
In de vakantiemaand juli zijn er niet minder 
dan 12.503 volledig werklozen méér geteld. 
Deze trieste statistiek zal spoedig nog fors 
aangedikt worden met de zoveel duizenden 
schoolverlaters; allemaal jonge mensen 
waarvan mag verwacht worden dat ze spoe
dig de handen uit de mouwen zouden willen 
steken... Maar dat niet kunnen. De rekord-
kaap van 300.000 volledig werklozen ligt 
weer zeer dichtbij... Zoals de ekonomische 
konjunktuur momenteel verloopt ziet het er 
niet naar uit dat de regering de grote werk-
loosheidskanker spoedig zal kunnen weg
snijden. Een samenleving kan zich nochtans 
bezwaarlijk lang zo'n verspil l ing van werk
kracht veroorlover» zonder het risico te lo
pen bli jvende sociale en ekonomische let
sels eraan over te houden. 
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DE KERK EN 
DE VLAMINGEN 

Donderdag 9 augustus hebben we 
Diel Joosten begraven. Hiermee heb
ben we een vriend en een Vlaming 
verloren. In zijn jeugd was deze man 
met zijn vele gaven stichter en anima
tor van o.a. een Vlaamse Harmonie, 
Turnkring en Toneelgezelschap. Als 
oorlogsschepen was hij mede-realiza-
tor van verscheidene projekten ten 
dienste van de Lommelse bevolking. 
Hij kreeg hiervoor geen dankbaar
heid; wel het tegendeel. Zij die hem 
kenden vonden in hem een verbeten 
idealist In de opvoeding van de kinde
ren bracht hij hen de schoonheid van 
het Vlaming zijn bij. Zijn laatste wils
beschikking, te worden begraven met 
de «leeuwevlag op zijn kist» heeft hij 
meermaals aan zijn kinderen her
haald. En zo geschiedde. De dag van 
de begrafenis kwam de deken van de 
parochie Beringen aan de kinderen 
meedelen dat deze vlag door het bis
dom niet gewild werd in de kerk. We 
dulden geen «gezindheid» in de kerk. 
Alsof Vlaming zijn een gezindheid 
Is...? 

Heeft een Vlaming niet het recht fier 
te zijn dat hij Vlaming is? De vlag 
werd verwijderd vóór het binnengaan 
van de kerk en er terug opgelegd bui
ten de kerk, na de dienst Vader Joos
ten is zo begraven als Vlaming maar 
niet voor de kerk. Bestaan er geen 
Vlamingen voor de kerk? Wordt het 
geen tijd dat wij als Vlaming in de kerk 
staan? 
Is het geen schande dat een volk zich
zelf moet verloochen in de kerk? 

J.A., Beringen 
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SPEL ZONDER FATSOEN 
(GRENZEN) 

Wat had ik medelijden met dat spel 
van woensdag 25 jl. met Brussel 1000 
jaar. Het was niet met het zwaaien 
door supporters van de Belgische 
vlag, dat de jongens en meisjes van 
St-Lambrechts-Woluwe gingen win
nen, niet met dat madammeke van het 
FDF dat 75 % Frans sprak in die uit
zending. Neen Vlamingen van Brussel 
en elders, het is niet met vertoon van 
frieten, wafels of gebak dat men Brus
sel moet vertonen, maar Brussel blijft 
van ons, Vlaams, de gevels en huizen 
spreken boekdelen en daarom ben ik 
trots op onze meisjes en jongens van 
Willebroek en vooral Izegem, die niet 
verlegen waren te laten zien dat ze van 
Vlaanderen kwarrien. Daarom niet ver
sagen, leve de VU, de enige partij in 
Vlaanderen die recht door zee wil. 

A.D.K., Oostende 

SCHOOLVERLATERS 

De benarde toestand van de Schatkist 
en van sommige fondsen geeft geen 
mogelijkheid om nu ook de schoolver
laters uit de afdelingen die, volgens het 
RVA, niet op het stempellokaal voor
bereiden, van werklozensteun te laten 
genieten. De initiale fout ligt bij dege
nen, die destijds hebben aanvaard, dat 
die schoolverlaters werden uitgeslo
ten. Diskrimineren behoort nu eenmaal 
tot de politieke zeden van ons land. 
Als oplossing wordt gedacht aan een 
verlenging van de wachttijd voor alle 
schoolverlaters: «Solidariteit tussen de 
jonge werklozen» heet die oplossing. 
Nogal cynisch. 
Men kan zich wel afvragen waarom 
schoolverlaters van 16 of 18 jaar als 
werkloze maandelijks 6.000 fr. moeten 
krijgen, als studenten van die leeftijd 
het moeten stellen met dé kinderbij
slag, die niet eens 2.000 fr. bedraagt 
Maar de syndikaten, die tegen elkaar 
opbieden, in funktie van de ledenwer
ving, kunnen hun eisen steeds door-' 
drukken. Ze moeten toch niet zelf be
talen. 
Om de wachttijd niet te moeten verlen
gen, zou misschien een niet geringe 
besparing kunnen worden gedaan op 
de uitbetalingskosten van de werklo
zen. Het ABVV kreeg daarvoor 660 
miljoen in 1977, het ACV 687 miljoen, 
en de Liberale Vakbond 122 miljoen. 
Dat is samen 1.469 miljoen. Indien al de 
schoolverlaters maandelijks zouden 
worden uitbetaald met een check door 
de Hulpkas, zou dat wel goedkoper uit
vallen. En indien alle werklozen op die 
wijze zouden worden uitbetaald, zou 
de wachttijd niet moeten worden ver
lengd. Is solidariteit tussen alle werklo
zen niet mogelijk? En zouden de syndi
katen de jonge werklozen op die ma
nier niet willen helpen? 

A.D.V., Dendermonde 

AAN HEN DIE ZICH 
VLAMING NOEMEN 
Al een paar weken heb ik het weggaan 
van de heer Schiltz eens rustig voor 
mezelf overgenomen en dan kom ik tot 
een vaststelling die me niet zo gelukkig 
stemt Waar blijft in jullie de wakkere 

vlam, of begraven jullie de strijdbijl zo
maar bij het heengaan van een vriend 
of voorvechter? 
Samen zijn wij sterk, als wij elkaar 
maar dragen ook midden de harde tijd 
die we nu meemaken. 
Weet je, ik ben geboren als Vlaming. 
God schiep me zo. Verder bloeide ik 
open tot een strijdlustig iemand, vooral 
als het op rechtvaardigheid aankwam. 
Van thuis uit was ik CVP-er tot de VU 
ontstond. Doelbewust koos ik sinds
dien de rangen van de VU omdat al
leen daar het heil en de vrede voor de 
Vlaming ligt 
Mijn diepgelovig zijn kan dan maar 
voor Vlaand'ren nog meer heil en ge
nezing brengen. Ik geloof niet in de 
CVP zolang niemand iets wil doen om 
het onrecht te herstellen zovelen aan
gedaan. Er is maar één die oordelen 
mag, zoniet zult ge geoordeeld wor
den. « 
«Liefde overwint Haat». Moge dit met 
taaie kracht en fier vol vroom vertrou
wen tot stand gebracht worden door 
de VU-mensen zodat de ogen open
gaan en duidelijk wordt waarom wij In 
hun rangen blijven staan. 
Ik ben één van de acht van de 11 Juli-
wandeling te Oostende. Mijn naam Is 
Yo Lotigiers. Mijn kinderen leer ik 
Vlaanderen beminnen zoals Ik het 
steeds heb gedaan, daarom zijn zij 
eensgezind met mij mee opgestapt 
Vrede, liefde, vergeving zijn woorden 
die zij thuis naar juiste waarde weten 
te schatten. 

Onze Uzerjongens droomden van een 
«Nooit meer oorlog». Laten wij daarom 
allen de handen in elkaar slaan tot her-
opbloei en behoud van een schoon en 
sterk Vlaanderen. WERE Dl! 

Y. P.-Lotigiers. 

EENSGEZINDHEID 
Aangezien zóveel hatelijke onderstel
lingen werden gezegd en geschreven 
tegen H. Schiltz en ook anderen, zal u 
wel de bedenkingen van een gewoon 
lid wat ruimte willen gunnen. 
De nieuwe «bestuurders» van de VU 

'^«tennen dus onenigheid aan de top. 
^ ^ z e l f s sinds vele maanden. 
Dat voelde ieder lid. Maar, wie heeft 

die onenigheid verwekt en aangebla
zen? 
Toch een aantal leden van dit «nieuwe» 
bestuur! En wat doen die nu? Roepen 
om eensgezindheid! 
Waar en wanneer en voor wie begint 
de demokratische meerderheidsre-
gel? 
Als het toegelaten is zich in het publiek 
voor radio en tv, tegenover vijandige 
kranten en bladen over de Algemene 
Voorzitter (of die nu Schiltz óf Joris-
sen óf Luyten óf Valkeniers heeü zó 
uit te laten als bepaalde heren deden, 
dan is de vraag wat men «volksnatio-
nale» discipline heet 
Wordt nu ineens de tucht hersteld? 
Ten gunste van wie? Want het pro
gramma is in niets veranderd! Mag nü 
niet meer wat nog onlangs zo over
vloedig en terdnekkig mocht? Wie in 
de VU is niéér gelijk dan anderen? 
De schok onder de gewone leden is 
nog niet uitgedeind. Nu de nationalis
ten voor éénmaal een bekwaam politi
cus, een staatsman, aan het roer had
den, iemand met visie én doorzicht ie
mand die beukt en dóórbeukt niet met 
zijn gevoel, maar met zijn koel ver
stand, wordt hem het leven, op basis 
van gevoelerigheidjes allerhande, on
mogelijk gemaakt Vlaanderen, en 
vooral de VU, is zó rijk aan mensen 
van formaat! 

