouwd tot 
een maat en een omvang, die zij
zelf niet hebben. Het worden sym
bolen, gekozen door en grootge-
maakt volgens de normen en de 
metodes van de reklamewereld 

De verkiezing krijgt het karakter 
van een soort referendum, voor 
of tegen een persoonlijkheid. De 
uitslag van het referendum is in 
alle geval, dat de stemmen zoveel 
mogelijk op één naam gekoncen-
treerd worden en dat de man in 
kwestie dan ook moet dienen als 
de enig-mogelijke eerste-minister. 
Van een kandidaat-eerste-minis-
ter wordt steeds minder ver
wacht dat hij een staatsman zou 
zijn, iemand met verantwoordelijk
heidszin en een stevig stel politie
ke hersenen. Steeds meer moet 
hij een «imago» hebben, «chans-
matisch» zijn en «goed overko
men». Zo gebeurt het dan, dat 
een regeringskoalitie gezegend 
wordt met een premier die mets 
moet hebben van die koalitie en 
mets van zijn eigen regeerpro
gramma. 

En zo vrezen we, dat het pleidooi 
voor een sobere verkiezingscam
pagne eens te meer met zal 
gehoord worden. Ook in deze 
onheilzame evolutie botst men op 
de naam Tindemans . 

Volgend / aa r zal het een 
kwarteeuw geleden zijn dat de 
Volksunie gesticht werd. Terug
blikkend over die vijfentwintig 
jaar is de afgelegde weg on tzag-
wekkend. _ 
In de tweede helft der vijftiger 
jaren zat één enkele eenzame 
Vlaamsnationale volksver
tegenwoordiger in het parle
ment. Voorbode van een nieu
we politieke macht of folkloris
tisch overschot van het verle
den ? Vanuit de welgevulde 
banken der toen nog stuk voor 
stuk nationale partijen keek 
men er minachtend of hoog
stens meewarig op neer. Het 
woord federalisme was, behal-

De inzet 
der 

verkiezingen 
ve voor die éne, onzindelijk en 
volkomen taboe. 
Sindsdien zijn de CVP en de 
PSC een eigen weg gegaan, 
viel de liberale partij uiteen in 
men weet nog steeds niet pre
cies hoeveel stukken en heeft 
zopas de gewelddadige scheu
ring bij de socialisten het pro
ces van de opsplitsing der poli
tieke groepen voltooid. Federa
lisme « avant la lettre ».- de par
tijpolitieke strukturen hebben 
zich sneller aangepast dan de 
staatsstrukturen. Zoals een ka
rikaturist het dezer dagen te
kende blijven er in België 
maar twee nationale instel
lingen meer over: het konink
lijk huis en de kommunisti-
sche partij... 

De Volksunie is een van de fun
damentele faktoren en de mo
tor geweest van de totale herte
kening van het polietieke land
schap. Zijzelf is trouwens bij 
deze hertekening niet onbe
roerd gebleven. De mentale 
overgang van oppositiegroep 
naar deelneming aan het be
wind, die iedere partij eens 
moet doormaken, is afge
sloten. Het ging niet pijnloos, 
maar de partij heeft de schok 
doorstaan. Ze heeft getoond 
dat ze, ook in moeilijke en min
der populaire omstandighe
den, een verantwoordelijk-
heidspartij is die bekwaam 
bleek om in een koalitie baar 
man te staan. 

De bladzijde van het Gemeen
schapsakkoord is omgedraaid. 
De Volksunie zag er de moge
lijkheid in om de Vlaamse 
staat, hoe onvolkomen nog, on
herroepelijk te maken: een 
duidelijk ' point of no returns-
en de aanzet naar een volledi
ge politieke en sociaal-ekono-
mische autonomie. Nu deze fa-
ze voorbij is gaan we met vrije 
handen, eensgezinder dan 
ooit, de toekomst tegemoet. De 
staatshervorming mag niet be
perkt blijven tot de domeinen 
van het Gemeenschapsak
koord: ze moet verruimd en 
verdiept worden in sociaal-
ekonomische richting, met fis
kale bevoegdheid en autono
mie van het kredietwezen, ze 
moet alle bevoegdheden bevat
ten die essentieel zijn voor een 
volwaardig autonoom leven 
van de gemeenschappen in fe
deraal verband. Ze moet onver
minderd gelden in heel het 
Vlaamse gewest en voor de 
Brusselse Vlamingen. 
Dat is, wat ons betreft, mede 
de inzet van de verkiezingen. 
Deze verkiezingen zullen be
vestigen dat de Volksunie een 
onontwijkbare machtsfaktor 
is, niet weg te werken uit 
Vlaanderen en niet weg te den
ken uit de politieke strijd voor 
zelfbestuur. 

T.V.O. 

9 NOVEMBER 1978 
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Geen hinderpalen 
voor een voly>faardige Vlaamse staat 
De verkiezingskoorts begint stil
aan om zich heen te grijpen De 
eerste affiches de eerste slogans 
en elektorale nummertjes wor
den op de kiezer afgevuurd We 
zitten volop in een pre-elektorale 
periode 

Deze verkiezingsaanhef mag on
ze aandacht evenwei niet aflei
den van het politieke forum waar 
momenteel de fundamenten voor 
het Vlaanderen van morgen wor
den aangedragen En Vlaanderen 
mag hierbij niet een tweede maal 
verrast worden Iedereen herin
nert zich immers dat de regering 
Tindemans-I het parlement huis
waarts stuurde zonder te zorgen 
dat het nieuwe parlement grond
wetgevende bevoegdheid zou 
hebben Dit mag niet opnieuw 
gebeuren i 

De aangeduide artikels die voor 
herziening vatbaar zijn — meer 
dan 50 — scheppen een voldoen
de ruim kader om een staatsher
vorming in federalistische zin uit 
te bouwen De oprichting van een 
Vlaamse staat in de werkelijke 
zin van het woord wordt morgen 
een reële mogelijkheid De midde
len daartoe zullen in ieder geval 
voorhanden zijn 
De afwezigheid van de artikelen 
59bis en 107 quater betekent 
geen hinderpaal voor een goede 

staatshervorming Zij zijn hele-
1 naai geen basisvoorwaarde voor 
een autonoom Vlaanderen, waar
in ook de Vlaamse Brusselaars 
een plaats hebben 
Artikel 59bis dateert van 1970 en 
erkent de kulturele autonomie 
van de nederlandstalige en frans-

se vrijzinnigen de waarborgen te 
geven die zij terecht vragen 
moet er een Vlaams schoolpakt 
komen ter vervanging en aanvul
ling van het nationaal schoolpakt 
Aan de materies die met de 
schoolvrede te maken hebben, 
zal dus met geraakt kunnen wor-

kunnen immers zonder meer de 
begroting van Onderwijs tot zich 
trekken Die mogelijkheid bestaat 
sinds 1971 De CVP heeft daar
voor nooit geijverd, terwijl de vrij
zinnigen er uiteraard niets voor 
voelden Maar de mogelijkheid be
staat en onder het voorzitter-

ARTIKELS 59 BIS 
en 

107 QUATER • • • 

talige gemeenschap Iedereen is 
het erover eens dat deze kulture
le autonomie moet uitgebreid wor
den tot de zogenaamde persoons
gebonden materies Struikelsteen 
IS evenwel de federalizenng van 
het onderwijs Die stuit immers op 
het spijtige, maar begrijpelijke ver
zet van de vrijzinnigen in Vlaande
ren uit vrees voor een ideologi
sche minonzenng Om de Vlaam-

den bij de opstelling van een nieu
we grondwet 

Op de andere vlakken blijft de uit
breiding van de kultuurautonomie 
uiteraard gewaarborgd Daaren
boven IS, wanneer de politieke wil 
daartoe aanwezig is de federali
zenng van het onderwijs ook 
mogelijk zonder een herziening 
van art 59bis De Kultuurraden 

schap van M Coppieters is de 
eerste stap in die richting gezet 

Onduidelijkheid heerst er tevens 
rond artikel 107 quater Inhoude
lijk IS dit een zeer eenvoudig arti
kel Het stelt dat er in ons land 
drie gewesten zijn Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel Over de 
onderlinge verhouding tussen de
ze gewesten wordt met geen 

woord gerept Men kan met dit 
artikel dan ook alle kanten op 
Het laat o m toe de gewesten zo 
in te richten dat de twee grootste 
van een totaal andere orde zijn 
dan het derde kleine, Brussel 

Het behoud van artikel 107 qua
ter IS geen hinderpaal voor het uit
bouwen van een volwaardig fede
ralisme, voor zover uiteraard de 
wil aanwezig is de drieledigheid 
om te buigen naar een tweeledig
heid En sinds 1971 heeft de 
Volksunie aangetoond dat, on
danks 107 quater de tweeledige 
staatshervorming kan worden 
doorgevoerd op voorwaarde dat 
de gemeenschaps- en gewestra
den en de respektievelijke rege
ringen zoveel mogelijk samenval
len In de wet Perm was dat met 
het geval ' 

Uiteraard zou het vatbaar stellen 
voor herziening van dit artikel een 
doorzichtiger oplossing zijn Maar 
dan moet men wel bedenken dat 
voor een wijziging ervan een 
tweederde meerderheid vereist 
IS 

Kortom, indien de grondwetsher
ziening tot stand komt zoals ze 
thans voorzien is — met inbegrip 
van de met-wijziging van art 59 
bis en 107 quater — dan is een 
volwaardige federalizenng met 
twee mogelijk 

Staten-generaal: 

Pleidooi voor ifsicast- politiële? 
Vorig weekend kwam een soort Staten-Generaal van het anti-Eg-
montkomitee bijeen in Brussel Het werd een belangwekkende 
gebeurtenis, die evenwel te nadrukkelijk door notaris Paul Daels 
omschreven werd als een « feestelijke begrafenis > 
De « beginselen van de Vlaamse beweging in verband met de staats
hervorming ' werden aan de ingang van de kleine Magdalenazaal uit
gedeeld aan de vijfhonderd nieuwsgierigen, en achteraf zonder stem
ming bij handgeklap door de aanwezigen (een applausmeter was m 
de zaal niet aanwezig) goedgekeurd 

Herhaaldelijk heeft VU-voorzitter Hu
go Schiltz als eerste gepleit voor de 
bijeenroeping van een Staten-Gene
raal van de Vlaamse beweging Die 
ruime politieke raadpleging gedach 
tenwisseling en opbouwende polemie
ken zijn er vorige zaterdag op de Sta
ten Generaal hoegenaamd met tot 
stand gekomen 
Immers de manifestatie was vooral 
toegespitst op de proklamatie van 
een ex-cathedra-programmarede het 
werd hoe dan ook een politieke show 
OD die biieenkomst werden de 
Vlaams-radikale eisen terecht op een 
rijtje gezet terecht en gepast want 
sommige invloedrijke politieke mach 
ten in dit land hebben nog zulke unita 
ristische reflex dat het eisenpakket 
van de Vlaamse Beweging nu reeds 
jarenlang in het parlement vertolkt 
door de Volksunie met alle mogelijke 
grondwettelijke of andere Belgicisti 
sche argumenten weggewuifd wordt 

Ruim werkveld 
Dat die Staten-Generaal vong week
end in de kleine Brusselse Magdalena
zaal volgens voorzitter Verhulst van 
het Vlaams Overlegcentrum een «u( 
ting IS van het levend geweten van 
Vlaanderen » noteren Vlaams-nationa
listen met genoegen maar ook met 
spijt 
Want men moet ook alle politieke 
kaarten op tafel willen leggen En 
zulks IS vonge zaterdag hoegenaamd 
met gebeurd 
Allereerst werd de politieke bijeen 
komst ten onrechte een Staten-Gene
raal geheten het bleef bij een politiek 
onderonsje van anti-Egmonters en er 
werd nauwelijks in openbare vergade-

nng gediskussieerd over de achteraf 
gepubliceerde beginselverklanng 
Een Staten Generaal van de Vlaamse 
Beweging waar bijvoort>eeld ook de 
grote sociale organizabes zouden bij 
betrokken zijn blijkt dus vooralsnog 
niet voor morgen 

De programmarede van het anti-Eg-
montkomitee is bovendien zo alge
meen van termen dat zij mets nieuws 
inhoudt 
Het redaktiekomitee van die tekst is 
ovengens duidelijk alle belangnjke po
litieke aspekten van de staatshervor
ming uit de weg gegaan er werd met 
precies aangeduid op welke wijze het 
nu mogelijk moet zijn om vanuit de 
huidige grondwettelijke strukturen het 
tweeledig federalisme in dit land ge
stalte te geven 

Van een echte Staten-Generaal zou 
men toch krachtlijnen mogen ver
wachten om de drieledige voorlopige 
gewestvorming om te buigen naar vol
waardig federalisme 
Onaanvaardbaar is bovendien dat de 
Vlaamse kuituur- en strijdvereni-
gingen suggereren dat de volgende 
regering de staatshervorming zou la
ten rusten en allereerst uitsluitend de 
sociale en ekonomische problemen 
zou aanpakken 

Hoe veel en hoe hard is er destijds 
met geprotesteerd in Vlaanderen te
gen zulke «ijskastpolitiek » ' 
Indien een regenng die de staatsher
vorming met in haar verklaring schrijft 
na de verkiezingen zou tot stand 
komen dan moet men wel in Vlaande
ren beseffen dat nog maar eens een 
konstituante ongebruikt kan blijven 
Het nieuwe parlement zal immers 
grondwetgevende bevoegdheid heb

ben die bevoegdheid is met nodig om 
lil parlementaire kommissies vnjblij 
vend te praten over alle mogelijke 
zienswijzen omtrent de staatshervor
ming 

Ovengens ook zou het anti-Egmont-
komitee in een voorlichtingscampag 
ne in Vlaanderen wel eens kunnen 
verduidelijken wat zich op dit ogenblik 
in Brussel op politiek vlak afspeelt 

Er werd in de voorbije dagen veel uit
gepakt met grondwettige bezwaren 
tegen de voorgenomen staatshervor 
ming maar op welke ondemokrati 
sche wijze oefent bijvoorbeeld de 
Brusselse agglomeratieraad momen
teel haar macht uit ' Reeds geruime 

tijd terug werden verkiezingen van dit 
Brussels gewestelijke orgaan uitge
steld in afwachting van de staatsher
vorming 

Kan tiet de bedoeling van de Vlamin-
geti zijn dit politiek orgaan op dergelij 
ke ondemokratische wijze nog langer 
te laten voprtwerken' Daar werd 
vonge zaterdag op de Staten-Gene 
raal met geen woord over gerept 

En tenslotte moeten we vaststellen 
dat er voor de Vlaamse strijd- en kul 
tuurverenigingen op politiek gebied 
nog een ruim werkveld onaangeroerd 
blijft liggen 

Zouden via het vrijwel inaktieve 

(Foto Belga) 

Vlaams Overlegcentrum geen terrein-
verkennende kontakten kunnen ge 
legd worden met de politieke even 
knie (bijvoorbeeld MPW) in Wallonië 
en dat op basis van de recent vrijge 
geven programmarede ' 

Zouden de Vlaamse strijd en kultuur-
veremgingen en vooral de drie grote 
fondsen de Vlaamse gemeenschap 
met best voorbereiden op een nieuw 
schoolpakt waardoor de federalize
nng van het onderwijs vergemakke
lijkt zou kunnen worden met alle 
garanties voor een verdraagzaam plu
ralistisch Vlaanderen "̂  

Met een ijskastpolitiek is de Vlaamse 
Beweging met gediend (hds) 
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t^Onverpoosd 

aan Vlaamse staat voortbouwen" 

Maurits 

Coppieters 

« De voorzit ter van de 
Kulturraad dient een neutrale 
figuur te zijn, die boven het 
polit iek gewoel staat en boven 
de partijen. Zi jn taak bestaat 
erin de beslissingen van de 
Kultuurraad uit te voeren, maar 
niet persoonli jke initiatieven te 
nemen. Dat zal de heer 
Coppieters nog moeten leren.» 
Uef Claes In « Het Volk >.) 

Zijn eerste brief aan premier 
Tindemans, om aandacht te 
vragen voor de nijpende situatie 
van het nederlandstalig onderwijs 
te Brussel, verstomde de 
Wetstraat-joernalisten inderdaad 
met verbazing. De nieuwe 
voorzitter van de Nederlandse 
Kultuurraad, Maurits Coppieters, 
stapte immers af van de stelregel 
dat de voorzitter van een 
parlementaire vergadering de 
werkzaamheden van de instelling 
begeleidt, en als hij dan al het 
woord neemt, zich beperkt tot 
wat nietzeggende volzinnen. 
Maunts Coppieters heeft op de 
dag van zijn verkiezing als 
voorzitter meteen de Vlaamse 
parlementsleden en gans de 
politieke wereld duidelijk gemaakt 
dat hij korrekt wil optreden als 
voorzitter van de Vlaamse 
kultuurraad, maar dat dit niet 
wegneemt dat hijzelf aanstuurt 
op een dynamisch beleid. 
in het voorbije anderhalf jaar 
heeft hij, als Vlaams-nationalist, 
op originele wijze zijn politiek 
streven kracht bijgezet. En niet 
zonder sukses. Een 
belangwekkend resultaat is bv.lat 

de onderwijsbegroting als 
primeur aan de Kultuurraad 
voorgelegd wordt. 

Dinamisme 
De kalender van de werkzaamhe
den, initiatieven, tussenkomsten, 
toespraken van Maurits Coppie
ters IS indrukwekkend. Zijn 
waarschuwing aan de premier 
om het Nederlandstalig onderwijs 
te Brussel niet te laten verkomme
ren, dateert amper drie dagen na 
zijn verkiezing tot voorzitter... 

Uit zijn verdere opgemerkte 
tussenkomsten herinneren we 
aan de beëdiging van de leden 
van de Vaste Nationale School-
paktkommlssie, het pleidooi voor 
een kultureel verdrag tussen 
Vlaanderen en Wallonië, de 
amnestieboodschap aan de 
Vlaamse kranten, de huldegroet 
aan Wies Moens, de klacht tegen 
het grootwarenhuis Inno-BM te 
Ternat, een brief aan de eerste-mi-
nister in verband met de natuur
bescherming In de Kempen, een 
ten onrechte feibespotte brief 
aan de direkteur van de Ronde 
van Frankrijk, het pleidooi voor 
een samenhangend mediabeleid, 
zijn 11 jull-toespraak voor de 
radio, pleidooi voor een taalpoli-
tiek voor Vlaanderen, en zijn 
pleidooi voor de tederalizering 
van het ontwikkelingsbeleid... 
Zoveel politiek dinamisme was 
men van de voorzitter van een 
parlementaire assemblee in dit 
land inderdaad blijkbaar niet 
gewoon. Maurits Coppieters 
heeft daarbi] geen enkel lid van 

de Kultuurraad voor het hoofd 
gestoten ; men is ook In andere 
politieke kringen In hem een 
goede gids en beschermer voor 
de Vlaamse gemeenschap gaan 
zien. 

En de ergernis die Coppieters 
dan al wekte In behoudsgezinde 
kringen, ter gelegenheid van 
bijvoorbeeld zijn ondubbelzinnige 
afkeuring om 150 jaar België met 
prestigeprojeKten op de taal
grens te vieren, had niets dan 
positieve resultaten voor gevolg. 

Zijn Invloed in ruime kringen 
dankt Coppieters in belangrijke 
mate aan zijn Indrukwekkende 
beheersing van de kunst der 
welsprekendheid. Dit talent, dit 
charisma, bracht en brengt hem 
op het spreekgestoelte van tallo
ze verenigingen In alle hoeken 
van Vlaanderen, én In het buiten
land. 
In de kamer en in de senaat hield 
Maurits Coppieters herhaaldelijk 
opmerkelijke redevoeringen over 
de problemen van het onderwijs, 
de kuituur, de jeugdbescherming, 
de buitenlandse politiek, de 
ontwikkelingssamenwerking, de 
bescherming van het leefmilieu. 
Zeer ter harte gaat hem ook het 
goed funktioneren van de parle
mentaire instellingen Bij het tot 
stand komen van de Nederland
se kultuurraad heeft hij zich als 
fraktieleider van de V U bijzonder 
Ingespannen om de verwach
tingen die in de eerste Vlaamse 
parlementaire instelling werden 
gesteld, in vervulling te doen 
gaan. 
Al dat politiek streven heeft 

Maurits Coppieters niet terzijde 
gelegd toen hij voorzitter werd 
van de Nederlandse Kultuurraad, 
wel integendeel. 

Medemenselijkheid 
Politiek Is voor Maurits Coppie
ters « vormgeving van de 
medemenselijkheid ». Hij Is zich 
terdege bewust van de beperkte 
mogelijkheden van het politieke 
handelen. Voor de Vlaamse 
emancipatie acht hij demokratize-
rlng en vernieuwing van onder
wijs en vormingswerk even 
belangrijk. 

Daarom pleit hij voor tolerantie 
en openheid. Hij behoort tot het 
soort politici voor wie het telkens 
weer kiezen is tussen de studeer
kamer en het politiek dagwerk. 
Niet alleen op politiek vlak heeft 
men de ernst en de degelijkheid 
van Coppieters' beleid m de 
voorbije maanden tastbaar 
aangevoeld. 

De voorzitter van de Kultuurraad 
pakte uit met een personeelsbe
leid waarin de « vormgeving van 
de medemenselijkheid » al even
zeer in konkrete afspraken tot 
uiting kwam ; onder zijn stuwing 
werd In de kultuurraad een 
personeelsraad verkozen. 

Als morgen, na pijn en leed, het 
Vlaams parlement geboren wordt 
dan zal de politieke wereld 
beseffen dat dit mogelijk is 
geworden met de onverpoosde 
stuwing van onder meer Maurits 
Coppieters. Hij Is geen lintjesknip-
per, maar wel een charismatisch 
Vlaams voorvechter. > 

V/ooffis-Woo/s 

kultureel verdrag 
'Ik stel voor dat er nu 
reeds, na goedkeuring door 
de kultuurraden, tussen on
ze kultuurgemeenschappen 
kontrakten worden afge
sloten. 
— een kontrakt tussen de 

BRT en de RTB inzake 
de informatie over onze 
gemeenschappen; 

— een kontrakt tussen de 
ministers van nationale 
opvoeding over het taal
onderwijs ; 

— een kontrakt tussen de 
ministers van kuituur 
over kulturele uitwisse
ling. 

De uitvoering van deze kon
trakten kan geschieden 
door gemengde kommis
sies, benoemd door de kul
tuurraden. 
Met de ervaringen die wij 
bij de uitvoering van deze 
kontrakten opdoen zullen 
wij straks, bij het tot stand 
komen van een kultureel 
verdrag, niet voor een onbe
schreven blad staan. 
De bedoeling van een kultu
reel verdrag is met de ver
dragspartner tot een ont
moeting te komen op al die 
terreinen, waar men een ei
gen inbreng meent aan te 
treffen in het beschavings
proces. 

Het gaat om veel meer dan 
om kuituur in de enge tradi
tionele zin. Het gaat om de 
vormgeving van de mense
lijkheid. Daarin heeft elke 
kuituur een eigen en onver
vangbaar aandeel 

Onze Vlaamse kijk op de 
franstalige kultuurgemeen-
schap is waarschijnlijk al te 
zeer beperkt door het ima
ge dat de Brusselse media 
ervan scheppen. 
Anderzijds is het zeer de 
vraag of de meerderheid 
van onze franstalige mede
burgers wel enig zicht heb
ben op de Nederlandse kui
tuur in België. 

In het België der gemeen
schappen dat uit het revolu
tionaire Egmontakkoord 
kan groeien zou een kultu
reel verdrag tussen Vlaan
deren en Wallonië bakens 
verzetten, muren van onbe
grip slopen en de weg ope
nen naar een betere samen
leving. 
Zo bereiden wij ook ons 
optreden in Europa voor 
waar wij voor dezelfde pro
blemen zullen staan.» 

(In een toespraak op 20 novem
ber 77, voor « Band », In Wallo
nië). 
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VIC ANCIAUX 
•„doét wat aan welzijn 
van Brusselse Vlamingen 

Op een moment dat de kans voorlopig is verkeken om spoedig 
stevige politieke instellingen in handen van de Brusselse Vlamingen 
te geveu, en dat velen nog de mond vol hebben over 
onvolkomenheden in de federale blauyvdruk, werkt staatssekretaris 
Vic Anciaux onverpoosd voort om met konkrete initiatieven de 
sociaal gehandicapten m het Brusselse een stevige helpende hand 
te geven 
BIJ wijze van voorbeeld halen we twee belangwekkende 
verwezenlijkingen aan de opening van een informatiecentrum voor 
huisvesting in Brussel, en de verspreiding van een gids voor de 
Vlaamse gepensioneerden in de hoofdstad 

Het eerste is gebeurd in samen
werking met het Nationaal Insti
tuut voor de Huisvesting de gids 
voor de derde leeftijd kreeg een 

goede vorm door toedoen van de 
NCC-akademie voor de derde 
leeftijd 
In de «Woon-Info-Brussel» (Kei-

zerslaan 15) kan iedereen terecht 
die huisvestingproblemen heeft 
Dit centrum is gegroeid vanuit de 
vaststelling dat de vele maatrege
len die door de overheid worden 
getroffen om de huisvesting
toestand te verbeteren hun doel 
met bereiken 

«Het systeem van toekenning 
van allerlei premies blijft in reali
teit een dode letter als men de 
bevolking met er toe kan aanzet
ten om daadwerkelijk een be
roep te doen op de mogelijke gel 
delijke tussenkomsten » 
« Woon-lnfo » zal niet alleen infor
matie geven aan de brede laag 
van de bevolking maar ieder die 
het wenst kan er ook daadwerke
lijke hulp krijgen Wanneer bij
voorbeeld vastgesteld wordt dat 
iemand recht heeft op een of 
andere premie dan wordt zijn 
aanvraag ter plaatse meteen inge
vuld Sociale gevallen zullen 
voortaan ook deskundig bege
leid worden hiervoor zullen maat
schappelijke assistenten inge
schakeld worden 
BIJ de gelegenheid van de ope
ning van dit « Woon-lnfo » maakte 
V I C Anciaux ook nog bekend dat 
het zijn voornemen is een koop-
vernieuwingspremie in te voeren 
een innovatie in de immobilienwe-
reld 

Geen getto's 
Een ander opmerkelijk initiatief is 
dus de verspreiding van een zeer 
handige en degelijke gids voor de 
Vlaamse gepensioneerden 
V I C Anciaux lichtte de krachtlij
nen voor een vernieuwd bejaar
denbeleid toe bij de voorstelling 
van deze gids 
Tot voor kort stelde men vast dat 
de meeste voorzieningen de be
jaarden als het ware verplichtten 
zijn leefmilieu te verlaten met alle 
negatieve gevolgen van dien des
integratie vereenzaming ver
vreemding apatie 
V I C Anciaux stelt dat bij uittwer-

'V^oor gepen sinOnaer "-
éBTi u i t de B r u s s e l s e 
agg lomera t i e • 

king van nieuwe initiatieven voor
zien in de wet van 27 juni slechts 
een oogmerk kan vooropstaan 
er voor zorgen de bejaarde zo 
lang mogelijk thuis of in gezel
schap van zijn verwanten en 
vnenden te laten Indien wegens 
een ernstige ziekte handicap of 
om andere redenen de bejaarde 
toch aangewezen is op een instel
ling dan dient uitgekeken te wor
den naar een aangepaste kollek-
tieve voorziening die zoveel mo 
gelijk moet openstaan voor het 
wijkleven 
V I C Anciaux wijst bejaarden-get
to s van de hand en streeft naar 
noq meer maatregelen om het 

« ouder worden » deskundig te be
geleiden vooral in een grootstad 
als Brussel 
Het volstaat met alleen politieke 
maatregelen uit te broeden om 
de vlucht uit Brussel (ook van 
heel wat autochtone Vlamingen) 
tegen te gaan 
Ook op het vlak van de welzijns
zorg verdienen de Brusselse Vla
mingen alle Brusselaars passen
de steun V I C Anciaux wacht Niet 
op het resultaat van de politieke 
poespas hij doet wat aan de wel
zijnszorg voor de gepensioneer 
den voor de huisvesting van de 
minderbegoeden voor de Brus 
selse Vlamingen i 

Achter 

schermen 

Nuttige polarizatie 
Men begint zo stilaan klaarder 
te zien in de elektorale opstel
ling en de verkiezingstaktiek 
van de verschil lende partijen 
Andre Cools heeft reeds zijn 
hoofd van Jut gevonden hij 
ontbindt al zijn duivels tegen 
de CVP en Tindemans Deze 
taktiek is de CVP met onwel
gevallig hoe meer Cools be
weert dat Tindemans een fla-
mingantische imperialist is, 
hoe meer de CVP de umtarist 
Tindemans kan verkopen als 
een Vlaamsgezinde held Op 
haar beurt blijkt de CVP, bli j
kens haar ledenblad «Zeg», 
ook hoofdzakelijk op Andre 
Cools te mikken 
De strategen die achter dit 

spelletje zitten, hebben een 
verrassend resultaat op het 
oog De polarizatie Tindemans-
Cools IS voor beiden nuttig ze 
kunnen mekaar geen enkele 
Stem afpakken, omdat ze ope
reren ieder in een verschil lend 
landsdeel Ze kunnen mekaar 
stemmen bezorgen, in de mate 
dat ze mekaar betitelen als de 
stoute kampioenen enerzijds 
van de Vlaamse en anderzijds 
van de Waalse zaak 

Versterkt door de stembusuit-
slag zou voor hen beiden de 
situatie gemakkelijker worden 
Cools IS namelijk in de eerste 
plaats vooral geïnteresseerd 
in een drieledige gewestvor
ming En deze drieledige ge
westvorming geniet oook de 
voorkeur van Tindemans, die 
ze reeds in zijn grondwet van 
1971 liet inschrijven 
De schijn is in de polit iek vaak 
in twee delen uiteengevallen 
IS Maar de partijkas met Die 
zou zich in haar geheel in het 
bezit van Andre Cools bevin
den 

En de socialistische solidari
teit over de taalgrens heen, 
nou, die speelt met meer mee 

Wie heeft de kas ? 
Naar verluidt zou BSP-voorzit-
ter Van Miert niet onbezorgd 

de verkiezingsstri jd tegemoet 
zien Zijn partij zou namelijk 
voor een harde financiële dob
ber staan De spaarbussen m 
de Volkshuizen zullen tot op 
de bodem leeggehaald moeten 
worden om de kampanje te hel
pen betalen 
Van waar deze plotse financië
le z o r g e n ' Het heet dat de 
social ist ische partij weliswaar 
helemaal anders dan de werke
li jkheid 

De meest 
geliaasten 

De meest gehaasten om naar 
"erkiezingen te gaan zijn de 
CVP'ers Eigenaardig genoeg 
wordt deze haast hen met inge
geven door een gevoel van 
triomfalisme of zekerheid, 
maar integendeel door een kna
gende onzekerheid 
Z IJ vrezen namelijk het VdB-ef-
fekt De regenngssti j l van Van 
den Boeynants is een levens
groot kontrast met die van Tin
demans de huidige premier 
beslist snel, praat weinig en 
neemt de leiding als dat nodig 
IS Het zou de kiezers wel eens 
kunnen opvallen dat regeren 
ook anders kan dan wat Tinde
mans deed De gewezen eerse-
minister nam nooit beslissin

gen, liet anderen de kastanjes 
uit het vuur halen en holde om 
de haverklap met zijn porte
feuille naar de koning Naast 
de aanpak van VdB is de bleke 
figuur Tindemans aan het ver
vagen en vermindert het effekt 
van zijn gedramatizeerd heen
gaan en zijn zogenaamd charis-
me iedere dag 
Daarom dus is de CVP ge
haast En spreekt ze niet meer 
van «eerbied voor de rechts
staat» Omdat de CVP abso
luut 17 december wil halen, 
moet de grondwet maar voor 
herziening vatbaar verklaard 
worden in parlementaire dag
en nachtzittingen Zoals Hugo 
Camps schreef in het « Belang 
van Limburg» dit is met meer 
de karwats maar de ijzeren 
kalender 

Achter 

schermen 

H A P P I G INTERPELLEREN 

«Ook onze «Vlaamse» minister 
Geens speelt het spelletje mee 
van de verfransing van de rand
gemeenten Vorige week werden 
de belastingdiensten voor Sint-
Genesius-Rode ook afgehaakt 
van Halle en werden ze onderge
bracht bij Brussel Geen haan 
kraait erover, maar zo worden 
de randgemeenten geruisloos 
verbrusseld Zelfs met de mede
plichtigheid van een Vlaamse mi
nister » 

Zo schreef de « Gazet van Ant
werpen » We wisten niet dat 
deze krant ministers m de redak-
tie heeft, maar het is wel fijn ook 
eens m een Vlaamse krant een 
echo op te vangen van bedenke
lijke ministeriele beslissingen 
van CVP-excellenties Men wil 
niets geweten hebben van on
enigheid binnen de CVP, maar 
een CVP-minister niet van de 
minst belangrijke, bewerkt inmid
dels toch maar een bedenkelijke 
decentralizatie van diensten ter
wijl CVP-burgemeesters m Over-
ijse en Dilbeek nu met luide 
trom ten strijde trekken tegen 
de verfransing Daarover kan 
kamerlid Hugo Weckx mis
schien spoedig eens happig in-
terpelleren ' 
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Gedurfd sociaal beleid gevraagd 

Dringende maatschappelijke 
zekerheid herstellen 

Achter 

schermen 

We zouden thans het eerste lus
trum van onze ekonomische kri-
sis kunnen vieren. In die vijf jaar 
van ekonomische krisis zijn wij 
thans aan onze derde verkiezings-
beurt toe. Als het v^aar zou zijn 
dat alle goede dingen uit drie 
bestaan, dan is thans het ogen
blik gekomen om voor een kwart 
van onze medeburgers de socia
le onzekerheid weg te werken. 
In haar vorig verkiezingsprogram
ma stelde de Volksunie aangaan
de een gedurfd sociaal beleid: 
«wie kan betaalt, wie het nodig 
heeft ontvangt». Daarvoor ziet 
de VU een brede sociale plan
ning die gelijke levens- en ont
plooiingskansen geeft aan ieder
een. In haar opties voor een 
alternatief sociaal-ekonomisch 
beleid schreef de VU dat de her
oriëntering van het sociaal be
leid niet langer kon uitgesteld 
worden. Het heette toen de hoog
ste tijd te zijn om de heilige koe 
van de verworven rechten een 
kopje kleiner te maken. 
Maar blijkbaar krijgt dat ondier in 
de keuring niet de nodige stem
pels voor de maatschappelijke 
slachtbank. Ofwel wil elke vee
houder de koe van de andere 
sociale partner laten slachten. In 
elk geval wordt er veel geschre
ven en veel gepraat, maar weinig 
gedaan. Tenzij dan wat randver-
sierselen brengen aan de wild-
groeiende sociale chaos. 
Al die deeltjesoplossingen voor 
de biezondere belangen van apar

te groepen maken zowel alles als 
niets mogelijk. Je kan jaren een 
onbekommerd leven leiden op 
grond van je klachten over hoofd-
of rugpijn, maar je kan evenzeer 
je hele gezin zien stikken in de 
armoe als je werkelijk ziek bent. 