F.V., Brasschaat 

PENSIOENEN 

Een suggestie voor Michel Capoen, 
VU-senator: een wetsvoorstel indie
nen om de gepensioneerde arbeider 
een verantwoord levensonderhou-
dend pensioen te bezorgen en voor 
de gepensioneerden de verkeersbe
lastingen op voertuigen te verminde
ren. 
Momenteel genieten de grote gezin
nen zoveel tegemoetkomingen. Denk 
niet dat ik tegen een groot gezin ben; 
integendeel. Wij hebben zelf vier kin
deren, en hebben ze zelf met een dag
loon van een arbeider grootgebracht 
Wanneer krijgen we eens regeerders 
die niet op de eerste plaats denken 
aan hun 160.000 frank in de maand. Ik 
ben 61 jaar en krijg 6.531 frank pen
sioen. Is het dan een wonder dat de 
kleine man opstandig wordt? 
Vorig jaar werd ik in de bloemen ge
zet als oudste straatloper van de 
Volksunie. Ik verwacht dan ook wat 
meer rechtvaardigheid in de politiek. 

M.V., Gentbrugge 

EEN LORD MAYOR 

Het komitee voor harmonisatie coëxis
tentie, enz... (of welk woord) is dus sa
mengesteld. De installatie is aangekon
digd door premier Martens; eentalig in 
het Frans, en dit voor de BRT-came-
ra's. Geen woord Nederlands. Vlaam
se onderschriften zijn wel voldoende 
voor ons. Destijds eiste Wilfried «wa
pens» om het frankofoon imperialisme 
te bekampen. Waarvoor moesten die 
wel dienen? Inderdaad, Vlaanderen 
helpt zijn frankofone minderheden; 
meestal verbasterde Vlamingen die 
weigeren zich aan te passen. Dit is een 
feit en volgens Martens zijn feiten be
langrijker dan een Lord Mayor. In Wal
lonië verblijven zo ongeveer tweehon
derdduizend Vlamingen. Daarover 
geen woord vanwege de premier. 
Voor Vlamingen zijn feiten dus veel 
minder belangrijk dan een Lord Mayor. 
Wij, het Prinsenvolk der Oude Neder

landen, aanvaarden die kaakslagen 
zonder protest 

A.W., Mutsaard-Laken 

SCHILTZ UND KEIN ENDE? 

De recente, aan heiligenverering gren
zende pro-Schiltz brievenstroom in 
«Wij» doet toch wel eventjes de wenk
brauwen fronsen. Het lijkt er precies 
op dat de meerderheid in de partijraad 
die het nieuwe partijbestuur verkozen 
heeft van een andere planeet geko
men is en de partij in feite alleen maar 
Schiltz-fans telt 
Met alle respekt voor de bekwaamhe
den van Schiltz; rond hem als voorzit
ter is geen eenheid in de VU meer mo
gelijk. 
Laat ons in september een voorzitter 
kiezen waarachter de wonden van bei
de zijden kunnen helen en een nieuwe 
dynamiek kan ontstaan. Iemand als An-
ciaux bv.... 
Als de huidige pro en contra Schiltz-
polarizatie voortduurt, is er alvast een 
zeker slachtoffer: de VUI 
Slechts een nieuwe entoesiaste bele
ving van al de partijgrondslagen (kom-
promisloos Vlaams radikalisme, maat
schappelijke verdraagzaamheid, klein
schalige gemeenschapsopbouw, en 
non-conformistische welzijnsbeharti-
ging) kunnen de huidige pijnlijke blad
zijde in de partijgeschiedenis doen om
draaien. 
Het komende kongres in het najaar 
moet er een van hernieuwde eenheid 
worden of de CVR PVV en de BSP 
staan klaar om de brokstukken van 
wat eens bloeiende partij was, op te 
slokken. 

S.D., Leuven 

REPUBLIEK VLAANDEREN 
België en de monarchie van Saksen-
Cksburg hebben nog nooit iets positief 
voor Vlaanderen gedaan... en zullen 
dat ook nooit doen, Boudewijn weiger
de bij zijn jubileum van 25 jaar troons
bestijging de hand van verzoening te 
reiken aan de slachtoffers van de on
menselijke repressie na de Tweede 
Wereldoorlog. In alle Europese landen 
is dit al lang geschied; ook in de Sovjet
unie. Gedenk de houding van Leo
pold III tijdens de oorlog. Boudewijn 
verleende enkele jaren geleden wél 
amnestie aan enkele grote financieel-
ekonomische oplichters! 
Boudewijn ontving de Waalse terroris
tenleider José Happart; een man die 
Vlaamse burgers en Vlaamse rijks
wachters in het ziekenhuis timmert en 
levenslang gebrekkig maakt alsof het 
niets is. 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft 
Vlaanderen het Koningshuis gered dat 
republikeins Wallonië slopen wilde. Re
sultaat voor Vlaanderen: nihil. Het Bel
gische Koningshuis kijkt nog altijd 
meerwaardig neer op Vlaanderen dat 
in zijn knielzucht voor het Huis vol
hardt Dit is grotendeels te wijten aan 
de CVP (nog altijd de partij van kerk, 
koning en kapitaal). 
Nu, na het geval met «Eurosysteem», 
en de houding van het Hof hierbij, is de 
maat meer dan vol. Het wordt tijd dat 
er een einde aan de folkloristische Bel
gische monarchie wordt gesteld, die 
elk jaar 130 miljoen ontvangt van de 
voor het merendeel Vlaamse belas
tingbetalers. Alleen een eigen Vlaamse 
republiek als deelstaat van het Europa 
der Volkeren zal Vlaanderen al zijn 
rechten geven en het Vlaamse volk tot 
zijn volle ontplooiing laten komen. 

P.B., Hove 
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KOMMChMR 

Naar een sociale afbraak ? 
Met een maandelijks pensioentje van 175.000 
frank kan je allicht wel zonder kleerscheu
ren de eindjes aan mekaa r knopen. 

Er zijn zo een tiental landgenoten die met 
dergelijke vergoeding dienen vrede te ne
men. Met de goeverneur van de Nationale 
Bank op kop. Ondanks de anti-krisiswet 
blijkt uit hardnekkige par lementaire vra
gen en met mondjesmaat vrijgegeven minis
teriële antwoorden dat de plafonnering op 
maximum 105.000 frank pensioenuitkering 
nog steeds niet mogelijk is.. 

Andere lijvige miljardendossiers, zoals de 
aankoop van pantservoertuigen voor het le
ger, krijgen dan wél een overhaastige be
handeling. 

De rijksbegroting voor volgend jaar werd in 
het teken van drastische bezuinigingen ge
steld. In de komende maanden zal moeten 
blijken met welke ernst de regering dit stre
ven wil waarmaken. Dat pensioendossier is 
zo één van de blikvangers voor de geloof
waardigheid van het politiek beleid... 

Net vóór de vakantie van de regeringsleden 
werd evenwel reeds duidelijk dat de ploeg-
Martens wil wegvluchten in een hypokriete 
houding. 
Enerzijds wordt gepleit voor bezuinigingen 
en voor het bevriezen van de fiskale druk op 
de werkende bevolking, m a a r in de praktijk 
wordt dan toch m a a r overhaast werk ge
maakt van nieuwe belastingssnufjes... W a a r 
we vroeger duurdere sigaretten toebedeeld 
kregen om de kas van Volksgezondheid te 
spijzen, wordt nu tegelijkertijd het gebruik 
van het openbaar vervoer én van benzine 
aanzienlijk duurder gemaakt. 
Bezuinigingen? De overheid, zo blijkt al
thans uit de eerste maatregelen, is vooral op 
zoek n a a r nog m a a r eens hogere inkomsten. 
Zowel woordvoerders van werkgevers als 
van werknemers hebben er reeds op gewe
zen dat zij bevreesd zijn voor de effekten van 
de regeringspolitiek. 

De vage sociale intentieverklaringen van 
juli worden in september tussen de regering 
en de sociale gesprekspartners gewogen en 
al dan niet goed bevonden. 

Elementen voor sociale afbraak zitten er in 
de regeringsplannen alleszins zo te zien vol
doende. Een ander varkentje dat dringend 
dient gewassen te worden is de kommunau-
taire tweespalt. De drieledige trein van de 
gewestvorming werd voor goed op het spoor 
gezet. 

Rond een herstelde eendracht in de rangen 
van de Vlaams-nationalisten moet het 
Vlaams radikalisme weer voldoende stoot
kracht verwerven om een slechte staatsher
vorming en een slechte sociaal-ekonomische 
politiek onmogelijk te maken. Het zal dus 
zaak zijn, de partijpolitieke expressie van de 
Vlaamse beweging, de Volksunie, slag
kracht te geven, vooral tegen zogenaamde 
Vlaamsbewust geworden kleurpartijen, wier 
flamingantisme even vlug verdwijnt als het 
te voorschijn kwam. Zo repte P\^-voorzi t ter 
De Clercq in zijn eerste verklar ing na de va
kantie met geen woord over de staatshervor
ming en de groeiende tegenstellingen tussen 
de gemeenschappen. We weten dan meteen 
hoe laat het is. 

BIJ DE BDBH 

Verre handelsmissies niet 
voor Vlaamse KNiO's ? 
De vereniging van het 
Franstalig personeel van de 
BDBH heeft zopas nog maar 
eens uiting gegeven aan haar 
verontwaardiging over het 
«caractère scandaleusement 
pro-flamand> van de drie 
Belgisch-Arabische weken, die 
tussen 25 februari en 22 juni te 
Brussel werden georganizeerd. 
Het schandalige van heel die be
doening was, volgens onze heet
gebakerde Walen, dat die propa-
gandaweken oordeelkundig geko
zen waren ter begunstiging van 
zogezegd voornamelijk Vlaamse 
sektoren, zoals die van de 
voedselindustrie, de sierplanten, 
het diamant, de textiel- en konfek-
tienijverheid. Verder ligt de Waal
se nijd er dik bovenop omdat zo 
luidt het in de mededeling, de Mid
den-Oostencel en de textielcel van 
de BDBH, die ingestaan hebben 
voor de organizatie van die we
ken, haast uitsluitend bestaan uit 
Vlamingen die, zo wordt duidelijk 
geinsinueerd, Wallonië en Brussel 
opzettelijk zouden gediskrimi-
neerd hebben. De cijfers liegen er 
Inderdaad niet om: 249 deelnemin
gen uit Vlaanderen, tegen slechts 
25 uit Wallonië (10 tegen 1 dus) en 
43 uit Brussel (van wie de meer
derheid Vlamingen). Onze Walen 
hebben ook uitgerekend dat 80 % 
van de gedane uitgaven besteed 
Is geworden ter begunstiging van 
de Vlaamse uitvoer 

Werden de Walen 
inderdaad te kort gedaan? 

Neen, In geen enkel opzicht! 
Wanneer men weet dat die propa-
gandaweken maanden vooraf 
aangekondigd waren zowel in de 
Franstalige uitgave ICE van de 
BDBH als in de Nederlandstalige 
BBH, dat de frankofone beroeps
verenigingen tijdig de gelegenheid 
hebben gehad hun leden tot deel
neming aan te sporen en dat ook 
via het persbureau Belga aan die 
organizaties de nodige ruchtbaar

heid was gegeven, dan vraagt 
men zich vergeeft af welke midde
len dan wel in het werk hadden 
moeten gesteld worden om de 
Waalse en Brussels-Franse onder
nemingen, inzondertiekJ de 
KMO's, wakker te schudden? 

249 Vlaamse deelnemingen te
gen slechts 25 Waalse! Is dat een 
striemende vernedering voor de 
Waalse protagonisten van een pa
riteit, die enkel berust op de laat
dunkendheid en de grandiose zelf
overschatting van een stelletje 
verwaande kikkers die, zoals in de 
fabel van La Fontaine, pogen zich 
op te blazen tot de omvang van 
een os. 

Waar ligt de 
diskriminatie? 

Wat bedoelen de frankofonen 
met hun laffe Insinuatie dat «de re
sultaten (249 VI. tegen 25 W.) in 
verhouding staat tot de gebruikte 
middelen»? Willen zij doen gelo
ven dat de Vlaamse firma's midde
len kregen welke de Waalse fir
ma's niet genoten hebben? Het Is 
gewoon een schandaal achteraf 
het dynamisme van de Vlamingen 
aan te klagen, nadat gebleken Is 
dat de Waalse ondernemingen te 
tam en te lui geweest zijn om de 
geboden gelegenheden te grijpen. 
Hebben de heren van het 
APWFSP het ook schandalig ge
noemd, wanneer de gelden van de 
Marshall-hulp na de oorlog uitslui
tend in Wallonië werden besteed; 
of wanneer de Waal Jaspar in het 
parlement verklaarde: «Le pont de 
Chaudfontaine vaut tous les ponts 
de Flandre»; of wanneer een 
Waals minister vóór een drietal ja
ren ook in het parlement betoogde 
dat de Vlamingen maar zelf voor 
hun doorgebroken dijken moes
ten opdraaien? 

Moet het dan altijd de Waalse 
metaalnijverheid zijn die aan bod 
komt? BIJ gelegenheid van han
delsmissies van de BDBH naar 

verre landen zijn Fabrimètal en de 
banksektor altijd present, en ko
men de speciale sektoren van de 
KMO's er maar zelden aan te pas. 
Daarom juist organizeert de 

BDBH jaarlijks ter Intentie van de 
kleinere beroepssektoren ver
scheidene tref- en propagandada-
gen, waartoe Vlaamse, Waalse en 
Brusselse firma's met gelijke mid

delen tot deelneming worden uit
genodigd. Maar het ongeluk van 
de Walen Is dat zij vergaan van af
gunst bij de gedachte alleen reeds, 
dat zij niet altijd met de beste brok
ken kunnen gaan lopen. Voor de 
Walen mogen de Vlamingen pas 
aan de beurt komen als zij het hun
ne hebben gehad. Vandaar hun 
wanhopige pogingen bij de EGKS 
te Luxemburg om de tot stand 
brenging van het staalbedrijf Sld-
mar te Gent te beletten. 

Een kwestie 
van taal 

Nu Is het ook zo, dat bij de Bel
gisch-Arabische weken een kwes
tie van taal om de hoek is komen 
kijken. Waar de Vlamingen de gul
den stelregel toepassen de moge
lijke buitenlandse klanten te bena
deren In de handelstaal welke zij 
verkiezen, in dit geval het Engels, 
dan staan de Walen er meestal bij 
met hun mond vol tanden! Wan
neer de taaibekrompen Waal weet 
niet het hoogste woord te zullen 
kunnen voeren In de enige taal die 
hIj kent, dan blijft hij liever hele
maal weg. 

Het slechte voorbeeld werd 
trouwens gegeven door FDF-mi-
nlster Outers zelf, die zich niet 
eens gewaardigd heeft het puntje 
van z'n neus te laten zien op die 
Belgisch-Arabische weken, noch 
bij de receptie van de hoge Arabi
sche gasten, noch tijdens de han
delsmanifestaties zelf, noch op het 
afscheidsdiner Plomper kon het 
wel niet! Is het zó dat de Waalse 
minister van Buitenlandse Handel 
zijn taak als eerste handelspros-
pector van zijn land opvat? In een 
normale regering zou hij na die on
beschaamde blunder de laan zijn 
uitgestuurd, maar wat wilt ge, de 
huidige ploeg Martens staat of valt 
met de FDF-ministers, en die zijn 
zich terdege ervan bewust dat 
hun daarom veel toegelaten is. 

M.Vd.B. 
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Waarom Vlaamse kinderen 
thuishoren in Vlaamse scholen 
In september begint een nieuw schooljaar. Uit een recente studie van 
het N.C.C, blijkt dat ongeveer 7.000 kinderen uit homogeen Neder
landstalige gezinnen te Brussel in het Franstalige net school lopen; in 
het Nederlandstalige net daarentegen zouden amper 700 kinderen uit 
homogeen Franstalige gezinnen schoollopen. 
Volgens de N.C.C.-studie zou daarenboven blijken dat meer kinderen 
uit Vlaamse gezinnen in Franstalige scholen terecht komen dan in Ne
derlandstalige scholen. Er zouden ongeveer 5.600 Vlaamse kinderen 
naar het Nederlandstalige net gaan. 

Praktisch gezien is het nu bewe
zen dat de echte tweetaligen en 
meertaligen in de Vlaamse scho
len gevormd worden De bittere 
vaststelling van vele Franstaligen, 
die WIJ allen reeds gehoord heb
ben, als zouden wij, Vlamingen, 
een biezondere gave hebben om 
vreemde talen aan te leren is niel 
steekhoudend Want hoe kan men 
dan verklaren dat verfranste Vla
mingen in Brussel, soms in één en
kele generatie, deze «gave» plot
seling verloren hebben"? De een
voudige uitleg voor dit «feno-
nrieen» is gelegen in ons Neder
landstalig onderwijs waar het 
aanleren van het Frans (en de an
dere vreemde talen) als tweede 
taal steeds met de nodige ernst 
werd opgevat, temeer omdat de 
kennis van de Franse taal, vooral 
(en laat het toegeven spijtig ge
noeg nog steeds) in vroegere ja
ren, vQor ons Vlamingen, een bitte
re noodzaak was (en is) die ons in 
het verfranste België (en nu nog 
steeds te Brussel) moest toelaten 
ons brood te verdienen 

Vergissing 
Het misprijzen en de haat die wij 
als Vlamingen voortdurend in 
Brussel ontmoeten is niet louter 
sentimenteel of toevallig Laat ons 
bedenken dat de basis van de 
frankofone stoottroepen uit het 
Brusselse grotendeels bestaat uit 
verbasterde Vlamingen, kleine 
middenstanders, bedienden en ar
beiders Het doet deze mensen 
geen plezier als zij hun eigen 
Franstalige krant openslaan en da
gelijks advertenties te lezen krij
gen die een grondige tweetalig
heid als voorwaarde stellen tot het 
bekomen van de eenvoudigste be
trekking Zelfs in hun verworven 
posities bij grote hoofdstedelijke 

maatschappijen, waar wedden en 
lonen nu vastgesteld worden op 
basis van klassifikatie-systemen, 
die bijkomende punten opleveren 
voor tweetaligheid, voelen zij zich 
door de twee- en meertalige Vla
mingen voorbijgestoken Kortom, 
deze mensen voelen zich bedot 
Hun Vlaamse ouders, die in Brus
sel waren ingeweken om er als ge
wone mensen, als handelaars en 
bedienden aan de kost te komen, 
hadden verkeerd gekozen toen zij 
— de vernederingen beu — aan 
de geweldige Franstalige druk 
hadden toegegeven en hun kinde
ren naar Franse scholen hadden 
gestuurd 
Het sociaal aspekt van deze afge
dwongen transmutaties is nooit 
voldoende belicht geworden De 
vele kleine drama's van kinderen 
die van hun ouders vervreemden, 
de vernedenngen van de kleine 
«flamins» door hun frankofone 
klasgenootjes, de moeizame stu
dies in een vreemde taal, de «zit-
tenblijvers» (de statistieken zijn 
daar om het te bewijzen), zij heb
ben het allemaal meegemaakt 
onze nieuwbakken frankofoneni 
En nu zou al die moeite vergeefs 
geweest zijn? 
De Franstalige Brusselse geld
machten zullen verder op de ver
bittering van deze gewone men
sen kunnen rekenen om de 
Vlaamse gelijkberechtiging in dit 
land en vooral te Brussel trachten 
tegen te houden In het groeiende 
federale (om met te zeggen van el
kaar scheldende) België voelen 
deze mensen zich geïsoleerd tus
sen een Waalse gemeenschap, 
die hen met aanvaardt, en een 
Vlaamse, die zij verloochend heb
ben In de hoofdstad zelf van het 
groeiend meertalig gefedereerd 
Europa en zijn verscheidenheid 

van volkeren voelen zij zich opge
sloten in een Frantalig getto Het is 
zo ver gekomen dat zij geen Vla
mingen noch Walen noch zelfs 
geen Belgen meer kunnen zijn, 
maar enkel «Franstalige» Brusse
laars waar de échte Franstaligen, 
meewang om glimlachen 

De Vlamingen die door een Brus
selaar omwille van zijn taal en kui
tuur vernederd wordt, moge als
dan bedenken dat hij waarschijn
lijk een specimen van deze gefrus
treerde sukkelaars voor zich 
heeft Deze Vlaming — en dan 
vooral deze uit Vlaams-Brabant — 
moge eveneens gedenken dat 
deze mensen mets onverlet zullen 
laten om hun Bruxelles groter te 
maken Zij zullen trachten zich met 
te houden aan de wettelijke be
grenzing van de negentien ge
meenten En wanneer het langs 
«wettelijke» wegen met meer mo
gelijk zal zijn, na een eventuele 
staatshervorming, zullen zij de 
macht proberen te veroveren 
door het scheppen van «feitelijke 
toestanden» zoals wij die in som
mige gemeenten rond Brussel 
kenneni Vanuit de financiële 
machtspositie van hun Franstige 
broodheren zullen zij trachten 
Vlaams-Brabant ekonomisch te 
veroveren en ons op deze wijze te 
«verbrusselen» 