Handvest 
Je kan dus maar beter niet ziek 
zijn. Lichamelijk, noch geestelijk, 
noch sociaal. Je kan in dit land 
beter niet werkloos zijn, beter niet 
gehuwd zijn, beter geen kind zijn, 
beter geen vrouw zijn, beter geen 
vreemdeling zijn, beter niet oud 
zijn, beter niet oud worden. De 
reeks is eindeloos geworden. 

En dat na bijna 40 jaar sociale 
zekerheid. Na 5 jaar krisis zou in 
deze 3e kiesbeurt toch wel de 
beslissing moeten vallen dat de 
heilige koeien van de heilige voor
rechten uit de heilige huisjes ge
haald worden. En geslacht. Zodat 
er weer vlees is voor iedereen. 
Daar is durf voor nodig. En een 
ruime maatschappelijke kijk. En 
een grond van eensgezindheid. 
Die is te vinden. Het instituut voor 
sociaal zekerheidsrecht in Leu
ven gaf deze zomer de vrucht 
van jaren studie uit in een boek 
«Ontwerp van wetboek voor so
ciale zekerheid ». Dat gaat uit van 
de gelijkheid van iedere ingeze
tene in het land. Het heft het 
onderscheid op tussen man en 
vrouw, oud en jong, Belg en hier 
rechtmatig verblijvende vreemde

ling, tussen werknemers, zelfstan
digen, en overheidspersoneel. 

Het erkent het recht op een 
gewaarborgd minimuminkomen 
voor iedereen in alle omstandighe
den van het leven. Het erkent de 
bescherming van het inkomen als 
dat wegvalt of vermindert om 
redenen die onafhankelijk zijn 
van iemands vrije wil. Het erkent 
meer dan het recht op arbeid, het 
recht op een sociaal leven. 

De voorstellen blijven niet be
perkt tot vage welwillende alge
meenheden. Zij worden uitge
werkt in teksten voor een wet die 
veel meer dan alle bestaande 
sociale wetten leesbaar zijn, be

grijpelijk voor de betrokkene. En 
het geheel is zo toepasbaar dat 
de wetgever eigenlijk alleen de 
bedragen voor ieders bijdrage in 
de financiering moet invullen. 

Een handvest voor al wie het ern
stig meent met het verwezen
lijken van het dringend en noodza
kelijk herstel van de sociale zeker
heid. 

En, voor dat dringend herstel 
blijft het in 1977 gedurfd sociaal 
VU-tema vandaag politiek be
langrijker dan ooit: «wie dat 
kan, moet betalen, wie het nodig 
heeft, ontvangt». 

(P.d.B.) 

De Europese verkiezingen 

Vlaanderen 

met een eigen gelaat 
naar Europa 
Brussel, hoofdstad van Europa! 
België, hart van Europa en promo
tor van de Europese eenmaking I 
Jarenlang hebben onze Europese 
ambtenaren, gretig luisterend 
naar al deze bewierokingen, met 
opgeheven hoofd de Europese 
wandelgangen gesierd. Hun fier
heid is evenwel in sterke mate 
afgenomen. De opiniepeilingen 
die regelmatig verricht worden in 
de negen lidstaten van de Ge
meenschap, betekenden een eer
ste domper. Hieruit blijkt namelijk 
dat onze landgenoten helemaal 
niet zo entoesiast aankijken te
gen de historische gebeurtenis, 
die de Euro-verkiezingen toch 
zijn. 

Erger evenwel, en totaal bescha
mend voor deze ambtenaren, 
was dat België als allerlaatste 
nog schikkingen moest treffen 
voor de organizatie van de Euro,-
verkiezingen. In zoverre dat met 
de vlucht van Tindemans de vast
gestelde datum, namelijk 10 juni 
1979, in gevaar kwam, wat aanlei
ding zou geven tot een onvoor

stelbare Euro-chaos. Eén van de 
opdrachten van de overgangsre
gering bestond erin dit dreigend 
uitstel van de « Europese eenma
king » weg te nemen. 

Verleden week werd daartoe de 
eerste stap gezet. Met ruime 
meerderheid keurde de Kamer 
het wetsontwerp op de organiza
tie van de Europese verkiezingen 
goed. 
Dit wetsontwerp steunt op het 
bestaan van twee gemeenschap
pen. De unitaire visie, enkele da
gen geleden nog verdedigd door 
L, Tindemans, heeft het met ge
haald. Vlaanderen zal met inbe
grip van de Vlaamse Brusselaars 
als een gesloten volksgemeen
schap naar Europa gaan. 

Hierdoor wordt een jarenlange 
Vlaamse droom werkelijkheid, en 
wordt daarenboven tegemoet ge
komen aan een ander Vlaams 
verlangen inzake de verkiezingen 
in het Brusselse, ni. eentalige kan
didaten-lijsten met een sluitende 
kontrole. Er zal met meer ge
knoeid kunnen worden met zgn. 

«FDF-Vlamingen» zoals in het 
verleden. Inzake de zetelverde
ling werd het beginsel van de 
niet-paritaire verdeling bevestigd: 
13 zetels komen toe aan de 
Nederlandstaligen, elf aan de 
Franstaligen. 

Het opschorten van de staatsher
vorming heeft voor de Vlamingen 
wat betreft de Europese verkie
zingen een belangrijke verwezen
lijking teniet gedaan: het kiesar
rondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde zal niet gesplitst worden. 
Dit heeft evenwel geen weerslag 
op de zetelverdeling. Daaren
boven zal de goedgekeurde wet
geving slechts van toepassing 
zijn bij de eerste verkiezingen. 
Het is wel ergerlijk in onze Vlaam
se pers te moeten lezen dat enkel 
Verroken en de Vlaamse libera
len een splitsing van het kiesar
rondissement Brussel voorstaan. 
Zo kort kan het geheugen toch 
niet zijn ? Wij hennneren ons bv. 
dat Jan Verroken in 1963, bij de 
bespreking van de taalwet op 
bestuurszaken zich kantte tegen 

de indiening van een amende
ment waarbij een afzonderlijk kie
sarrondissement Halle-Vilvoorde 
zou tot stand zijn gekomen. Er 
zouden, aldus Verroken, betere tij
den en betere omstandigheden 
komen. Maar ondertussen keur
de hij de grondwetsherziening 
van '70-71 goed, stemde hij voor 
de alarmbel en legde hij mee gren
dels in de grondwet. Hij moet dan 
ook, beter dan eender wie, weten 
dat de splitsing van het kiesarron
dissement Brussel niet meer mo
gelijk IS met een gewone meerder
heid, wat wel het geval was in 
1963. 

In de gegeven omstandigheden, 
zelfs zonder splitsing, is het wets
ontwerp voor Vlaanderen waar
devol, te waardevol om te grab
bel te gooien Het houdt de onver
deelde erkenning in van het be
staan van het Vlaamse volk, ook 
op Europees vlak. Voor Vlaande
ren ligt de weg naar Europa open, 
een unieke kans om onze eigen 
Vlaamse visié op het Europees 
forum te brengen. 

De opiniepeiiingen 
De opiniepeilers zijn al bezig, 
hun eigen verkiezingsstrijd te 
strijden. Nog maar pas hadden 
«Het Laatste Nieuws» en « Le 
Soir» met de resultaten van 
een peiling uitgepakt of «La 
Wallonië» onthulde nieuwe cij
fers. Die uiteraard volkomen in 
tegenspraak bleken te zijn met 
die van het instituut dat voor 
«Het Laatste Nieuws» peilde. 
We verzeilen langzamerhand 
in de situatie, waarin de Duitse 
Bondsrepubliek zich al jaren 
bevindt. Daar beschikt iedere 
partij over haar eigen peilings
instituut dat nochtans, naar de 
buitenwereld toe, aangediend 
wordt als volkomen neutraal 
en omgeven met alle mogelijke 
akademische en wetenschap
pelijke waarborgen. 
De opiniepeilingen worden 
ook hier te lande — net als dat 
reeds het geval is in West-
Duitsland, in Frankrijk en in de 
Verenigde Staten — een onder
deel van de verkiezingscam-
pagnes.Ze «meten» de publieke 
opinie niet meer, maar be
ïnvloeden ze. Zelfs ernstige fir
ma's en instellingen voor opi
niepeilingen kunnen er niet on
der uit, dat ze opdrachtgevers 
hebben en dat ze moeten wer
ken met de door die opdracht
gevers aangeduide en betaal
de vragen. 

André Cools op 
oorlogsvoet 
Er schijnen geen remmen meer 
te staan op het Waals-franko-
foon chauvinisme. Het Brus
sels-Waals front sluit steeds 
meer de rangen. Er gaan zelfs 
stemmen op — bijvoorbeeld 
bij de kristen-demokraten van 
de MOC — om de drie grote 
frankofone partijen met een ge
meenschappelijk kommunau-
tair kiesplatform te laten aan
treden. 
Al dit geweld gaat gepaard 
met heel groot tromgeroffel. 
Tamboer-majoor daarbij is An
dré Cools, die de stijl van de 
grote dagen voert. Zijn artike
len in « Le Peuple » lijken op de 
proklamatie van de zoveelste 
Franse revolutie: «Walen en 
Brusselaars, gij bevindt u in 
staat van wettige zelfverdedi
ging ». 
Dit alles is echter niet zonder 
gevaar. De Walen en talrijke 
Brusselse frankofonen dromen 
van een tweeledigheid volgens 
hun eigen inzichten : een twee
ledigheid waarbij Brussel ge
woonweg tot de frankofone na
tie zou behoren. 
Inmiddels prediken nieuwbak
ken CVP-flaminganlen gelijk 
Houben een plaasteren sepa-
ristisme, dat neerkomt op het 
prijsgeven van Brussel. 

Achter 

schermen 
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Sadat: nog geen veroordeling 
De te Bagdad bijeen gekomen Arabische topkonferentie heeft de 
meningsverschillen tussen de radikale staten — het zgn. standvastig-
heidsfront — en de gematigden niet kunnen overbruggen. Een scher
pe veroordeling van Sadat is dan ook uitgebleven. Integendeel, de 
konferentie stuurde zelfs een ministerdelegatie naar Kaïro, om de 
Egyptische president een miljardenhulp toe te zeggen, op voorwaar
de dat er geen afzonderlijk vredesakkoord met Israël zou afgesloten 
worden. Sadat weigerde echter de delegatie te ontvangen, niet alleen 
omdat Sadats pogingen om een Arabische konferentie bijeen te roe
pen met als doel het vredesverdrag met Israël uit te breiden, werd 
afgeketst, maar ook omdat de aanvallen op Kaïro voortduren en 
Egypte nu reeds zo ver is gevorderd met de vredesbesprekingen dat 
het eenvoudig niet terugkan zonder groot gezichtsverlies, vooral ten 
opzichte van de Verenigde Staten (die trouwens zowel Israël als 
Egypte financieel zwaar zullen steunen). 
Er is trouwens een kentering gaande in Palestijnse kringen, ook al 
doet de kentering op het eerste gezicht ongeloofwaardig aan. 

en Arabische broedertwisten uit
lokken ». 

Sadat volgt uiteraard aandachtig 
deze evolutie. Hij is een sluwe 
vos : hoewel hij de luidruchtigste 
Palestijnse kritiekers op zijn be
leid het land uitwees en twee 
PLO-bureaus sloot, verhief hij het 
hoofdbureau van de PLO tot 
ambassade en verleende hij de 

diplomaten-status aan de biezon-
derste bureauleden... 
President Sadat nam sommige uit
spraken van Jasser Arafat, de 
algemene voorzitter van de PLO, 
niet kwalijk « want hij bevindt zich 
in een dwangpositie en kan niet 
vrijuit spreken ». Niet te verwonde
ren dat Radio Bagdad Arafat, die 
impliciet met Sadat instemt, hem 
een «Kaïn» noemt en «mutta-

Het aantal Palestijnse stemmen 
voor een mini-vrede in plaats van 
een totale oorlog zou in zekere 

, mate zijn toegenomen. De Natio
nale Palestijnse Vergadering felici
teerde zelfs Sadat terwijl Sjeik 
Chasinda uit Gaza het resultaat 
van de Camp David-bespre-
kingen een bewijs noemde «van 
echt arabierendom en staats
manswijsheid». Chali Aboe Leil, 
een veteraan uit de Israëlisch-Ara-
bische oorlogen en zwaar invali
de, stuurde vanuit Amman (Jorda
nië) een lezersbrief aan het Egyp
tische dagblad «Al Achbar», 
waarin hij president Sadat moed 
toesprak en hem de raad gaf 
«geen acht te slaan op het ge
zwets van Assad (Syrié) en Kada-
fi (Libië), U zijt groter en U haalt 
ten minste iets positiefs uit de 
onderhandelingen voor ons, Pa-
lestijnen ». In vlugschriften van de 
Nationale Palestijnse Verzame
ling wordt de lezers op het hart 
gedrukt «de karavaan niet voor

bij te laten gaan». 
De klap op de vuurpijl is de lichte 
kentering, die zich zelfs in het 
PLO (Palestine Liberation Organi
zation of Palestijnse Bevrijdings-
organizatie) aftekent: de in uit
zicht gestelde autonomie wordt 
met meer zo luidruchtig afge
keurd. De PLO-verantwoordelijke 
te Kaïro, Said Kamal, had zelfs 
reeds vóór de Camp David-be-
sprekingen nadrukkelijk gezegd 
«dat wij met Kaïro in gesprek 
moeten blijven, denk toch aan de 
alternatieven ». 

Naarmate de vredesonderhande
lingen voortduren beginnen meer 
en meer Palestijnen rekening te 
houden met een totaal nieuwe 
situatie. Het spreekt vanzelf, zo 
zeggen ze, « dat we willen deelne
men aan zelfbestuur. Waar de 
Syriërs de PLO-bases in Libanon 
hebben gelikwideerd moet de 
PLO bewijzen dat ze nog iets 
anders kan dan bommen leggen 

De havik, die een duif werd, Mosje Dayan, een der voornaamste Israëli-
sclie onderhandelaars over het vredesverdrag met Epypte. Op de foto 
In gesprek met Cyrus Vance, Amerikaans minister van Buitenlandse 

zaken. 

mir» of verrader en «samen
zweerder ». Nauwe verwanten 
van Arafat drijven handel met 
Egypte, een van zijn broers is een 
druk beklante tandarts in Kaïro! 
Er leven trouwens 30.000 Palestij
nen in Egypte, van wie er velen 
gestudeerd hebben en die het 
Egyptisch idioom spreken. Zopas 
werden nog 3.000 studiebeurzen 
aan de universiteit van Kaïro ter 
beschikking van Palestijnse stu
denten gesteld I Ze denken an
ders dan hun landgenoten in Liba
non. Sommige vooraanstaanden 
geven onder vier ogen toe dat 
het autonomie-model een bruik
baar uitgangspunt is voor een 
zelfstandig Palestina in Trans-Jor-
danië en in de Gazastrook. De 
gematigde Palestijnen vertolken 
hun standpunt in het maandblad 
«EI-Maukif-EI Arabi» (Het Ara
bisch Standpunü. In het jongste 
nummer stond o.a. te lezen «Wij 
zijn voor diegenen die ons onze 
grond teruggeven». Niet te ver
wonderen dat reeds enkele gema
tigde leiders door PLO-extremis-
ten werden vermoord, in Londen, 
Parijs en in Koeweit. In Egypte 
voelen zij zich veilig. 

De gematigden groeien welis
waar in aantal maar zijn nog 
steeds een minderheid. Het zal 
hen zwaar vallen de radikalen te 
overhalen om de Sadat-politiek 
bij te treden. De burgemeester 
van Betlehem ze i : », Sadat doet 
misschien niet het juiste maar hij 
doet iets. Binnen 30 jaar zullen 
onze eisen bij de wereldopinie 
overkomen als thans Duitse aan
spraken op « Königsberg »... 

De school als slagader In het Nederlandse dorp 
(jeeveedee) Een merkwaardig dilemma wordt in Nederland hoe lan
ger hoe meer merkbaar op het gebied van de ruimtelijke ordening, 
waarmee bedoeld wordt het scheppen van evenwicht tussen het 
voor dorpen, steden en wegen bestemde deel van de totale « nationa
le » grond én het gedeelte dat beschikbaar moet blijven voor agra
risch gebruik, ontspanning en behoud van natuurschoon. Dat dilem
ma speelde natuurlijk al lang een rol bij de massale uitgroei van de 
steden in het westen van het land, de zogenaamde « randstad ». Daar 
heeft de ruimtelijke ordening nogal wat veren moeten laten als 
gevolg van de eisen die wonen, studeren en werken stelden. Deze 
menselijke aktiviteiten vergen ruimte, héél wat ruimte, en onvermijde
lijk moesten daar soms mooie, rustige gebieden aan worden opgeof
ferd. 

Maar een blik op de landkaart 
laat zien dat ondanks de enorme 
na-oorlogse ontwikkeling van met 
name de «Hollandse» steden, in
dustrie- en havengebieden, het 
overgrote deel van Nederland uit 
platteland bestaat. Friesland, Gro
ningen, Drente, Zeeland en grote 
stukken van Gelderland en Over
ijssel kenmerken zich door hon
derden kleine en grotere dorpen 
als woonkernen temidden van 
weidse akker-, bos-, heide- en 
watergebieden. En het is nu juist 
op dit platteland dat de spanning 
tussen enerzijds het té groot wor
den van sommige dorpen en an
derzijds het wegkwijnen van de 
kleinere leefgemeenschappen 
een bedreiging vormt voor een 
harmonische ruimtelijke ordening. 
Nemen we eerst de dorpen die 
veel te groot zijn geworden, die 
helemaal uit het jasje zijn ge
groeid dat vroeger zo bevallig 
paste. Onder impuls van ambitieu
ze burgemeesters, die evenveel 
in Den Haag op de diverse minis
teries vertoefden als in hun eigen 
gemeenten, kwamen uitbreidings
plannen tot stand die alle ruimtelij
ke verhoudingen op hun kop zet
ten en de oorspronkelijke ge
meenschap totaal uit hun voegen 
rukten. Zo zijn er heel wat ge
meenten, die thans drie tot vier 

keer zoveel inwoners tellen als 25 
jaar geleden. De maatschappelij
ke gevolgen zijn in zulke dorpen 
sterk merkbaar. Oude, vertrouw
de familienamen verdwenen naar 
de achtergrond en maakten 
plaats voor namen van inwijke-
lingen uit de steden. De bezitters 
van die namen brachten vaak wel 
welvaart mee (nijverheid, winkel
centra, enz.) en soms slaagden 
die vreemdelingen erin ook kultu-
reel de oude gemeenschap op te 
stoten in de vaart van de nieuwe 
tijd. Maar van de andere kant ont
stond er zoveel «wildgroei» dat 
de echte leefbaarheid in zulke 
plaatsen er onder is gaan lijden. 
Men behoeft daarvoor alleen 
maar te denken aan het verschijn
sel dat er — als gevolg van waan
zinnige grondprijzen — hele wij
ken met dure huizen verrezen, ter
wijl aan meer sociale woning
bouw bijna niets kon worden 
gedaan. Kortom, van het eigen 
karakter van de oorspronkelijke 
dorpen is in heel wat gevallen wei
nig overgebleven. En eindelijk zijn 
de landelijke en provinciale over
heden er dan ook toe overge
gaan om die « wildgroei» aan ban
den te leggen. In een aantal geval
len is dat overigens zeker te 
laat... 
Komen we nu aan de dorpen die 

niét uitgegroeid zijn, maar eerder 
«verpieterden» doordat ze om 
allerlei redenen niet aantrekkelijk 
waren voor bestuurders met ex
pansieve ideeën. In grote verschei
denheid vindt men die plaatsjes in 
het noorden van het land en in 
Zeeland. In deze laatste provincie 
had een gemeentelijke herinde
ling plaats die er nogal eens toe 
leidde dat de «hoofdplaats» van 
de nieuw-gevormde gemeente zó 
centraal kwam te staan dat de 
«aangehechte» kleinere leefge
meenschappen erop achteruit 
ging en alle aantrekkingskracht 
verloren. Wél konden die kleine 
dorpjes hun karakter bewaren, 
maar tegelijk profiteren ze niet 
van de voorzieningen die in grote
re plaatsen worden geboden, zo
als sporthallen, winkelcentra, 
zwembaden, enz. Mede door het 
dalend geboortecijfer en het ver
trek van de arbeidende bevolking 
naar plaatsen waar nog werk 
geboden wordt, vergrijzen die zo
geheten «kleine kernen» en 
treedt er duidelijk een wegkwij-
ningsproces op. 

Ook de onderwijsvoorzieningen 
lijden daaronder. Als men zich 
precies aan de normgetallen voor 
wat betreft het aantal leerlingen 
en leerkrachten, zou houden, zou
den er al honderden kleuterscho
len en ook lagere scholen moeten 
hebben verdwijnen. Dit dreigende 
verlies aan onderwijsmogelijkhe
den was kort geleden aanleiding 
voor een massale bijeenkomst in 
de Friese hoofdstad Leeuwarden. 

Onderwi jsproblemen 

In Friesland zijn meer dan hon
derd kleuterscholen met slechts 
één leidster (en soms niet meer 
dan tien of twaalf kleuters) en bij
na 150 lagere scholen met één of 
twee onderwijzers. Daar moet 
dan wel bij worden aangetekend 
dat in veel kleine plaatsjes toch 
nog twee of drie schooltjes zijn 
omdat in Nederland het onder
wijs nu eenmaal uit twee rich
tingen (openbaar en bijzonder, te 
vergelijken met het officieel en 
het vrij onderwijs in België) be
staat, zodat in een klein dorpje 
zowel een openbare als een kato-
lieke en dan nog een protestant
se school te vinden is. 
Op de bijeenkomst in Leeuwar
den werd duidelijk dat er slechts 
één middel is om de dreigende 
ondergang van honderden 
schooltjes te voorkomen, en dat 
IS samenwerking. Zonder het ei
gen karakter van de school aan 
te tasten zou men gebruik kun
nen maken van dezelfde gebou
wen en een deel van het lesmate-
naal, terwijl het ook mogelijk zou 
moeten zijn dat leerkrachten van 
verschillende «richting» bepaalde 
lessen op eikaars scholen verzor
gen. Die gedachte leeft op be
scheiden schaal wel op het Friese 
platteland, maar ze zal pas tot 

daden kunnen leiden als de lande
lijke overheid er achter staat. Dat 
bleek op de bijeenkomst duidelijk 
het geval te zijn. Als de inwoners 
van de betrokken dorpen nu 
maar bereid zijn ook eens buiten 
hun vanouds verzuilde wereldje 
te kijken, zouden door onderlinge 
samenwerking de onderwijsvoor
zieningen in de wegkwijnende 
dorpjes toch behouden kunnen 
blijven. De kans daartoe lijkt des 
te meer aanwezig omdat binnen 
vijf jaar in Nederland de kleuter
en lagere scholen moeten zijn 
samengevoegd tot basisscholen. 
In elk geval ligt er in het onderwijs 
een kans om door het leefbaar 
houden van een bescheiden dorp 
een positieve bijdrage te leveren 
tot de veelbesproken ruimtelijke 
ordening. Of zoals een der spre
kers op de bijeenkomst in Leeu
warden het ze i : «De kleine 
school vormt een slagader van 
het teven in een dorp. Verdwijnt 
de school uit het dorp, dan leidt 
dat onherroepelijk tot een negatie
ve kettingreaktie met betrekking 
tot de leefbaarheid. Het leven valt 
stil en er komen nauwelijks nieu
we mensen zich in het dorp ves
tigen. Het dorp is ten dode opge
schreven ». 

P.S. In onze vorige korrespon-
dentie uit Nederland (over het 
heengaan van oud-minister 
Boersma) is ten onrechte ver
meld dat de heer Van Houwe-
lingen lid is van de Katolieke 
Volks-Part i j (KVP). Hij is lid 
van de Anti-Revolutionalre Par
ti j . Wat in de bijdrage over de 
plaats van beide partijen in het 
CDA werd geschreven, bli j ft 
overigens onverkort van 
kracht. 

WIJ 8 
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Abonnementenslag 

1978-1979 
Deze week brengen wij de eerste 
lijst van de abonnementenslag 
1978-1979. Nog even duidelijk 
stellen dat het cijfer achter de 
namen niet het aantal abonne
menten weergeeft maar het pun-
tenaantal. 1 jaarabonne
ment = 12 punten. 

Deze punten geven recht op een 
hele boel prijzen waarvan het lijst
je reeds eerder verscheen (en 

nog kan bekomen worden op het 
VU-sekretariaat). Naast deze • 
prijzenregen worden nog twee 
kleuren-tv's te grabbel gegooid. 
Eentje wordt verloot onder de 
TOP-twintigers, een ander toestel 
onder alle « WIJ «-wervers. 

Belangrijker dan dat alles is dat 
dank zij deze abonnementenwer
ving dé Vlaams-nationale pers 
een breder kanaal naar VU-leden 

UIT HET HART VAN DE VLAAMSE OPINIE. 

en sympatizanten vindt! Daarom 
maakt de redaktie van het ver
schijnen van deze eerste TOP-
lijst graag gebruik om alle wer
vers — zowel vroegere als huidi
ge én toekomstige — van harte 
te danken om de werkkracht en 
de onverzwakte inspanning sinds 
zovele jaren. 

P.S.: De « WIJ «-advertentie vond 
reeds haar weg naar een twintig
tal plaatselijke VU-tijdschriften en 
publiciteitsbladen. Deze adverten
tie is nog steeds gratis verkrijg
baar op de redaktie. Schrijf of bel, 
per kerende wordt de afdruk toe
gezonden. 

Top 20 
Ptn. 

1. Erik Vandewalle, Izegem 420 
2. Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo 384 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 252 
4. Guido Callaert, Opwijk 144 
5. Georgette De Kegel, Ninove 108 
6. Jan De Roover, Antwerpen 60 
7. Jo de Clercq, Heverlee 48 
8. Emiel Vanlangendonck, St.-Katelijne-Waver 36 
9. Jan-Pieter Maes, St.-Niklaas 24 

Mark Devriese, Brugge 24 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 24 
Veerie Thyssens, Ekeren 24 

13. Jan Caudron, Aalst 12 
William Vandecauter, Hofstade 12 
Jozef Dockx, Borsbeek 12 
Edmond Bruggeman, Waasmunster 12 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 12 
Michel Tielens, Beringen 12 
Maurits Van Liedekerke, Liedekerke 12 
Jaak Indekeu, Peer 12 
Jan Lunskens, Hoeselt 12 

VU-voorstel: 

Verbod van belastingen boven 100 % en boven 75 % 
Op 26 oktober jl. diende VU-
kamerlid Willy Desaeyere bij de 
Kamer een wetsvoorstel in om 
belastingen boven 100 % en bo
ven 75 % te verbieden. Het gaat 
hier natuurlijk om «impliciete » be
lastingen want geen enkele belas
ting bevat een aanslagpercenta
ge groter dan 100 %. 
«Impliciet» worden er echter 
soms wel belastingen groter dan 
100 % geheven en wel door de 
inkomensgrenzen. Een eenvoudig 
voorbeeld ; iemand verdient netto 
400.000 fr. en krijgt voor zijn zoon 
een studiebeurs van 60.000 fr.: 
zijn beschikbaar inkomen be
draagt dus 460.000 fr. Het vol
gend jaar, dank zij een extra-ar
beidsinspanning stijgt zijn inko
men tot 410.000 fr. Daardoor valt 
echter de. studiebeurs weg met 
als gevolg dat zijn beschikbaar 
inkomen ook 410.000 fr. is, dit wil 
zeggen dat zijn beschikbaar inko
men daalt met 50.000 fr. Op zijn 
extra-inkomen van 10.000 fr. 
heeft deze persoon impliciet 
50.000 fr. belastingen betaald ; het 
belastingpercentage bedraagt 
dus 500 %, heel wat meer dan 
1 0 0 % ! 
Dit «perverse» verschijnsel van 
ons sociaal-fiskaal stelsel dreigt 
zeer belangrijk te worden want 
meer en meer wil men bepaalde 
subsidies aan inkomensgrenzen 
gaan onderwerpen. Men heeft 
het over de kinderbijslagen, de 
werkloosheidsvergoedingen enz. 
Bovendien wordt dit verschijnsel 
biezonder gevaarlijk naarmate 

men de inkomensgrenzen ver
hoogt omdat men dan bij mensen 
terechtkomt die reeds aan zeer 
grote belastingpercentages on
derhevig zijn. 
Door de opeenstapeling van de 
inkomensgrenzen in hetzelfde in
terval — tussen de 400 tot 
500.000 fr. — zou men tot de 
absurde situatie kunnen komen, 
dat er zich in het midden van de 
inkomensherverdeling een «pla
teau» begint te vormen, een so
ciale barrikade, waar men zeer 
moeilijk doorheen komt. Vóór de
ze barrikade wordt de arbeid 
beloond bij voorbeeld tot 300.000 
fr. maar dan komt er een breed 
interval tot bij voorbeeld 900.000 
fr. waarbij het beschikbaar inko
men 300.000 fr. blijft. Elke extra-ar
beidsinspanning, die men in dit 
interval levert wordt automatisch 
afgeroomd omdat door het over
treffen van bepaalde inkomens
grenzen alle subsidies wegvallen, 
Pas vanaf 900.000 fr. wordt het 
dan weer interessant om te wer
ken. 

Voorstel Desaeyere 

Het is duidelijk dat zulk een situa
tie een grote rem op de kreativi-
teit, het initiatief en de zin tot 
arbeid zou betekenen. Om dit te 
vermijden heeft Willy Desaeyere, 
professor ekonomie in Limburg, 
voorgesteld om een degressief 
subsidiesysteem in te voeren. 
Vóór de inkomensgrens zou de 
subsidie volledig worden uitbe
taald. Boven de inkomensgrens 

zou de subsidie echter niet in
eens wegvallen doch slechts ge
deeltelijk worden uitbetaald. 
De subsidie zou verminderd wor
den met een percentage van de 
mate waarin het inkomen de inko
mensgrens overtreft. Dit percenta
ge zou uit twee bestanddelen 
bestaan : 75 % doch verminderd 
met het belastingpercentage dat 
reeds betaald werd bij de inko-
mengrens. 
Stel dat de persoon in het voor
beeld 450.000 fr. verdient. Hierop 
heeft hij reeds een belasting be
taald van 35 %. Het verminde
ringspercentage bedraagt dan 

75 % minus 35 %, of 40 %. Aan
gezien zijn inkomen 50.000 r. ho
ger ligt dan de grens, wordt zijn 
subsidie dus verminderd met 
40 % van 50.000 fr. d.w.z. met 
20.000 fr. In plaats van een studie
beurs van 60.000 fr. ontvangt hij 
slechts 40.000 fr. 
Men kan aantonen dat in dit sys
teem het impliciet belastingper
centage nooit groter is dan 75 %. 
Dit is ook rechtvaardig als men 
bedenkt dat zelfs de miljonairs 
maximaal 75 % belasting betalen. 
Waarom zou men mensen met 
een gemiddeld inkomen zwaar
der belasten dan zeer rijken ? 

Het wetsvoorstel-Desaeyere lost 
natuurlijk niet alle problemen o p : 
in feite zou gans ons fiskaal-so-
ciaal systeem grondig hervormd 
moeten worden waarbij in feite 
alle inkomensgrenzen zouden 
moeten afgeschaft worden, de so
ciale zekerheid gefiskalizeerd zou 
moeten worden en een echte 
inkomensherverdeling zou moe
ten doorgevoerd worden. 

In af
wachting van een dergelijke gron
dige hervorming betekent het 
wetsvoorstel-Desayere toch een 
stap in de richting van meer recht
vaardigheid. 

Universitaire Instelling Antwerpen. Vakante leeropdrachten. 

D DEPARTEMENT DIDAKTIEK EN KRITIEK 
"Didaktische werkvormen toepassen" (30 u) 

• DEPARTEMENT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
"Elementen van bedrijfsekonomie' (10 u) 

o Algemene diplomavoorwaarden voor het onderwijzend personeel. 
" Niemand kan tot lid van het onderwijzend personeel benoemd worden 
tenzij hij houder is van een diploma van doctor, apotheker, ingenieur of 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs. Vrijstelling van diploma door de 
raad van beheer mag alleen worden verleend aan personen die blijk hebben 
gegeven van buitengewone wetenschappelijke verdiensten." 

D Kandidatuurstelling: 
Om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht het verplichtend 
sollicitatieformulier te gebruiken en dit aangetekend of persoonlijk over 
te maken aan de universitaire instelling Antwerpen, 
direktie Personeel, universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, vóór 23 novemberl978. 
Bedoelde formulieren kan men aanvragen bij deze direktie. 
(Eventueel tel.; 051/28.25.28, post 138.) 
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ANTWERPEN 

Een hofke van 6 miljoen 

D k 

Men kan zich afvragen of de nakende samensmelting van een aantal gemeen
ten met Antwerpen er de reden van is dat hier en daar met geld gesmeten 
wordt Wilrijk geeft nu weer 6 miljoen uit aan een -hofke- rond het nieuwe 
dienstencentrum voor bejaarden en het meubilair van enkele schepenen, die 
nog 4 jaar te doen hebben, wordt ook nog eens aangevuld voor een goed half 
miljoen. Onze fraktie onthield zich dan ook bij de stemming. 