Deze beschouwingen brengen 
ons terug tot ons uitgangspunt dat 

VPRTI 
Het volksnationaal stand
punt van 9 augustus II. over 
de Oostkantons heeft grote 
belangstelling gehad, zoals 
blijkt uit de stroom aanvra
gen voor de reiswijzer die 
binnengekomen zijn. 
Wij-lezers die onze reiswij
zer doorheen Duitstalig Bel
gië wensen te ontvangen, 
gelieven het algemeen se-
kretariaat een seintje te ge
ven. Hij wordt dan meteen 
gratis opgestuurd. 

tevens de kern is van ons betoog 
Vlaamse bewustmaking in 
Vlaams-Brabant en het Brusselse 
IS het enige middel om deze gang 
van zaken tegen te houden En 
deze bewustmaking begint in 
onze Vlaamse scholen Er wordt 
de laatste jaren te veel vooropge
zet dat de taalstnjd in de Vlaamse 
Beweging tot het verleden be
hoort en definitief in ons voordeel 
beslecht werd, dat de toekomstige 
taak enn bestaat meer ekonomi-
sche macht en sociale gerechtig
heid te verwerven Ik ben uiter
aard akkoord dat moet gestreefd 
worden naar een maximum aan 
zowel ekonomische macht als fis
kale zelfstandigheid, dat moet ge
streefd worden naar meer sociale 
rechtvaardigheid Maar voor wat 
Brussel en Vlaams-Brabant be
treft IS de taalstrijd bijlange met ge
streden 

Opnieuw zullen in september hon
derden kleine Vlamingen in Brus
selse Franstalige scholen ver-
franst worden, om zich dan, twintig 
jaar later, met al hun frustraties, te
gen ons op te stellen De herope
ning van de scholen in Brussel en 
de Vlaamse gemeenten met facili
teiten voor de frankofonen bete
kent nog steeds opnieuw verlies 
van Vlaamse mensen Op ons, 
Vlamingen uit Vlaams-Brabant en 
Brussel, gesteund door gans 
Vlaanderen, rust de taak dit Frans
talig offensief op te vangen 

Een lichtpunt lijkt mij de bewust
wording van Vlaams-Brabant Het 
komt er voor ons op aan verder te 
werken aan deze Vlaamse be
wustwording Verder te vechten 
voor de Vlaamse Staat met eigen 
regering met eigen financiële mid
delen en verantwoordelijkheid 
waann de Vlaamse Brusselaars 
volledig geïntegreerd en opgeno
men zijn 
Zeker geen federalisme met dne 
zoals het zich nu aftekent en waa
rin de Brusselse Vlamingeji over
geleverd worden aan de Franstali
gen 

Willy De Saeger 
Algemeen Sekretaris 

van de Volksunie 

Privacy geklungel 
Er blijkt ruzie binnen de regering 
op til te zijn tussen de ministers 
Calewaert en Van Elslande In 
verband met de privacy en de 
rijksregisters. De vrees van de 
doorsneeburger voor databan
ken en rijksregisters is niet on
gegrond als men weet dat bijv. de 
huidige registers en databanken 
veel meer over ieder burger ver
zamelden dan oorspronkelijk 
was bedoeld zodat wel degelijk 
de staatsneus wordt gestoken in 
het private leven van de burgers. 
Het is verontrustend dat deze 
evolutie plaatsvindt zonder wet
telijke basis. 
Minister Calewaert dringt aan op 
de uitvaardiging van een wet, 
waarbij uitdrukkelijk en nauw
keurig wordt omschreven wat 
mag en niet mag. Minister Van 
Elslande wil hier vertragingsma-
neuvers uitvoeren, omdat o.m. 
reeds geregionalizeerde data
banken onder toezicht staan van 
CVP-obediëntie. De regionale re
gisters zijn inderdaad in handen 
van privé-instellingen. Minister 
Calewaert wil ze tot regies of pa-
rastatalen omvormen, maar stuit 
op verzet van sommige van zijn 
CVP-kollega's. 

Te hoge 
pensioenen 
In alle onschuld antwoordde de 
h. Califice, minister van Sociale 
Voorzorg en Pensioenen, dat de 
in het kader van de anti-krisiswet 
voorziene aanpassing naar bene
den van te hoge pensioenen nog 
niet werd verwezenlijkt, daar er 
nog geen uitvoeringsbesluiten 
werden genomen!... 
Zo komt het dat meer dan een 
jaar na de uitvaardiging van de 
anti-krisiswet nog steeds schan
dalig hoge pensioenen worden 
uitbetaald. Zo zijn er nog steeds 
4 pensioenen van 175.000 fr. per 
maand (!), 21 van 147.000 fr., 198 
van meer dan 141.000 fr., 42 van 
meer dan 134.000 fr., 76 van meer 
dan 105.000 fr., 238 van meer dan 
89.000 fr. en 336 van meer dan 
76.000 fr.! 
In de loop van de periode tussen 
1 juli 1976 en 1978 vertoonde de 
pensioenindex een gelijke verho
ging van 12,6 procent. Het betreft 
hier pensioenen van meer dan 
76.000 fr. per maand. 
Het gaat hier vooral om ambtena
ren-generaal, magistraten, leger-
opperofficieren. Ondanks de wet 
werd dus de verhoging van deze 
te hoge pensioenen voortgezet 
i.p.v. ze te verminderen lol 75 "/o 
van de maximumwedde van een 
sekretaris-generaal. De minister 
kan deze wet niet toepassen om
dat de regering treuzelt met de 
uitvoeringsbesluiten. 
Inmiddels moeten honderddui
zenden gepensioneerden voort
sukkelen met hongerpensioenen. 
Van sociale gelijkheid en solida
riteit gesproken... 

Goeverneur 
Leo Van Ackere 
De vorige zaterdag op 52-jarige 
leeftijd plots overleden goever
neur van West-Vlaanderen, ge
wezen CVP-senator Leo Van 
Ackere wordt vandaag begraven 
Hij is nauwelijks een paar maan
den in funktie geweest Wijlen de 
h Van Ackere was een Vlaams
bewust politicus. Hij zal wel de 
eerste goeverneur van het land 
geweest zijn, die als zodanig de 
(jongste) IJzerbedevaart bij
woonde. De h Van Ackere 
speelde een (beslissende) be
middelingsrol bi) de definitieve 
teraardebestelling van Cyriel 
Verschaeve en van Staf De-
clercq. Wij delen in de rouw die 
de Vlaamse gemeenschap bij dit 
overlijden treft. 
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Van de regen in de drop 
Het ziet er naar uit dat de Iraniers 
met de diktatuur van Komeiny van 
de regen in de drop zijn gekomen 
Verre van ons het regime van de 
verlichte despoot Sjah Reza Pah 
levi goed te keuren maar de waar 
heid heeft haar rechten een reli 
gieuze diktatuur is even erg als 
een burgerlijke diktatuur of een 
linkse diktatuur zoniet nog erger 
De Islamitische Republiek Iran is 
naar de middeleeuwen terugge 
draaid Het regent dood en lijf 
straffen sommige vergrijpen wor 
den buitenmate beteugeld De 
straffen zijn met meer naar de 
maat van het misdrijf terwijl de 
herinvoering van lichaamsvermin 
king de kroon zet op de barbaars 
heid waarin Iran met Komeiny s 
diktatuur is terechtgekomen De 
toestanden in de gevangenissen 
waarin niet alleen misdadigers van 
het Sjah regime zijn opgesloten 
maar ook politieke tegenstrevers 
van de diktatuur tarten elke be 
schnjving Ze zijn zo mogelijk nog 
erger dan ten tijde van de sjah En 
dat was toen reeds een regelrech 
te schande een brutale en mens
onterende schending van de men
senrechten 

De houding van de religieuze fana
tici tegenover de etnische minder
heden (waarmee tevens een reli 
gieus onderscheid samenvalt) is al 
even leugenachtig als onrecht 
vaardig Het systeem Komeiny 
ontpopt zich als een jakobijns uni 
tansme dat de belangen van de 
eenheidsstaat boven de belangen 
en de eigenheid van de minderhe 
den plaatst Vooral de Koerden — 
aan wie nochtans door Komeiny ir 
illo tempore ruim zelfbestuur was 
toegezegd — dreigen thans onder 
de militaire laars verpletterd te 
worden De propaganda van de 
eenheidsstaat deinst met voor 
grove leugens terug en beweert 
o m dat er in bepaalde Koerdische 
steden zwaar wordt gevochten 
terwijl in werkelijkheid alles rustig 
IS ook al waren er vroeger wel ge 

vechten De bedoeling is vanzelf
sprekend de Iranese massa in het 
geweer te roepen tegen de Koer 
dische en andere minderheden 
Komeiny en trawanten zijn de beli 
chaming geworden van een islami 
tische agressiviteit die men tot 
een onzalig verleden waande Het 
Komeiny regime laat er geen twij 
fel over bestaan dat het met alleen 
in eigen land de islamitische orto 
doxie in al haar gestrengheid naar 
de letter van de heilige Koran wil 
herstellen maar ook zal streven 
naar dit herstel in andere moslim
landen Het heeft de beruchte 
heilige oorlog verklaard aan de 
vooruitstrevenden in eigen land 
die daarom nog geen aanhangers 
van de sjah zijn maar die zonder 
enig gevoel voor schakering als 
marxisten en kommunisten ge 
doodverfd worden In de USA 
deed zich trouwens ten tijde van 
het schnkbewind van MacCarthy 
hetzelfde voor Het regime kijkt 
reeds over de grenzen waar het 
met zijn aktie voor het herstel van 
de islamitische ortodoxie zal be 
ginnen Daardoor zijn de betrek 
kingen met Irak (waarmee ook de 
sjah lange tijd overhoop lag zoda
nig zelfs dat hij de Iraakse Koer
den in hun strijd tegen Bagdad 
steunde) weer verslechterd 
De vraag mag gesteld worden of 
het Komeiny-lran in het Nabije 
Oosten geen bron van groeiende 
onrust en van een impenalistische 
buitenlandse politiek zal worden 
Teheran kijkt met alleen naar de 
Perzische golf doch zegt ook zijr 
steun toe aan rebellen in Afghanis 
tan die tegen het Moskou-gezinde 
regime te Kaboel in opstand zijn 
gekomen 

De «fratsen» van Komeiny zijn dus 
met alleen bestemd voor «inwen
dig gebruik» maar ook bedoeld als 
exportartikel Straks predikt de 
boze grijsaard van Qom nog de 
verovering van het «zondige Wes
ten» zoals destijds de grote sul
tans en kaliefen :r̂ :!.,̂ ,̂ -̂-<- -

Andrew Young, halsstarrig 
Andrew Young het «enfant terrible» 
van het Amerikaans diplomatiek korps 
heeft met zijn kritiek op de Amerikaan 
se politiek in het Midden Oosten een 
juister standpunt ingenomen dan met 
zijn oppervlakkige beschouwingen 
over de evolutie en de toestanden in 

Afrika waarover hij uitspraken ten 
beste gaf die een zeer oppervlakkige 
feitenkennis doen vermoeden 

Zijn ontslag als gevolg van zijn kontak 
ten met de Palestijnse Bevrijdingsor 
ganizatie — tegen het verbod van zijn 
chef in minister Cyrus Vance — ge 
tuigt van een realistische kijk op de 
patstelling in het Midden Oosten Ccfr 
de mislukte bemiddeling van reizende 
VS ambassadeur Straus) Er kan geen 
vrede komen zolang de VS en Israel 
wetge'-en de PLO als gesprekspartner 
te erkennen Dit is zo waar dat in Israel 
steed-v meer mensen tot hetzelfde be 
sluit komen en dat er bij de socialisti 
sche oppositie doch ook bij rechtser 
denkende Israelies steeds meer stem 
men opgaan die pleiten voor het be 
trekken van de PLO bij de onderhan 
delingen Slechts daardoor zouden 
ook de gematigde Palestijnse leiders 
aan hun trekken kunnen komen terwijl 
ze nu bij de halsstarrige houding van 
Begin moeten zwijgen dat ze zweten 

En zelfs ertoe verplicht zijn een mm 
der gematigde houding aan te nemen 
Nauw verbonden met het Palestijnse 
vraagstuk is het Libanese vraagstuk 

Het aksent ligt zelfs veel meer op Zuid 
Libanon dan op Transjordanie omdat 
de PLO meer opereert vanuit Libanon 
dan vanuit Transjordanie Deze aksent 
verlegging is een bijkomende hinder 
paal geworden op de weg naar de pa 
cifikatie in het Midden Oosten Het Li 
banese vraagstuk kan nu minder dan 
ooit opgelost worden zolang Israel 
weigert te onderhandelen met een der 
voornaamste betrokkenen Van deze 
laatste mag weliswaar verwacht wor 
den dat ze de staat Israel als zodanig 
erkent Zolang dit niet gebeurt kan Is 
rael daarachter schuilen 

De Koerden wonen in Irak, Turkije, Syrie Iran en de Sovjetunie Vol
gens Koerdistaanse publikaties zijn er zes miljoen Koerden in Turkije 
vier miljoen in Iran twee miljoen in Irak een half miljoen m Syrie en 
een 200000 in de Sovjetunie in totaal dus een 13 miljoen Koerden 
Andere schattingen komen tot lagere cijfers 
De Koerden zijn geen Arabieren maar spreken een Indo-Europese 
taal welke is verwant aan het Perzisch Zij belijden de Mohamme
daanse godsdienst en behoren in het algemeen tot de Sunieten ter
wijl de Perzen en vele inwoners van Irak tot de Sjiieten behoren 
Na de Eerste Wereldoorlog beoogde het verdrag van Sevres een au
tonoom Koerdistan maar het verdrag van Lausanne van 1923 het dat 
ontwerp vallen Na de Tweede Wereldoorlog hadden de Koerden niet 
veel sukses meer Vertegenwoordigers van de Koerden van alle lan
den wendden zich tot de konferentie van San Francisco met een geza
menlijk memorandum maar zonder resultaat Slechts onmiddellijk na 
de Tweede Wereldoorlog bestond gedurende korte tijd in het noord
westen van Iran een Koerdistaanse republiek onder de bescherming 
van de Sovjetunie Maar nadat het Iraanse leger het gehele grondge
bied had heroverd verdween de republiek en haar president werd op
geknoopt 

Populu Corsu 
Vorig weekend hebben kamerlid 
Willy Kuijpers en senator Mau-
nts Coppieters het tweede kon-
gres bijgewoond van de Corsi-
kaanse UPC (Unione di Populu 
Corsu) 

Het werd een druk bijgewoonde 
politieke manifestatie die het be
lang van de «Vrije Europese Al
liantie» (wo de Volksunie, de 
Duitssprekende Belgen, de Kata-
lanen, de Welshmen, de Zuid-Ti-
rolers„} te velde illustreerde 

Op een slotmeeting in het voet
balstadion van Ajaccio, waar 
5000 mensen aanwezig waren, 
kondigde Maurits Coppieters 
onder luid applaus aan dat hij het 
dossier van de permanente ach-
teruitstelling van het Corsikaan-
se volk te berde zal bengen in het 
Europees parlement Hij beloof
de ook het lot van de (momenteel 
57) Corsikaanse politieke gevan
genen op Europees politiek nive
au aan de orde te stellen 
BIJ deze gelegenheid werd een 
«verklaring van Ajaccio» be
kendgemaakt betreffende de 
rechten van het Corsikaanse 
volk 

Hierover berichten we spoedig 
uitvoeriger m WIJ maar we mo
gen niet onvermeld laten dat bi| 
deze Europese manifestatie van 
volksnationalisten, vorig week
end in Ajaccio ook een bezwe
rende vinger werd opgestoken 
naar de Jura-beweging met de 
aanmaning zeker niet in te gaan 
op de avances van de «Action 
Fouronnaise» van bendeleider 
José Happart 
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Twee prachttentoonstellingen in Parijs 

De Russen komen... én de Oude Grieken 
Met het enormistische Centre Georges Pompidou, beter bekend 
als Beaubourg, gaat het blijkbaar voor de wind. De duizenden 
bezoekers blijven toestromen, het tentoonstellingsritme is 
hallucinant en de wijk rond deze kunst-supermarkt heeft zowaar 
een eigen gelaat en persoonlijkheid gekregen. Elk jaar organizeert 
Beaubourg een mastodont-expositie gewijd aan de vooroorlogse 
avant-garde kunst in een wereldstad en de bindingen en 
parallellen die er van daaruit met Parijs bestonden. Na 
«Paris-New York» en het overweldigende «Paris-Berlin» is het nu 
de beurt aan «Paris-Moscou», een grandioos gedokumenteerde 
kunsttentoonstelling die op ongemeen komplete wijze de 
periode 1900-1930 bestrijkt. 

Het «avontuur» van 
de avant-garde 
Waar Paris-Berlin, naast al het an
dere, als voornaamste krachtlijn 
het expressionisme naar voor 
bracht, geldt voor Paris-Moscou 
vooral het konstruktivisme. De ex
positie, over de hele vijfde verdie
ping van Beaubourg, omvat zov^^at 
alle artistieke disciplines (schilder
kunst, beeldhouv^^kunst, toegepas
te kunst, architektuur, grafiek, lite
ratuur, toneel, ballet, film en mu
ziek) en vat aan in de najaren van 
het tzarenrijk. Logisch dus dat 
daar de nadruk ligt op de oude 
hoofdstad St.-Petersburg (Petro-
grad). Trouwens, voor het geheel 
van de tentoonstelling lijkt, de titel 
ten spijt. Leningrad ons veel be

langrijker dan Moskou. In de tza-
rentijd heeft alleen de letterkunde 
een overtuigend eigen gezicht, de 
plastische kunsten leunen nog 
sterk aan bij de Westerse strek
kingen met toch een verrassende 
inbreng van bet romantisch realis
me, de Jugendstil en het simbolis-
me. Pas na 1905 krijgt de Russi
sche avant-garde (ver vooruit op 
het Westen) haar volle armslag 
met figuren als Malevitch, Tattline, 
Chagall, Pevsner, Gabo, Lissitzky, 
Kandinsky (de eerste «abstrakt») 
en vele anderen. Van al deze pio
niers is er verrassend veel relatief 
onbekend werk aanwezig, zelfs uit 
Russische museumkollekties die 
daar meestal in de kelders blijven. 
Zeer duidelijk toont de tentoon
stelling hoe de pas ontstane «mo-

DE REPRESSIE: 
ZWIJG EROVER! 

H et woord "repressie" doet de harts
tochten nog steeds hoog oplaaien 

in België. De naoorlogse rechtspleging 
had inderdaad veel weg van een wille
keurige, niets ontziende afrekening. 
Waarbij de hoofdbetrokkenen overigens 
netjes buiten schot bleven... 

'Panorama zet de historische vragen 
en twijfels omtrent de repressie 
nog eens op een rijtje. Een ontnuchte
rend dokument. 

PANORAMA.weekblad voor man én vrouw. 

derne kunst» haar inbreng leverde 
in de uitbouw van de maatschappij 
na de revolutie, en hoezeer de 
vooruitstrevende kunstenaars ge
loofden in het «ideaal van de revo
lutie». Een ideaal dat trouwens met 
de aanvang van de stalinistische 
tijd gruwelijk zou teleurgesteld 
worden (vele kunstenaars weken 
uit naar het Westen, anderen 
pleegden zelfmoord of bleven 
voor de rest van hun leven mond
dood). In die zin is de expositie een 
tragisch maar boeiend verslag van 
een machteloos geestelijk avon
tuur. Een avontuur dat in de kunst
geschiedenis van onze eeuw wel
licht zijn weerga niet vindt... en dat 
wij in zijn kreatieve moed en visio
nair vermogen moeten kennen — 
niet alleen om er de nodige lessen 
uit te trekken, maar ook uit respekt 
voor hen waaraan ook onze mo
derne kunst zoveel te danken 
heeft. De tentoonstelling is zeld
zaam kompleet: naast de kunst
werken (met ruime aandacht voor 
het suprematisme en cubofuturis-
me) ook revolutionaire affiches, ar-
chitektuurprojekten, eerste boek
drukken, foto's, films, meubelen, 
muziekpartituren, enz. Eén ele
ment is, gezien zijn belang, wel erg 
karig bedeeld; de Ballets Russes 
— maar dat wordt, zij het buiten 
de kontekst, ruimschoots goedge
maakt door een in de Bibliothèque 
Nationale daaraan gewijde ten
toonstelling ter gelegenheid van 
de herdenking van het overlijden 
(50 jaar geleden) van de grote 
promotor Sergei Diaghilev. 