Overbodige « grosnzone » 
De eerste elf punten, alle van admini
stratieve aard, werden door meerder
heid en oppositie zonder diskussie 
goedgekeurd, maar bij een onteige
ning, om aan de innt van de tunnel tus
sen Valaar en Hoogte een kleine 
(overbodige) groenzone te voorzien, 
onthield de VU-fraktie zich wijselijk 
Nu de verbouwingswerken aan het 
gemeentehuis — kosten 25 miljoen > 
— ongeveer beëindigd zijn, wil het 
CVP-BSP-bestuur nog eens 200000 
frank uitgeven voor het binnenblazen 
van gekonditioneerde lucht in enkele 
burelen Hugo Jacobs becijferde dat 
er veel goedkopere verluchtingssyste
men op de markt zijn, maar wat baten 
kaars en bnl 

« Hofke » van 6 miljoen ! 

Sommigen zullen zich nog hennneren 
dat het vonge CVP-BSP-kollege zo
wat 4 miljoen uitgaf aan een «tuintje » 
rond het bejaardentehuis «Bloemen
veld» Wie gedacht had dat men bij 
de indienstneming van het diensten
centrum aan de Op de Beecklaan wat 
omzichtiger zou te werk gaan, vergist 
zich Burgemeester Fabre (CVP) wist 
zelf met te vertellen aan wat het alle
maal uitgegeven wordt, maar « va-va » 
Huysmans (eveneens CVP) wou over 
het « hofke » wel wat details kwijt Zo 
komt er een serieuze parking, een dui
ventil en banken Waarschijnlijk gou
den banken i Bij de verdeling van de 
toelagen aan muziekmaatschappijen, 
stelde men eens te meer vast dat de 
(CVP-)harmonie St-Bavo en de (BSP-
)harmonie De Rode Garde, elk 15 000 
frank binnennjven, terwijl de (neutra
le) Concordia en de (liberale) De Vrij-
heidsvnenden het met 10000 frank 
moeten stellen De PVV herfiaalde 
haar voorstel om iedereen dezelfde 
basistoelage te geven en de rest van 
het krediet op basis van prestaties en 
ledenaantal te verdelen 

Bejaarden mochten rechtstaan 
Tijdens de laatste Grote Pnjs van Wil
rijk werden door de organizatoren 
een aantal bejaarden van de tnbune 
verwijderd Juul Cautreels maakte 
zich hierover terecht kwaad en toe
kwam dat volgend jaar opnieuw een 
aantal stoelen voor bejaarden langs 
de omloop zullen worden opgesteld 

Wilr i jk: 

Zuinig is wat 

anders! 

Vermelden wij, naar aanleiding van 
een begrotingswijziging van het 
OCMW nog, dat het in de CVP hoege
naamd met botert tussen OCMW-
voorzitter, Magda Van der Perre en 
schepen van Financien, De Meyer 
Wanneer de spanning al tot in de 
gemeenteraad voelbaar is, moet het 
er warm aan toegaan i 
Bogaerts meende terug te moeten 
slaan door een raadslid (dat voorzit
ter IS van de kommissie - Wijkraden ») 
persoonlijke initiatieven te verwijten 

Eenieder weet echter dat R Himpe, 
«de stem- van de wijken op het 
gemeentehuis, wil doorbreken Bo
gaerts ging uiteindelijk akkoord met 
een vergadenng van iedereen die met 
de uitgebrachte adviezen te maken 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen 

Tel 031-3135.83 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, 
Van Aertselaerstraat 29, 
2060 Merksem. 

PRIJSAANVRAAG 
onder de vorm van algemene offerte-aanvraag 
Op woensdag 6 december 1978, om 13 u. 30, zal er in de 
raadzaal van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk V/elzijn van Merksem, Van Aertselaer
straat 29, te 2060 Merksem, overgegaan worden tot 
de opening der inschnjvingsbiljetten voor 
De verhuring van het recht tot uitbating van een 
winkelruimte in het Jan Palfijnziekenhuis te Merk
sem. 
De inschrijvingen moeten ingezonden worden bij 
aangetekende brief aan de heer C Morel, voorzitter 
van het O.C M W., voorzitter van de kommissie belast 
met de openingverrichtingen, of afgegeven vóór de 
opening der inschrijvingen 
De biezondere bestekken liggen ter inzage op de vol
gende adressen. 
— O C M W Merksem, Sekretanaat/Aankoopdienst, 

Jaak de Boeckstraat 3, te Merksem; 
— Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken 

en dokumenten betreffende de openbare aanbe
stedingen, Wetstraat 155, te 1040 Brussel. 

Geen erkenning vereist. 
Het IS gratis verkrijgbaar bij het sekretariaat /aan-
koopdienst van het O.C.M.W., Jaak de Boeckstraat 3, 
te Merksem 
NAMENS DE RAAD: 
De sekretans De voorzitter 
J Sanders C Morel 

(Adv. 199) 

heeft Om zodoende de administratie
ve molen wat sneller te doen draaien i 

De identiteit 
van de VU 
Vanavond (9 nov) organizeert onze 
afdeling in het KWB-lokaal St-Bavo 
een avond over « De identiteit van de 
VU» In een tijd dat een aantal 
«Vlaamse» kranten te pas en te 
onpas proberen verwarring te stich
ten en de Volksunie verdacht te 
maken, is het wel nuttig ons even te 
bezinnen Vandaar deze avond die 
geleid wordt door gastspreker, VU-
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen en onze eigen André De 
Beul Belangstellenden van andere af
delingen ook van harte welkom Aan
vang om 20 uur 

NOVEMBER 
9 WILRIJK. Gespreksavond <• De identiteit van de VU » in KWB-

lokaai St-Bavo met de kamerleden Van Grembergen en De 
Beul Om 20 uur 
BORGERHOUT • VU-najaarsbal om 20 u 30 in zaal Pax, Sterlin-
gerstraat Dansorkest the Spiders Inkom 100 fr 
HOBOKEN: 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 met 
WOMMELGEM. Dansavond in feestzaal «St-Jozef», Dahlia-
straat, Kandonk-Wommelgem Disco-bar Lucky Tune Inkom 
50 fr 
BORNEM • VU-St-Niklaasfeest in zaal Alcazar, Puursesteen-
weg 25 Om 14 u 30 Inschr bij mevr L Geerts, Luipegem 102 
Tel 031/890383 
BERCHEM : VU-bal in centrum « Luit», H Juypersstraat 49, van
af 20 u 30 

WIEKEVORST: «Tweede Vlaamse Nacht van Wiekevorst» in 
de parochiezaal, eerste dans om 20 u 30 Orkest « Lou and the 
Blue Stars» 
HOOGSTRATEN : Informatie- en debatavond over Zuid-Afrika 
in de « Meulen », met medewerking van Protea, Wim Jonssen en 
ambassadeur van Zuid-Afnka 
HOOGSTRATEN : VU-bal in zaal Brosens 
EKEREN: Algemene VU-ledenvergadenng om 20 u met als 
spreker volksvertegenwoordiger André De Beul over« De identi
teit van de VU » In zaal « De Boterham », Veltwijcklaan 23 
WESTERLO: VU-afdelingsbal. 

10 

11 
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18 

18 

18 

22 

24 
24 

25 

De Aartselaarse „Peukens" 
in gevaar > I 

Zullen de Aartselarenaren in de toekomst in Kontich moeten gaan wandelen ? 
Hoe vreemd deze vraag ook mag klinken, het heeft er alle schijn naar dat het 
Aartselaarse gemeentebestuur zijn laatste landelijke groenzone wil gaan ver
kavelen. De VU probeerde het tij te doen keren, door een motie ter stemming 
te leggen. CVP-burgemeester De Groof wou echter tijd winnen en stuurde 
daarom aan op bijkomende informatie — alsof die er nog nodig is I — wat 
VU-fraktieleider R. Thys evenwel niet belette zijn motie ter stemming voor te 
leggen. Meteen weet Aartselaar wie voor het behoud van de Reukens iets wil
len doen... 

Dienstverlening 
Het IS misschien goed nogmaals mee 
te delen dat de ouders van de leer
lingen in onze gemeenteschool eer
lang van voor- en nabewaking zullen 
kunnen gebruik maken Ook wordt 
konditie-turnen voor volwassenen 
Co IV een licentiaat LO) in het vooruit
zicht gesteld 
Uitbreiding van het TV-distnbutienet 
in de Koekoekstraat de Matenstraat, 
de Pierstraat en de A Sanderslei is 
eveneens voorzien Ook de Bist wil 
men van distributie voorzien, maar 
hier bestaat nog geen akkoord met 
een maatschappij 
Voor riolering en voetpaden langs-
heen de Boomsesteenweg betaalt 
Aartselaar aardig wat geld Op zich
zelf nog met zo erg, ware het niet dat 
de volle som op de boordeigenaars 
dreigt overgedragen te worden en dit 
niettegenstaande de staat voor deze 
werken ruime subsidies geeft Onze 
fraktie kon dan ook met eea met 
akkoord gaan 

Zwembad 
Het wordt bijna een ntueel, de regel
maat waarmee aan de raad bijkomen
de rekeningen allerhande ivm het 
nieuwe zwembad worden voorge
legd Om reeds eerder geformuleerde 
pnncipiele redenen onthield de VU 
zich ook deze keer Algemene goed-
keunng kreeg wel het aangepast las-
tenkohier voor het ontspanningslo
kaal 3de leeftijd 
Onder impuls van de ASLK slaan de 
bouwmaatschappijen «Onze Haard» 
en «Eigen Heerd» samen tot «Eigen 
Heerd» De overname van aandelen 
gebeurt op paritaire basis 
Kultuurschepen Bogaerts (CVP) kon
digt dan de oprichting aan van sekties 
in de gemeentelijke kulturele raad De 
subsidiering van het plaatselijk so-
ciaal-kultureel werk zal gebeuren op 
advies van deze sekties 
Hiertoe wordt een globale (niet-nomi-
natieve) som in de begroting voorzien 

De Reukens 
Fraktieleider R Thys vroeg dan ophel
dering IVm het gebied «De Reu
kens», een landelijke groenzone tus
sen de Langlaarsteenweg en de wijk 
« De Koekoek » Volgens onze woord
voerder zou een provinciale kommis
sie verdeefcd advies hebben uitge
bracht betr de definitieve bestem
ming van deze gronden Dit zou erop 

neerkomen dat «De Reukens» van 
landbouwzone zouden overgaan naar 
uitbreidingszone voor woningbouw 
Dit advies zou uitgebracht zijn, omdat 
de kommissie de indruk had, dat 
Aartselaar zich met erg voor « De Reu
kens » interesseert i 
Burgemeester De Groof deed of zijn 
neus bloedde en zei met op geruch
ten te willen voortgaan Hij zou onmid

dellijk «informatie inwinnen» Op dat 
moment was het voor iedereen duide
lijk dat De Groof tijd wou winnen R 
Thys legde dan ook een motie ter 
goedkeunng voor, waann er bij het 
staatssekretenaat wordt op aange
drongen « De Reukens » als landb)Ouw-
zone te behouden Vóór de motie 
stemden PVV, VU en BSP (9), <ie 
CVP (10) stemde in blok tegen Er zijn 
dus enkele CVP-ers die ivm «De 
Reukens» van gedacht zijn veran
derd' 

Wijkraden 

Tenslotte verweet R Himpe schepen 
Bogaerts (CVP) en het kollege te wei
nig belangstelling te hebben voor wat 
er in de wijkraden gebeurt en voor 
wat deze adviesraden voorstellen 

Hoboken, goed ingereden 
naar kiesstrijd 
Dat ons afdelingsbestuur weer op vol
le toeren draait wordt voorzeker be
wezen door de tainjke aktiviteiten van 
de laatste weken i 
Na een geslaagd VU-bal begin okto
ber, waarmee we onze penningmees
ter weer goede moed gaven, orgam-
zeerden we een algemene ledenver
gadering Volksvertegenwoordiger 
De Beul onderhield ons geruime tijd 
over zijn visie op de toekomst van het 
Vlaams nationalisme en de Volksunie 
Het werd een eerlijke diskussie en 
bewijst dat de nationalisten in Hobo
ken de strijd onverdroten verder zet
ten 
Diezelfde week nog zorgde het be
stuur ervoor dat het VU-standpunt 
aan bod kwam tijdens een gespreks
avond ingericht door het 11 11 11 -ko-
mitee Andre De Beul debatteerde er 
met De Clercq (CVP) en Van Elewijck 
(BSP) en zette er duidelijk uiteen dat 
het volksnationalisme steeds opgeko
men is voor de rechten der kleine vol
keren 
Ook als straatlopers voor de Volks
unie lieten de bestuursleden zich met 
onbetuigd Op een weekavond werd 

de nieuwe wijk « Polderstad » bezocht 
Uit deze aktie van nauwelijks 2 uur
tjes hielden we weer 7 nieuwe leden 
over 
Alvorens ons weer voor 100 % in de 
kiesstnjd te gooien, moet echter, er
gens tussendoor, ons jaarlijks kinder
feest bij gelegenheid van Sint-Maar
ten nog uitgroeien tot een sukses als 
vorig jaar Onze kleintjes brengen op 
11 november een bezoek aan de 
ouderen van het OCMW- rusthuis 
« Hoge Beuken » om er een bloemetje 
en een sigaartje aan te bieden De kin
deren van het jeugdtehuis «Hof te 
Heyden» worden eveneens bedacht 
met een zelfgespaard geschenkje Zo 
bewijzen onze jongsten dat zij in deze 
tijd nog weten wat « geven » is i Om
streeks 13 u 30 verwachten we dus 
onze verklede jongens en meisjes in 
het Vlaams Nationaal Centrum aan 
de Steynstraat 85 voor een heerlijke 
namiddag Daarna worden dan op
nieuw de papa's en de mama's aktief 
naar de verkiezingen toe ' 

Lees door biz 15 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
TeL 

WETTELIJK 

J O KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 
ERKEND OPTICIEN 
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Vrije tijd: televisie 
' '•We.*»»fc '^="t^y»BB»Wl?SWW 

Dokumentaire, TV op z'n best 
Televisieprogramma's kunnen tot emotionele diskussies pro en con
tra leiden. 
Over één soort genre zijn het de meeste kijkers doorgaans roerend 
eens: de dokumentaires. 
Inderdaad kan de dokumentaire — als niet duidinggevend program
ma — zowat elke kijker bevredigen. 
Doorgaans zijn de « prentjes » mooi, sensationeel, nieuw of exclu
sief; maar boeien doen ze ! 
Het staat buiten kijf dat het dier misschien wel de meest populaire 
TV-vedette aller tijden is. De kijkdichtheid van « beestenprogram
ma's » bewijzen het. Anderzijds is het ook zo dat wekelijkse program
ma's als < Le jardin extraordinaire » (RTB) de tijden trotseren en aan 
geen «kijkerosie» lijden. 
Deze week pikken wij uit de programma's een aantal dokumentaires 
die «als niet te missen» kunnen beschouwd worden. 

Littekens 
Dokumentaire over de restanten 
van de Eerste Wereldoorlog rond 
leper, Sedan en Verdun Het is 
een Britse produktie v\/aann we 

gekonfronteerd worden nnet de 
wonden van de Eerste Wereld
oorlog die nog altijd zichtbaar zijn 

— Zaterdag 11 
18u. 05 op BRT. 

november om 

Het dagboek van 
Abel Viaud 
Aan de hand van een twintigtal 
bladzijden uit het dagboek van 
Abel Viaud beleven we de laatste 
maanden uit het leven van een 
gewone Franse soldaat die in de 
ochtend van 25 september 1915 
tijdens het offensief van Cham
pagne sneuvelde 
— Zaterdag 11 november om 22 u. 
op RTB. 

De groene hel 
Een dokumentaire die ons doet 
kennismaken met het mysterieu
ze Amazonegebied, ook gekend 
onder de naam «De Groene 
Hel» Het is een prachtig gebied 
dat door Hollywood sinister ge

maakt werd met het image van 
woeste Indianen, mensetende 
spinnen, vreselijke koortsen, enz 
De Amazone, 's werelds grootste 
stroom, ontspnngt in de Andes en 
stort zich meer dan vierduizend 
kilometer verder in de Atlantische 
Oceaan Het Amazonewoud be
slaat een oppervlakte van tien
maal Frankrijk Het leeft volgens 
zijn eigen wetten Het gebied 
wordt door geleerden^ de long 
van de wereld qenoemdj 

Brazilië poogt dit gebied toens-
tisch te exploiteren en trekt 
luxueuze hotels op temidden de
ze prachtige streek, die men nu 
terecht begint te noemen het 
Groene Paradijs. 

— Zondag 12 november om 16u. 30 
op BRT. 

IN SPANJE 
VOOR 899.000 F 
EEN VILLA BOUWEN 

IS BELEGGEN IN 
3.000 UREN ZON 
PER JAAR 

w 
PUERTO REY is één van de mooiste en rustigste 
plekjes van Spanje. Zonder hoogbouw. Zon
der opgeklopte toeristenindustrie. Maar wel 
met één van de mooiste zandstranden van 
Spanje, en een ongerept natuurgebied als 
achterland. Met vlakbij : een schitte
rend golfterrein, vissersdorpje, enz. BARCELONA 
UW EIGEN VILLA AAN HET STRAND 

Op een flink stuk grond (op 300 m van 
de zee) in een exclusieve, onder Bel
gisch beheer staande leefgemeen
schap. Onder architectuur gebouwd, 
geheel volgens uw eigen persoon
lijke wensen. Zwembad, tennis
banen, restaurant, winkels, e.d. ;ii 
zijn aanwezig. Een beleggings
object waarbij de VLAAMSE ^-
TOERISTENBOND zijn ^ 
diensten aanbiedt voor " " 
de verhuring. 

PUERTO REY J. 

w Wenst u een gratis documentatie ? 
Zonder enige verbintenis krijgt U gratis een grondige 
documentatie Stuur bijgaande coupon naar PRO-
MOCIONES PUERTO REY - Leo de Bethunelaan 10 
- 9300 AALST - Tel 053/77 33 29 

NAAM 

ADRES 

PLAATS TEL 

DONDERDAG 9 NOVEMBER 
D 3 - 20 u. 15 - WHITE WITCH 
DOCTOR 
Avonturenfilm van Henry Hathaway 
met Susan Hayward Erg konventio-
nele film over een Hollandse goud
zoeker die naar Afrika vertrekt 

RTB - 20 u 20 - RAPHAEL OU LE 
DEBAUCHE 
Libertijns melodrama van Michel De-
ville met Maurice Ronet Film over 
de verveling van jonge mensen in 
een elegante en mooie verpakking 
gestoken, maar weinig diepgravend 

F 3 - 2 0 u 3 0 — LA DONNA DEL-
LA DOMENICA 
Thriller van Luigi Comencini met Mar
cello Mastroianni Na zijn doorbraak 
met «Delitto d'Amore» mocht Co
mencini zich deze dramatische thril 
Ier permitteren waarin industrieba
ronnen nieuwe rijken en de burgerij 
sterk gekarikaturizeerd worden 

VRIJDAG 10 NOVEMBER 
F 2 - 22 u. 47 - I MARRIED A 
WITCH 
Humonstische film van Rene Clair 
met Frederic March Een onbelang
rijk heksenverhaal dat onder de vin 
gers van Clair een charmante en ori
ginele komedie wordt 

ZATERDAG 11 NOVEMBER 
BRT - H u 30 - TWINTIGSTE 
EEUW 
Komedie van Howard Hawks met 
Carole Lombard Karakterschets 
van het leven op en achter de plan 
ken maar dan door een humoristi
sche bril bekeken waardoor zijn film 
meer naar de klucht dan naar het 
drama overhelt 

D 1 - 14 u. 55 - KOKYO 
Sociale film van Yoji Yamada, met 
Hisashi Igawa Gevoelsgeladen film. 
waarin het sociaal engagement met 
de teloorgang van de handenarbeid 
wordt verbonden Zakelijk maar vir 
tuoos tn beeld gebracht 

RTB - 20 u 25 - DES GARQONS 
ET DES FILLES 
Komedie van Etienne Périer met 
Roger van Hooi 
Cinema de papa-tabel met een stel o 
zo leuke Hansjes en Grietjes hun 
geflirt hun heen en weer gepraat 
hun illuzies en ontgoochelingen 

ZONDAG 12 NOVEMBER 
D 2 - 15 u 30 - LITTLE PRIN
CESS 
Jeugdfilm van Walter Lang met Shir
ley Tempte 
Een jong meisje wordt na de dood 
van haar vader en als diens rijkdom 
in beslag wordt genomen, door haar 
internaatsdireklie zeer onheus beje
gend 

F 1 - 20 u 30 - LA JUMENT VER
TE 
Franse komedie van Claude Autant-
Lara met Bourvil 
Een pachter is met zijn groene mer
rie schatrijk geworden, maar na de 
dood van boer en paard breekt er 
een onenigheid tussen diens beide 
zonen los 

F 3 - 2 2 1 1 . 3 0 - L E MONDE, LA 
CHARITE ET LE DIABLE 
Fiktiefiini van R McDougall met Har
ry Belafdnte 
Een science fiction over een verla 
ten New York na een atoomontplof
fing Nooit werd het bevreemdende 
van verlaten straten zo fascinerend 
in beeld gezet 
MAANDAG 13 NOVEMBER 
F 2 - 15.00 - SI PARIS NOUS 
ETAIT CONTÉ 
Historische evocatie van Sacha Gui-
try met Frangoise Arnoul 
Een pleiade Franse sterren beleeft 
de Parijse geschiedenis vanaf Cae 
sars « De Bello Gallico » tot de wan 
kele Vierde Republiek 
F 3 - 20 u 30 - L'HERITIER 
Drama van Philippe Labro met Jean-
Paul Belmondo 
Wanneer Labro en Belmondo een 
blik achter de schermen werpen van 
de Italiaanse maffia krijg je wel een 
vaardige prent, maar is tevens alle 
diepgang zoek 

D 3 - 21 u 45 - ANGST 
Psychologische film van Roberto 
Rossellini met Ingrid Bergman 
Uitstekende sfeertekening rond het 
schuldcomplex van een echtgenote, 
die een verhouding verbreekt 

D 1 - 23 u - SERKALO 
Familiekroniek van Andrej Tarkow-
ski met Margarita Terechowa 
Tedere film rond een jonge vrouw 
moeder van de auteur 

DINSDAG 14 NOVEMBER 
RTB - 14 u - MODERN TIMES 
Maatschappij kritische komedie van 
en met Charlie Chaplin 
Chaplins krachtig pamflet tegen de 
onderdrukking van de mens door de 
machine 

BRT - 21 u - DE PLECHTIGE 
KOMMUNIE 
Kroniek van Rene Feret met Marcel 
Dalio 
Nostalgisch familie epos met retro 
charme dat op een originele, sponta 
ne maar wel enigszins onoverzichte 
lijke wijze beschrijft wat zich in een 
kleine honderd jaar in een familie 
kan afspelen 

WOENSDAG 15 NOVEMBER 
RTB - 19 u 55 - THE THIRD MAN 
Politiefilm van Carol Reed met Gr 
son Welles 
Denderende filmklassieker, ge
draaid op het Prater en in de riolen 
van het naoorlogse Wenen, door 
Anton Karas' muziek naar de onver
gankelijkheid geloodst 

BRT - 21 u 15 - TODAY WE LIVE 
Psychologisch drama van Howard 
Hawks met Joan Crawford Boeien
de starfilm 

D 3 — 22 u 05 - LE MATAF 
Gangsterfilm van Serge Leroy met 
Michel Constantin 
Klassieke gangsterfilm rond drie 
vrienden, die door een korrupte 
bourgeoisie worden gedwongen vui
le karweitjes op te knappen 

Zuid-Afrika 
Een dokumentaire waann vooral 
de strategische ligging van Zuid-
Afrika belicht wordt De belang
rijkste zeevaartweg tussen Oost 
en West loopt via Kaap de Goe
de Hoop Zestig procent van alle 
schepen (met bv olie), die maan
delijks om de Kaap varen is op 
weg naar of keert terug van 
West-Europa 
— Woensdag 15 november om 
20 u. 50 op Ned. 1. 

Bali 
Het eiland, een 5300 vierkante 
kilometer groot, bezit een 20000-
tal tempels De tempels vind je 
op de terrasvormige rijstvelden, 
op de kerkhoven, op markt
pleinen en stranden, in grotten 
en bij de wortels van vereerde 
bomen Het geestelijke leven 
neemt een belangrijke plaats in 
het leven van de Balinees in Ook 
speelt het kastenstelsel een veel 
geringere rol dan in het hindoeïsti
sche India, tevens is de belang-
njkste leefgemeenschap het dorp 
dat een sociale, ekonomische en 
religieuze eenheid vormt 

— Woensdag 15 november om 
18U.20 op BRT 1. 

De bedreigde krokodillen 
Gedurende de jaren zestig 
dreigden de krokodillen in Zuid-
Afrika uit te sterven omdat er te 
veel jacht op hen werd gemaakt 
«Nduma» is een speciaal wildre
servaat in de noordoosthoek van 
Zoeloeland, dat sinds 1967 be
kend staat als een speciaal «kro-
kodillen-geboortecentrum » 
Daar wordt speciaal toeaezipri 
dat de kleine krokodillebabys m 
alle rust kunnen opgroeien, want 
naast de mens heeft deze dier
soort ook nog andere vijanden 

— Woensdag 15 november om 
15 u. 30 op Ned. 1. 

• 40x50 cm Gele grond 
• Verkiezmgsnieuwigheid 
Tekst «Vlaamse Macht, 
Vlaamse Welvaart» en ' 
«Met de VU zit U veilig, 
sluit aan » (mogelijkheid 
om zelf uw afdelingsstem-
pel te plaatsen) 
PRIJS 100 stuks 350 fr 

1000 stuks 2500 fr 
Verz. onkosten inbegrepen 
Bestellingen worden 
slechts uitgevoerd na toege
komen stortingen op 
K.B. 404-3036801-74 
van VU-Antw. Stad, 
Wetstr. 12, 2000 Ant
werpen — Tel. 
36.84.65. lAdv. 200) 
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TP'-PROGR^riMKS 

Donderdag 
NOVEMBER I 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie - 18.00 
Kuifje. — 18.05 Rondomons. — 
18.30 Huize Westway (f.). - 18.55 
11.11.11 -aktie. — 19.00 Sporttribu-
ne. — 19.30 Verkeerstips. — 
19.35 Morgen. — 19.45 Nieuws. 
— 20.10 De burgemeester van 
Casterbridge (f.). — 21.00 Panora
ma. — 21.25 Standpunten — 
21.45 Première. — 22.35 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 King (f.). - 21.00 Jacob Jor-
daens (dok.). — 21.30 Ten huize 
van. . Achiel Van Acker, Kamer
voorzitter (herhaling). 

NED. 1 

18.55 Nieuws. — 18.59 Minivoet-
balshow. — 19.50 De Lucy show 
(fJ. — 20.15 Leven aan een zijden 
draad (dok.) — 2055 Geloof in 
Scheveningen. — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 NOS-tribune. - 23.05 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De astro-
nautjes (f.). — 19.05 Avro's Top-
pop. - 20.00 Nieuw.5. - 20.27 
Een mens van goede wil ( f ) . — 
22.20 Televizier magazine. — 
23.10 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. — 17.30 Les 
rendez-vous du jeudi. — 18.00 De 
Muppet show. — 18.30 Zigzag. — 
19.30 Nieuws - 2000 Bescher
ming van grotten (reportage). — 
20.20 Raphael ou Ie débauché 
(film) - 21.55 Nieuws. - 22.10 
Le carrousel aux images. 

ARD 

8.05 Schooltelevisie (tot 12 25). -
16.10 Nieuws. - 16.15 De derde 
leeftijd in Berlijn. — 17.00 Zo leeft 
een tijger (dok.). — 1710 Hier ist 
Kóln. - 17 50 Nieuws. - 18.00 
Intermezzo-Informationen. — 
1815 Pianist gezocht. - 19.15 
Hier und Heute — 19.45 Spiel um 
4Tel vor 8 - 20.00 Nieuws. - • 
20.15 Die Fernseh-Diskussion. — 
21.00 Zwischenmahizeit (show) 
- 21 45 Martin Held (portret). -
2230 Tagesthemen - 23.00 Die 
schone Marianne (f.). — 23.50 
Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws - 1710 Sinbad (f.). 
— 17.40 Die Drehscheibe. — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli-Dalli 
(spel). - 21.20 Nacht und Nebel 
(dokJ. - 21 50 Die Bonner Runde. 
— 22.35 Die besten Jahre unse-
res Lebens (f.). — 23.50 Nieuws. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout — 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi première 
- 1300 Nieuws. - 13.35 Regio
naal programma — 13.50 Objectif 
santé. - 1400 Les 24 jeudis. — 
18.02 A la bonne heure. - 18.27 
Pour chaque enfant. — 18.32 L'ile 
aux enfants. — 18.55 Les Mohi
cans de Paris ( f ) . — 19.10 Les 
Tifins. — 19.15 Une minute pour 
les femmes. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Politieke uitzen
ding. - 20.03 Nieuws. - 20.30 Le 
temps des As (f.) — 21 27 L'évè-
nement. - 22 30 Nieuws - 22.40 
Le bonheur (film). 

A 2 

1335 Regionaal magazine. — 
13.50 L'age en fleur. - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 1505 
Operation Danger (f.). — 15.55 
L'invitè du jeudi — 17.25 Fenêtre 
sur... - 17.55 Recré A2. - 18.25 
C'est la vie. — 18 55 Des chiffres 

WIJ 11 

et des lettres. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1945 Top 
Club. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
De zaak Montvillers (dokJ. — 
22.20 Nieuws. 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tnbune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. - -
19.55 II était une fois l'homme (f) . 
— 20.00 Les jeux de 20 heures: 
spel — 20.30 La famme du diman-
che (film). — 22.15 Nieuws. 

LUX. 

12.30 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.20 
Autopatrouille (f.). — 17.50 Cinq a 
sept service et variétés. — 18.00 
Le coffre-fort. — 1805 Cinq a 
sept actualités. — 18.20 Ram-Da
mes. — 18.35 Le coffre-fort. — 
1840 Système D. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort — 
19.35 Passé et gagne. — 19.47 
Entre chien et chat — 19.55 
Aujourd'hui en bref. — 20.00 Bo-
ney (fJ. — 21.00 Les hommes de 
Las Vegas (film). - 22.35 Horos-
koop 

Vrijdag 
10 NOVEMBER 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Oum, de witte dolfijn. — 18.15 
Klem, klem kleutertje. — 18.30 
Open school. — 19.00 Protestant
se uitzending. — 19.30 11.11.11 -ak
tie. - 19.35 Morgen - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Vnjbuiter vos 
(dok.). — 20.40 De brug van Rema-
gen (oorlogsfilm) — 22.30 Meer 
buiten- dan binnenland (KTRC). — 
23.00 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Klaverweide ( f ) . - 21.05 
Noord-Zuid. — 2220 Dag aan 
dag 

NED. 1 

18.55 Barbapapa. — 19.03 Love 
boat (f.) — 19.53 Twee voor 
twaalf (spel). - 20.30 Sonja's 
goed nieuws show. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Waar de con
dors geboren worden (film). — 
22.25 George en Mildred ( f ) . -
22.50 Haagsche kringen. — 2"3.S5 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws - 18.59 Wickie de 
Viking (f.). - 1927 De Muppet-
show - 2000 Nieuws. - 20.27 
Sanford en zoon. — 20.55 De Ben
ny Hill-show. — 21.30 Pagnol-se-
ne. - 22.30 Brandpunt. - 2305 
Michel Fugain et sa compagnie 
(show). — 23.55 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 On ne badme pas avec l'a-
mour (toneel), — 17.30 Le maga
zine des jeunes. —• 18.00 De Mup-
pet-show. — 18.30 Zigzag. — 
18.45 Sept sur sept — 19.15 
Antenne-soir — 19.30 Nieuws. — 
19.55 A suivre. — 21.50 Nieuws. 
— 22.05 Maïs qu'est-ce qu'elles 
veulent ? (film). 

RTB 2 

19.55 Gaston Phébus, le lion des 
Pyrenees (f.) - 20.50 Vendredi 
sports. 

ARD 

15.55 Nieuws. - 16.00 Praag 968 
(reportage) — 17.00 Teletechni-
kum. — 1745 Der 7e sinn — 
17,50 Nieuws. — 18.00 Intermez-
zo-informationen. — 19.15 Hier 
und Heute. — 1945 Hit um 4tel 
vor 8. - 20.00 Nieuws - 20.15 
Liebe in Fessein (tv-film). — 21 45 
De Kristalnacht (dokJ. - 22.30 

Tagesthemen — 23.00 Der 7e 
Sinn. - 23.05 Dor erste Weltkrieg 
(dok). - 1.05 Nieuws. 

ZDF 

l'e.45 Nieuws. — 16.55 Schuier-ex
press. — 17.40 Die Drehscheibe. 
- 18.20 Vater der Klamotte. — 
18.40 Manner ohne Nerven. — 
1900 Nieuws. - 19.30 Auslands-
journal. — 20.15 Ciauner gegen 
Gauner ( f ) . - 21.00 Ein Hut von 
ganz spezieller Art (tv-film). — 
22.00 Heute-journal. - 22.20 As-
pekte. — 22.50 Sport am Freitag 
- 2320 Sein grósster bluff (film) 
- 00.45 Nieuws. 