Een «staalkaart» 
pre-klassiek 
In het Louvre gaat een eerder klei
ne, maar even wondermooie als 
historisch revelante tentoonstel
ling «Mer Egée - Gréce des iles». 

Beeld van een vrouw, gevonden te De-
los, voorbeeld van klassieke «interna

tionale» stijl, ongeveer 500 v. C. 

Zij is niet alleen belangrijk omdat 
ze stuk voor stuk meesterwerkjes 
brengt, maar vooral omdat ze als 
het ware een overzicht is van de 
vóórgeschiedenis van de Helleen
se «klassieke kunst». Immers, lang 
voordat Griekenland tot volle ont
plooiing kwam, waren de Egeische 
eilanden (de Cycladen) bloeihaar-
den van handel én kunst die terug
gaat tot in het bronzen tijdperk en 
tot zelfs daarvoor (getuigen daar

van de wonderiijke vrouwelijke en 
mannelijke «idolen» — die bv. 
Brancusi zeker niet onberoerd ge
laten hebben). De tentoonstelling 
dekt met meer dan 200 nummers 
een periode die teruggrijpt tot 
ruim 3200 jaren voor onze tijdre
kening, met als hoogtepunten de 
kunst van de Myceniërs en van 
Thera (Saritorini — door sommi
gen voor Atlantis gehouden) 
waaronder prachtige staaltjes van 
archaïsch aardewerk (zowel 
beeldjes als gebruiksvoorwer
pen). Opmerkelijk daarbij zijn de 
aanwijsbare invloeden waaraan 
de Cycladen (als bevoorrechte 
handelsposten) onderhevig wa
ren... vooral antiek oriëntaalse en 
Egyptische, die door de eilandbe
woners, op sublieme wijze uitge-
puurd, in hun eigen primitieve tra
ditie geïntegreerd werden tot een 
universele vormentaal, van waar
uit de stap naar het «klassieke» 
slechts wachtte op een ontdek
king door een intellektuele kuituur 
als deze van Athene. Voor wie na
men als Rhodes, Samos, Naxos, 
Delos, Santorini, Cos e.a. slechts 
met «stranden» en «retsina» identi
ficeert, is de expositie een openba
ring, voor de meer getrainde 
kunstliefhebber is zij één grote er
varing van schoonheid en artistie
ke inventiviteit. En als u nog mocht 
twijfelen de autoboeg even naar 
Parijs te wenden het grote meren
deel van de geëxposeerde stuk
ken komt uit de kollekties van min
der bezochte musea, zodat deze 
tentoonstelling een unicum is dat 
in zijn geheel maar zelden zal ge
toond worden. 

«Paris-Moscou, 1900-1930», Centre 
Georges Pompidou, tot 5 november. 
«Mer Egée - Gréce des fles», Musée 
du Louvre, tot 6 september. 

Nic van Bruggen 

Zomerklanken 
Na vorig jaar mt de vrij suksesvol-
le single «Spoedbericht» — die 
tot het allerbeste van onze 
Vlaamse produkties hoort — was 
het rond Erik van Neygen even 
stil geworden. Hij is terug, met 
een nieuwe plaat, en Mallemunt 
was een unieke kans om zijn re
pertoire ten gehore te brengen. 
Inzet van zijn optreden was het 
country-ballad getinte «Stille brie
ven», titel van het nieuwe plaatje, 
en eveneens een produktie van 
John Slusny, die ook John Lau-
wers' elpee mogelijk maakte, en 
nu ook met een vierkoppige 
Amerikaanse groep Erik op zijn 
Mallemunt-optreden begeleidde. 
Een stevige achtergrond dus met 
swingende piano en pedalsteel in
cluis die zich zoals het hoort eer
der op de achtergrond hielden 
om het zachtere stemgeluid van 
Erik met te overstemmen. Ook de 
melodieuze ommekant «Liesje», 
een liedje voor zijn dochtertje, 
kreeg een eerste publieke kans. 
Maar een dergelijk gevoelig re
pertoire hoort eerder thuis in een 
gezellige K.K.-kroeg of kleinteater 
waar heel wat meer mogelijkheid 
bestaat tot kontakt met het geïn
teresseerde publiek. (Uit op Ra
coon RR.115-S. Kontakt kan via 
«Sofa» - Erps-Kwerps). 

Neil Young and 
Crazy Horse 
Hij was in de late zestiger jaren 
even in de belangstelling met zijn 
groep Buffalo Springfield, maar 
werd plots de hoogte ingetild op 
het VVoodstock-festival toen hij 
Crosby, Stills en Nash op het po

dium vervoegde, en met hen het 
muzikale hoogtepunt waarmaak
te. Het viertal was een legende 
door deze gebeurtenis maar on-
deriinge geschillen en persoonlij
ke ambities maakten het twee 
jaar en twee elpees later onge
daan. De vrij introverte Young liet 
zich zoals de anderen met meer 
overhalen tot (telkens toch weer) 
mislukte herenigingen; hoewel hij 
met oude makker Steve Stills het 
vrij suksesvolle singeltje «Long 
may you run» maakte en "Wat 
meer zonnige toekomst bezorg
de. Young zelf bewees met twee 
soloplaten een uitzonderiijk be
gaafd songschrijver te zijn, en zijn 
derde «After the goldrush» blijft 
een meesterwerkje in de popge
schiedenis. Ook «Harvest», «To
night's the night» en onlangs 
«Zuma» kr jgen een vrij goed ont
haal, ondanks het feit dat Young 
gewoon zijn zin doet en geen toe
gevingen wenst te doen. Deze 
nieuwe elpee, «Rust never 
sleeps» (WEA-Rep. 54105), ligt 
helemaal in deze lijn, en is reeds 
de 13e plaat op zijn naam. Zijn 
trouwe drietal «Crazy Horse» be
geleidt hem weer vlekkeloos en 
vakkundig in deze nummers die 
hij in de laatste drie jaar schreef. 
Waaruit hij het allerbeste zoals 
«Thrasher» en het afsluitende bal
lade «Sail away» koos, om een 
akoestisch tot licht elektrisch ge
tinte voorkant geslaagd te vullen. 
Ommekant bestaat uit vier vrij 
lange nummers die het ongetwij
feld bij ZIJP koncertpubliek zullen 
doen. Drie van zijn typische ver
haaltjes, eerst even bluesy, en 

dan vrij hard tegen een muzikale 
muur aangegooid, de pan uitswin-
gend met even mijmeren tussen
door. Zelfde «My, my, hey, hey» 
dat de plaat zacht met 1 gitaar in
zette en «out of the blue» — uit 
de miserie weg — meekreeg 
wordt achteraan hernomen en 
ondertiteld «into the black». Het 
wordt een zwaar en zwaarmoe
dig uitfreaken op een paar ak
koorden. Young sluit aan bij Ke
vin Coyne in zijn waardering voor 
het integere van Johnny Rotten 
en de liefde voor rock and roll. 

Kansas 
En om in zelfde stemming verder 
te gaan past hier ongetwijfeld de 
muziek van groep Kansas die met 
geschaafde elektrische blues
klanken soms naar de symfoni
sche pop van onze Machiavel 
aanleunen. Een groep die elke zo
mer weer de grote openlucht-sta
dions en festivals afdoet in de 
Verenigde Staten en hierdoor 
ook twee publieksoorten bereikt 
die niet altijd verenigbaar zijn. De 
technische vondsten en verfij
ning bij momenten op de plaatop
namen kunnen moeilijk op de 
planken worden weergegeven. 
Voor ons blijft Kansas een groep 
die stevige, afgewerkte en eigen
tijdse muziek brengt. Na de dub
belplaat «Two for the show» heb
ben ze de samenwerking met 
Walsh en zijn nummers op prijs 
gesteld en er ook dankbaar ge
bruik van gemaakt. En Walsh 
heeft deze «Monolith» (CBS-Kir 
83644) zijn stevigheid gegeven. 

Sergius 
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De heilige Icoe graast weer 

Zondag, of beter zaterdag, is 
het weer weer zo ver. De 
«heilige koe» van de Belgische 
sport komt weer van stal. Het 
voetbalseizoen begint dan 
officieel voor de 34 ligaklubs. 
Zi j zetten aan in de 1/32ste 
finales van de Belgische beker. 
Het wordt meteen ernst. Want 
de als handelsondernemingen 
gerunde klubs mogen zich 
geen misstap veroorloven. De 
bekerinkomsten zitten immers 
in het budget ingekalkuleerd. 
Zaken zijn nu eenmaal zaken. 
Daarom worden al in deze fase 
van de str i jd de grote middelen 
aangewend: met geld worden 
de kleinere klubs ertoe 
aangezet hun thuisvoordeel te 
verkopen. Het risico verkleinen 
om nadien des te meer te 
kunnen ontvangen.. Momalle — 
Anderlecht zou een gebeurtenis 
geweest zijn. Maar 
Anderlecht —Momalle... 

Respekt voor 
de kijker 
De lezer weet dat wij het moderne 
voetbalmanagement geen goed 
hart toedragen De herkenbaar
heid van de meeste van onze 
klubs ging erdoor verloren De 
spelkv\/aliteit verbeterde er met bij 
De voetbalzeden verruwde Op en 
naast het veld De commercializa-
tie sloeg alom toe Publiciteit op de 
shirts Dubbele njen reklamebor-
den Sponsors mee in de beheer-
raden van de klubs Al dan met 
met doorslaggevende stem 
W I J stoppen onze jeremiade om
dat we maar al te goed beseffen 
dat er geen weg terug is Maar dit 
hoeft ons met te beletten om voor 
het officiële «begin» enkele wen
sen kenbaar te maken 
Van de spelers verwachten wij 
dat ze respekt zullen opbrengen 
voor de kijkers Per slot van reke
ning leven zij uit de hand van de 
man die doorgaans veel te veel 
geld moet neerleggen om een toe
gangskaartje te verkrijgen Dit res
pekt impliceert bezorgdheid om 
het afgeleverde spel De bedoe
ling van voetbal is doelpunten ma
ken Daartoe dient men aan te val
len 

Offensief voetbal, gekoppeld aan 
een rigoureuze toepassing van de 
spelregels, is de beste waarborg 
voor de toekomst Spelers heb
ben ons vaker gezegd dat met zij 

maar wel de trainers gebrand zijn 
op resultaatsvoetbal De trainers, 
onze vrienden, hebben al vaker de 
boter gegeten Vaak ten onrechte 
wanneer het een voortijdig ont
slag betreft omwille van mindere 
resultaten Vaak terecht wanneer 
het verwijten betreft omtrent de 
spelverloedering De meestal veel 
te vet betaalde mannen op de spe-
lersbank hebben zichzelf in een vi
cieuze cirkel gemaneuvreerd Om
dat ZIJ overbetaald worden over
schatten ZIJ hun invloed Of wordt 
hun invloed door de klubleiders 
schromelijk overschat Wij hebben 
nog nooit een trainer gekend die 
soorde of belette te scoren Wij 
hebben ze na afloop van een ver
loren partij nog maar bij hoge uit
zondering steekhoudende verkla
ringen weten afleggen. Meestal 
zijn ZIJ van oordeel dat de doelpun-

Sedert 1 juni is het eksamen 
voor het 

BROMFIETSBEWIJS 
VEEL MOEILIJKER gewor
den: de kandidaten moeten 
nu ineens 80 % van de punten 
behalen om geslaagd te zijn. 
Een vakkundige voorberei
ding in de officiële 

Rijschool 
Ferd. VERBIEST 

(waar Vlamingen thuis zijn) 
is dus geen overbodige weel
de! 
Weelde? Een volledige kur-
sus, boek inbegrepen, kost 
slechts 1.460 fr. (+ BTW). 
Regelmatig nieuwe kursus-
sen in: 
- MOLENBEEK, Leopold II-

laan 194 (viadukt). 
- SCHAARBEEK, Leuvense 

stwg 555 (Meiserpl.). 
- ANDERLECHT, Bergense 

stwg 797 (Veeweide). 
(Vraag vrijblijvend inlichtin
gen op 426.85.94). 

Adv. 343 

ten voor hen op een psycholo-
g'sch erg ongelukkig moment vie
len — doorgaans tijdens de wed
strijd — en verder werden noch
tans doeltreffende richtlijnen met 

altijd door iedereen gevolgd Ook 
van de trainers verwachten wij — 
wellicht vruchteloos — dat zij res
pekt zullen opbrengen voor de be
talende kijker Dat zij meer oog 
zullen hebben voor de spelkwali-
teit De beste waarborg om op iet
wat langere termijn behoorlijke re
sultaten te verwerven en meer 
volk achter de omheining te krij
gen Bovendien rekenen wij erop 
dat hun richtlijnen de taak van de 
scheidsrechters zal vergemakke
lijken W I J weten maar al te goed 
dat de mannen in het zwart opge
jaagde spelers moeten m toom 
houden Maar toch kunnen ook de 
scheidsrechters hun bijdrage leve
ren tot de gezondmaking van de 
voetbalsport Door een onpartijdi
ge en strikte toepassing van de 
spelregels Door het afzweren van 
de kanker van de home-arbitrage 
Door het onverzoenlijk wijzen 
naar de penaltystip wanneer daar
toe aanleiding bestaat Zonder 
aanziens des persoons Straf
schop IS strafschop en daarmee 
uit 
De «situatie» van de scheidsrech

ter zou uiteraard kunnen verbe
terd worden door de voetbalbond. 
De meestal ambitieuze referee's 
zijn voor hun beoordeling afhanke
lijk van de scheidsrechterskom
missie wiens beslissingen moeten 
bekrachtigd worden door het uit
voerend komitee waarin de grote 
klubleiders zitting hebben Een 
dergelijk beinvloedingssysteem is 
uiteraard ongezond Maar wat be
let de zogeheten klubs hiertegen 
verzet aan te tekenen bij de jaar
lijkse algemene vergadenng? Wij 
hebben het ons al meerdere keren 
afgevraagd 
De gedragingen van klubbesturen 
worden ovengens dikwijls door 
een waas van geheimzinnigheid 
omgeven Meer openheid omtrent 
het beleid zou de voetbalsport 
goed doen Meer nuchterheid bij 
de beoordeling van feiten en resul
taten eveneens Het zou geen 
kwaad kunnen indien de klubbe
sturen na twee opeenvolgende 
nederlagen met onmiddellijk in pa
niek moesten geraken Niet ieder
een kan winnen Elk jaar opnieuw 
moeten er twee klubs degraderen 
en kan er maar één tegelijk kam
pioen worden Meer sereniteit 
desbetreffend zou een zegen zijn 
Want morgen is toch weer een an
dere daq. 

• De Belgische zwemkam-
pioenschappen hebben en rijke 
oogst van nationale rekords op
geleverd. Zestien In totaal. Bij 
de heren bleven slechts drie re
kords onverbeterd. Inzender 
Franky De Groote presteerde 
sterk. Hij won vijf titels en ver
beterde vier rekords. Met Guy 
Verhelst en Hendrik Van Steen-
berghe zwemt hij nu op Interna
tionaal peil. Overheersende fi
guur van de kampioenschappen 
was echter andermaal Carine 
Verbauwen. Op de 100 meter 
rug zette ze een krono van we
reldformaat neer: 1.04.42. De 
zesde beste wereldtijd van het 
jaar. Buitengewoon voor een 
meisje dat eind vorig jaar plech
tig aankondigde te kappen met 
de topsport- In zoverre zelfs 
dat nu al hardop wordt gefluis
terd over Cannes deelneming 
aan de Olympische Spelen van 
volgend jaar. Met haar zus Pa-
scale, die op de kampioen
schappen ale vrije slagnum-
mers wo.'<. 

schrijven: «Meerdere keren is 
er met de BRT onderhandeld, 
maar het enige wat we aan die 
«technische bezoeken» over
hielden waren uitvoerige res-
taurant-rekeningen». De niet in
gewijde lezer wordt hiermee 
weinig duidelijk. Ofwel weet 
Colin meer en dan noemt hij 
man en paard. Ofwel zwijgt hij. 
Want anders lijkt zo'n insinuatie 
erg op «natrappen» vanwege 
een gewezen medewerker van 
de televisie. En op «natrappen» 
volgt In de voetbalsport nor
maal een «rode kaart». 

mortweE 

Pascale Verbauwen 

0 In verband met deze kam
pioenschappen bracht Francois 
Colin in Het Nieuwsblad een 
merkwaardig verhaal. De hoge 
inkomprijzen zouden een ge
volg geweest zijn van de harde 
houding van de Vlaamse televi
sie omtrent de reklamepanelen 
rond het bad. Best mogelijk dat 
de organizatoren minder publi
citaire inkomsten beurden dan 
verhoopt. Wij begrijpen ook dat 
de kleinere sportbonden afgun
stig opkijken naar de publicitai
re en andere almacht van de 
voetbalbond. Maar Francois 
Colin moet duidelijke taal 

• Dit weekend worden In het 
Nederlandse Valkenburg de 
wereldkampioenschappen wiel
rennen op de weg verreden. De 
Belgische selektle voor de titel-
koers lokte heel wat terechte 
kritiek uit. Andermaal moet Ro
ger De Vlaeminck zonder enige 
hulp de strijd in. Gewoon be
schamend. En dit omdat alle 
ploegen die Belgische profs «In 
leven houden» een mannetje in 
de selektle moeten hebben. Ge
lukkig wordt de andere Belgi
sche troef, Daniël Willems, toch 
enige steun geboden. Maar hij 
rijdt nu eenmaal voor een «Bel
gische» merkenploeg Dat 
scheelt méér dan een slok op 
een borrel. In Nederland stelt de 
wielerbond zich «anders» op. 
Daar wordt de van doping be
schuldigde Joop Zoetemelk — 
hij zou In de Tour anabole ste-
roiden gebruikt hebben — in 
bescherming genomen ondanks 
hij voor een buitenlands, lees 
Frans, wielermerk rijdL Het Hol
lands gejammer omtrent deze 
«affaire» kunnen wij echter niet 
bijtreden. Zoetemelk wist dat 
anabole steroi'den verboden 
waren. Daarmee uit. 
• De Belgische atletieksport 
bezit in de gebroeders Desruel-
les toch wel een geweldig vlag-
geschlp. Nadat Patrick eerder 
op het seizoen het nationaal re-
kord polsstokspringen naar in
ternationaal niveau tilde, deed 
broer Ronald hetzelfde met het 

nationaal rekord verspringen. 
Als eerste Belg doorbrak hij de 
acht meter muur. 8.08 meter. Een 
sprong van Europees formaat. 
De atletieksport floreert overi
gens. Op de Europese kam
pioenschappen voor jongeren 
haalde België tweemaal zilver. 
Eddy De Pauw, de wereldkam
pioen veldlopen bij de junioren, 
eindigde tweede in de 5.000 me
ter en Karine Verguts presteer
de even sterk in de 200 meter 
voor meisjes. 