TF 1 

12.15 Reponse a tou t — 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi-première. 
— 13.00 Nieuw.s. — 13.35 Regio
naal programma. — 14.05 CNDP. 
— 17.57 A la bonne heure. — 
18.27 Pour chaque enfant — 
18.32 L'ile aux enfants. — 1855 
Les Mohicans de Paris (f.). - -
1915 Une minute pour les fem
mes. - 1918 Les Tifins. - 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 L'in-
connu de 19 45 — 2000 Nieuws. 
— 20.30 Acapuico madame (to
neel). — 22.30 Le lac des cygnes 
(opera). — 23.05 Nieuws, 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 L'age en fleur ( f ) . - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.15 
d'Artagnan amoureux (f J. — 16.00 
Delta: aktualiteiten. — 17.25 Fenê
tre sur... — 17.55 Récré A 2. — 
18.35 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19,45 Top club. — 20.00 Nieuws, 
— 20,32 La corde au cou (f.). — 
21.30 Apostrophes. - 22.40 
Nieuws. — 22.47 Ma femme est 
une sorcière (film). 

FR. 3 

18.3() Jeugdprogramma — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.40 Regionaal programma. 
— 19.55 II était une fois l'homme. 
— 20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Oorlogsmonumenten: ster
ven tijdens de oorlog. — 21.30 
Parenthese (tv-film). - 22.25 
Nieuws. 

LUX. 

12.30 La bonne Franquette. — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17.50 
L'atout-cuisine du chef — 18.05 
Le coffre-fort. — 1810 Cinq a 
sept magazine — 18.35 Le coffre-
fort • vervolg spel. — 18.40 Systè
me D. — 19.00 Nieuws. — 19.30 
Le coffre-fort. — 19.33 Passé et 
gagne. — 19.47 Entre chien et 
chat. — 19.55 Aujourd'hui en bref. 
— 20.00 La course autour du mon
de. — 21.00 La tour infernale 
(film). - 22 30 Martini-world. 

Zaterdag 
NOVEMBER 

BRT 

14.30 Twentieth Century. - 1600 
Open school - 18.00 Kuifje (f). 
- 1805 Littekens (dok). - 18.55 
Militaire muziek. — 19.25 11.11.11-
aktie - 19.45 Nieuws. — 20.10 
Zwart-wit (f) - 20 25 Het jaar 8 
(show). — 21 30 Is daar iemand ? 
(film) - 2245 Nieuws. 

NED..1 

1045 Teleac. — 15.30 Nieuws -
1532 Studio vrij. - 16.20 Maja de 
bij (f). — 16 45 Klassewerk interna
tionaal. - 17.00 Klassewerk (f). -
1830 Sesamstraat (O. - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Kuifje en het 
geheim van de eenhoorn. — 19.35 
Een mens van goede wil (f). — 
21 35 Nieuws - 21.55 Olivia New
ton-John (show). — 22.45 Avro's 
sportpanorama. — 23.30 Nieuws. 

— Wat is er aan de hand, doe ? f i lmkomedie vol gags en komi
sche situaties tussen een verst rooide prof en een ondernemende 
babbelz ieke griet. 
— Dinsdag 14 november op F3 om 20 u. 30. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De Tros 
top 50. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Teleraadsel. — 20.40 De dame 
van Duke Street (f). — 21.30 Aktua 
TV. - 22,00 Grijze haren. -
23.00 Tros sport (jumping). — 
23.40 Teleraadsel. - 23.50 
Nieuws. 

RTB 

15.55 Jardinage — 16.25 Interwal-
lonie. — 17.25 La preuve par set 
- 18.30 Balourd et Balu. - 18.40 
Follies. — 19.10 Antenne-soir — 
19.30 Nieuws. - 19.55 De gorilla 
(dok) — 20.25 Des gargons et 
des filles (film). — 22.00 Le cahier 
d'Abel Viaud (dok). - 22.55 
Nieuws. 

ARD 

14.20 Nieuws. - 14.25 Sesam-
strasse — 14.55 Abschied von 
der See. - 16.30 ARD-Ratgeber. 
— 17.15 Heinrich Langeloh (por
tret van een landbouwer). — 
17.45 Nieuws. — 17.48 Die Sports-
chau — 18 30 Intermezzo-Informa
tion. — 19.15 Hier und heute. — 
19.45 Der 7 Sinn. - 19.50 Kurz 
vor 8. - 20.00 Nieuws. — 2015 
Allein gegen Alle. — 21.45 
Nieuws. — 22.05 Latijns-Ameri-
kaanse dansen (wereldkampioen
schap). - 23.35 Hochaus in 
Flammen. — 1,10 Nieuws. 

ZDF 

14.58 Nieuws. — 15.00 Enid Bly-
ton (D. - 15.20 Zugeschaut und 
mitgebaut — 15,30 Ihr Musik-
wunsch. — 16.30 Die Muppets-
Show, — 16,59 Der grosse Preis. 

- 17,00 Nieuws. - 17.05 Laen-
derspiegel. — 18.00 Der Weg 
nach Tournon (O. — 19.00 
Nieuws — 19.30 Sparnng (kwis). 
- 20.15 Rosenmontag ist kein Fei-
ertag (TV-film). - 21.45 Nieuws. 
- 21.10 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. — 23,05 Man nannte ihn Hom-
bre, — 0.40 Nieuws. 

D. 3 

19.15 Sport im Westen. - 19.55 
Journal 3 - 2000 Nieuws -
20.15 Bares Geld (TV-spel). -
21.40 Schubert (piano). 

LUX. 

12.30 Nieuws. - 13.00 Les en
fants du 47A (f). - 1632 Super 
Juke-box. — 18.00 De Wolga 
(dok) - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Aventures des hommes. — 19.55 
Aujourd'hui en bref. — 20.00 Cha
parral (O. — 21.00 De Mayerling a 
Sarajevo (film). — 22.35 Horos-
koop. 

TF 1 

13,00 Nieuws. - 13,33 Le monde 
de l'accordéon. — 13.50 Toujours 
le samedi — 18.05 Trente millions 
d'amis (dok). - 18.35 Les Tifins. 
— 18.40 Magazine auto moto — 
1913 Six minutes pour vous défen-
dre — 1920 La vie en vert — 
19.43 Clic et Clac. - 19.45 Llncon-
nu de 19.45. — 20.00 Nieuws. — 
20 30 Numero un (show) - 21 37 
Voyage dans l'inconnu (f) — 
22.40 Télé-foot - 23.40 Nieuws. 

A 2 

12.30 Samedi et demi - 13.35 
Des animaux et des hommes 
(dok). — 14.25 Les jeux du stade. 
- 17.10 Salie des fêtes - 18.00 
Amateur-filmers — 18 55 Des chif
fres et des lettres. — 1920 Ge
westelijk nieuws. — 19.45 Top 
club. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Les grands proces témoms de 
leur temps. - 22 00 Sur la Sellet-
te. - 22.45 Nocturne. - 23.20 
Nieuws. 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 19.10 
Soir 3. — 19.20 Frangois rude ou 
les murmures et les clameurs. — 
19.55 II ètait une fois l'homme. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 On ne badme pas avec l'a-
mour (toneel). — 22 00 Nieuws, — 
22.20 Korte films. 

BRT 1 

9.00 Voor boer en tuinder. — 9 30 
Doe mee — 10.00 Homo Kneipen-
sis (dok). — 1040 Orgelkoncert 
— 11 00 Konfrontatie (debaü. — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den tot 12.30 - 1430 Open 
school (KMO) - 15.00 Sesam
straat — 15.25 Militaire muziek. 
— 16.30 Manaus en verderop 
(dok.) - 1720 11.11.11-aktie -
17.25 Sportuitslagen. — 17 30 Bas
ketball. - 18.30 Kuifje ( f ) . -
18.35 Van Pool tot Evenaar. — 
19 45 Nieuws. — 20.00 Sportweek
end 1. - 20.30 Alle schepsels, 
groot en klein ( f ) — 21.20 Omme-
kaar. — 22.00 Opera. Madame 
Butterfly. - 23.00 Nieuws. 

NED. 1 

19.00 Nieuws. - 19.05 Tom & Jer
ry (f.). - 19.15 De Flintstones (f.). 
— 19.40 Koncert door « I musici» 
— 20.30 Hoe groen is Julia? 
(toneel). - 21.40 Tussen 12 en 17 
jaar. Repprtage. — 22.25 Nieuws. 

NED. 2. 

17.00 Nieuws - 1'i 
Sport 1. — 17.45 Dl 
(dok.) - 19.30i;Sesa 
18.45 O t . . en ht» zit f 
Sien ? - 19 20 Studio 
20.30 Humanistisch v 
20.35 Nieuws - 20.40 
man, Mary Hartman (f 
Bomen-interview; — 2 
D-E-F-G (toneel): - 23 

RTB 1. 

10.30 Jardinage - 11.( 
tieviering. — 11.45 11 
- 12.00 Faire Ie 
oaO.—13.00 Nieuws.-
certissimo. — 13,55 11 
— 14.00 La dynastie d< 
(f.). - 14.50 Calimerc 
Visa pour le monde 
Sportuitslagen — 17 
clin d'oeil. — 17.30 B 
18.05 11.11 11 aktie. -
( f . ) . - 1910Kj.f je. - 1 
ne-soir. — 19 33 Nieuv 
Zygomaticora^ a — 2 
ra-Sports. 

ARD 

godsd 
jerrote 
lOW. — 
'•uehscl 
- 131 
) Das 

15 PS 
- 16.3 

10.00 De jood 
- 10.45 Das 
- 11.15 Info-. 
internationale 
12.45 Nieuws 
gazm. — 14 
Pferd ( f ) -
verzekennger 
17.00 Direktion City (f 
Die Warnung von Weir 
sche reeks — 18.30 
18.33 Die Sportschau 
Weltspiegel - 20.0( 

20.15 Kasjmir (dok.) -
Verfuehrbaren TV-filrr 
Nieuws. 

ZDF 

10.30 ZDF-Matinee. -
Sonntagskonz( 
zur Zeit — 13 ( 
Die Drehschei 
riik der Woche 
te - 14.15 L 
14.40 De kole 
1510 Nieuws 

t - 1i 
) Nieuv 

- 1 3 4 5 
,' Bien( 
orandei 
- 15.30 

Prinzessin (je ^gdfilm). 
Nieuws — 17 
tage. - 18.00 
Raumschiff i 
1900 Nieuwb 
Perspektiven -
zending - 2000 Ur 
(dok) - 21 15 Nieuw 
Das ist ihr Leben. — 2 
-Tou r XI. - 2330 Niei 

2 Die 
^gebuc 
rerpnse 
- 19. 

19.30K 

ARD 3. 

1600 Ihre He 
mat - 17.00 • 
- 1730 Pos' 
18.00Margret 
gramma). — ' 
tes Europa. -
- 19.45 Spo 
19.55 Journal 
- 2015 De !: 
(dok.) - 21 0( 
Amado. — 21 4 
gent - 22 30 
chen. Show -
te. 

at - U 
'jhen si 
,ch 10 
'ursdav 
30 Bell 
19.00 I 

im V 
- 20 

innen 
:)er Di( 
Theo l 
er mit 
23.20 

TF 1. 

12.02 La séqup' oe du ' 
— 12.29 Les Tifns - 1 
TF 1. - 1300 Nieuws 
C'est pas sèrH'ux. — 
rendez-vous J dimi 
15.30 Tiérce ~ 1535 
volant (f.) - 1 aO Spo 
re. — 17.50 A L jlaisir c 
— 19.25 Les amnnaux 
— 19.55 Les Tifins 
Nieuws. — 20 n La jui 
(film). — 22.05 xoncert 

A 2. 

11.30 La vérite est au 
marmite (keukentips) 
Chorus. - 1240 Cinér 
12.58 Top Club dimanc 
— 13.15 Nieuws. -
Club dimanche — 14.3( 
cristal (f.). - 1520 En E 
— 16.20 Petit theatre 
che. — 16.55 Monsie 
(kwis). — 1735 Choci 
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euws - 17.02 Studio 
— 17.45 De Papoea's 

• 19.30 Sesamstraat. — 
.. en hoe zit het nou met 
19.20 Studio Sport 2. — 

imanistisch verbond. — 
uws - 20.40 Mary Hart-
-y Hartman (f.). - 21.25 
terview. - 22.00 A-B-C-
toneel). - 23.05 Nieuws. 

dinage — 11.00 Eucharis-
- 11.45 11.11 11-aktie. 

) Faire Ie point (de-
J.00 Nieuws. - 13.05 Con-
). - 13.55 11.11.11-aktie. 
La dynastie des Forsytes 
4.50 Calimero. - 15.05 
jr Ie monde. — 17.15 
agen - 17.20 Le p'tlt 
. - 17.30 Belcanto. — 
11.11-aktie - 1815 Miss 
10 Kuifje. - 19 15 Anten-
- 19.30 Nieuws. - 20.00 
corarra — 21.15 Came-

joodse godsdienst (dok.). 
Das feuerrote Spielmobil. 
Info-Show. - 12 00 Der 
riale Fruehschoppen — 
'UWS. — 13.15 Reisema-

14.50 Das terracotta-
— 15.J5 PS. Auto's en 

ngen - 16.30 Ballet. -
aktion City ( f ) - 17.45 
ung von Weimar Histori-
<s. - 18.30 Nieuws. -
i Sportschau. - 19.20 
iel. - 20.00 Nieuws.-
isjmir (dok.) - 21.00 Die 
)aren TV-film. - 23.10 

F-Matinee. — 12.00 Das 
<onzerL' — 12.50 Fragen 
- 13.00Nieuws. - 13.02 
scheibe. - 13.25 Chro-
oche. - 13.45 Rappelkis-
.15 Die Biene Maja. — 
kolenbrander (dok.) — 

jws . - 15.30 Die kleine 
1 (jeugdfilm). — 17.00 
- 17.02 Die Sportrepor-
8.00 Tagebuch - 18.15 
ff Enterpnse ( f ) . — 
!uws — 19.10 Bonner 
i/en.- 19.30 Katolieke uit-
- 2000 Unsere Welt 
21.15 Nieuws. - 21.30 

r Leben. - 22.30 Litera 
- 23 30 Nieuws. 

i Heimat - Unsere Hei-
7.00 Sahen statt hoeren. 
Posttach 10 19 50. — 

gret Tnursday (jeugdpro-
— 19 30 Bellamys' bun-

ia - 19.00 Rockpalast 
Sport j i«n Westen. — 

rnal 3 - 20.00 Nieuws. 
De bronnen van de Nijl 
21.00 Oer Dichter Jorge 
- 21.45 Theo Lingen, Diri-
12.30 i Ier mit den Maed-
)w. — 23.20 Experimen-

«quence du spectateur. 
.esTifins. - 12.30TF1 -
13.00 Nieuws. - 13.20 

sér ie i fc i— 14.15 Les 
us duB|l imanche. — 
ce. — 15.35 L'escadron 
— 16 20 Sports premiè-

(0 Au jlaisir de Dieu (f.), 
.es animaux du monde. 

Les Tifins. — 20.00 
- 20.30 La jument verte 
!2.05 Koncert 

mérité est au fond de la 
Ckeukentips). — 12.00 
- 12.40 Cinémalices — 
Club dimanche (show). 
Nieuws. — 13.40 Top 
riche - 14.30 L'Age de 
— 1520 En savoir pius. 
=etit theatre du diman-
6.55 Monsieur cinéma 
17.35 Chocolat du di

manche (spel). — 18.05 Le monde 
merveiileux de Disney. — 18.00 
Stade 2. - 2032 Kojak (f.) -
22.10 Kokoschka (dok.). - 23.05 
Nieuws. 

FR. 3 

20.00 Histoires de France. Nice 
1900 (dok). - 20.30 Rue des 
archives (dok.). — 21.20 Soir 3. — 
21.30 De jaren twintig (dok j . — 
22.00 Ciné Regards. - 22.30 Le 
monde, la chanté et le diable (film). 

LUX. 

13.15 Hei elei, kuck elei. - 16.45 
Le voleur de Bagdad. (Film) — 
18.30 Ontdekking van Flonda 
(film). — 19.00 Les sentiers de l'a-
venture. — 19.30 Nieuws. — 19.33 
Ciné-sélection. — 20.00 Départe-
ments (f.). - 21.00 La vie a l'en-
vers (film). — 22.25 Horoskoop. 

Maandag 
13 NOVEMBER 

BRT 

18.00 Bolke de beer (f) . - 18.10 
De vogelvrijen (f.). — 18.40 Open 
school. — 19.10 Doe mee. — 
19.45 Nieuws. - 2010 Regerings
mededeling. — 20.20 Micro-Ma
cro. — 20.55 Hoe groen is mijn dal 
( f ) . — 21.45 Wikken en wegen. — 
22.25 Nieuws - 22.45 Open 
school 

NEP. 1 

18.55 Nieuws. - 18.59 Mash (f.). 
- 19.25 Avro's platenpanel — 
20.40 Moet je mijn leven hebben ? 
(reportage). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Jos Bnnk solo (show). — 
22.35 Leder ohne Worte 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (f.). 
- 19.25 Laden maar (f.). - 20.00 
Nieuws. - 2027 De familie Bella
my (f.). — 21.17 Showroom. — 
22.20 Hier en nu. - 23.02 Mensen
kinderen (dok.). — 23.20 Nieuws. 

RTB 1 

17.30 1, 2, 3... rimes et racontines. 
- 18.00 De Muppet-show. — 
18.30 Zigzag. — 18.45 La pensee 
socialiste. — 1915 Lundi Sports. 
- 19.30 Nieuws. - 20.00 «Q.B. 
Vi l» (film) - 21.15 Nieuws -
21.30 Elementaire, mon cher Ein
stein. — 23.00 Einde van de uitzen
ding. 

RTB 2 

19.55 Club F - 21.30 Intrigues a 
la Maison Blanche (O. — 22.15 Ein
de van de uitzending. 

ARP 

1610 Nieuws. - 16.13 Franz 
Schubert. — 17.00 Mischmasch. 
- 17.50 Nieuws. - 18.00 Das 
Intermezzo bietet an. — 18.30 Das 
Spiel um halb Z Kabillowitch. — 
18.40 Weite wilde Welt der Tiere. 
- 1915 Hier und Heute. - 19.45 
Spiel um 4tel vor 8. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Liebe zu Lydia 
(f.) — 21.05 Bildspaziergang. — 
21 45 New York, New York (repor
tage). — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Der Spiegel (film). - 00.45 
Nieuws 

ZPF 

17.00 Nieuws - 17.10 Spiel mit 
Puppen — 17.40 Die Drehschei-
be. - 18.20Gesuchtwird.. . ( f . ) -
1900 Nieuws - 19.30 Hitparade 
- 20.15 Gesundheidsmagazin 
Praxis. — 21 00 Heute Journal. — 
21 20 Zeit zum Aufstehn (tv-film). 
- 22 40 Wat met het teater ? — 
23.10 Nieuws. 

P.3 

19.00 Ombudsman. - 19.45 Jour
nal 3. — 20.00 Nieuws. — 20.15 

De verovering van de blauwe pla
neten (dok.). — 21.00 Momente. 
- 21.15 Kanker (dok.). - 21.45 
Angst (film). - 2315 Nieuws. 

12.15 Réponse a tout. — 1229 
Les tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
naal magazine. — 13.50 Les ar-
pès-midi de TF 1. - 14.05 CNDP 
— 14.30 Les après-midi de TF 1. 
— 17.58 A la bonne heure. — 
18.27 Un. rue Sesame. - 1855 
Les Mohicans de Paris (f.). — 
19.15 Une minute pour les fem
mes. - 19.18 Les tifins. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 L'in-
connu de 19.45. — 20.00 Nieuws. 
— 20.30 Rue sans issue (film). — 
22.22 Teatermagazine. - 23 22 
Nieuws. 

A-2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 Lage en fleur (f.). - 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 Si 
Pans nous etait conte (film) — 
17 08 Autres métiers, autres gens. 
— 17.25 Fenétre sur.. — 17.55 
Récré A2. - 18.35 C'est la vie. -
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 1920 Gewestelijke aktualitei-
ten - 19.45 Top Club. - 20.00 
Nieuws. — 20.32 Lundi variètées. 
— 21.35 Question de temps. — 
22.35 Zig-zag. - 23.05 Nieuws. 

F-3 ~ 

19.10 Nieuws — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regio
naal programma — 19.55 II était 
une fois l'homme. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 L'hén-
tier (film). - 22.15 Nieuws. 

LUX. 

12.30 La bonne franquette. — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 Les 
secrets de la mer rouge (f.). — 
17.50 Cinq a sept service et varié
tés. - 18.00 Le coffre-fort. -
18.05 Cinq a sept actualités. — 
18.20 Ram-Dames. - 18,35 Le 
coffre-fort. — 18.40 Systéme D 
— 19.00 Nieuws. - 19.30 Le cof
fre-fort. — 19.35 Passe et gagne. 
— 19.47 Entre chien et chat (dok.) 
— 19 55 Nieuws. — 20.00 Nouvel-
les de Henry James ( f ) . — 21.00 
Le deserteur du fort Alamo (wes
tern). - 22.20 Horoskoop. 

Dinsdag 
14 NOVEMBER I 

BRT 1 

18.00 Kuifje (f) - 18.05 Sesam
straat (f), - 18.30 Open school. 
- 19.00 Muzieksien. - 1945 
Nieuws. — 20.10 Dolle Dinsdag. 
— 20.55 Verover de aarde. — 
2145 Jij of w i j? (kwis). — 22.10 
Het gastprogramma. — 22.40 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Op een goeie wei (f). — 
20.35 Panorama. — 21.00 De 
plechtige kommunie (film). 

NEP. 1 

18.55 Nieuws. - 18.59 Het kleine 
huis (O - 19.50 Windkracht 16. 
— 20.25 Deo Cantemus in Israel. 
— 20.50 Zuid-Afrika (reportage). 
- 2124 Tenslotte - 21 25 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag - 22.10 De kristenen (dok.). 
- 23.05 Nieuws. 

NEP. 2 

19.05 Pinokkio (f). - 19.27 Hoe 
bestaat het ? — 20.00 Nieuws. — 
20.27 leder zijn deel (f). - 20.57 
Ombudsman. - 21.22 De kinder
vriend (tv-film). — 22.15 Vara vi
sie. - 23.10 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Modern times (film). — 
17.30 1, 2, 3... Cinéma. - 18.00 De 
Muppet show. — 18.30 Zigzag. — 
18.45 TVF. - 19.15 Antenne-soir 
- 19.30 Nieuws. - 19.55 Hippo
drome. — 20.55 De ontwikkelings
helpers. — 22.10 Nieuws. 

RTB 2 

18.45 Pink Panther. - 19.55 Senio-
rama. — 20.25 Montparnasse 19 
(film). 

ARP 1 

16.10 Nieuws. - 16.15 Sterns 
Stunde. — 17.00 Die Ausreisser 
(film). — 17.35 Die fleischfressen-
de Julia (tekenfilm). - 17.50 
Nieuws. — 18.00 Intermezzo-lnfor-
matlonen. — 18.30 Potsdam 
( d o k l — 18.40 Polizeiinspektion' 
• - 19.15 Hier und Heute. - 19.45 
Tip um 4tel vor 8. — 20.00 Nieuws. 
- 2015 Was bin Ich? - 21.15 
Bericht vom FDP-Parteitag. — 
21.15 Report - 22.00 Detektiv 
Rockford (f) - 2245 Tagesthe
men. — 23.15 Jazz Rock und Folk 
(pop-festival). — 0.15 Nieuws 

ZPF 

16.30 Mosaik. — 17.00 Nieuws. — 
17.10 In den Nickelminen Neu-Ka-
ledoniens (dokJ. — 17.40 Die Dreh-
scheibe. — 18.20 Vlaamse teken
film. - 1835 Tarzan (f) - 19.00 
Nieuws. — 19 30 Die Abenteuer 
des braven Kommandanten Kuep-
pes (speelfilm). — 21.00 Heute-
Journal. - 21.20 FDP-Partijdag 
(reportage). — 21.35 Die Ange-
stellte. — 22.15 Apropos Film. — 
23.00 Leonid Kogan (portret). — 
23.45 Nieuws. 

ARP 3 

19.00 Kraftprobe im Arktischen 
Meer. De Sovjets in Spitzbergen 
(reportage). — 19.45 Journal 3. — 
2000 Nieuws. — 20.15 Landes-
spiegel. Overleven (reportage). — 
21.00 Momente. - 21.15 Micro-
Macro — 22.00 Immer Aerger 
mit... — 22.30 Kursus over part
nerschap. — 23.00 Nieuws. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout. — 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13. Nieuws — 13.45 Les apres-
midi de TF 1 - 14.05 CDNP.-
14.30 Les apres-midi de TF 1. — 

18.00 A la bonne heure. — 18.27 
Un, rue Sesame — 18.55 Les 
mohicans de Paris (f). — 19.15 
Une minute pour ^es femmes. — 
19.18 Les Tifins. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 L'inconnue de 
1945. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Variété — 21.30 Les enfants de la 
république - 1910-1914 (dok). -

A 2 

13.35 Regionaal nieuws. — 13.50 
L'age en fleur (O. — 14.03 Aujourd
'hui madame. — 15.00 Operation 
danger (f) — 15.55 Découvrir. — 
17.25 Fenétre sur . . — 17.55 Ré
cré A2. - 18.35 C'est la vie. -
18.55 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19 45 Top Club (show) 
- 20.00 Nieuws. - 20.35 L'or noir 
de l'Oklahoma (western). 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regio
naal programma. — 19.55 II était 
une fois l'homme (O. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. — 20.30 On 
•s'fait la valise docteur (film). — 
22.00 Soir 3. 

LUX. 

12.30 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept heures. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 Doc
teur Simon Locke (f). — 17.50 
Cinq a sept service et variétés. — 
18.00 Le coffre-fort. — 18,05 Cinq 
a sept actualités. — 18.20 Ram-Da
mes. — 18.35 Le coffre-fort. — 
18.40 Systéme D. - 1900 
Nieuws — 19.30 Le coffre-fort. — 
19.35 Passe et gagne. - 19.47 
Entre chien et chat (dok.). — 19.55 
Aujourd'hui en bref. — 20.00 La 
petite maison dans la prairie (f). — 
21.00 Operation San Gennaro 
(film). - 22.35 Horoskoop 

Woensdag 
NOVEMBER 

BRT 1 

15.30 Open School. - 16.30 Tip-
Top. - 18.15 Kuifje (f). - 18.20 
Bali (dok.). - 18.50 De Hardy's (f). 
- 1945 Nieuws. - 20.20 Happy 
Days (f). — 20.45 De kerselaar 
(tv-spel). — 22.15 Het teater van 
de verdrukten (reportage). — 

BRT 2 

20.15 Howard Hawks - een ver
domd goed leven. — 21.15 Today 
we live (film). 

NEP. 1 

15.30 De bedreigde krokodillen 
(dok). — 16.27 De dieren uit het 
groene woud (dokJ. (r- 16.50 Ren 

- De brug van Remagen, b o e i e n d e o o r l o g s f i l m in een b i jna r e a l i s t i s c h e dokumentaire s t i j l over 
de g e v e c h t e n o m de q e k e n d e b r u q o v e r de Ri jn te R e m a g e n . 
— Vrijdag 10 november op BRT 1 om 20 u. 40. 

je rot. — 18.30 Sesamstraat — 
1850 Toeristische tips. — 13.55 
Nieuws. — 18.59 Van gewest tot 
gewest. — 19.50 Politieke partijen 
(Boeren). - 20.00 Kermis in Hind-
le (TV-spel). - 2120 Alfred Bren-
del speelt... — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Panoramiek. - 22.50 Studio 
Sport. - 23.20 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Overal Is 
wel wat (dok). - 19.25 Kenmerk. 
- 20.00 Nieuws. - 2027 Socute-
ra. — 20.32 Portret van een drum
band (reoortaoe). — 21.20 Geor
ge Zamfhir (panfluiO. — 2130 Een 
mens van qoede wil (f). 

RTB 1 

17.00 Feu ver t — 18.40 Les aven-
tures du petit tortlllard. — 18.45 
Het alkoholisme in België. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Geneesmiddelen (dok.) — 
21.00 Dialogues d'exiles (toneel). 
- 22.30 Nieuws. - 22.45 Arts-
hebdo. 

ARP 

16.10 Nieuws. - 16.15 Musik 
Extra. — 17.00 Die Ausreisser 
(jeugdfilm). — 17.30 Stahlindianer 
(dok.). - 17.50 Nieuws. - 18,00 
Intermezzo-Informationen. — 
18.30 Tip um Halb 7. - 18.40 
Reich und Arm. — 19.15 Hier und 
Heute. — 19.45 Tip um 4tel vor 8. 
- 2000 Nieuws. - 20.15 Ein typi
scher Fall (tv-film). - 21.40 Kultu-
reel magazine. — 22.30 Tagesthe
men. 

ZPF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Flugboot 
121 SP (f). - 17.40 Die Drehschel-
be — 18.20 Baeng-Baeng (show). 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 
Querschnitt (dok.). — 20.15 Bilanz. 
- 21.00 Heute-Journal. - 21.20 
Die Strassen von San Francisco 
(f). - 22.05 Ende der Vorstellung 
24 Uhr av-spe l ) . - 23.25 Nieuws. 

P.3 

19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Mittwochs in... — 21.45 
Dreizack (politieke satire). — 
22.00 Der 7 Sinn. - 22.05 Ge-
faehrliche Partner (film). 

TF 1 
12.15 Réponse a tou t — 12.29 
Les tifins. — 12.33 MIdl-premlére. 
- 13.00 Nieuws. - 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.55 Sur 
deux roues. — 18.15 A la bonne 
heure. — 18.27 Un, rue Sesame. 
— 19.22 Une minute pour les fem
mes. - 19.28 Les tifins. - 19.29 
Les Mohicans de Paris (f). — 
19.45 L'inconnu de 19.45. - 20.03 
Nieuws. — 20.30 L'inspecteur mè-
ne l'enquête (TV-spel). — 22.05 Zij 
hebben stand gehouden: 1914-
1 9 1 8 , ( d o k X ^ 23.10 Nieuws. 

A2 
13.35 Regionaal niagazine. — 
13.50 L'age en fleur (f). - 14,05 
Aujourd'hui madame. ,— 15.05 
Mash (f). - 15.45 Wh^n things 
where rotten (O. — 16.10 Recre 
A2 - 18.35 C'est la vie. - 18.55 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 19.20 Gewestelijk nieuws: — 
19.45 Top club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Les Muppets. — 
21.05 Mi-figue, mi-raison. — 2220 
Patrons et television. 

F3 

19.10 Nieuws. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 L'obsession Infer
nale CTV-film). 

LUX 

12.30 La bonne franquette. — 
16.30 L'école buissonnière. — 18.00 
Le coffre-fort — 18.05 De nos clo-
chers. — 1820 Ram-dames. — 
18.35 Le coffre-fort. - 18.40 Sy
stéme D. — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Le coffre-fort. — 19.35 Pas-
se et gagne. — 19.47 Entre chien 
en chat (dok.). — 19.55 Aujourd
'hui en bref. — 20.00 Hit-parade. 
- 21.00 Lola (film). - 22.25 Ho
roskoop. 
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Vic Anciaux wil 
Vlaamse omnisportclub in Brussel 
Staatssekretaris voor Nederland
se Kuituur V I C Anciaux stelde 
vorige week een plan tot sportbe
leid in het Brusselse aan de sport
pers voor De bedoelingen van 
Vic Anciaux werden uiteraard ge-
ncht door het dekreet van 2 
maart 1977 t v m de landelijke 
georganizeerde sportvereni

gingen 
Ter herinnering door dit dekreet 
werden de nationale sportbon
den er toe aangezet zich op te 
splitsen in autonome taalvleugels 
De penkelen die daaruit voort
vloeiden zijn de sportliefhebbers 
genoegzaam bekend Biezonder 
problematisch werd echter de po
sitie van de Vlaamse sportbeoefe
naars in en rond het Brusselse 
ZIJ maken immers meestal deel 
uit van klubs die zich aansloten 
bij de Waalse taalvleugels Dit 
heeft voor gevolg dat zij voortaan 
hun briefwisseling in het Frans zul
len moeten voeren zij zullen naar 
stages trekken met Franstalige 
trainers zij zullen voor het inwil
ligen van gerechtvaardigde spor
tieve verzuchtingen totaal over
geleverd worden aan de goodwill 
van het Adeps (De Franstalige 
tegenhanger van Bloso) Hoeft 
het nog enig betoog dat deze atle
ten binnen de kortste tijd als 
Franstaligen van het zuiverste wa
ter op de hoogste sportpodiums 
zuilen worden «voorgesteld» 
Tegelijkertijd echter heeft de 
staatssekretaris de geaardheid 
en gerichtheid van de sportbeoe
fening in het Brusselse aan een 
grondige studie onderworpen Hij 
heeft konklusies getrokken en op
lossingen voorgesteld Hij wil de 
voorwaarden scheppen die de 
sportieve Vlamingen in het hoofd
stedelijk gebied nieuwe impulsen 

moeten geven Daarom dit bondi
ge overzicht van zijn plannen en 
bedoelingen 

Soc iaa l -ku l tu re le f a k t o r e n 

Diverse onderzoeken hebben uit
gewezen dat de neiging tot sport
beoefening rechtstreeks wordt 
beïnvloed door een aantal so
ciaal-kulturele faktoren Wij som
men op 
• de financiële mogelijkheden 
de lagere inkomensgroepen wor
den afgeremd 
• informatie over mogelijkhe
den tot sportbeoefening dringt ge
makkelijker door in de hogere 
sociale bevolkingsgroepen 
• personen die fysieke arbeid 
vernchten voelen zich minder aan
getrokken tot nieuwe lichamelijke 
inspanningen op een sportveld 
• leeftijd en geslacht beïnvloe
den op hun beurt de sportbednj-
vigheid 
• de woonplaats en de nabij
heid van sportakkommodatie la
ten eveneens een direkte invloed 
gelden 
In de situatie van de Brusselse 
Vlamingen leggen vooral de eerst
genoemde faktoren gewicht in de 
weegschaal Daarom wil Vic An
ciaux vooral bij de sociaal lagere 
groepen de sportaktiviteit stimule
ren Het aanbrengen van nieuwe 
of het verbeteren van bestaande 
sportinfrastuktuur zijn daartoe 
noodzakelijk Temeer daar de op
richting van autonome Vlaamse 
sportklubs het enige alternatief 
biedt voor de door het voornoem
de dekreet geschapen situatie 
Door het staatssekretariaat on
dernomen pogingen om de be
staande klubs op hun beurt op te 
splitsen in taalvleugels stuitten im
mers op de kordate weigering 

van de Brusselse klubleiders Een 
weigenng die de verst strekken
de konklusies noodzakelijk maak
te 

Om de op te richten Vlaamse 
sportklubs overlevingskansen te 
bieden dienen infrastrukturen en 
gelden ter beschikking te worden 
gesteld die suksesnjke konkurren-
tie met de reeds bestaande Frans
talige klubs moeten mogelijk ma
ken Veronderstellen dat getalen
teerde Vlaamse sportjongeren au
tomatisch bij de Vlaamse klubs 
zullen aansluiten lijkt ons al te opti
mistisch ZIJ zullen zich wenden 
tot die klubs die hun de ruimste 
faciliteiten, de beste akkommoda-
tie de bekwaamste trainers kun
nen aanbieden Het is een gunstig 
voorteken dat het staatssekreta-
naat zich daarvan ten volle be
wust IS Op het gebied van de 
infrastruktuur hoopt men te kun
nen binnendnngen in de reeds 
bestaande gemeentelijke infra
strukturen School- en pnve-infra-
strukturen kunnen eventueel wor
den afgehuurd In de bestaande 
Vlaamse trefcentra (Vorst en La
ken) kunnen kleine ruimten wor
den voorzien voor sportbeoefe
ning In multifunktionele centra 
moeten grotere ruimten worden 
voorbehouden zodat aan kompe
titie kan worden gedaan Inzon-
der het pas aangekochte pand in 
Schaarbeek zou daarvoor in aan
merking komen De buitenluchtak-
kommodatie kan worden opge
richt in samenspraak met de 
VUB Dit kan zowel op de cam
pus van het Oefenplein als op die 
van het AZ te Jette Verder wil 
men ook een nieuwe atletiekpiste 
(tartan) in het Brusselse betoela
gen 

G o o d w i l l en ge ld 

Dat dit alles veel goodwill (die 
zou, naar men ons verzekerde, bij 
de Brusselse Vlamingen aanwe
zig zijn) en nog meer geld zal kos
ten weet de staatssekretaris 
maar al te goed Daarom heeft hij 
voor de genoemde projekten al 
een belangrijk bedrag laten in
schrijven op het budget Neder
landse Kuituur van volgend jaar 

Deze initiatieven zullen gekop
peld worden aan een Sportissimo-
campagne 1979-1980 van het Blo
so waarbij mitiatiekursussen en 
de technische opleiding voor en 
van jongeren niet zullen ontbre
ken De demokratizering van de 
zogenaamde «elitesporten» en 
het stimuleren van de interscho-
lenkompetities zou een ander op
zet van de aktie zijn 

Nationalisten icrijgen 
de schuld te Barcelona 
Sporting Anderlecht heeft in Bar
celona een kwalijk avontuur be
leefd Dat staat buiten twijfel De 
uitscfiakeling door de plaatselijke 
CF was aan andere dan sportie
ve oorzaken te wijten Anderlecht 
werd van toen het voet op 
Spaanse bodem zette onophou
dend geïntimideerd In zulke mate 
zelfs dat de Brusselaars op de 

van veel kwaad te moeten naar 
voor schuiven 
Nu weten wij wel dat de Katala-
nen zich in Spanje net als de Bas-
ken overigens ruim misdeeld voe
len WIJ erkennen ook dat de 
sport al vaker een volk toeliet 
zich te manifesteren In dit ver
band denken we overigens aan 
Karel Van Wijnendaele en zijn 

Sportbrandpunt 
groene rechthoek amper hun kan
sen durfden te verdedigen Zij 
speelden met goed Zij speelden 
niet slecht Zij speelden doodge
woon niet 
WIJ brengen begrip op voor de 
vrees die zelfs de meest gerouti
neerde Nederlanders verlamde 
WIJ brengen echter minder begrip 
op voor de wijze waarop sommi
ge meegereisde journalisten ver
slag uitbrachten over de gebeur
tenissen De hoofdvogel werd on
getwijfeld afgeschoten door Jan 
Pulinx in 'Het Laatste Nieuws» 
Deze mqn meende het nationalis
me van de Katalanen als oorzaak 

" Flandriens" Maar die hunker 
naar zelfbevestiging identificeren 
met intimidatie fanatisme en haat 
lijks ons schromelijk overdreven 
De verantwoordelijkheid voor het 
beschamende gebeuren in Barce
lona lag voor een flink stuk bij de 
pers Veertien dagen lang heeft 
ZIJ de publieke opinie opgehitst 
met onjuiste versies over wat 
zich in de heenwedstrijd op An
derlecht heeft afgespeeld Zij on
dersteunden zelfs de «versie" 
van het Spaanse klubbestuur die 
Anderlecht verantwoordelijk stel
de voor de zo gewraakte doping-
kontrole Het was maar al te dui-

Zelf geloven wij dat het staatsse
kretariaat inzonder via de scho
len de Brusselse jeugd moet 
trachten te sensibilizeren Daar 
bevindt zich het grote Brusselse 
«reservoir» Daar is de sportak
kommodatie vaak ook heel ge
brekkig Door het kombineren 
van een en ander kan de voor-
zichbg geopperde idee van een 
grote Vlaamse omnisportklub te 
Brussel misschien werkelijkheid 
worden Dasirdoor en zeker ook 
door het open stellen van akkom-
modaties aan alle kanten van 
Brussel Want het betreft niet 
enkel Brussel-stad Gans de fjen-
fene is er mee gemoeid Vrijwel 
alle omstreden en met omstreden 
randgemeenten Zuun, Ovenjse, 
Wemmei en St-Agatha-Berchem 
Om er maar enkele op te noe
men 

delijk dat de Spaanse sportpers 
merkwaardige opvattingen huldig
de wanneer de objektiviteit van 
de berichtgeving moest nage
streefd worden Die hoofdoorzaak 
stipt bedoelde scribent wel aan 

Begrijpelijk ook Want ook de Bel
gische sportpers heeft uiteenlo
pende opvattingen over het be
grip objektiviteit U moet na een 
Club Brugge—Standard maar 
eens het wedstrijdverslag van 
«Het Laatste Nieuws- en «Le 
Soir» naast elkaar leggen Ditzelf
de geldt uiteraard ook voor ande
re Nederlands- en Franstalige 
kranten en heeft niet enkel betrek
king op Club Brugge en Stan
dard In voornoemde omstandig
heden laten onze sportjournalis
ten ook maar al te graag de com
merciële belangen pnmeren op 
de objektiviteit 

ZIJ hitsen welis
waar nooit openlijk op zoals de 
Spaanse sportpers maar hun « ge-
regionalizeerde» verslaggeving 
heeft al vaker een vertekend 
beeld van de werkelijkheid opge
hangen 

En nochtans wensen zij 
met van « volksnationalisme » ver
dacht te worden Of vergissen wij 
ons'' 

Sport kortweg 
• Net als Club Brugge heeft 
ook Anderlecht maar een ron
de volgehouden in de Europa-
cups '78-79 Daarmee keert het 
Belgisch voetbal een stuk te
rug op de weg Tot voor een 
viertal jaar was het inderdaad 
eerder uitzonderli|k dat meer 
dan een, en vaak zelfs geen, 
Belgische klub nog Europees 
mocht voetballen na Nieuwjaar 
De ploeg die het destijds Euro
pees het verst heette te schop
pen was Standard Nu is dat 
SK Beveren De alsmaar popu
lairder wordende Waaslanders 
namen immers de maat van Ri-
jeka Bi| die gelegenheid werd 
voor het eerst in de geschiede
nis van de klub een wedstrijd 
rechtstreeks uitgezonden op te
levisie Beveren beleeft een on
waarschijnlijk mooie tijd Wie 
zegt dat het spoedig zal ein
digen '' Want in de Europacup 
II zitten heus nog wel enkele 
klubs waartegen de Waas
landers niet kansloos zijn 

• Merkwaardige vaststel
lingen na de tweede ronde m 
de drie Europacups Als eerste 
land in de voetbalgeschiedenis 
heeft Duitsland zes vertegen
woordigers in de derde ronde 
van de Europacups Het getuigt 
alleen maar van de enorme 
kracht — vooral m de breedte 
— van het Westduitse voetbal 
Andere vaststelling wie op de 
verschillende televisiestations 
naar samenvattingen en flitsen 
van diverse Europacupmat-
chen heeft gekeken, kan moei
lijk ontkennen dat de Europabe
ker voor landskampioenen kwa
litatief hoog boven de rest blijft 
uitsteken 

• De 16-jarige Limburger Erie 
Vanderaerden is in het Waalse 
Vaux-sous-Chevremont Bel
gisch kampioen veldrijden bij 
de nieuwelingen geworden 
Niets bijzonders, ware het niet 
dat deze knaap eerder al niet 
twee keer nationaal wegkam
pioen bi| de nieuwelingen werd 
Dit seizoen behaalde hij ove
rigens meer dan 50 overwin
ningen op de weg Een jongen 
met een veelzijdige aanleg dus 
Een bemerking nochtans Van
deraerden zou al leven ais een 
prof en alle schoolse aktivitei-
ten stop hebben gezet om in 
het wielervak te slagen 

• Basketbalkeizer Willy Ste-
veniers is onverbeterlijk Nu hi) 
bij landskampioen Fresh Air 

speelt vond hij het nodig zijn 
coach Georges Vael op een 
pak slaag te trakteren Willy 
houdt er namelijk geregeld an
dere meningen op na Hij 
heeft een eigen manier om die 
kenbaar te maken 

9 De prestatie van de week 
leverde Thor Waterschei Het 
speelde niet enkel gelijk bij 
Anderlecht (1 — 1), maar het le
verde te Brussel een eerste 
helft af die de vijftienduizend 
toeschouwers met verstom
ming sloeg Thor speelde An
derlecht gewoon onderuit Het 
kreeg scoringskansen bij de 
vleet Kortweg het had bij de 
rust gerust met 0—3 mogen lei
den In dat geval zouden de Tho-
rianen nu alleen aan de leiding 
gestaan hebben 

• De gesel van de doping 
blijft de sportwereld teisteren 
De Europese atletiekfederatie 
heeft bekend gemaakt dat bij 
de Europese kampioenschap
pen te Praag vijf atleten wer
den betrapt op het gebruik van 
anabolica Vier Russische atle
ten en een Bulgaarse De Engel
se kogelstoter Geoffrey Capes 
zegde voor een paar jaar al dat 
de atleten uit de Oostblok
landen de kompetities verval
sten door het veelvuldig ge
bruik van anabolica De man 
krijgt gelijk Wij betwijfelen dat 
het, nu Moskou '80 nadert, zal 
verbeteren 
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Kortnieuws uit 

Antwerpen-Stad 

Dienstbetoon 
• telkens op maandag op het 
sekretanaat Wetstr 12 door 
Volksvertegenwoordiger A De 
Beul, van 16 tot 19 u Tel 368465 
• elke woens- en zaterdag, 
door G Bergers die het dienstbe
toon verzorgt van minister H De 
Bruyne, bij Bergers thuis, St -Jans-
vhet 19 2000 Antw Tel 3391 65 
# O C M W op afspraak met dr 
De Boel, Tel 33 97 90 of De Laet 
386692 
# gemeenteraadsleden op af
spraak zie adres en tel in Kon-
taktblad der afdeling 

Verkiezingssteun 
Zonder uw steun geen voldoen
de propaganda Het zal allemaal 
snel verlopen Stort op onze rek 
404-3036801-74 van VU-Antw 
Stad Of loop eens langs het 
sekretanaat waar een steunlijst 
ligt U kan ook intekenen op de 
lijsten van onze bestuursleden uit 
uw buurt 

Abonnementenslag 
U hebt natuurlijk een abonne
ment, maar wij kennen nog ver
scheidene leden waarvoor het 
abonnementsgeld een zware dob
ber is, maar die toch het blad met 
graag zouden willen missen Daar
om IS een geschenk-abonnement 
voor hen zeer welkom We ver
melden hen wel wie de milde 
schenker is Stort op KB 
4043036801-74 van VU-Antw 
Stad de som van 500 fr met ver
melding « Geschenkabonne
ment » Met dank i 

Ledenhernieuwing 
Ja, het komt nu per toeval alle
maal samen Onze bestuursleden 
lopen de leden langs om het lid
geld 1979 te ontvangen Een gro
te taak Help ons die taak ver
lichten Stort vooraf uw lidmaat
schap Hl 150 fr Bijhd 75 fr op 
rek nr 404-3036801-74 van VU-
Antw Stad 

Te koop 
Stickers, badges, verkiezings plas
tiek boodschaptassen op uw se
kretanaat Wetstr 12, 2000 Antw 

M Codde 

Grote 

VU-meeting 

te Herentals 

Op donderdag 9 november 
1978 heeft een grote openbare 
VU-meeting plaats in zaal •> Fun 
kis» Markt Herentals om 20 u 
Sprekers zijn de h Hugo Schiltz 
VU-voorzitter en de h H de 
Bruyne minister van Buitenland
se Handel Ook de senatoren 
Wim Jorissen Carlo Van Eisen 
en kamerlid Jo Belmans zullen 
er het woord voeren 

Voor de kulturele omlijsting zor
gen August en An Laureys or
gel en zang en Betty Obbels 
Kempische liedjes Deze mee
ting wordt georganizeerd door 
de Volksunieafdelingen Heren
tals Herenthout Kastertee, ülle 
en Grobbendonk 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken 
demokratsche pnjzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Vic Anciaux 

eregast op 

Volksuniedansfeest 

te Ni j len! 

Staatssekretans Vic Anciaux zal sa
men met een afvaardiging van de VU-
Ukkel de eregast zijn op het Nijlense 
Volksunie-dansfeest nu zaterdag 

Dit dansfeest dat traditiegetrouw 
door zowat 800 mensen bijgewoond 
wordt betekent meteen de publieke 
start van de verbroedenng van de 
VU-afdelingen uit groot Nijlen met de 
Ukkelse vnenden En omdat echte 
vnenden vnenden blijven zal volgen
de zaterdag te Nijlen de verkiezings
periode ook entoesiast ingezet wor
den WIJ zullen er zijn > U ook ' (deu
ren 20 uur) 

« ABTS » 

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

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

Dortmunder Thier Brau Hoven: 
Leuven: Tervuurse vest 60, tel 016-228672 
Leuven: Oude markt, tel 016-2268 69 
Brussel: Nieuwbrugstr 28, tel 02-21874 89 
Kortrijk: Brugse baan 6, Hulste, tel 056-71 15 36 
Kontich: Kon Astndlaan 85, tel 031-57 30 32 
Torhout: Stwg Torhout-Lichtervelde, tel 051-72 28 22 
Drongen: Autobaan Brussel-Oostende, tel 091-
26 74 32 
St.-Truiden: Spaanse Brugstraat, tel 011-67 36 30 
Kessenich (grens) Venlostwg, tel 011-56 53 40 
Moerkerke: baan Maldegem-Knokke, tel 050-500296 
Middelkerke: Vliegveld Oostendestwg 280, tel 059 
30 20 86 
Beringen: Markt 17, tel 011-432051 

Onze keuken staat steeds voor u klaar, ook voor groe
pen, met talloze speciahteiten tegen billijke prijzen 
Vraag inlichtingen, ook telefonisch 

LIMBURG 

Truiense burgemeester doet 
verder en kijkt niet om 

Wie deze keer had verwacht dat de jongste raadszitting met slechts 29 agen
dapunten tamelijk vlot zou verlopen, sloeg de bal mis He duurde anderhalf 
uur alvorens tot de eigenlijke behandeling van de agenda kon worden overge
gaan 
De vergaderingen, die gewoonlijk tot middernacht aatislepen, danken hun 
dynamiek en sfeer niet zo zeer aan de oppositie, maar eerder aan de figuur 
van CVP-burgemeester Jef Cleeren zelf Dit zou in werkelijkheid moeten 
beschouwd worden als een nieuw feit m de politiek. De sportieve en volkse 
burgervader blijft iedereen verrassen met zijn stunten en fratsen 

Naast zijn ontelbare nevenaktiviteiten 
waar we hem feitelijk voor bewonde
ren IS hij ook nog belast met de tech 
nische begeleiding van de STVV-voet-
balploeg In deze funktie reed hij 
onlangs met een stadsdienstwagen 
naar Brugge om er een voetbalmatch 
bij te wonen Hierover ondervraagd 
door de oppositie antwoordde hij dat 
sport en spel in zijn bevoegdheid lig 
gen en dat hij als coach de STVV 
terug naar eerste klasse wil brengen 
Tevens meende hij als burgemeester 
een autobestuurder te mogen aandui 
den om hem te brengen waar hij maar 
wil Uit bescheidenheid had hij zich 
echter zelf maar achter het stuur 
gezet 

VU-raadslid Urbaan Dnijeux die in 
normale omstandigheden steeds op
valt door zijn kalme en beredeneerde 
tussenkomsten geraakte deze keer 
even uit zijn evenwicht Haast verbol-

Jef Albrechts 

mobiliseert 
goeverneur 
Men kan moeilijk ontkennen dat de 
VU-Limburg een milieu-vnendelijk ka
rakter heeft Denk maar eens aan de 
akties die de Volksuniejongeren in 
Limburg organizeerden in verband 
met de aanleg van de A-24 en de tallo
ze interpellaties van Jaak Gabnels 
hierover tot in de Wetstraat 
Een ander voorbeeld is dat van provin
cie- en gemeenteraadslid Jef Al 
brechts die gekonfronteerd werd met 
het probleem van een sluikstort In 
Uikhoven (deelgemeente van Maas 
mechelen) wordt namelijk sedert ge 
ruime tijd in het geniep vuilnis gestort 
in de kuil Bolypwel aan de Langewei-
destraat Zowel de gemeenteraad als 
de onlangs opgerichte Raad van Leef
milieu Maasmechelen weigerden tot 
op heden hiertegen maatregelen te 
treffen ondanks de vele klachten van 
de inwoners Zelfs het ziek worden 
van een peuter van 13 maanden 
(besmetting door bacillen van het 
sluikstort) bracht geen verandering in 
de zaak Men ging gewoon door met 
sluikstorten i Jef Albrechts die reeds 
in de gemeenteraad had gepoogd de 
meerderheid tot handelen over te 
halen legde ten slotte in een aangete
kend schrijven aan de goeverneur 
van Limburg klacht neer tegen de han
delwijze van het schepenkollege Het 
antwoord van de goeverneur schonk 
hem geen voldoening In een tweede 
bnef bracht hij nog eens klaar en dui
delijk de feiten naar voor en voegde 
er enkele «geslaagde» foto's bij (on 
der meer van een vrachtwagen van 
de gemeente Maasmechelen op het 
ogenblik dat deze zelf aan het storten 
IS I) In zijn antwoord op deze tweede 
bnef van Jef Albrechts deelde de goe
verneur dan mee dat hijzelf in Uikho-
ven het bewuste terrein had bezocht 
en hij beloofde na te gaan welke maat
regelen hiertegen zouden kunnen ge
nomen worden Voorlopig is het dus 
afwachten geblazen Onnodig te zeg 
gen dat Jef Albrechts de zaak op de 
voet volgt en met zal aarzelen op
nieuw de kat de bel aan te binden 
zodra de toestand dit vereist 

Walter Wampers 

gen onderstreepte hij dat een uitstap 
naar een voetbalmatch met kan be 
schouwd worden als een reis voor 
dienstzaken en dat hij dergelijke prak 
tijken met kon goedkeuren 
Zou de oppositie dan toch stilaan 
moeten gaan denken dat de Truiense 
gemeenschap opgescheept zit met 
een leidsman die meer denkt aan de 
vroegere STVV-glonen dan aan zijn 
politieke verantwoordelijkheid' Óf 
ruikt het steeds maar ruimer wordend 
politiek aktieradius van de burgemees
ter verdacht sterk naar sluwe rekla-
me voor zijn eigen persoon ? 
Na deze niet alledaagse voorvallen 
was de raad nog altijd met aan de 
agenda toe Urbaan vroeg nadien het 
woord per ordemotie Hij beklaagde 
er zich over dat de jeugdverenigingen 
nog steeds geen toelagen hadden ont
vangen voor 1977 Hij nam het niet 
dat de bestaande jongerenorgamza-

ties het slachtoffer waren van de one
nigheden tussen het stadsbestuur en 
de jeugdraad Hij eiste met klem dat 
hier onmiddellijk zou ingegrep)en wor
den Na hevige uitvallen van de oven-' 
ge oppositieleden aan het adres van 
Jef (ileeren over zijn Sinterklaaspoli-
tiek kwam schepen en vroegere bur
gemeester Firmin Aerts met een mel-
denswaardig voorstel op de proppen 
Volgens hem zouden de mensen die 
vroeger de berekeningen van de be-
toelaging deden hiermede opnieuw 
kunnen belast worden Urbaan dank
te de betrokken schepen voor zijn 
logisch advies 
Tot slot gingen de raadsleden zoals 
hiervoor reeds gemeld over tot de 
behandeling van de eigenlijke agenda
punten Het VU raadslid maakte zich 
hier weer erg verdienstelijk met rake 
en opbouwende bemerkingen op di
verse vlakken Jammer genoeg be
schikken we hier met over voldoende 
ruimte om er in detail op in te gaan 
Hopelijk zullen de nieuwe belevenis
sen met onze dorpswitte (lees burge
meester) in de toekomst wat minder 
aandacht trekken zodat de bednjvig-
heden van ons raadslid bij een volgen
de gelegenheid wat meer aan bod 
kunnen komen De Truienaren zou
den er alleszins beter mee gediend 
zijn JPS 

NOVEMBER 

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 
DJ Johan van Overbeke 

25 MAASMECHELEN Derde St-Niklaasbal op uitnodiging van 
provincie- en gemeenteraadslid J Albrechts, in zaal Jagersborg 
te Mechelen-aan-de-Maas Om 20 u 

De treinellende 

Hasselt-Eisden 
In een Open Brief aan minister Chabert reageerde VU-kamer-
lidJaak Gabnels op de reaktie van de minister op de perskon-
ferentie, die het kamerlid had gehouden op 25 oktober jl 
Deze reaktie kwam verbazend snel Kamerlid Gabnels vindt 
het hoopvol, dat de minister iets wil doen aan het openbaar 
vervoer in Noord-Limburg Steller waardeert eveneens de 
inspanningen van de minister voor Genk en Neerpelt, alsme
de de oprichting van een regionale kommissie voor de ver-
voerentiteit Limburg Kamerlid Gabnels heeft daaraan trou
wens steeds aktief meegewerkt en zal dat blijven doen, op 
voorwaarde dat men met de aanbevelingen van de kommis
sie ook rekening zou houden en ook dat men alle beleidsbe
slissingen bij voorbaat voor advies aan deze toch breed 
samengestelde kommissie voorlegt Maar toch bevredigt 
deze ministeriele reaktie met De vraag betrof inderdaad met 
Genk of Neerpelt maar de treinverbinding Hasselt-Eisden 

Het personeel in kwestie is dan ook ongerust omdat er op vol
gende vragen met werd geantwoord 

1 Blijft de treindienst Hasselt-Eisden ook na 1 mei 1979 "^ Zo 
ja wordt er iets gedaan aan de frekwentie, betere aanslui
tingen de akkommodatie van de wagons en dgl '̂  

2 Wat wordt konkreet gedaan om het station Eisden dichter 
bij de bewoonde kern te brengen en ook moderner uit te rus
ten? 

3 Is het juist dat met de verbetenng van de lijn gewacht 
wordt tot na de opening van het station te Genk"? Zo dit juist 
IS, dan komt een regio van 100000 mensen in de kou te 
staan 

4 Hoe zit het met de mogelijkheid het verkeer via Eisden 
door te trekken naar Maaseik ' 
Hopelijk antwoordt de minister met opnieuw naast de kwes
tie, want het betreft immers een voor Limburg zeer belangnjk 
vraagstuk 

« 
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ZO€K€K)€ 
D 26-jarige jongedame met 
een diploma A6/A2-afdeling han
del en een graduaat boek
houden, die reeds een grote 
ervanng heeft in de sektor boek
houden, zoekt een betrekking in 
pnvè- of overheidsdienst bij 
voorkeur in Brussel of omge
ving 
Voor verdere inlichtingen dr 
Jef Valkeniers volksvertegen
woordiger, Ninoofsesteenweg 
11, 1750 Schepdaal Tel 02-
5691604 (N-82) 

GEVRAAGD TE 
GROOT-GENT 
— 'telierleidster voor konfektie-

atelier 
— arbeiders voor bagger-

werken in buitenland 
— elektro-mechanika met on

dervinding in konstruktie van 
machines 

— psycholoog 
— sociaal assistent(e) 
— licentiaat pers- en kommuni-

katiewetenschappen 
— stiksters en naaisters 
Voo inlichtingen zich wenden 
tof senator Oswald Van Oote-
ghem,tel.091-30.72.87. CN 85) 

D RITMEESTERCES) in erken
de autorijschool Vol- of deeltijds 
onder bediendenkontrakt Oplei
ding betaald door werkgever 
Zich wenden tot gemeente
raadslid Herman Thunaux, 
Vorst, tel 4268594 CN-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 051-302670 (N 83) 

Gevraagd Vlaamsgezinde rui-
tenwasser Zich aanmelden 
Draakstraat 9, 2000 Antwerpen 
na 14 u 30 of telefoneren naar 
360049, 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 So-
mers, Liersesteenweg 11 - 2580 
Sint-Katelijne-Waver, of telefo
nisch op het nr 015-21 7900 
Referentienummer 1480 

Gerant gezocht 
te Lommei 

De V Z W Vlaamse Kring «Het 
Leeuwke », te Lommei heeft een 
vakature voor een GERANT in 
haar cafe 't Leeuwke, Dorp 
65-66 te Lommei Gedacht 
wordt aan een echtpaar dat 
bereid is in te wonen op het 
appartement boven het cafe 

Voor verdere inlichtingen . Lu-
do Berckmans, voorzitter. Hen
nepstraat 8 te 3900 Lommei, tei. 
011-54.55.45. 

Aanbevolen huizen 
MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook 
medikale en anti-allergische ma-
trasse" 

Platteau-Lievens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, fel 
053/667456 

VOEDING . O E P O L D E R . 

Polderstraat 12, 8458 Oosfduin-
kerke 

Fruit en groenten enz 
Dubbele valois-zegels aan alle 
leden 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoidlaan 1 
3180Westerlo Tel 014-544807 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle -
tel. 091-30.0653 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

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

De 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

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

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

LINDENHOVE 
Beilestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Mdandag dinsdag vri jdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
mddags Tel 053/66 87 40 

A L ~ A J L keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETEBNIT 
Studie- ontwerp- en verkoopbureel voor LIMEURG 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 

Tel 011/222322 Hasselt (centrum) 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

drukker i j e d w i g van daele 

lindestraat 59,9280 overmere 

tel 091-6764 33 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Slri|tem 
Tel 054/33.37 56 

FEESTZALEN SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

Brandstoffen VANDUEREN pvba 
Harmoniestraat 6 BERINGEN -
011-4337 07 Leveringen mazout — 
mogeli|kheid gespreide betaling — 
onderhoud centrale verwarmingske 
tel 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 Antwerpen Ternat 
031-36.45.31 02-582 22 22 

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

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP 

P V B A J BORREVIANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tei 054/41 2589 

Wi) bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

Feestzalen 

H O F V A N ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel 031-8 1568 

-U ILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742 Ternat 
Tel 582 13 45 

Volksunielokaal 

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

Restaurant met verschillen
de specialiteiten Taverne 
met Vlaamse specialiteiten, 
zoals konijn Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel 
Feestzaal ter beschikking, 
tot 120 personen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014 /588581 
Alle dag en weekbladen 

Koffiebranderij SANO 

Wittmannstraat 36 
Schaarbeek (tel. 02-734.56.09) 

D e enige koff iebranderi j in het Neder lands vermeld in 
de te lefoongids 
— W i l leveren thuis. 

UITVOERING 
Typo-offset De Riemaecker 
pvba Nukerkeplein 9, 9681 
MAARKEDAL 
uitvoerder • Wij Vlaam.se 
Ardennen». Tel. 055-21.14.04. 
F.én- en meerkleurendruk-
werk, ontwerpen en kleu-
renmaquettes. 

KLEDING OKTAAF 

LEBBEKE & BERLARE 

Th WILLEMS 

Schri|nwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57, 

9300 AALST 

Tel 053-2183 90 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerii 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel 053/704875. 

GROEP A 2000 
Land van Waaslaan 50, 

St.-Amandsberg - Tel 091/28.22.44 
ALLE LENINGEN 

Persoonlijke leningen -
Financieringen - Hypoteken 

VAN ACCOLYEN -
VANTHEMSCHE 

TeL 091-67.50.73 
Burgm. de Lausnaystraat 10, 
Overmere. 

Bauknecht-Center 
Verkoop van onderdelen. 

KLEDING LENDERS 

Smt-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031/53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

CARROSSERIE VAN HOUDT 
Alle carrosserieherstel l ingen 

Lange Winkelhaakstraat 46, 

2000 Antwerpen 
Tel 031 /322614 

dafitfjof ie Keiler 
2152 Wechelderzande 

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

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekenngen. 

Kerkstraat 2a, 8060 

ZWEVEZELE, 

tel 051-61 1607 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-69 2874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

EJN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGENAUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimtiergen 

Tel 02/268 1402 

D A N N V S CLUB pvba Cafe Snack 

Zaal voor feestel i jkheden Koolmiin-

laan 15, BERINGEN - 011-436376 

Industriële brood- en banketbakkeri) 

en roomijs 

Wilfned BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stOOm 
herstell ingen 

sanitair Alle 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 425 46 42 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Westerlo 

(Voortkapel), tel 014-213696 
Vraag prijzen voor uw feestme-
nu's Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

MARCEL M E R ' E N S 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55 1810 Wemmei 
Tel 02 478 57 27 

De laagste tarieven voor 
autoverzekering 

WINKELIER, 
HANDELAAR... vraag eens 

Steeds welkom 
in 

KREKELHOF 
drankhuis rnet sfeer 

Brusselbaan 11, Gooik 
054-3348 57 

Uw tweede thuis' 

naar de 
gunstvoorwaarden 
van een 
«aanbevolen huis ». 

02-219.49.30 
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vu snijdt prangende problemen aan BRABANT 
De gewone oktoberzitting is in een 
woelige verkiezingsatmosfeer verlo
pen Vooral het FDF muntte uit in dwa
ze en niet ter zake doende tussen
komsten, die voortdurend uitmondden 
in scheldpartijen en verdachtma
kingen De oppositie van de Volkunie 
daarentegen was zoals steeds princi
pieel maar opbouwend, waardoor in 
tegenstelling met de FDF-voorstellen, 
verschillende VU-amendementen 

door de meerderheid in overweging 
werden genomen 

BIJ het begin van de zitting gaf FDF'er 
Semal de toon aan door tijdens het 
jaarlijks banket vanuit de FDF-tafel, 
een onwaardige zin te uiten aan het 
adres van de toen al doodzieke vice-
goeverneur Cappuyns Gelukkig voor 
hem hadden slechts weinige raadsle
den in de rumoenge zaal dit incident 
opgemerkt Toen, enkele dagen later, 
Semal het spreekgestoelte beklom, 
stapte de VU-fraktie ostentatief naar 
buiten, gevolgd door de andere 
Vlaamse frakties Deze oorveeg aan 
Semal werd spijtig genoeg door de 
pers niet opgemerkt 

Het algemeen VU-beleid werd bij de 
bespreking van de begroting vertolkt 
door fraktievoorzitter Staf De Don-
oker, die meer bepaald de werking 
van het provinciaal goevernement be
handelde HIJ suggereerde dat men 
gebruik zou maken van het recht om 
buitengewone zittingen te houden 

Spreker verklaarde dat de vergade
ringen van de kommissies een ware 
klucht zijn en dat de benoemingen 
politiek gericht zijn 

De heer De Doncker feliciteerde de 
heer goeverneur met zijn openingsre
de, over het geweld en bracht tot 
besluit hulde aan wijlen de heer Cap
puyns 
Tenslotte hoopte de Volksunie dat 
een provincie Vlaams-Brabant ten 
spoedigste tot stand zou komen 
Een amendement van André Montey-
ne. tot overheveling van een deel van 

de hondentaks naar een nieuwe in te 
voeren taks op het houden van ge
vaarlijke en exotische dieren genoot 
veel aandacht « Le Soir» en « La Libre 
Belgique» brachten er zelfs aparte 
stukjes over De reaktie was zeer 
positief 
Monteyne kon het evenmin eens zijn 
met de onrechtstreekse steun aan 
het beruchte «World Trade Center» 
te Brussel In striemende termen ver
weet hij de provincie haar verspillings-
politiek, voor een keer hienn bijge-
sprongen door het FDF Bestendig 
gedeputeerde Reviers, die het in de 
grond van zijn hart eens was met de 
kritiek, reageerde zwak 
Staf Kiesekoms vroeg aandacht voor 
de verkeersproblemen te Ternat, 
meer bepaald de overweg die het 
drukke verkeer op de weg Asse-Edin-

De VU verdedigde nog twee amende
menten die vooral de verdediging van 
de Vlaamse Brusselaar beoogden 
Het eerste strekte ertoe het provin
ciaal Nederlandstalig technisch onder
wijs te Brussel uit te breiden tot vak
ken als meubelmaker en loodgieter 
Monteyne wees erop dat doordat 
deze vakken vrijwel uitsluitend in het 
Frans kunnen worden gevolgd, ettelij
ke jongeren van de zwakkere sociale 
klasse uit Brussel en Vlaams Brabant 
de «meest verfoeilijke vorm van ver-
fransing ondergaan, nl de sociale ver-
fransing» Bestendig afgevaardigde 
Van Bever antwoordde als naar ge
woonte naast de kwestie, maar be
loofde uiteindelijk toch dat de besten
dige deputatie de zaak zou onderzoe
ken JHet FDF stemde tegen i Ten
slotte bepleitte André Monteyne de 

In de Brabantse provincieraad 
gen ophoudt en i v m de op- en uitrit 
van de autostrade Brussel-Oostende 
te Ternat De bestendige deputatie 
beloofde een spoedig onderzoek 
Het FDF had een louter kommunau-
tair amendement ingediend, om speel
pleinen te Brussel aan te leggen wat 
aanleiding gaf tot de zoveelste scheld
partij met de meerderheid Alleen de 
Volksunie ging bij monde van André 
Monteyne tot de kern van de zaak en 
wees erop dat het FDF-voorstel on
doordacht was en geen rekening 
hield met de bestaande speelpleinen 
HIJ werd voor deze tussenkomst —' 
zeldzaam feit — toegejuicht op de 
meerderheidsbanken 
De V U onthield zich op een voorstel 
om een V Z W voor de viering van 
150 jaar België op touw te zetten VU-
raadslid Staf Kiesekoms stelde kort 
maar krachtig dat « vanuit Vlaams-na
tionaal standpunt» geen reden be
stond om 150 jaar Belgische achteruit-
stelling van Vlaanderen te vieren De 
CVP keek sip 

afschaffing van de toelage aan het 
gepland tweetalig OCMW-kinderzie-
kenhuis te Brussel 
Beestendig afgevaardigde Schoep 
gaf toe dat het voorstel van de provin
cie achterhaald was en dat het uitge
trokken bedrag eventueel ook ten 
goede zou kunnen komen aan eentali
ge kinderziekenhuizen Met deze be
kentenis heeft de VU-fraktie uiteinde
lijk nog een belangrijke overwinning in 
de wacht kunnen slepen 
De resultaten van de VU-fraktie zijn 
zelfs niet onopgemerkt voorbij ge
gaan in de CVP-pers die nochtans de 
VU, waar het kan, doodzwijgt Ver
scheidene Vlaamse kranten wezen er 
in hun verslagen op dat terwijl het 
FDF ondanks veel getier en circus, 
weinig resultaat haalde, vrijwel alle 
VU-voorstellen positief bejegend wer
den en zelfs — zoals in het laatste 
geval — met sukses bekroond wer
den Ook de Franstalige pers besteed
de dit keer veel aandacht aan het VU-
optreden in de provincie. 

Scherpenheuvel-Zichem 

Zwemmen of verzuipen 
in troebel politiek water 
Vreugdevol begroette de schoolgaande jeugd van onze fusiegemeente de 
voorlopige opening, voor de scholen, van het nieuwe overdekte zwembad te 
Scherpenheuvel. Ten zeerste opgetogen na hun eerste zwem-turnlessen, ver
telden ze thuis hoe schoon, zindelijk en praktisch het zwembad is. En dat mag 
gezegd worden. Het hoofdbad met de goede afmetingen van 25 meter op 
10 m is volledig afgewerkt met de nodige startblokken, zwarte richtmgslijnen 
op de hellende vloer, extra stortbaden enz. Ook aan de allerkleinsten werd 
gedacht want in een afzonderlijk bad van 10 meter op 4 m kunnen zij naar har
telust dartelen. Een welkome sociale voorziening dus in onze fusiegemeente 
met 21.000 inwoners, doch niet door alle politiekers in het hart gedragen, 
zoals blijkt. 

De bevolking slaakte een zucht van 
opluchting Zou er dan toch eindelijk 
een eind komen aan de politieke 
bouwperikelen van het z w e m b a d ' 
De bouw werd namelijk in 1975 aan
gevat, dus voor de fusie in opdracht 
van het toenmalige gemeentebestuur 
Wie nu dacht dat na de fusie de bouw 
normaal verder zou afgewerkt wor
den rekende mis, het bleef om allerlei 
duistere redenen maar aanslepen 
Nochtans deed Scherpenheuvel als 
enige een «kado» van 27 miljoen fr, 
overschot, aan de fusie (opgelopen 
tot 35 miljoen frank zelfs) De nieuwe 
politiekers schuiven de schuld in de 
schoenen van het vorige gemeentebe
stuur, maar de fusie dateert nu toch 
ook niet meer van gisteren, en de 
zaak van de toegangsweg is nog 
steeds met rond ' 

OCMW-
KORTENBERG 
Een voltijdse betrekking van 
maatschappelijk assistent(e) 
is te begeven bi) het 
O.C.M.W. Kortenberg Alle in
lichtingen kunnen bekomen 
worden op het sekretariaat 
van het OCM.W. Leuven-
baan 237, te Kortenberg. Tel. 
02-759 83.22 of 02-759.67.10. 
De kandidaturen moeten 
per aangetekend schrijven 
bi) de heer voorzitter van het 
O.C.M.W. Kapellestraat 84, te 
Kortenberg toekomen ten 
laatste op 9 12.1978 (Adv.20i) 

flicriD' 
Dorp 31 Ook 

l i l i l l i 

NOVEMBER 

10 GOOIK; Haantjeskermis in de «Groene Poort» 
op 11 en 12 november 

W A M BEEK: 11-november T-dansant met Smallen Drasj en 
Schetterbox in zaal Patronaat 
WAMBEEK : Cafe- en volksspelen in zaal patronaat 

TREMELO-BAAL : Herfstfuif te Ninde-Tremelo om 20 u. 30 in de 
kelder van het parochiehuis Inkom gratis Iedereen welkom 
DILBEEK : Najaarseetmaal in het parochiecentrum, Roelands-
veldstraat 40 te Dilbeek Zaterdag vanaf 18 u., zondag vanaf 
11 u 30 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM : Bal van het Vlaams Kruis in De 
Kroon te Scherpenheuvel 

KESTERBEEK : Grote smulpartij met bakschieting vanaf 18 u in 
Feestzaal, Hoogstraat 10 te Beersel. Ook op 26 november vanaf 
1 2 u 

28 TREMELO-BAAL: Informatieavond over de definitieve gewest
plannen wat betreft deelgemeente Baal Gastspreker. Kamerlid 
Willy Kuijpers Om 19 u in het parochiehuis te Baal 

11 

12 

18 

18 

24 

25 

VU-Dilbeek lanceert 
amnestieboek 
Amnestie blijft een exportartikel voor 
Spanje, Chili enzomeer In de opvat
ting van een massa verbeten haatdra-
gers zullen repressie en epuratie wor
den opgelost door het overlijden van 
de laatste betrokkenen (Prof R Den-
ne in «Rep^essle zonder maat of ein
de» ) 
Over enkele weken wordt het Kerst
mis en krijgen wij de traditionele 
oproep tot het verlenen van amnestie, 
vanwege enkele eerbiedwaardige ver
enigingen en personaliteiten 
Iedereen weet nu stilaan dat deze 
oproepen tot niets zullen dienen, ten
zij dan dat dank zij deze verenigingen 
en personaliteiten, de woorden huma
nisme en kristelijke waarden, nog eni
ge betekenis behouden 

De VU-Dilbeek doet door bemidde
ling van « W I J » een speciale oproep 
tot alle VU-afdelingen, alle VU-leden 
en sympatizanten om een amnestieak-
tie te helpen lanceren, die rond Kerst
mis 1978 haar hoogtepunt zou moe
ten bereiken 

Waarover gaat het •? Bij de Nederland
se Boekhandel is zo pas in de reeks 
Mens en Tijd een nieuw boek versche
nen van de hand van E Delvo «De 
mens wikt » Terugblik op een wissel
vallig leven 

E Delvo werd in 1945 ter dood veroor
deeld en verbleef meer dan 30 jaar in 
ballingschap Hij is nu terug in het land 
doch wordt als vaderlandsloze be
schouwd, heeft geen rechten, geen 

O p e n en toe 

Amper een maand na de voorlopige 
opening verschenen nu weer spinnij-
diggroene donderwolken aan de voor
lopig baluwe zwembadhemel ' Dit 
vooral toen de aanstelling van de red
ster diende bekrachtigd op de ge
meenteraad van 12 oktober II « Men » 
was er namelijk achter gekomen dat 
deze geen geldig reddersbrevet be
zat en dus met meer in dienst mocht 
blijven De vaststelling van een perso
neelskader schijnt wel een politiek 
heet hangijzer te zijn voor de hope
loos verdeelde meerderheid (PVV-
CVP) En zo bhjft het politiek touwke-

trek maar doorgaan rond het zwem
bad 
Men voerde nog aan dat het bad lekt 
Doch dit zou maar éen tot twee 
emmers water per dag bedragen en 
vooral door de hoge waterstand te
weeggebracht worden (overloop en 
doorstroming langs een naastliggen
de rooster) De verantwoordelijke 
geldt hier een onderaannemer — uitgif
te aan een gespecializeerde firma — 
wat de herstelling met bespoedigt 
Daarbij komt het met verwittigen van 
de inspektie van het Ministerie van 
Volksgezondheid door het gemeente
bestuur van de voorlopige opening 
Wat ook weer moeilijkheden teweeg 
bracht 

Al bij al kunnen we ons met van de 
indruk ontdoen dat het hier zwemmen 
of misschien wel verzuipen wordt in 
troebel politiek water voor de verant
woordelijken want vroeg of laat 
komt loontje om zijn boontje 

Redder gevraagd 

Ondertussen blijft de betrekking van 
redder openstaande, voor een vrou
welijk of mannelijk kandidaat met het 
vereiste reddersbrevet Kandidaturen 
worden dringend verwacht op het 
gemeentehuis te Scherpenheuvel 
Inlichtingen te bekomen bij gemeente
raadslid Marcel Gemoets Tel 013-
77 17 98 sociaal dienstbetoon Noor-
dervest 38 te Scherpenheuvel 

Robert Janssens 

Op bezoek bij mevrouw Peeters-NIcasie 

Onlangs brachten enkele bestuursleden van de VU-afdeling Vilvoorde en van 
het F W een bezoek aan mevrouw Peeters-Nicasie, de eerste sekretaresse 
van de Volksunie. 
Mevrouw Reefers werd in haar stemmige woonkamer in de bloemetjes gezet 
door Nora Tommelein, Eugeen Serkeyn en Jan Rutgeerts. 
Bij een lekker glaasje wijn werden veel prettige en minder prettige herinne
ringen opgehaald uit de tijd van het boeiende werk in de Karthuizerstraat, de 
Lemonnierlaan, en de Volderstraaf. Op haar 75 jaar is mevrouw Peeters nog 
steeds kranig en flink te been. Zij heeft een pop op haar sofa die nimmer 
opgeborgen wordt, want haar kleinkinderen komen zeer vaak op bezoek. 

volwaardig pensioen en behoort tot 
de kategone personen, die nog het 
volle gewicht van de sociale gevolgen 
van de repressie en epuratie dragen. 
In dit opzicht IS hij als het ware het zin
nebeeld van de ambtenaren, bedierv 
den en leerkrachten, die hun betrek
king door epuratie en repressie verlo
ren en hierdoor in hun pensioenrege
ling ten zeerste worden benadeeld. 
Daarom deze uitdaging Het boek 
« De mens wikt » moet een bestsel
ler worden Dit kan lukken indien ieder 
zijn steentje hiertoe wil bijdragen, 
door er voor te zorgen dat naar het 
boek veelvuldig gevraagd wordt in de 
vrije en openbare biblioteken en bij de 
boekhandelaars Wie meer wil en kan 
doen bestelt het werk rechtstreeks bij 
de auteur E Delvo, Rozenlaan 40, 
1710 Dilbeek Het kost 510 fr gebon
den, 450 fr ingenaaid plus 20 fr ver
zendingskosten 

Aan VU-afdelingen die tombola's in
richten naar aanleiding van dansfees
ten en eetmalen vragen wij vnendelijk 
een of meer eksemplaren als pnjs te 
voorzien 
Laat dit voorstel het wetstaal voor 
onze strijdvaardigheid zijn, die wij stel
len tegenover blijvende hardvochtig
heid en onverzoenlijkheid 

Hugo Schiltz 
spreekt in 
Groot-Halle 
O p dinsdag 14 november 
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, Melker l j -
straat te Hai le om 20 u. 

Vredestocht te 
Grimbergen 
VUJO-Nieuw Grimbergen, Brussel & 
Halle-Vilvoorde organizeren op zon
dag 12 november een vredesmani-
festatie Verzameling om 14 u aan het 
Kultureei Centrum te Strombeek-Be-
ver voor een vredestocht via Gnm-
bergen naar Beigem 
Slogans « Nooit meer oorlog », « Vre
de door zelfbestuur», «Vrede door 
ontwikkelingssamenwerking », « Vre
de door wapen-stoo», «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 
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WIJ IM D€ Î OLKSUni€ 

FILMTHEATERS 

studb 
TERVUREN 

donderdag 2030 vrijdag 2230 
K N T 

L' lnstruttoriae'chiusa 
dimentichi 

CWij zijn allen in 
voorlopige vrijheid) 

Film van Damiano Damiani 

Zaterdag (11 nov) 1500 zon 
dag 1400 K T 

Tweede week 
Ben Hur 

Van William Wyler met Charlton 
Heston Jack Hawkins 

Zondag maandag2030 K T 
Fist 

Van Norman Jewison met Syl 
vester Stallone Rod Steiger Pe 
ter Boyle ^ ^ 

Vrijdag zaterdag dinsdag 
woensdag 2030 zondag 1800 

K T 
Trinity is sti l l my name 

Met Bud Spencer Terence Hill 

TIEHEN 
VAN10TOT161178 

Vrijdag 2000 zaterdag 1730 
zondag 13 30 en 1730 

Thank God it is friday 
Met Dona Summer The Commo 
dores 

Vrijdag 22 00 zaterdag 2130 
zondag 21 30 maandag 2000 

Pretty Baby K N T 
Film van Louis Malle met Susan 
Garandon 

Zaterdag 19 30 zondag 15 30 en 
1930 dinsdag woensdag 2000 

The Swarm 
Film van Irwin Allen met Henry 
Fonda Richard Widmark 

Donderdag 2030 K N T 
LIstrut tor ia e chiusa 

Dimentichi 
( W I J zijn allen in 

voorlopige vrijheid) 
Film van Damiano Damiani 

KÜRSAAL TURNHOUT 

VAN10TOT151178 
Zaterdag (11 nov) 1500 zon 
dag 1500 K T 

De schone en de vagebond 

Vrijdag zaterdag zondag 2000 
maandag dinsdag 2000 K T 

Gejaagd door de wind 

Zaterdag 1800 zondag 1800 
The Goodbye Girl K T 

Film van Neil Simon met Ri 
chard Dreyfuss (Jaws) 

Woensdag 2030 K N T 
LIstrut tor ia e' chiusa 

Dimentichi 
(WIJ zijn allen in 

voorlopige vrijheid) 
Film van Damiano Damiani 

LEUVEN 1 
1400 K T 

Hugo och Josehn 
Film van Kjell Grede 

1600 2000 
Vierde week 

Grease 

K T 

1800 2200 K N T 
2e week 

Straight Time 

2400 Kungsleden K N T 

Pad der Geliefden 
Film van Gunnar Hoglund 

LEUVEN 2 
1315 1515 1915 

Vierde week 
Graese 

K T 

l 

1715 2115 K T 
Tweede week 

Easy Rider 
van Dennis Hopper 

2300 K N T 
The Damned 

van L Visconti met Dirk Bogar 
de Ingnd Thulin 

Leuvense VU 
ontevreden over 
verloop struktuurplan 
Op vri jdag 3 november jl hield het polit iek kollege van Groot-Leuven een 
perskonferentie over de gang van zaken met het struktuurplan Het was voor 
VU raadslid Guido De Paepe de gelegenheid om de nieuwe voorzitter van 
het Politiek Kollege Luk Sterckx voor te stellen Luk Sterckx is ingenieur en 
bereidt zijn doktoraat voor Hij is al geruime ti jd werkzaam m de VU-afdel ing 
van Heverlee Hij is een man van aanpakken en zal met bekwame hand het 
Politiek Kollege leiden 
Nadien gaf de voorzitter het woord aan fraktievoorzit ter Eugene Van Itter-
beek die zich vastgebeten heeft in het dossier van het struktuurplan Het 
raadslid begon met te zeggen dat de Volksunie geen parti jpoli t ieke bedoe
lingen heeft met de perskonferentie De parti j maakt zich gewoon ongerust 
over de huidige gang van zaken Zi j staat in dat opzicht met alleen Ook de 
Kamer van Koophandel en Nijverheid van het arrondissement Leuven heeft 
beslist met meer te zetelen in de «Begeleidingsgroep Grote Inspraak» 
omdat er ter plaatse getrappeld wordt De voorzitter van de Kamer zal 
opnieuw naar de vergaderingen gaan als er over konkrete ontwerpen gespro
ken wordt Dat deelde hij mee in een schri jven van 6 oktober 

De Volksunie wil met die persbijeen 
komst het stilzwijgen verbreken en 
wenst van het stadsbestuur te verne 
men of het de inspraak wil 
Hierna de inhoud van de persnota 

• De politieke begeleidingsgroep» 
besteedde amper twee zittingen aan 
de bespreking van de Eerste formu 
lering van de nchtdoelen Op de 
tweede zitting van 7 juni jl werd afge 
sproken dat de leden van de kommis 
sie hun bemerkingen schriftelijk zou 
den indienen De VU diende op 17 
augustus een nota in 

Die nota werd met besproken in de 
< politieke begeleidingsgroep» ze 
werd met meegedeeld aan de leden 
ze werd evenmin verspreid langs het 
Infocentrum of meegedeeld aan de 

Begeleidingsgroep grote inspraak > 
Aan de ' tweede formulenng van de 
nchtdoelen wijdde de «politieke be 
qeleidingsgroep» een enkele zitting 

De V U kan met de hier beschreven 
werkwijze geen vrede meer nemen 
Daarom heeft ze gevraagd dat de 
gemeenteraad via zijn afgevaardigde 
in de < politieke begeleidingsgroep 
zou deel uitmaken van de stuurgroep 

Daardoor kunnen de afgevaardigden 
van de frakties de werkzaamheden 
op een geregelde en konkrete wijze 
volgen 

I n s p r a a k k w a m n ie t o p g a n g 

• De VU stelt vast dat de « begelei 
dingsgroep grote inspraak» evenmin 
op een bevredigende wijze kan wer 
ken De Kamer voor Koophandel en 
Nijverheid van het arrondissement 
Leuven heeft beslist aan de werk 
zaamheden van de <• Begeleidings 
groep Grote Inspraak » met meer deel 
te nemen zolang er geen konkrete 
projekten voorgelegd worden Ook bij 
de bevolking is de inspraak met op 
gang gekomen 

De V U beschouwt de «tweede formu 
lenng van de nchtdoelen» als een 
waardevol dokument maar betreurt 
de weinig konkrete aanpak van de 
problemen Sinds een tiental jaar zijn 
er talrijke groepen en verenigingen 
werkzaam op het gebied van de ruim 
telijke ordening Ze werken zeer kon 
kreet en richten zich op de bevolking 

Ook de wedstrijd « Leuven 2000 » ver 
zamelde overvloedig konkreet mate 
naai Daarvan werd geen samenvat 
ting gemaakt zoa s door de jury voor 
gesteld was Er was wel degelijk een 
mogelijkheid om van bij de start op 
een konkrete grondslag te vertrekken 
en de bevolking bij de studie te betrek 
ken 

De V U beschouwt het als een vergis 
sing dat de « Begeleidingsgroeo Gro 
te Inspraak» geen afgevaardigde 
heeft in de stuurgroep zoals door de 
BGGI gevraagd was 

• De VU stelt vast dat intussen het 
stadsbestuur projekten blijft uitvoe 
ren en beslissingen neemt op het 
gebied van de ruimtelijke ordening 
zonder het struktuurplan daarbij te 
betrekken Het blijft voorts de uitzwer 
ming van de bevolking stimuleren 
door het verder bebouwen van de uit 
breidingszones 

• De VU waarschuwt voor de werk 
wijze van de zogenaamde prikkel 

projekten » Ze gaat akkoord met het 
konkrete karakter ervan maar vraagt 
dat bij het vastleggen van die projek 
ten de inspraak nauw betrokken 
wordt De projekten moeten ook pas 
sen in de onderlinge samenhang van 
het struktuurplan ze mogen de aan 
dacht met verdelen of afleiden 

• Voorst vraagt de V U dat voor bij 
komende opdrachten of onderzoeken 
bij voorkeur Vlaamse groepen of 
bureaus aangesproken worden 

D e D i l b e e k s e k w i s p l o e g 

Dilbeek bij de koplopers 
in de kwis „Het dorp van het jaar" 
« Het jaar van het Dorp » doezelt zachtjes weg naar de opslagplaats van onze 
hennnenngen 
W I J weten nu reeds voor welk tema de regisseurs van de UNESCO ons vol
gend jaar via onze gemeenschapsraden en verenigingen zullen opporren nl 
•• Het jaar van het Kind » Aangezien wij reeds « Het jaar van de Vrouw » kre
gen zien WIJ er absoluut geen bezwaar in het koppelteken te plaatsen tussen 
deze beide jaren in de zoete hoop dat voor de mannen de gezinsrust er ern
stig zal door gediend worden 
Om terug te komen op ons uitgangspunt is het de bedoeling een en ander te 
vertellen over een manifestatie die te beschouwen is als een laatste opflakke
ring van al wat er aan feestel i jkheden rond en om >• Het jaar van het Dorp » 
werd georganizeerd 

Het gebeurde te Schepdaal op zon 
dag 22 oktober 1978 waar in de zaal 

Select door toedoen van dokter 
Jef Valkeniers en zijn ploeg • Volksbe 
langen » door 7 Dilbeekse kandidaten 
deelgenomen werd aan een originele 
interkommunale kwis die door heel 
Vlaanderen loopt en die uiteindelijk 

Het Dorp van het Jaar» zal aandui 
den 

Laten wij onmiddellijk de vaandeldra 
gers van onze Dilbeekse dorpen fele 
citeren Zoals blijkt uit de behaalde uit 
slagen die wij hierna publiceren en de 
voorlopige stand in de rangschikking 
deden zij het schitterend Het talrijk 
opgekomen publiek werd vrij vlug 
gesensibiliseerd door de eruditie van 
de kandidaten en de spanning zat er 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

€teriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.7S.67 Toonzalen 

Wemmei dankt 
De afdeling Wemmei dankt van harte 
alle vnenden van buiten en binnen de 
afdeling die door hun aanwezigheid 
ervoor zorgden dat het Vlaams Haan 
tjesfeest een sukses werd W e hopen 
volgend jaar iedereen terug te zien i 
De uitslag van de tombola gaf volgen 
de winnaars De Blaeser M Gnmber 
gen Fagot L Merchtem Werckx W 
Wemmei Vankerk R Schepdaal 

dadelijk in wat zowel bleek uit de 
gevoelens van opluchting als van 
teleurstelling naargelang de kwismas 
ter de punten toekende of met 
Zes onderwerpen maakten het voor 
werp uit van telkens 10 vragen met 
maximum 5 punten De puntenoogst 
van de ploeg kon aangedikt worden 
door het goed uitvoeren van behen 
digheidsspelletjes door een afzonder 
lijk kandidaat 

Daarenboven was er nog een elfde 
vraag te beantwoorden die veel roet 
in het eten kon gooien Het betrof de 
zogenaamde jokervraag die wanneer 
ZIJ goed werd beantwoord aan elke 
kandidaat toeliet zijn puntenaantal te 
verhogen met O tot 25 eenheden als 
het lot hen j junst ig was want elke 
kandidaat moest zelf een schijf in 
beweging brengen die de punten aan 
duidde hij het stilvallen 
Ingeval de joker vraag slecht beant 
woord werd dan werden de gedraai 
de punten afgetrokken 
Hierna volgen nogmaals de kandida 
ten Aardrijkskunde V Zelderio Sint 
Martens Bodegem Sport J Cuy 
pers Dilbeek Geschiedenis Van 
Droogenbroeck Sint Martens Bod 
Film D De Schri[ver Dilbeek Mu 

ziek E Gobrecht Dilbeek Aktualiteit 
M Appelmans Schepdaal Prakti 
sche Proeven J Spapens Schepdaal 
De rangschikking tot op heden van 
de gemeenten die een kans maken 
zich te plaatsen voor de halve finale 
ziet er uit als volgt 

1 Rumst 280 2 Willebroek 2695 3 
Zeveneken 2595 4 Londerzeel 
2565 5 Dilbeek 2495 6 Zoutleeuw 
2425 7 Mol 216 8 Borgloon 2065 
9 Vosselaar 204 10 Eekio 197 11 
Buggenhout 190 12 Veurne 189 13 
Oostmalle 189 

Men zal vaststellen dat Dilbeek er 
heel goed voorstaat en praktisch 
zeker is in de halve finale te geraken 
Er namen reeds heel wat gemeenten 
deel aan de wedstrijd en nog anderen 
wachten op hun beurt dan kan het 
eerste gedeelte afgesloten worden 
W I J duimen voor onze kandidaten 
opdat ZIJ het in de volgende ronde 
even goed zouden doen als de eerste 
maal 

Ondertussen danken wij iedereen die 
zijn steentje bijdroeg tot het welluk 
ken van deze manifestatie de mid 
denstanders die ons steunden door 
het verlenen van publiciteit Verve 
ekens Artiesten klub voor de filmopna 
men van de jaarmarkten van Dilbeek 
en Schepdaal die aan het publiek in 
de zaal werden vertoond Albert 
Maes de sterkste man in de zaal het 
aanwezige publiek voor zijn spontane 
steun en last but not least de 7 kandi 
daten die zich reeds mentaal kunnen 
opwarmen voor de volgende beurt en 
er zullen voor zorgen wat wij dan zul 
len kunnen titelen 
« Dilbeek boven • 

Segers J kwiskoordinator 

pvba DE ROOVER-VANWESEMAEL 
Uitrustingsmaterieel & ma
chines voor openbare be
sturen en aannemers van 
bouw- en wegeniswerken 

Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51 45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
tel. 016-60.34.73. (Adv 163) 
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Maurits Boucquez loodst vriend 
en tegenstander 
in het juiste (kabel) spoor... 

WEST-VUU\NDEREN 

De complexiteit en de haast onoverzichtelijke situatie van de gemeentepoli
tiek in de fusiegemeente Koksijde maakt het ons niet gemakkelijk om de rol 
van onze O C M W e r Maurits Boucquez, binnen het raam van deze summiere 
beschouwingen zinvol te beperken. 
Het IS enkel de bedoeling om via de weergave van feitenmateriaal de werking 
van onze mandataris in deze nieuwe gemeentelijke strukturen even door te 
lichten 
Het Oostduinkerks VU-bestuur is dan ook een weinig her een Maurits Bou
cquez in haar midden te hebben, die zich op zo'n korte tijd ontpopt heeft tot 
een oerdegelijk mandataris. 
Ondaks deze nieuwe taak veel tijd en energie vergt, blijft Maurits tot de 
meest toegewijde bestuursleden van de afdeling behoren. 

Kort na zijn verkiezing als OCMW-l id 
(okt 77) trok Maurits zich het lot aan 
van de - Warandenaren » (wijk van de 
deelgemeente Wulpen) Deze wijkbe
woners hadden in het verleden reeds 
tevergeefs aangeklopt bij het sche-
penkollege om aansluiting te verkrij
gen aan het TV-distributienet 
Het betrokken kollege besliste over 
de hoofden van de gemeenteraad en 
de bevoliing heen, dat er van 
kabel-TV voor de « Warande » niets in 
de. huiskamer zou komen 
Een studie ( ' ) had namelijk uitgewe
zen dat de pnjsraming om een woning 
aan te sluiten ongeveer 48 000 fr zou 
bedragen Het gemeentebestuur zou 
wel bereid gevonden worden een tus
senkomst van 15 000 fr te doen, doch 
vond het in deze optiek met verant
woord een uitbreiding te realizeren 

G o e d resultaat 

Ere wie ere toekomt Na fel aan
dringen van onze Maunts, knoopte 
schepen G Dorne onderhandelingen 
aan met de Westvlaamse Elektnci-
teitsmaatschappij om de zaak van de 
«Warande» te bepleiten 
Ingevolge deze besprekingen xzullen 
tegen het einde van het jaar de vol
gende wegen gratis voorzien worden 
van aansluiting 
Dorpsplaats 4 aansluitingen 
Wulpendammestraat 9 aansluitingen 
Ringlaan - school 2 aansluitingen 
Konterdijk 9 aansluitingen 
Dijk Warande 28 aansluitingen 
Dank zij deze gewaardeerde tussen
komst van onze VU-mandatans zullen 
de veelpotige antennes, die niet enkel 
het dak ontsieren, maar ook bij kust-
stormen behoorlijk veel schade kun
nen aanbrengen, verdwijnen op de 
« Warande » 

Opmerkelijk was de houding van de 
CVP tijdens de gemeenteraadszitting, 
waarop dit punt diende goedgekeurd 
te worden De volledige zitting, waar
op dit punt diende goedgekeurd te 
worden De volledige fraktie onthield 
zich omdat er naast de uitbreiding 
voor Wulpen, ook een dergelijke uit
breiding zou moeten plaatsvinden 
over de deelgemeente Koksijde in 
dezelfde periode 

« Beter een vogel in de hand dan tien 
in de lucht» dachten wi | 

50 0/0 

Daarmee was het kabel-TV-avontuur 
voor Maurits Boucquez nog met afge
lopen 
Ons OCMW-l id werd via vnenden 
minder-validen gewezen op het feit 
dat in de nieuwe fusiegemeente Kok
sijde, de twee kabelmaatschappijen 
W V E M — een interkommunale te 
Oostduinkerke-Wulpen en Coditel — 
een privefirma te Koksijde, beide er 
een andere regeling op na houden 
inzake vermindering van abonne
mentsgeld voor minder-validen 
De W V E M geeft aan de minder-vali
den een vermindering van 50 %, ter
wijl Coditel helemaal mets geeft 
Maurits heeft het schepenkollege on
middellijk op de hoogte gesteld van 
deze ontstane situatie, en vroeg dan 
ook bij de direktie van Coditel aan te 
dringen, om dezelfde gunstregeling 
toe te passen als de W V E M 
Het schepenkollege liet weten dat ze 
ten gepaste tijde een reglement zou 
uitvaardigen, en aan de gemeente
raad ter goedkeuring zou voorleggen 
Wij vragen ons allen af w a n n e e r ' 

Busnet uitbreiden 

Vanuit het O C M W werd ook een 
schrijven gericht aan het ministerie 
van Verkeerswezen voor aansluiting 
van Wulpen op het openbaar busnet 
Tevens drong Maurits bij kamerlid E 
Vansteenkiste aan om een identiek 
voorstel over te maken aan het be
trokken departement 
Het voorstel houdt in de lijn 17 Oos-
tende-Nieuwpoort-Veurne-De Panne, 
lijn 22 Veurne-Koksijde en lijn 23 Oost-
duinkerke-Veurne ook langs Wulpen 
om te leiden In deze vroegere ge
meente blijken ettelijke gezinnen ge
huisvest, w o een dertigtal van de der
de leeftijd, die met over eigen vervoer
middelen beschikken om zich naar 
het administratief centrum Koksijde, 
de winkelcentra, de zieken- en rusthui
zen te Veurne en Oostende te bege
ven Deze mensen zijn dus aangewe
zen op het gebruik van de hoger-
genoemde buslijnen Hiervoor moeten 
ZIJ echter een afstand van 3,5 km 
afleggen, langs aartsgevaarlijke invals
wegen van de E5 (Jabbeke-Nieuw-
poort) Ook de dorpsfunktie van Wul

pen wordt voortdurend armer zodat 
verplaatsingen noodzakelijk zijn 
Ook de schooljeugd is door dit ge
brek aan openbaar vervoer eenzijdig 
op bepaalde scholen aangewezen 

Natuurbescherming 

Vandaar het voorstel om de drie bus
lijnen langs Wulpen om te leiden 
Naast een aktief mandatans en be
stuurslid is Maurits Boucquez, zowat 
de bezieler van de aktiegroep «De 
Visstandbeschermers», die zich tot 
doel gesteld heeft een aantal onfrisse 
toestanden, zoals de industnele water
vervuiling, het kruisnetvissen en het 
leggen van fuiken aan de kaak te stel
len, en er een oplossing voor te zoe
ken in samenwerking met de betrok
ken instanties 

Als eerste aktiepunt deed deze werk
groep een schriftelijke tussenkomst 
bij het Koksijdse schepenkollege om 
iedere hengelaar de toelating te ge
ven om te vissen in de onbevaarbare 
waterlopen die langs de gemeentewe
gen van Koksijde lopen Het schepen
kollege heeft daarop reeds gunstig 
geantwoord Intussen kon deze bedrij
vige vereniging haar slag thuis halen 
te Alveringem met een identiek voor
stel 

Onder de hoofding «de Westhoek 
terug paradijs voor hengelaars '» 
wijdde het weekblad «WIJ» van 22 
juni 1978 een uitgebreid artikel over 
de initiatieven van deze werkgroep 
rond de aktie tegen het vissen met 
kruisnetten en het leggen van fuiken 
Ook in de streekpers — De Zee-
wacht - Het Wekelijks Nieuws - De 
Weekbode en de Boei, kreeg de wer
king die deze vereniging ontplooide, 
een ruime weerklank 
Er heerst een prettige werksfeer in de 
afdeling Oostduinkerke, wat weldra 
zal resulteren in een reeks nieuwe 
aktiviteiten Maar eerst nog de wetge
vende verkiezingen 

Volksvergadering 

te Oostende-

Mariakerke 

Op 1 o november om 20 uur richt VU-
Mariakerke een voorlichtingsvergade
ring m in het hotel Duinroos (recht 
over Duinenkerkje) waar kamerlid 
Emiel Vansteenkiste, de aktuele poli
tieke toestand zal uiteenzetten Ieder
een welkom 

Oostende-Vuurtoren 
Huwelijk 
Op 27 oktober trad ons lid Danny Hos
te in het huwelijk met Karine Vanden-
daele Aan bruidspaar en ouders on
ze beste gelukwensen 

Oostduinkerke 
Geb o o r t e 

BIJ Erna en Andre Cavyn (onze voor
zitter) kwam op 29 oktober een doch
tertje Lieselotte van harte proficiat i 

Lekkere avond te 
Izegem 
De kaas- en wijnavond van eind okto
ber IS uitgegroeid tot een groot suk-
ses Er waren 95 aanwezigen en de 
sfeer was opperbest Dank aan Pieter 
Derieuw voor de muzikale begelei
ding, aan Pol Bogaert voor de uitmun
tende kazen en aan alle bestuursle
den van VU en FVV die hun beste 
beentje voorzetten bij zulke delikate 
handelingen als het ontkurken en 
proeven van de wijn i 
Wie het nog eens gezellig wil hebben, 
noteert dat er op vnjdag 17 en zater
dag 18 november, telkens om 20 u , 
een worstenkaarting is in het Vlaams 
Huis Inleg 25 fr 
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11 
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25 
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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 
ALVERINGEM: I e Uilenspiegelbierfeest om 20 u 30 in zaal 
Uilenspiegel Kaarten vanaf 100 fr bij bestuursleden Inkom 
120fr 

KORTEMARK : Morgen vrijdag om 20 u algemene ledenverga
dering van de VU-afdelingen Kortemark-Handzame en Zarren-
Werken in Cafe Casino, Krone Voordestraat te Handzame 
Gastspre'<er Guido van In over « Wat nu Volksunie - Iedereen 
welkom 

lEPER . Herfstbal om 20 u in zaal Cieper te St-Jan met DJ Van-
wonterghem 

IZEGEM : Jaarlijks Sinterklaarsfeest in zaal Sportief, Meense-
steenweg - Vanaf 15 u Koffietafel is voorzien voor groot en 
klein Inschrijven bij één der bestuursleden 

VU-Kuurne op aktieve toer 
Soldatendienst « Ie Dien » 

Vnjdag 24 november om 20 u in de 
Raadskelder van het gemeentehuis, 
Marktplein, voorlichtingsavond voor 
toekomstige miliciens Ingericht door 
de Vlaamse Soldatendienst «Ie dien » 
in samenwerking met de plaatselijke 
FVV 

Programma; 

— Luk Vansteenkiste, Kwestor -
Volksvertegenwoordiger spreekt 
over oproepingen, vrijstellingen, 
ontheffingen, uitstel enz 

— Roger Alleyn, Kommandant Pro-
vinciekommando West-Vlaande-
ren spreekt over het leger in het 
algemeen, reservekader, beroeps-
vrijwilligers, enz (met dia's) 

— Jef Piepers, gemeenteraadslid 
Kuurne, spreekt over sociale wet
geving, werkopzegging, zieken
fonds, rechten en plichten 

Kaas & Wi jn 

Vrijdag 15 december om 19 u 30 in 
de Raadskelder van het gemeente
huis Wijnavond onder leiding van 
een erkend en gediplomeerd lid van 
de Confrene des Chevaliers du Taste-

Programma . 
— Hoe wijn proeven, en weten of 

deze klaar is voor verbruik. 
— Dia-montage over de Franse wijn-

gebieden met toelichtingen 
— Proeven van groene en njpe wij

nen, beantwoorden van de reak-
ties 

— Heildronk op Luk Vansteenkiste -
10 jaar volksvertegenwoordiger 
Gratis champagne het openen, 
schenken en dnnken van de cham
pagne — volgens de regels van 
de kunst — wordt U aangeleerd 

— Kaasplank aangeboden door de 
dames van FVV Aan een ekono-
mische prijs stellen zij een bijpas
sende wijn ter beschikking 

Deelname in de kosten 50 fr per per
soon Inschrijven vóór 1 december bij 
de FVV-bestuursleden, lokaal «Cir
kel », Harelbeeksestraat 40 of FVV-se-
kretanaat Weidenstraat 65 

Sinterklaas 

Zondag 26 november om 14 u 30 in 
de Raadskelder van het gemeente
huis Tweede Sinterklaasfeest voor 
kinderen van 1968 tot 1978 Inschnj-
vingen tot 15 november bij de FVV-be
stuursleden, m het lokaal «Cirkel», 
Harelbeeksestraat 40 of FVV-sekreta-
riaat. Weidenstraat 65 

Nieuw nummer van «WIJ te 

Izegem-Emelgem- Kachtem » 

Eind oktober kwam het 3e nummer 
van het plaatselijk VU-periodiek « WIJ 
te Izegem-Emelgem-Kachtem » van de 
pers Het grootste deel van de inhoud 
IS gewijd aan lokale toestanden Enk 
Vandewalle blikt terug op wat ge
beurd IS met de Izegemse stedelijke 
lagere en kleuterschool In een bijdra
ge met uitgebreid cijfermatenaal heeft 
Geert Bourgeois het over het Wevel-
gemse vliegveld, waar Izegem ook 
met zijn geld inzit Dr L Verbeke uit 
Kachtem blikt terug op de overwin
ning van de Kachtemse fanfare op 
het Izegemse Muziekherfstfestival 
Miei Bourgeois schrijft kort over het 
O C M W en maakt enkele stekelige 
kanttekeningen bij datzelfde muziek
festival Namens de Volksuniejonge-
ren vertolkt Bea Vandaele het VUJO-
standpunt over enkele aktuele onder
werpen inzake ruimtelijke ordening 

Verder worden enkele sportmensen 
en organizaties die zich biezonder ver
dienstelijk maakten in de bloemetjes 
gezet En de laatste bladzijde van het 
periodiek bevat vooral praktische in
formatie, onder andere i v m de Volks
unie in onze stad 
De redaktie van « WIJ te Izegem-Emel
gem-Kachtem» kijkt ook over de 
stadsgrenzen heen Palmer Dermaut 
gaat de betekenis na van de Europe
se verkiezingen die in juni 1979 plaats 
zullen hebben En Enk Vandewalle for
muleert beschouwingen over het ver
trek van Tindemans als eerste-minis-
ter 
« W I J te Izegem-Emelgem-Kachtem» 
verschijnt 3 keer per jaar en in een 
oplage van 9 500 eksemplaren Het 
wordt verspreid in alle bussen van de 
stad door een eigen ploeg van 25 bus-
sers 

VLAAMSE GROEP BOLJWT 
TE NIEUWPOORT 
De mooiste en goedkoopste studio's en appartemen
ten van gans de kust. Zicht op zee of dumen en IJzer-
vlakte 
Inl Jan Dewilde, Bauterstr. 20, Machelen. Tel. 091-
889141. 
Beheerder: Pol HERMAN, Goudbergstraat 119, We-
velgem. Tel. 056-41 29.22. 

(Adv. 202) J 
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VUJO-Brugge nodigt uit 

De Vlaamse beweging 
en het vredesvraagstuk 
Het ideaal van de fronters was alle 
mensen worden broeders en op de 
IJzertoren werd neergeschreven: 
nooit meer oorlog.. 60 laar na W O 
I bli j ft de vredesroep brandend ak-
tueel De wereld bli jft een str i jd
toneel en nog steeds li jden vele vol
keren onder een militaire verdruk
king. Namen als Vietnam, Tsjechoslo-
vakije, Israel en Cyprus roepen hier
bij sombere beelden op 

B u s k r u i t v e r g a a t n ie t ? 

De bev\/apeningswedioop heeft hallu-
cinante vormen aangenomen De uit
gaven in de wereld voor bewapening 
liggen 1,5 maal zo hoog als deze voor 
onderwijs en 2,5 maal hoger als de uit
gaven voor gezondheidszorg Het klei
ne België speelt in de internationale 
wapensmokkel een lugubere rol Dit 
land behoort tot de 10 grootste wa-
penproducerende landen Onder de 
grootste geheimhouding worden de 
beruchte FN-wapens naar alle denk
bare plaatsen van konflikt in de we
reld versjacherd Elkeen knalt met 
F N i 

M e t b e v r i j d e n v o l k e r e n b o u w e n 
aan de w e r e l d v r e d e 

Het wrange oorlogsbeeld dat het aan
gezicht van de wereld anno 1978 blijft 

domineren, tekent ons de noodlottige 
rol van de volkeren gesmoord in hun 
vnjheidskreet en hunkering naar zelf
beschikking Dit jaar immers geden
ken WIJ de bloedige ingrepen in Praag 
(10 jaar) en Chili (5 jaar) Na de kruis
tocht van de Koerden zijn vandaag 
de Eritrese Volksbewegingen slachtof
fer van de Ethiopische totalitaire 
agressie gesteund op een Russisch-
Cubaans militair apparaat 

V r e d e o o k d o o r A m n e s t i e . . . 

want het is goed in eigen hart te kij
ken 
Omtrent deze bedenkingen organize-
ren de Volksuniejongeren-Brugge 
een gedachtenwisseling op vr i jdag 
10 november om 20 u. 30 in het Brey-
delhof te Brugge (bij de Vismarkt). 
W I J rekenen hierbij op de inbreng van 

— de TV-montage van Maurice De 
Wilde over de Wapentransporten , 

— Piet Wittevrongel (Komitee tegen 
de wapentransporten), 

— Arnoud Vanhoutegem, VU-Zee-
brugge, 

— Bernard Billiet (oud-voorzitter Am
nesty International Brugge Werk
groep «Internationale Ontwape
ning ISV) 

Iedereen is welkom in naam van de vre
de i 

Kortnieuws uit Brugge-Torhout 

Kader
vergadering 
Alwie bij de a s verkiezingen 
met kankerend wil toekijken en 
in het biezonder alle bestuursle
den, kandidaten en gekozenen 
worden dringend opgeroepen 
tot de kader-bijeenkomst van 
vnjdag a s , 17 nov te 20 u 30, in 
het lokaal « Breydelhof», Suvee-
straat 2 (Vismarkt) te Brugge 
Als inleider werd gevraagd sena
tor M Coppieters, voorzitter van 
de Kultuurraad 

P r i j s k a a r t i n g en t e e r l i n g b a k 

Vlaamse Klub Breydelhof houdt op 
zondag a s 10 dec een pnjskaarting 
en teerlingbak in het Vlaams Tehuis, 
Suveestraat 2 te Brugge Verplichte 
inschrijving vooraf inleg mm 20 fr 
Iedereen welkom 

R u d d e r v o o r d e 

Op tussenkomst van senator Van In 
IS door de mm van landbouw spoedi
ge afwerking toegezegd van de dos
siers die het moeten mogelijk maken 
te Ruddervoorde-Oostkamp een aan
tal landbouwwegen te verharden 

Werkgelegenheid in 
't gedrang te 
Zedelgem ? 
Op vraag van enkele werknemers uit 
het bedrijf Sperry-New Holland (ex-
Clayson) uit Zedelgem is door sena
tor G Van In aan verschillende minis-
tenele departementen een nota ver
stuurd om biezondere aandacht te 
vragen voor het beveiligen van de 
werkgelegenheid m dit bedrijf Bij 
Sperry-New Holland te Zedelgem zijn 
ca 2 880 personeelsleden werkzaam 
vermits er nu reeds vooruitzichten 
zijn op 2 maanden gedeeltelijke werk
loosheid voor 1979, en vermits zowel 
de afzetmogelijkheden als de produk-
tie bedreigd zijn, wordt gevreesd dat. 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

niettegenstaande het t)ednjfsakkoord 
van 9 juni 1978, de gedeeltelijke werk
loosheid zich zou uitbreiden of, erger 
nog, nieuwe afdankingen zouden vol
gen Tussen 1974 en 1978 verminder
de het aantal arbeidsplaatsen reeds 
van 3258 tot 2881 Het lijdt geen twij
fel dat het vrijwaren van de afzetmark
ten tevens de beveiliging van tewerk
stelling zou betekenen 

Afscheid 

te Torhout 
Afdelmgssekretaris Frans Dehert 
heeft om persoonlijke redenen al zijn 
aktiviteiten m de partij stopgezet 
Het bestuur stelt er prijs op Frans nog
maals te danken voor hetgeen hij 
gepresteerd heeft bij het terug van de 
grond krijgen van onze afdeling 

VUJO ZOEKT 
MEDEWERKERS 

In het kader van het plan-Spi-
taels vraagt VUJO een aantal 
medewerkers voor het nationaal 
sekretanaat 

• 3 afgestudeerden hoger on
derwijs (bij voorkeur richting 
menswetenschappen) (man of 
vrouw) 
• 2 afgestudeerden hoger mid
delbaar onderwijs (ofwel erva
ring in jeugdwerk - ofwel goede 
talenkennis als bijkomende ver
eiste) (Man of vrouw) 
• 2 klerken (niveau 3 of 4) 
(man of vrouw) 

V O O R W A A R D E N 
1) uitkeringsgerechtigde werklo

ze zijn 
2) bij voorkeur uit provincie Bra

bant 

Nog dit jaar m dienst te treden 
technicus elektromechanika of 
elektronika, niveau A2 Werkter
rein Brussel Tweede taal zeer 
belangrijk 
Inlichtingen via D Van Put, Bar-
nkadenplem 12 te 1000 Brussel 
Tel 02-219 49 30 (binnenpost 
13) 

In he t V U - b l a d « W I J nnenen h e t » v a n V U - M e n e n , Lauwe , R e k k e m v o r 
d e n WIJ d e z e p re t t ige teken ing Kamer l i d Luk V a n s t e e n k i s t e o p b e z o e k 
bi j Jinrimy C a r t e r 

(« W I J nnenen h e t » , Eddie C o u v r e u r , Len ted ree f 25 te R e k k e m ) 

OOST-VLMNDEREN 

VU-Hofstade en het jaar 
van het kind 

Het jaar van het kind werd op 27 okto
ber jl officieel geopend in de lokalen 
van de gemeentelijke lagere school 
van Hofstade in aanwezigheid van 
schepen Herman Roels (VU) Ter gele
genheid van deze opening wenst de 
V U van Hofstade nogmaals de na
druk te leggen op een eis die reeds m 
het voorjaar gesteld werd, nl een 
ravotterrem in de onmiddellijke omge
ving van de Nieuwe Wijk 
De V U van Hofstade twijfelt er met 
aan dat het jaar van het kind ook m 
het teken moet staan van de «veilig
heid» van het kind 
Wij aanvaarden met langer meer dat 
de kinderen van de Nieuwe Wijk zich 
dagelijks moeten blootstellen aan de 
gevaren van het spelen op de openba
re weg Indien wij deze kinderen geen 
eigen speelruimte ter beschikking kun
nen (lees willen) stellen blijven wij, vol
wassenen, in gebreke Zullen wij dan 
werkelijk moeten wachten tot een 
van deze kinderen m de bloei van het 
leven m de pers verschijnt met naam 
en foto en een pijnlijke titel -aangere
den' 7 

De V U van Hofstade kan noch wil 
deze toestand langer dulden Wij zul
len alles in het werk stellen om hier
aan verandering te brengen Deze kin
deren hebben zeker het recht op spel 
en vermaak op een veiliger plaats dan 
de openbare weg 
Er IS grond ter beschikking in de 
onmiddellijke omgeving van de Nieu
we Wijk Hier « moet» een plaatsje vrij 
komen voor deze kinderen Zij, die de 
taak op zich hebben genomen, onze 
stad leefbaar te houden (maken) voor 
alle mensen — wat ook wil zeggen 
voor onze kinderen — moeten maar 
eens gaan beseffen dat het vijf voor 
twaalf IS Indien zij aan deze toestand 
geen verandering brengen moeten zij 
ook maar eens beseffen dat zij de 
ouders van deze kinderen indirekt 

verplichten de wet te overtreden Het 
IS namelijk strafbaar op de openbare 
weg te spelen maar wat als de kinde
ren geen keuze hebben ' ' 
Het IS nu aan onze stadsbestuurders 
om hieraan iets te doen en liefst zo 
snel mogelijk De V U van Hofstade 
wil met wachten tot er ongelukken 
gebeuren Onze eis staat vast 
Een ravotterrem voor de kinderen van 
de Nieuwe Wijk te Hofstade 

W. Vandecauter. 

Band tussen Brugge 
en Brussel 
De Volksunie uit de streek Brugge -
Torhout - Kust heeft zich ertoe ver
bonden om de Vlamingen te Brussel -
stad, en meer bepaald de Volksunie-
afdeling aldaar, de helpende hand toe 
te steken 
Een en ander werd op 28 okt II afge
sproken na uiteenzettingen door de 
heer Rudi Roosens voorzitter van de 
Brusselse afdeling, en door de heer 
Wim Vander Eist VU-gemeenteraads-
lid te Brussel 
In een geest van lotsverbondenheid 
tussen alle Vlamingen en omdat de 
tijd van gekanker en holle woorden 
nu wel definitief achter de rug is, heeft 
arr voorzitter Jan Fraipont aan de 
Brusselse Vlamingen zowel man
kracht als financiële hulp toegezegd 
Wat dit laatste betreft wordt ver
wacht dat uit de streek Brugge - Tor
hout - Kust steunbijdragen zullen over
gemaakt op rekening nr 330-
3616400-39 van het « Steun- en Stnjd-
fonds» te Brugge 

vu-bal 
te Kalken 
reuzesukses! 
Veel volk, een veel te kleine zaal, een 
fantastische stemming, de aanwezig
heid van de voorzitter van de Neder
landse kultuurraad Coppieters, sena
tor Aviel Geennck en zeer gewaar
deerd het met verwachte bezoek van 
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembiergen 
De kas van het arrondissement en die 
van de afdeling Kalken-Laame kre
gen een flinke steun De afdeling Laar-
ne-Kalken verdient alle lof voor haar 
orgamzatie Als men daar wat aan
pakt IS het telkens weer goed 

KflL€nD€R 
NOVEMBER 

10 BUGGENHOUT- VU-tweede New Orieans Jazzavond met 
The Occasional Jazz Band in de nieuwe zaal van cafe 't Var
kenskot, Krapstraat 127 Inkom 60 fr Om 20 u 30 

10 BUGGENHOUT Optreden van The Occasional Jazz Band om 
20 u 30 in 't Varkenskot 127 Orgamzatie V U 

11 BEVEREN • Dansavond van Vlaamse Vrouwenbeweging Nele 
Om 21 uur in zaal Vier Eemers, Mark t Inkom 99 fr 

12 AALTER Jaarlijks VU-bal om 20 uur in zaal Biesemhof Orkest 
The Doqs 

17 S T - A M A N D S B E R G : Eerste informatieavond over de aktie 
" Westveld-Woonerf» in de jeugdklub « Remaert» om 20 uur 
Sprekers Mark De Jaegher en Johan Beke 

18 GENTBRUGGE FVV en Goossenaertsknng organizeren 
toneelavond in teater « Vertikaal», opvoenng « De Prijs » van Art
hur Miller om 20 uur 

18 TEMSE Jaarmarktbal A Verbruggenkring om 20 u 30 in Brou
wershof 

18 TEMSE Jaarmarktbal A Verbruggenkring om 20 u 30 met de 
Blue Boys in 't Brouwershof 

25 MELSELE Klaaskesbal A Verbruggenkring om 20 u in zaal St -
Elisabeth, Grote Baan 181 Info Willy Kaïpus 

25 ZELE Bal van senator-burgemeester Aviel Geennck om 21 u in 
t Zelehof Orkest The Blue Lines 

25 GROOT-LEBBEKE VU-bal in zaal Wiezehof te Wieze 

West-Vlaanderen 
en de textielnijverheid 
De evolutie van de textielnijverheid 
heeft West-Vlaanderen met onbe
roerd gelaten, integendeel De redak-
tieraad van «West-Vlaanderen 
W e r k t . , tijdschrift van het WES, heeft 
gemeend er goed aan te doen aan de 
ganse probleemstelling van de tex
tielnijverheid een speciaal nummer 
te wijden Het «Dossier Tekstiel • 
kwam zopas van de pers 
Oud-kamervoorzitter A Dequae 
schetst in het algemeen de oorzaken 
van de malaise en de gevolgen voor 
de Westvlaamse industrie 
Dr F Trappemers licht in detail de 
Europese tekstielpolitiek toe zowel 
wat betreft het verleden als de huidi
ge doelstellingen welke de EG terza
ke wil nastreven 
Minister W Claes qaat in op de aktue-
le toestand van de Belgische textiel-
en konfektiemjverheid en licht daarna 

het Belgische regeringsbeleid terzake 
toe 

V Gaeremynck en prof dr M Goos-
sens verkennen de Kortnjkse textiel-
regio, met een overzicht van de recen
te evolutie sektorieel zowel als ge
ografisch 
J Vandendnessche ten slotte zoekt 
een aanvaardbaar kompromis tussen 
de diverse opleidingsvormen, die moe
ten toelaten de toekomstige textielar
beiders de nodige scholing te geven 
Abonnement op West-Vlaanderen 
Werkt 1978 170fr op postrekening 
000-0125243-16 van het Westvlaams 
Ekonomisch Studiebureau, Brugge 
Gelieve eventueel uw BTW-nummer 
of de vermelding «geen BTW-num
mer» op het stortingsstrookje te wil
len plaatsen samen met de vermel
ding « Nieuw abonnement 1978 West-
Vlaanderen Werk t» 

Kerstkaarsen-
aktie 
te Schoonaarde 
Voor de minstbedeelden onder ons 
eigen volk Ontwikkelingssamenwer
king hier bij ons Kaarsen in vele vor
men, kleuren en prijzen Nieuwe soor
ten 
Te verkrijgen bij de Bond Zonder 
Naam-promotoren Herman en Maria 
Van Den Abbeele-Roels Losweg 11, 
Dendermonde-Schoonaarde Tel 052-
42 3549 

ZANMER 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. TeL 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage prijzen 

IAdv.87l 
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Het Oostvlaams provinciebestuur 
en de minder-validen 
Mijnheer de Gouverneur 

Op 10 oktober 78 legde ik tijdens de 
eerste lezing van het begrotingsont-
werp 1979 volgende vragen aan de 
Bestendige Deputatie voor 
1 Hoeveel minder-validen worden er 
door het Oostvlaams provinciebe 
stuur tewerkgesteld ' 
2 Hoe groot is het aantal betrek 
kingen waarop volgens het Koninklijk 
Besluit van 23 december 1977 het 
aantal tewerk te stellen minder-vali
den moet berekend worden 7 
Op 17 oktober 78 verklaarde besten
dig afgevaardigde Van Steenbergen 
dat de gegevens voor een precies ant
woord niet voorhanden waren maar 
dat men ze aan het opzoeken was 

Op 20 oktober heb ik de heer Van 
Steenbergen aan zijn belofte herin
nerd en de heer Van Steenbergen 
knikte hierbij instemmend 
Het IS nu al 3 november en ondergete 
kende wacht nog steeds Ik ben echt 
verwonderd dat het provinciebestuur 
zoveel tijd nodig heeft om te onder
zoeken hoeveel minder-validen het te
werk stelt 
Met hoogachting 

Fons Van Holderbeke, 
provinciaal raadslid 

Nota voor de lezers van WIJ Dat 
een antwoord zo lang uitblijft zou er 
kunnen op wijzen dat het provinciebe
stuur te weinig minder validen in 
dienst heeft 
Alhoewel men nooit weet 

Sociaal 
dienstbetoon te 
Denderwindeke 
Elke eerste woensdag van de maand 
houdt gemeenteraadslid Georgette 
De Kegel zitdag van sociaal dienstbe 
toon ten huize van Rik Haelterman 
Kruisveldstraat 7b te Denderwindeke 
Begin 19 u Tel 054-338687 

R e c h t z e t t i n g 

In ons nummer van verleden week in 
het artikel over Georgette De Kegel 
ere-voorzitster van VU-Denderwinde-
ke IS een zetfout geslopen Ons ex-
kamerlid behaald 5196 stemmen en 
niet 596 zoals verkeerd gedrukt 
Ere wie ere toekomt i 

Sfeervolle knaller in 
een nokvolle zaal te 

We hebben ^ en tijd voor U! 
advies voor u w interieur 

gordijnen 
overgordijnen 

vasttapijt 
behangpapier 

^/DEE 
Stationstraat 26 Lebbeke 
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Daensisme kreeg 

museum en archief te Aalst 
Sinds enke le m a a n d e n w e r k t in 
Aa l s t het « D a e n s m u s e u m en Ar 
ch ie f van de V laamse soc ia le 
S t r i j d » ( D A V S ) , o n d e r g e b r a c h t in 
d e Kapel les t raat nr 27 In di t n ieu
w e m u s e u m en arch ie f w o r d t 
al les v e r z a m e l d w a t be t r ekk i ng 
hee f t o p d e socia le s t r i jd , e n di t in 
z i jn ru imste be teken i s w e e k 
b laden, b rochu res , b o e k e n , br ie
v e n , pamf le t ten , fo to 's , ledenl i js
ten , arch ief en z i eken fondsen , 
k o o p e r a n e v e n o f v a k b o n d e n , 
v o o r w e r p e n allerlei, enz 

H e t museum r icht z ich m e e r spe
c i f iek o p he t daens i sme (be lang
ri jk in het Aa ls te rse ) He t archief 
daa ren tegen w e r k t o p e e n vee l 
ru imere bas is en ve rzame l t naast 
d o k u m e n t a t i e o v e r het daens is 
m e en he t (a l thans in het Aa ls ter 
se ) daaru i t voo r t v l oe i ende 
V laamsnat iona l isme, zovee l m o 
geli jk mater iaal ove r alle mogel i j 
k e ande re sociaal-pol i t ieke b e w e 
g ingen en par t i jen He t soc ia le 
w o r d t daarb i j z o ru im mogel i j k 
gez ien 

D e moge l i j khe id bes taa t o m d o k u -

m e n t e n te f o t o k o p i e r e n o f fo to ' s 
t e f o t o g r a f e r e n V o o r alle in fo rma
t ie en d o k u m e n t a t i e kan m e n z ich 
w e n d e n to t Reinoud D'Haese, 
«Daensmuseum en Archief van 
de Vlaamse sociale Strijd» 
(DAYS). Kapellestraat 27, 9300 
Aalst 

St.-Gillis 

De kaartenverkoop was al een eerste 
aanduiding maar de massa prijzen 
waarmee onze middenstanders zo 
gul waren geweest was gewoon ver
bluffend 
Rond 20 uur waren alle organizatoren 
prezent om de VU-vrienden welkom 
te heten 
Na de aankomst van de «Duke-
Boys » — die de avond prettig wisten 
op te luisteren — kwamen de genodig
den stillaan binnengestapt Toen de 
voorzitters van St-Gillis en De Klinge 
de vermenigvuldigingsdans inzetten 
was de dansvloer spoedig te klem 
Om Senator en Mevrouw Coppieters 
en even later kamerlid Nelly Maes en 
echtgenoot een plaatsje te geven 
moest al dichter bij mekaar gescho
ven worden Behalve enkele raadsie 
den van het arondissement was ook 
een talrijke afvaardiging van het Anti-
Ruilverkavelings-komitee van de 
partij 

Senator Coppieters legde de nadruk 
op " d e kracht van eensgezinde 
samenwerking » en Nelly Maes onder
streepte de sterke aangroei van en 
het aantal VU-leden en van de Vlaam
se Mutualiteit in het Waasland en in 
Groot St-Gillis in 't bijzonder Stof 
genoeg om over na te denken in de 
dagen die komen Reden om optimist 
te zijn 
Tot laat in de avond kwamen er nog 
steeds mensen bij en de stemminge 
sfeer duurde tot vroeg in de morgen 

Wordt Gent belangrijke 
wapen- transporthaven? 
De schrijvende pers en deze van 
Gent in het bijzonder, bracht een paar 
weken terug verslag uit over het ver
schepen in het Gentse kanaal van 
een 200-tal helikopters en een groot 
aantal jeeps legervrachtwagens en 
pantserwagens Een deel van de ha
ven beleefde die dagen een ware oor
log sdrukte 
De Volksuniejongeren van Sint-
Amandsberg wensen hierbij een paar 
bedenkingen te maken 
Aangezien deze verscheping van oor-
logsmatenaal reeds een paar jaar 

r 

DIRKMARTEIMS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bed|es en wiegen 
stoelen en looprekken scliommels kanierversieringen «nstofels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei ti irnkledii ri i i teri i i tr i istingen ping 
pongtafels badkleding en nlle toebehoorten rol en i)sschaatsen 

kampingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen 
elektr tremen der beste merken autos go carts traktoren pop 
pen poppenwagens en wiegies b reien lesbenaars borden 
fietsjes alle gezelscliapsspelen alle soorten meknmeken school 

tassen borden tuinmeubelen tumschomniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

gebeurt in de Gentse haven en de 
Gentse dokwerkers terecht weer ge
roemd werden voor het officieel los
sen van de reuzeboot «Callaghan» 
durven de Volksuniejongeren veron
derstellen da t als Gent in vredestijd 
voor dergelijke doorvoenng gebruikt 
wordt het ook zal gebruikt worden 
als doorvoerhaven bij een mogelijk 
gewapend konflikt 
Het gevaar bestaat dat de nabijgele
gen stad Gent bij een dergelijk kon-
flikt een te gemakkelijk doelwit is 
Omdat de stad Gent deze wapenver-
scheping als een goed punt voor de 
haven schijnt op te vatten, zien we de 
stap met ver van Gent als wapendoor-
voerhaven Wordt Gent naast Antwer
pen Oostende en Zeebrugge de vier
de wapenexporthaven ' 
In aansluiting op onze algemene poli
tiek van vreedzame volksbevrijding 
en de slogan « Nooit meer oorlog i» 
wensen wij hierbij kernachtig te pro
testeren tegen deze passieve vorm 
van oorlogvoenng 

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 voor 
5 november 

L 

STAD AALST 
Volgende betrekkingen zijn te begeven bij het stads
bestuur en zijn toegankelijk voor zowel mannelijke 
als vrouwelijke gegadigden 
— 2 biezonder geschoolden: 

1 schrijnwerker, 
1 elektricien 

— 2 geschoolden: 
1 grondwerker-autobestuurder, 
1 magazijnier 

— 10 geoefende B: 
10 opladers 

— 15 geoefende A: 
1 helper vakman wegen, 
3 helpers-magazijniers, 
2 helpers-vaklieden (lood en zink) 
2 helpers-vaklieden (houtbewerking), 
2 helpers-elektriciens, 
4 helpers-metselaars, 
1 parkwachter 

— 18 niet-gekwalificeerde: 
1 handlanger-badman, 
1 bediende stempellokaal, 
16 full-time schoonmaaksters 

— 2 keurvaklieden rang 16, part-time (tijdelijk): 
2 koks of kokkinnen 

— 2 geschoolden part-me, (tijdelijk): 
2 hulpkoks of hulpkokkinnen 

De kandidaturen voor deelname aan het eksamen 
worden ingewacht tot uiterlijk 24 november 1978, ze 
moeten bij te post aangetekend schrijven gericht 
worden aan het Kollege van Burgemeester en Sche
penen, Stadhuis, Grote Markt 3, te 93(X) Aalst 
De formulieren voor kandidatuurstelling alsmede 
de volledige voorwaarden kunnen schriftelijk of tele
fonisch aan de Personeelsdienst, Capucijnenlaan 63, 
te 9300 Aalst worden aangevraagd 
(Tel 053-21 5751, toestel 112) (Adv 198) 

Sidmar-arbeiders waarschuwen 
Het Staalarbeiderskomitee Sidmar 
waarschuwt de eersteminister en alle 
Vlaamse ministers en partijvoorzitters 
dat de Vlaamse staalarbeiders met 
zullen dulden dat het Plan Claes-Gil-
lon in zijn huidige vorm er als lofsende 
aangelegenheid zal doorgejaagd wor
den voor de komende verkiezingen 
Zo dit toch mocht blijken het geval te 
zijn zal het in samenwerking met het 
Algemeen Vlaams Artjeiderskomitee 
(AVAK) scherpe en harde akties voe
ren over gans het Vlaamse land 
Het zal zich dan ook daadwerkelijk 
mengen in de komende kiesstrijd Het 

eist de bespreking van dit Ran van 
Gemeenschap tot Gemeenschap na 
de verkiezingen 
Het eist tevens, in afwachting hiervan, 
de onmiddellijke opheffing van het 
Moratonum van 5 maart 1977 
Namens het Staalart)eiderskoroitee 

Sidmar 
de voorzitter A Keups, Mimosastraat 
83 9000 Gent 
de sekretaris H Verbesselt Hamer
straat 134 9000 Gent 
Kontaktadres Prof Dr J Maton, G 
Desmetlaan 11, 9831 Deurie, tel 091-
825074 

» 

L O N D E N VOOR 
EEN « TUSSENDOOR 
UITSTAPJE! 

Vraag cie brochure 
« met de VTB naar 
Londen —Winter 78-79 

* lage prijzen 
* ruime hotelkeuze 
* per boot, trein of vliegtuig 
* reisplusverzekering inbegre

pen 

Voor verdere inlichtingen en in
schrijvingen : 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 
St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-34.34.34 
Vergunning nr 1185 - Kat A 
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Wordt taaidekreet Yandezande niet toegepast? 
o p 24 maart jl bracht de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht een 
advies uit betreffende het taalge
bruik in het bedrijfsleven en op de 
werven van de kerncentrale Doel 
III Het betrof meer bepaald de 
NV Engema, zaakwaarnemer van 
de Tijdelijke Vereniging van Aan
nemersbedrijven die het taaide
kreet met toepast De inspektie-
verslagen van 21 december 1977 
en 4 januan jl wijzen uit dat som
mige kondukteurs en ploegbazen 
geen Nederlands verstaan en het 
uiteraard nog minder kunnen 
spreken in hun betrekkingen met 
de arbeiders Bovendien waren 
de onderzochte arbeidskontrak-
ten van vier vakbondsafgevaar

digden in het Frans opgemaakt 
BIJ bnef van 24 maart jl werden 
zowel de tijdelijke vereniging als 
de afzonderlijke aannemersbedrij
ven aangemaand, het dekreet na 
te leven Einde oktober was er 
nog met de minste reaktie en 
werd derhalve een herinnenngs-
schrijven gestuurd Blijkbaar den
ken die heren dat Vlaanderen 
nog altiid kolomzatieqebied is 
VU-kamerlid Nelly Maes die de
ze feiten bekendmaakte aan de 
ministers van Tewerkstelling en 
van Binnenlandse Zaken, vroeg 
de ministers welke maatregelen 
ze zouden treffen om de naleving 
van het dekreet af te dwingen 
De toepassing van het dekreet 

Vandezande (op het taalgebruik 
in het bedrijfsleven) laat veel zo
niet alles te wensen over VU-
kamerlid Jan Caudron richtte zich 
in een parlementaire vraag tot 
minister Boel van Binnenlandse 
Zaken over de toepassing en 
vroeg cijfers ter zake 
Uit het antwoord blijkt dat er 
door hoofdzakelijk in Brabant ge
vestigde ondernemingen om ver
taling van benchten medede
lingen akten, getuigschriften enz 
werd gevraagd In al die onderne
mingen werd een inspektie ge
daan In 36 gevallen werd het ver
zoek gunstig beoordeeld In 1974 
werden 25 inspekties op eigen ini
tiatief verricht Van 1974 tot 1977 

vernchtten de ambtenaren van 
de Vaste Taaltoezichtkommissie 
volgende inspekties In 1974 25 
op verzoek tot vertaling, 9 op 
eigen initiatief en 3 ingevolge een 
klacht In 7975 zijn de cijfers resp 
als volgt 5 11 /n 1976 7 en 18 
In 1977 geen en 15 Vanwege de 
gerechtelijke overheid werd geen 
enkele klacht op eigen initiatief 
gedaan 45 bedrijven ontvingen 
richtlijnen inzake vertaling, 10 ge
vallen lokten een waarschuwing 
uit en er werd een proces-verbaal 
opgesteld De leiding van de met 
dit toezicht belaste dienst wordt 
waargenomen door een tweetalig 
ambtenaar van de Nederlandstali
ge taalrol 

Uit de cijfers blijkt overduidelijk 
dat het Taaidekreet praktisch met 
wordt nageleefd Men zal ons 
toch met kunnen wijsmaken dat 
er in vier jaar tijds maar een pro
ces-verbaal moest worden opge
steld, vooral in Vlaams-Brabant 
waar de taalwetgeving in het 
hoofdstedelijk gebied openlijk 
wordt overtreden met een air 
van zelfingenomenheid alsof de 
overtreding een vaderlandse hel
dendaad zou zijn I Ook in Bra
bant zijn de overtredingen legio 
terwijl de wet in nog tainjke in 
Vlaanderen gevestigde bednjven 
met of slechts schoorvoetend 
wordt toegepast 

Vragen 
(met) 
en 
(zonder) 
antwoord 

Close, 
Mattheyssens 
en Vanden 
Boeynants 
VU-Kamerlid Mattheyssens 
vroeg minister Vanden Boey
nants om uitleg over de verkla
ringen van generaal Close, die bij 
zijn afscheid als bevelhebber in 
de BRD verklaarde dat het Bel
gisch leger met tegen zijn taak 
opgewassen was Minister Van
den Boeynants antwoordde dat 
Close overdnjft en met over alle 
gegevens inzake landsverdedi
ging beschikt De herfstmaneu-
vers zouden aangetoond hebben, 
dat het leger wel paraat is 
Nochtans bleek tijdens deze 
herfstmaneuvers dat vooral het 
wagenpark in een erbarmelijke 
toestand verkeert De legerbewe
gingen werden daardoor ernstig 
gehinderd Daarom dnngt de le
gerleiding aan op vernieuwing 
van het (gepantserd) wagenpark 
Generaal Close raakte bekend 
door zijn boek, waarin hij stelt dat 
in de huidige krachtsverhoudin
gen de legers van het Warschau-
pakt in zeer korte tijd bij een 
onverhoedse aanval tot aan de 
Rijn zouden oprukken Wel is ter 
zake generaal Sir John Hacket 
optimistischer Maar hij situeert in 
zijn pas verschenen boek het 
begin van de derde wereldoorlog 
met nu doch pas in 1985 

Pleidooi voor 
zieke zelfstandigen 
VU-Kamerlid Paul Peeters stelde 
in een parlementaire vraag een 
wijziging in de wetgeving betref
fende het lot van langdurige zieke 
zelfstandigen ten einde de gevol
gen van hun ziekte en non-aktivi-
teit beter op te vangen Nu zijn 
dergelijke zelfstandigen na dne 
maanden ziektevergoeding te 
hebben ontvangen meestal ver
plicht hun zaak te sluiten Na een 
jaar of meer kan hij zijn zaak met 
meer opnieuw in gang steken, de 
klanten zijn en blijven weg Werk
loosheidsvergoeding kan hij met 
genieten nieuw werk vindt hij met 
(ook en vooral wanneer hij al een 
zekere leeftijd heeft) 

Het enige wat hen overblijft is de 
inschrijving bij de ziekenbond als 
« met beschermde persoon », mits 
betaling van een maandelijkse bij
drage van 1 000 fr Dat dergelijke 
personen ook met in orde kunnen 
zijn met hun pensioen- en ziekte
verzekeringsstortingen ligt voor 
de hand 

Hoe NMBS 
« Franstaligen » 
produceert 

Om haar reizen te kunnen organi-
zeren opende de NMBS een 
Franstalige universele rekening 
bij de ASLK Op deze rekening 
worden alle spaar(errichtingen ge
boekt ongeacht hun taal ASLK-
afgevaardigden hadden nochtans 
de taalkundige splitsing geadvi-
zeerd doch daarvan wou de 
NMBS met weten, ook al kan dat 
moeilijkheden veroorzaken in de 
centrale diensten 
Het gevolg van deze weigering is 

dat al het werkvolume en het 
beheer van de kapitalen met ver
worven rente van de Nederlands-
taligen m de binnendiensten van 
de ASLK aan Franstaligen wor
den toegewezen Het gaat hier 
om tweeduizend vernchtingen 
per dag op deze Franstalige reke
ningen met een spaartegoed van 
om en bij het miljard i Bijna 60 % 
van deze verrichtingen en kapi
talen zijn afkomstig van Vlaamse 
reizigers Aldus wordt een aan
zienlijk werkvolume aan de 
Vlaamse bedienden in de ASLK 
onttrokken Dit is trouwens mets 
nieuws, ook vroeger heeft de 
direktie van de ASLK de verhou
dingen tussen de twee taalrollen 
ten gunste van de frankofonen 
vervalst Wij zijn benieuwd wat de 
minister op deze vraag van VU-
Kamerlid Paul Peeters zal ant
woorden 
We maken ons geen illuzies, 
maar het is toch wel schandalig 
dat in tijden als deze nog zulk bru
taal beleid kan gevoerd worden 
tegen de Vlaamse meerderheid 

Nieuwe gepantserde 
voertuigen 
Uit het antwoord van de minister 
van Landsverdediging aan VU-se-
nator Maes, blijkt dat de bestel
ling van nieuwe pantserwagens 
voor rijkswacht en leger bij Belgi-
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m) 
Help UNICEF. 

Spelenderwijs. 
Draag vandaag uw steentje bij tot het grote werk van 

UNICEF dat zich sedert 1945 inzet voor de Rechten van het Kind 
In Afrika Azie en Zuid-Amenka hebben mi!|oenen kinderen 
gebrek aan het allernoodzaKeiijkste voedsel kleding 
onderdak verzorging en verpleging onderwi)S 
en beroepsvorming 

UNICEF springt bi) waar het kan Met de middelen die u 
het verleent Vandaag kunt u ons spelenderwijs helpen 

Door op onderstaande bon 1 of meer reeksen 
van 2 spellen (80 F de reeks) te bestellen 

Ergens in de wereld is een kind u daar 
dankbaar voor 

Onderstaande tX5n nvullen uitknippenen 
in een gefrankeerde omslag opsturen naar UNICEF 

Joseph II straat i Bus9 1040 Brussel 

B O N Hierbij bestel ik reeks(en) 
van 2 kaartspellen (1 blauw en 1 oranje) 

voor de prijs van 80 F per 2 stuks (alle kosten inbegrepen) 

D Ik voeg hierbij een gekruiste cheque van F aan order 
van UNICEF 
Ü Ik stort F op pr 000 0047750 26 van UNICEF en 
voeg hierbij het bewijs van storting 

Naam Voornaam 

Adres 
Postnummer 

Nr Busnr 
Plaats 

MurtOetman niernai orial organ seen deze aktie gratis voor UNICEF met de welwiller>de en kosteloze medewerking van de O rektie van 
dit tijdscnnft de lolograal Anr>e Donker J Malisart (retouche) hel laboratorium J Oaur>e Product on » de fotogravure Huygens dk 

sche firma's zal plaatshebben Z o 
werden 123 gepantserde voertui
gen op wielen besteld b i ide firma 
Beherman-Demoen te Bornem 
Deze firma vervaardigt de voertui
gen onder licentie 
De toekenning gebeurde in over
leg met Ekonomische Zaken en 
Sociale Koordinatie en na een 
beroep op de konku rentie Om 
eigenlijke gevechtswagens gaat 
het met, wel om bewakingsop
drachten Drieenveertig stuks zijn 
bestemd voor de luchtmacht (be
waking van vliegvelden) en tach
tig voor de rijkswacht 

Gand francais 
VU-senator Oswald Van Oote-
ghem signaleerde de minister van 
Justitie dat het opschrift op het 
gedenkteken van Hypoliet Metde-
penmngen, deken van de Orde 
der Advokaten, in de voortuin 
van het gerechtsgebouw te Gent 
eentalig Frans is i 
Daar het gerechtsgebouw eigen
dom van de Staat is maakte Justi
tie het geval over aan Openbare 
Werken Nog een van die zonder
linge dwaalwegen waarvan er zo
vele bestaan m de gezagsorga-

Onvoldoende 
Nederlands 
Gent blijkt geplaagd te zijn met 
de benoeming van franstaligen in 
ambten die uiteraard eentalig ne-
derlandstaligen vereisen We her
inneren aan de herne i v m de 
benoeming van een franstalige 
tot direkteur van de opera Vol
gens een parlementaire vraag 
van VU-Kamerlid Willy Kuipers 
zou de openstaande leerstoel 
voor neuro-chirurgie bezet wor
den door een kandidaat die met 
voldoende kennis van het Neder
lands heeft Terecht acht Willy 
Kuijpers dit onaanvaardbaar, te 
meer dat er voldoende volwaardi
ge Vlaamse kandidaten zijn 
En WIJ, die dachten dat «Gand 
frangais» tot het onzalige verle
den behoorde 
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/ f Het Spiritisme # # 

Al wie enigszins vertrouwd is met de esoterische literatuur, is ver
trouwd met het werk van professor dr. W.H.C. Tenhaeff, onlangs als 
hoogleraar te Utrecht met rust gegaan, niet na een lange interne 
stri jd te hebben gevoerd met hen, die Tenhaeff een opvolger wilden 
geven, die geen genade vond in de ogen van de vermaarde parapsy
choloog. In het jaar dat hij zijn zilveren professor-jubileum vierde 
kon hij eindelijk een hem passende opvolger begroeten. 
Professor Tenhaeff geniet een internationale faam als parapsycho
loog en stond te Utrecht aan het hoofd van het door hem gesticht 
Parapsychologisch Instituut. 

hoogleraar in de parapsycholo
gie. Daarmee was hij meteen de 
eerste hoogleraar ter wereld in 
deze discipline. 
«Het Spintisme» is een boek 
waarin prof. Tennaeff op een 
meesterlijke manier het verschijn
sel benadert, ontleedt in zijn kon
tekst plaatst, kortom poogt een 
antwoord te vinden op de eeuwi
ge vraag van de mensheid (het is 
ongelooflijk wat er vandaag de 
dag verschijnt aan studies over 
dit onderwerp) of er leven is na 
de dood. Hij bepaalt het spiritisme 
als volgt: « Onder spiritisme heb
ben we te verstaan de leer (het 
gelooO dat de menselijke per
soonlijkheid na de dood blijft 
voortbestaan en dat de overlede
nen onder bepaalde omstandighe
den met de aardbewoners (de 
nabestaanden) in verbinding kun
nen treden». Dat is dan de orto-
doks-wetenschappelijke bepaling 
van een aktiviteit die tot in de volks
lagen doordrong, vaak niet met 
de nodige ernst en eerder als 
volksvermaak. U herinnert zich 
wellicht de vele «séances» tij
dens de tweede wereldoorlog 
waarbij «rond het dansend tafel
tje » aan een of andere geest van 
een overleden familielid of kennis 
o.m. werd gevraagd hoelang de 
oorlog nog zou duren en wie hem 
zou winnen. . 
Het boek zet in met een be
knopte historische schets (van de 
Oudheid aO om te vervolgen met 

Professor dr. Wilhelm Heinrich 
Carl Tenhaeff werd in 1894 gebo
ren te Rotterdam als zoon van 
een rijnvaartsreder. Tijdens zijn 
middelbare studies werd hij ge-
konfronteerd met spiritistische 
groepenngen. Rond de eeuwwis
seling was het spiritisme fel «in 
trek». Het ging gepaard met de 
opkomst van de teosofie, waar
van Helene Blavatsky en Annie 
Besant de bekendste leiders wa
ren. 
Tenhaeff werkte tot zijn der
tig jaar zeer tegen zijn zin in het 
kantoor van zijn vader, tot hij er 
de brui van gaf en parapsycholo
gie ging studeren te Utrecht In 
1933 promoveerde hij en in dit 
zelfde jaar werd hij benoemd tot 
privaat docent in de parapsycho
logie. Pas in 1951 volgde zijn 
benoeming tot hoogleraar, en 
twee jaar later tot buitengewoon 

«•5!!^ 
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Tsjech regisseert in KVS 
Inderdaad, Antonin Moskalyk die voor de TV reeds zo'n vijftig realiza-
ties op zijn naam heeft, regisseert KVS-spelers voor een stuk van Tur-
genjew. « Een maand op het land » Is een van de belangrijkste en meest 
gekende teaterstukken van deze meest Europese onder de Russische 
schrijvers van zijn tijd. Het stuk is in de KVS te Brussel te zien op 16 en 
17 november om 20 u. . . , , i 
Bespreken : KVS : 02-219.49.44. Onze fo to : Antonin Moskalyk. 

de voorstelling van bekende spiri-
tisten uit de tweede helft van de 
vorige eeuw. Dan volgt een over
zicht van de spiritistische bewe
ging in Nederland om voort te 
gaan met het voor en tegen. Het 
Geesteszien wordt in twee hoofd
stukken behandeld, dan volgen 
« motorische automatismen », « be
zetenheid», telepatie en bezeten
heid, identiteitsbewijzen, kruiskor-
respondentie (kontrole), xenoglos-
sie (het gebruik van een aan het 
medium normaal onbekende 
taal), meto-organisme en het 
thans zeer aktuele probleem van 
de zgn uittreding, sterfbedvisioe
nen, spookverschijnselen en een 
aanvulling. 

Het boek mag terecht een stan
daardwerk genoemd worden. 
Naast de wetenschappelijke iden-
tificering, rangschikking, konklu-
sies-onder-voorbehoud, enz. 
wordt de lezing voor de niet-vak-
geleerde boeiend door de talrijke 
voorbeelden aan de hand van 
ware gebeurtenissen, van niet te 
loochenen okkulte verschijnselen. 
Tenhaeff relativeert zijn eigen be
vindingen, waar hij dit nodig acht 
Hij is met apodiktisch, maakt geen 
aanspraak op een dogmatische 
onfeilbaarheid en gaat evenmin 
twijfel uit de weg. Deze eigen
schappen maken dit boek zo aan
trekkelijk, afgezien natuurlijk van 
de schat aan gegevens, de dui
ding en de ontleding, ook korrek-
ties, waarvan dit heldere boek bij 
wijze van spreken wemelt 

396 biz. 10e druk. Prijs 25.90 gulden. 
Uitgeverij Leopold BV 's-Gravenha-
ge. Badhuisweg 232. 

Vijf eeuwen 

geweld 

in Europa 
Velen menen dat geweld een 
typisch hedendaags verschijnsel 
is. Dat is fout, geweld is van alle tij
den. Tweede vraag is, of bij be
paalde vormen van geweld de 
daders nu als helden of als misda
digers moeten beschouwd wor
den BIJ sommige vormen van 
geweld kan de grens tussen hel
dendom en kriminaliteit vaak niet 
getrokken worden. 
Prof. Bouman overleed kort na 
de inlevenng van zijn kopij. 
Achtereenvolgens beschrijft hij op 
meeslepende wijze de rovers in 
het oude Rome, Spaanse schel
men in aktie, de legendarische 
roofridder en held Götz von Berli-
chingen bijgenaamd « met de ijze
ren hand», de godsdienstoor
logen in het versnipperde Duits
land gepaard met een verbijste
rende zedenverwildering; Cartou
che een soort voorafbeelding van 
de gentleman-boef, die zowel 
schrik zaaide als bewondering 
oogstte en zijn leven eindigde op 
het rad ; Mandnn, nog een roman
tische figuur die niettemin een 
moordenaar-smokkelaar was ; de 
Londense onderwereld in de 18e 
eeuw (Beggars Opera - Driestui-
versopera); Schillers beroemde 
toneelwerk « Die Rauber » ; anar
chisten van de harde lijn. Het 
boek eindigt met de beschrijving 
en ontleding van een treinkaping 
in onze tijd. In een naschrift ont
leedt de auteur de uitwassen van 
het heldhaftig idealistische natio
nalisme. De bewapening van het 
terrorisme houdt gelijke tred met 
de modernizering van de bewape
ning. Samen met' de verblinding 
stemt dit verschijnsel de auteur 
somber en uit hij zijn vrees voor 
de toekomst. 

Elsevier Amsterdam-Brussel - 190 bIz. 
295 fr. Van dezelfde schrijver verscheen 
bij Elsevier < Kultuurgeschiedenis van de 
XXe Eeuw •. 
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Tentoonstellingen 
• Tot 12 november loopt 
in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel de ten
toonstelling Charles Leirens, 
fotograaf Hij portretteerde 
vooraanstaande personen 
zoals Koning Albert en Jules 
Destrée. 

• Tot en met 19 november 
exposeert Albertine Eylen-
bosch in de Galerij Brabo, 
Desguinlei 100 te Antwer
pen. 

• In de Oude Post te Mol is 
nog tot 12 november werk 
te zien van de zeer talentvol
le tekenaar Jef van Grieken, 
Grote Markt te Mol (zie illus
tratie). 

• Te Hoogstraten werd in 
de gebouwen van Humanio
ra, Lindendreef 37 een ten-
toonstelNng Frans Masereel 
geopend. Tot 26 november. 

• Tot 24 november stelt 
Renaat Saey (65) tentoon 
in de bekende galerij Vincke-
Van Eyck, Nederkouter 37 
te Gent 
• In het Paleis voor Scho
ne Kunsten Brussel wordt 
de tentoonstelling Borobu-
dur, kunst en religie in het 
oude Java, (boeddisme en 
hindoeïsme), verwacht 

• In de Galerij Brabo, Mer
cator NV, Desguinlei 100 te 
Antwerpen, stelt tot 19 no
vember a.s Albertine Eylen-
bosch tekeningen, gouaches 
en etsen tentoon. Haar so
ber en strak gehouden lijnen 
en vlakken raken soms het 
abstrakte, dan weer de 
slechts vaag aangegeven fi
guratie. Technisch knap 
werk met uitsparing tot het 
essentiële maar niettemin af 
en toe een menselijker «uit
schieter». (R.C.) 
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Het land Coïïha 
Het blijkt weer mode te worden, 
dat uitgeverijen bij schrijvers een 
bestelling doen. Onlangs ver
scheen een boek waaraan ca 15 
schrijvers hadden gewerkt, leder 
van hen moest één hoofdstuk 
schrijven. Simon Vestdijk schreef 
het laatste hoofdstuk (een prach
tig slot zoals recensenten getui
gen). 
Het Land Coltha - Vierde boek - Ero
tische verhalen uit Zweden IS het 
resultaat van een verzoek aan 
hoog genoteerde Zweedse au
teurs door Bengt Anderberg, een 
erotisch verhaal te schrijven. 
Voor het Nederlandse taalgebied 
koos J. Bernlef elf verhalen, van 
auteurs die ten onzent praktisch 
met gekend zijn. Hij vertaalde zijn 
keuze uit het Zweeds in het 
Nederlands. 
In een verantwoording betoogt 
de uitgever dat het de bedoeling 
was tegenover de vloed van plat

vloerse en stompzinnige erotiek 
en porno in te gaan, door «literair 
verantwoorde pornografie». De 
meeste verhalen zijn dan ook keu
rig geschreven, satirisch en humo
ristisch van inslag ; wat de porno 
relativeert en feitelijk in het hoek
je zet. 
Of nu echter deze «omhoog» 
getilde pornografie ook ontsnapt 
aan een gevoel van verveling, dat 
zich van de lezer meester maakt 
naarmate hij vordert en steeds 
opnieuw met penissen en vagi
na's gekonfronteerd wordt, betwij
felen we. Gelukkig is het dan 
weer met zo erg dank zij de paro
die en ook dank zij de gemengde 
keuze: ofwel zeer realistisch-sati-
rische verhalen, ofwel roman-
tisch-poetische (SW) 

Uitgeveri j De Arbeiderspers, Amster
dam. Aantrekkeli jke omslag van Fri-
so Henstra. Oosrpronkel i jke titel 
Karlek. 204 bIz. 
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OOSTDUINKERKE — Een kwarteeuw kende Oostduinkerke een 
Loones als burgemeester. In '52 behaalde mevrouw Loones op een 
vernleuwingslijst met jonge mensen de volstrekte meerderheid, en 
drukten zij de drie traditionele partijen in de oppositie. Sinds toen is 
er in Oostduinkerke op sociaal en kultureel gebied, en ook wat 
betreft de ruimtelijke ordening, heel wat ten goede vernieuwd. In '64 
kon oud-oorlogsburgemeester Honoré Loones zelf de politieke lei
ding overnemen, werkte hij hard om van Oostduinkerke de meest 
Vlaamse kustgemeente te maken, en was het zijn voortdurende zorg 
om alle mogelijke nestbevuilers een pad in de korf te leggen. Honoré 
Loones, van het eerste uur abonnee op - W I J » , Vlaams-nationalist 
sinds zijn kollegejaren, heeft zich steeds partijpolitiek ongebonden 
opgesteld. Hij is dan ook een goed objektief waarnemer van de voor
bije gemeenschapsonderhandelingen. 

X Ik ben diep ontgoocheld, zegt Honoré Loones, dat een eerste kans 
om de federalistische stroming een politieke gestalte te geven, verij
deld is. Sommige bepalingen in het Egmontpakt (inschrijvingsrech-
ten) kunnen een Vlaams-nationalist geenszins gelukkig stemmen. 
Maar, wie maakt zich sterk al onze Vlaamse eisen te kunnen realize-
ren, zonder een kompromis met frankofonen, zonder rekening te 
MOETEN houden met de nationale politieke krachtsverhoudingen ?-

Honoré 
Loones 

/ / Blijven Vlamingen hardnekkige nestbevuilers? # # 

— Op verzoek van de toenmalige 
goeverneur Buickaert werd Honoré 
Loones tijdens de tweede wereldoor
log burgemeester in Oostduinkerke. 
Voordien was hij aktief in het Verdina-
so en het VNV. 

Honoré Loones: «Ik kom er jannmer 
genoeg niet toe mijn mémoires als oor
logsburgemeester te schrijven. Wij 
hebben in die tijd van 's morgens tot 's 
avonds mensen met miserie geholpen 
om uit hun noodsituatie te geraken. Na 
de oorlog werd mi] dat kw/alijk geno
men. Precies op dat moment, in die eer
ste na-oorlogse jaren heb ik heel wat 
trieste politieke ervaring opgedaan. 
Twee jaar koncentratiekamp was een 
harde leerschool. 

Maar mijn belangrijkste politieke kon-
klusie uit die zwarte periode is we l : 
het hatelijkste wat een mens kan 
doen, IS voor verrader spelen I Nu 
goed, dit interview is niet bedoeld om 
uitgebreid over die oorlogsperiode te 
praten, neem ik aan...» 

— Enkele jaren na de oorlog had U 
uw politieke rechten nog niet herwor-
ven, en daarom voerde uw vrouw de 
vernieuwingslijst «Gemeentebelan
gen» aan. Maar, het werd meteen 
toch een flinke test voor uw populari
teit ? 

Honoré Loones: «De naam Loones 
kwam inderdaad voor op de lijst, en 
iedereen in Oostduinkerke kende vol
doende onze Vlaams-nationalistische 
overtuiging. Hoewel wij steeds bena
drukten bij geen enkele nationale partij 
te willen aanleunen omdat wij een zui
vere gemeentepolitiek wilden voeren. 
Onze groep behaalde van bij de eer
ste poging zes van de elf zetels in de 
gemeenteraad. Ondanks dat verkie-
zingssukses werd aanvankelijk in Brus
sel (door CVP-er Moyersoen) gewei
gerd mijn vrouw — «de vrouw van 
een zwarte » — aan te stellen als bur
gemeester. De minister van Binnen
landse Zaken heeft dan toch moeten 
toegeven dat mij, «dat de Loones», 
mets anders kon aangewreven wor
den dan de populariteit tijdens de oor
logsjaren bij de Oostduinkerkenaars, 
precies omdat ons sociaal dienstbe
toon bedoeld was voor alle hulpbehoe
venden ». 

— U moet na een kwarteeuw aktief 
gemeentelijk politiek werk weleenenor-
me ervaring hebben opgedaan ? 
Honoré Loones: «Ik ben aan politiek 
gaan doen toen ik zowat dertig jaar 
was ; uit idealisme, om de mensen in 
mijn omgeving te helpen. En dat is niet 
zo gemakkelijk gebleken ; vooral als je 
eerlijk wil blijven in de politiek. 

Ik blijf nu, ik zeg het ronduit, zitten met 
de vraag of wij, Vlamingen, nog lang 
hardnekkige nestbevuilers gaan blij

ven ? Ik denk hierbij uiteraard niet 
alleen aan het leefmilieu, de verkwan
seling van gronden in de kuststreek en 
elders, maar ook aan het passend uit
spelen van onze ekonomische troe
ven, aan onze Vlaamse identiteit, aan 
een Vlaamse strategie inzake het stre
ven naar Vlaamse autonomie, enzo-
meer...!» 

— Nestbevuilers, hoezo... ? 
Honoré Loones: « Laten we het even 
over de problemen van de kuststreek 
hebben. Ik kreeg een tijdje geleden de 
indruk, hoewel ik na de fusies van 
gemeenten met meer zo politiek aktief 
ben, dat sommigen in Vlaanderen en 
ook enkele persstemmen haast met 
leedvermaak spreken en schrijven 
over de afgang van het toerisme aan 
onze Vlaamse kust. De ene keer 
wordt sterk overdreven wat betreft de 
vervuiling van de zee (de Middelland
se Zee is veel erger bevuild), de ande
re keer durven onze gasten nauwe
lijks nog VIS eten (herinner U de kwik-
vis-affaire) en het volgend jaar wordt 
overmatig zwaar getild aan de verbrui-
kersprijzen in onze winkels en eethui
zen. Ik zeg niet dat er nooit een vuiltje 
aan de lucht zou zijn, maar er wordt 
geregeld toch naar hartelust gegoo
cheld met valse beweringen die van 
aard zijn om opbouwend werk te 
bemoeilijken ». 

Beter rapport? 
— Een andere zaak is de ruimtelijke 
ordening aan de kust, de verkave
lingen, de appartementen-wildgroei.. 
Honoré Loones • «Wat wij op dat 
gebied hebben zien groeien, of zien 
misgroeien in de na-oorlogse jaren is 
een jammerlijke zaak. Nu nog gebeu
ren er droeve dingen aan onze Vlaam
se kust. Wat Oostduinkerke betreft 
hebben wij sedert meer dan 20 jaar 
een algemeen plan van aanleg, goed
gekeurd bij koninklijk besluit. Zo heb
ben we de hand gehouden aan de 
bescherming van 200 hektare duinen ; 
een natuurgebied dat in het gewest
plan nog IS uitgebreid geworden tot 
300 hektare. 

Ik getuig met fierheid dat deze ge
meente veruit het minst van de gehele 
kuststrook is aangetast door verkave
lingen. Onze dienst voor urbanisme 
heeft jarenlang goed werk verricht, 
vooraleer er sprake was van gewest
plannen. Maar het probleem van een 
goede ruimtelijke ordening blijft 
scherp gesteld. Ik wil hier niet belerend 
worden, maar ik stel vast dat de West
kust op natuurgebied het best is 
bewaard gebleven , wellicht omdat de 
toenstische badplaats-aktiviteiten hier 
later werden ontwikkeld. Precies daar
om doet het me pijn vast te stellen hoe 
bij voorbeeld in De Panne een — 
zacht uitgedrukt — omstreden residen

tiele verkaveling ongestoord toch door
gang kan vinden». 

— Hoe Vlaams is de Vlaamse Noord
zeedijk nog ? 

Honoré Loones: «Toegegeven, ook 
op dit gebied zijn er reeds geruime tijd 
nestbevuilers aan het werk. Voor mij is 
Oostduinkerke de meest Vlaamse bad
plaats ; dat is een politieke erezaak 
waaraan mijn politieke vrienden jaren
lang hard gewerkt hebben, en — dat 
moet u goed noteren — met de enorm 
goede medewerking van de hande
laars in onze gemeente. . dat moet ik 
als voormalig hotelhouder bevestigen. 
Wij waren 17 jaar geleden de eersten 
om op de jaarlijkse algemene vergade
ring van het Verbond van Hoteliersver-
enigingen van de kust de Franstalige 
gang van zaken af te keuren Ten tijde 
van de betogingen voor de verneder
landsing van de kust kregen wij, omwil
le van de kordate houding van het 
Oostduinkerks gemeentebestuur, veel 
scheldbrieven en een hetzecampagne 
in Brussels-francofone gazetten tegen 
onze badplaats. Onze handelaars heb
ben zich evenwel niet laten afschrik
ken. Terwijl in de naburige kustge-
meenten de winkeliers nog altijd « Bou-
cherie » en « Boulangerie » op hun uit
stalramen schnjven, geven de hande
laars van Oostduinkerke het goede 
voorbeeld. Om drie schoolvoorbeel
den aan te halen : op de huisgevel van 
de voorzitter van de handelaarsvereni
ging staat in grote letters «Huis Ra
chel-Zelfbediening » ; bij de ere-voorzit-
ter lees je « Banketbakkerij» en bij de 
penningmeester « Slagerij»... In feite al
lemaal vanzelfsprekende Vlaamse op-
schnften, maar wandel nu nog maar 
eens van de ene badplaats naar de 
andere; je kan je blauw ergeren aan 
het Franse straatbeeld. Wij hebben 
hier ook een suksesrijke aktie gevoerd 

— met uitreiking van aanmoedigings
premies — voor het veralgemeend 
aanbrengen van mooie Vlaamse, 
streekeigen, benamingen op apparte
mentsgebouwen, villa's en chalets...» 

— U heeft nu veel vrije tijd om, met 
uw politieke ervaring, en als met-partij
dig Vlaams-nationalist de communau
taire onderhandelingen en de Brussel
se poespas in de Wetstraat van op 
afstand, maar toch op de voet te vol
gen. .. 

Honoré Loones • « Hier kan ik mijn ont
goocheling niet verbergen. Aan alle 
Vlaams-nationalisten en allen die zich 
nu flamingant noemen zeg ik met gro
te zorg . « wie ben ik om mij het recht 
toe te eigenen een zwart-wit oordeel 
te kunnen vellen ?» 
Ik zeg dit vooral aan sommige nestbe
vuilers. Waarvoor kan die opnieuw 
opduikende tweedracht nuttig zijn, en 
al die scheldpartijen, die verwijten. . ? 
Mijn nationalisme is een ander dan het 

verengd taalnationalisme. Wat het 
Brusselse betreft werden in het Eg
montpakt, en ook nadien nog, verschil
lende voor ons ongunstige afspraken 
gemaakt. Maar wie maakt zich sterk 
een beter onderhandelings-rapport, na 
konfrontatie met de franstaligen, te 
kunnen voorleggen "̂  Wie van diege
nen die overhaast zwart-wit redene
ren? 

Nu doet mij dat alles pijn : die verdeeld
heid in het Vlaamse kamp, die (nog
maals) afgesneden weg naar het fede
ralisme. Uiteindelijk zijn het de toppoliti-
ci die ons al dan met nieuwe staats-
strukturen zullen bezorgen. Welnu, het 
moet mij van het hart dat ik geruime 
tijd Leo Tindemans heb aanzien als 
een iuteger man, maar nu heeft hij 
voor mij aangetoond uiteindelijk 
slechts een klein partijmannetje te zijn, 
behept met elektorale bekommernis
sen. Hugo Schiltz daarentegen heeft 
bewezen een staatsman te zijn, een 
man die zijn gegeven woord trouw 
blijft, een man voor wie het verwerven 
van Vlaamse autonomie vooropstaat. 
Hoeveel stappen we met de Vlaamse 
beweging achteruit gezet hebben, en 
hoelang we nog ter plaatse zullen moe
ten trappelen zal pas overmorgen blij
ken. Dat alles doet me pijn ». 

— We zouden Honoré Loones, de 
«eerste-burger» van Oostduinkerke, 
oneer aandoen indien we onvermeld 
lieten dat hij een belangrijk steentje in 
ons kultureel patrimonium bijbracht: 
een nationaal visserijmuseum, dat — 
op een moment dat de oud-burge-
meester worstelde met een kwalijke 
ziekte — door de gemeenteraad en 
het provinciebestuur op zijn naam 
werd geschreven. 

Honoré Loones: «Ik ben nu verplicht 
veel rust te nemen, in gezelschap van 
mijn vrouw, mijn kinderen en kleinkin
deren. Maar het doet mij wel deugd 
geregeld vrienden over de vloer te knj-
gen, waarmee ik geenszins over koet
jes en kalfjes, maar over het wel en 
wee van onze gemeenschap praat. En 
het doet mij ook deugd het weekblad 
«WIJ» te lezen dat er, zeker wat de 
politieke informatie betreft, de jongste 
tijd merkbaar beter is op geworden.» 
(hds) 
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