9 Het motorcross-seizoen 
loopt naar zijn einde. De wereld
titels zijn verdeeld. Er moeten 
nog een paar internationale tro
feeën en een nationale titel wor
den uitgereikt en de kous is af 
Nu al wordt openlijk getreurd 
om het aangekondigde afscheid 
van Roger De Coster. De gewe
zen meervoudige wereldkam
pioen doet er immers alles aan 
om in schoonheid te eindigen. In 
de Grote Prijs van België 
500 cc kon de overwining hem 
met meer ontsnappen toen hij 
door bandenpech werd afge
remd. In de trofee 875 — drie 
reeksen in drie kategorieen, 
125, 250 en 500 cc te Orp-Le-
Grand illustreerde hij ander
maal zij veelzijdige aanleg en 
zijn strijderstemperament. On
danks pech bedreigde hij Harry 
Everts tot het einde. Die trofee 
875 brengt overigens onvermij
delijk de betere krachten op de 
voorgrond. De veeleisende 
wedstrijdformule ontsluiert elke 
zwakheid. De eerste vier? 
Everts, De Coster, Vromans en 
Malherbe. Logischer kon niet 

• Jef Vliers, de ex-trainer van 
Waterschei die in het Duitse 
voetbal roem en fortuin zou 
trachten te vergaren, is aL ont
slagen. De 1 FC Nurnberg zette 
zijn nieuwe trainer na drie kom
petitiematchen aan de kant. Een 
punt op zes was te weinig voor 
een ploeg die absoluut moet 
zien te promoveren naar de 
Bundesliga. 
Verwonderlijk is het allemaal 
niet. Lazen wij al niet voor enke
le weken dat Duitse profs zich 
moeilijk de les zouden laten le
zen door een_ Belgische trai
ner? Jef had er vooraf moeten 
aan denken. Al zal hij aan dit 
kortstondig avontuur wel een 
pak Duitse marken overhouden. 
En daar is het de trainers toch 
om te doen. 
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VANAF VANDAAG tot en 
zaterdag 1 september 
te 18 uur 
zijn super einde seizoen 
/ ^ 

500 luxe zomermantels 
in alle maten tot 50 
Reeds vanaf ^ ^ ^ . ^ ^ 

300 tailleurs van 
de grootste couture 
merken... in alle maten 
HALVE PRIJS 

1.000 prachtige 
zomerkleedjes in alle 
maten (tot ss) HALVE PRIJS 

= ^ 

en reeds vanaf 300 F 
Honderden luxe 
regenmantels voor 
d a m e s (ane maten). Tol maat 60 

Reeds vanai 

EN HALVE 
PRIJS 1.500 F 
De mooiste 
damesblalzers 
HALVE 

Tot maat 6 0 ! 
vanaf 

V pR»s 1 . 0 0 0 F l 
yyy-

aan: 
/f = ^ 

\ 

Honderden nieuwe 
weekend-, sport
en zomerkostuums 
voor heren in 
alle denkbare maten 

E' t .500 F 
Reeds venalJiig^C'^y^ ^ 

Herenbroeken tot maat 70 
140 cm ceintuur. 
HALVE PRIJS 

DE GROTE BELGISCHE KLEDINGSZAAK 
EN SINDS 50 JAAR ALS EERSTE RANGSZAAK 
UW VERTROUWEN OVERWAARD... OOK TIJDENS DE "SOLDENPERIODE 



3n met 

Brengt 
campagne 

Dames- en herenregenmantels 
Ruim 1.000 regenmantels in alle denkbare 
maten uit te | . « | „ - ^ ^ - , : ; ^ 
kiezen aan ÜalVe PHJS 

Volle rekken damesregenmantels 
uit te kiezen ^ P A A E 

1.500 F aan 

Laatste dagen 
Super verkoop van 

3.000 luxe herenkostumen 
alle denkbare maten tot: 75 

(voor personen van meer dan 150 kg) 
waarde 5.995 - 6.995 - 7.250 - 7.995 F 

Nu uit te kiezen 
2..995F.:.3.995.F 
Ruime parkings - vrije ingang 
en... de icoffie staat iciaar!! 
J ^ gewoon beter 
I s en voordeliger 

^VOLLE REKKEN 
NIEUWE 
BLOESONS 
Dames en heren 

HALVE PRIJS 

Volle rekken 
prachtige 
kinderkieedjes 
van 3 lot 16 laar 

AAN HALVE PRIJS. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
?2°ïff????ï?̂  " AARTSELAAR 

V OPEN 
ALLE WERKDAGEN 
.VAN 9 TOT 20 U. 

ALLÉ Z>iktERÖAQEN 
VAN 9 Töt 18 U. 



W-PROGR^MMKV 

BRT 1 
1845 Fhc de eekhoorn - 1850 
Rondomons — 1915 Laurel en 
Hardy - 1935 Morgen - 1945 
Nieuws — 2010 Mork en Mindy 
( f ) - 2035 Panorama - 2135 
W H zwarten ( f ) - 2300 Nieuws 

BRT 2 
2010 Sporltnbune - 2040 Een 
man wil vooruit ( f ) — 2140 Pre 
miere-special 

NEP 1 
1850 De Fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws - 1859Popeye - 1906 
Vrouwen ( f ) — 19 35 De handen 
van Cormac Joyce ( f ) — 2050 
Voorwaarts en niet vergeten 
(dok) - 2137 Nieuws - 2155 
Ten huize van — 2255 Nieuws 

NEP 2 -
1855 Nieuws - 1859 De astro-
nautjes — 1905 Mork en Mindy 
( f ) - 1925 Bonkers - 2000 
Nieuws — 20 27 Magie op het 
strand — 21 30 Wat gebeurde er 
werkelijk met de klas van 1965 ( f ) 
— 22 20 Televizier magazine — 
2300 Avros sportpanorama — 
2330 Nieuws 

RTB 1 
1745 1 2 3 cinema - 1815 Les 
secrets de la mer rouge ( f ) — 
1845 Festivals — 1915Antenne-
soir - 1929 Weerbencht -
1930 Nieuws - 19 50 Sugges 
tions — 2000 Autant-savoir — 
2020 LAmour en herbe ( f ) — 
21 55 Nieuws - 2210 Le carrou
sel aux images 

RTB 2 
1955 Fa eest facile a chanter — 
2005 Tekenfilm 

ARP 1 
905 Schooltelevisie — 1710 
Nieuws — 17 15 Ich habe Angst 
alt zu werden — 18 00 Siwa die 
vergessene Oase (dok) — 1850 
Nieuws — 19 00 Die Sohne Mam 
tus — 19 10 Jorg Preda berichtet 
- 2 0 1 5 Hier und Heute - 2045 
Spiel um 4tel vor 8 - 21 00 
Nieuws — 21 15 Der missbrauch-
te Frieden - 22 00 Bio s Bahnhof 
- 23 30 Tagesthemen - 0000 
Comedian Harmonists (dok) — 
1 40 Nieuws 

ZPF 
1600 Kim & Co ( f ) - 1625 Mach 
Dir ein Bild uber Foto Film Ton — 
1635 Mach was Draus - 1700 
Der Wald lebt (dok) - 1730 Ein-
fuhrung in die Kommunikationswis 
senschaft — 1800 Nieuws — 
1810 Wickie - 18 35 Die Dreh-
scheibe - 19 20 Die Tony Randall 
show - 2000 Nieuws - 2030 
Hallo hier ist Berlin - 2215 Heu 
te-Journal — 2245 Kennzeichen 
D - 23 30 Spielraum - 145 
Nieuws 

ARP 3 
855 Tele-gymnastik — 9 05 
Schooltelevisie — 18 00 Schoolte
levisie — 19 00 Sesamstrasse — 
19 30 Telekolleg I - 20 00 Die Tas-
manier - Opfer des Kolonialismus 
( rep) - 2045 Journal 3 - 21 00 
Nieuws — 21 15 Jagd auf die Ge-
schworenen ( f ) — 22 25 Die 
Christen - 23 25 Vom Hudson 
zur Donau Uno-City W i e n ' 

LUX 
1850 Programma-overzicht & te
kenfilms - 19 00 Nieuws - 19 30 
La bonne franquette en vacances 
— 1945 Les oiseaux de Meiji Jin-
gu ( f ) - 2045 Une histoire 
d'amour ( f ) - 2220 Horoskooo 

TF 1 
12 30 Dons comedie ( f ) - 13 00 
Nieuws — 13 30 Objectif santé — 
1340 Les mysteres de louest ( f ) 
- 14 35 V i d e Viking - 1500Aci -
lion et sa bande — 18 05 Evadez-

vous avec TF 1 (dok) — 1857 
Anne jour apres jour ( f ) — 1912 
Jeune pratique — 19 20 Geweste
lijke aktualiteiten — 1944 Camera 
au poing (dok) — 2000 Nieuws 
- 2035 Miss - 21 33 L Odyssee 
sous marine de I equipe Cousteau 
(dok) - 22 03 Camera je no 2 -
000 Nieuws 

A 2 
12 30 Quoi de neuf - 1245 
Nieuws — 13 25 Tom et Jerry — 
13 35 Les arpents verts — 14 00 
Aujourd hui madame — 15 05 Sur 
la piste des Cheyennes — 1600 
Cest nous — 1800 Jeugdpro
gramma — 1830 C Est la vie — 
18 55 Des chiffres et des lettres — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les trois cameras de I ete — 
2000 Nieuws — 2035 Faute pro 
fessionelle — 22 05 Requiem van 
Mozart — 2310 Fenetre sur — 
23 30 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Jeugdpro 
gramma — 2000 Les chevaliers 
du ciel - 2030 La fille et le gene 
ral ( f ) - 2210 Nieuws 

BRT 
1845FIIC de eekhoorn (f) - 1850 
Klein klem kleutertje — 1905 
Sterren en hun hobby s — 1935 
Morgen — 19 45 Nieuws — 2010 
De weerman — 2015 Vijf penny s 
(f) - 22 10 Portret van Seiji Oza-
wa — 2300 Nieuws 

BRT 2 
2015 Spel zonder grenzen — 
2135 Primitieve kunst (dok) — 
2225 Zomeraqenda 

NEP. 1 
1850 De fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws — 1859 Zo vader zo 
zoon — 1925 Het meisje met de 
blauwe hoed — 2045 Oude vol
ken rond de Baltische zee (dok) 
- 21 37 Nieuws - 21 55 The 
streets of San Francisco — 22 45 
Meditatie — 2250 Praten met de 
minister-president 

NEP. 2 
1855 Nieuws - 1859 Cijfers en 
letters - 2000 Nieuws - 2027 
De boekaniers (f) - 2225 Brand
punt — 22 50 Jozef Stalin de rode 
tsaar (dok) — 2340 Nieuws 

RTB 1 
1745 1 2 3 Cinema - 1815 Les 
screts de la mer rouge — 1845 
Sept sur sept — 1915 Antenne-
soir - 1928 Weerbencht — 
19 30 Nieuws — 1955 La chute 
des aigles — 2050 Le temps des 
incertitudes — 21 45 Nieuws — 
2200 Eva (f) 

RTB 2 
1955 Fa cest facile a chanter — 
2015 Gala de cloture 

ARP 
17 00 Nieuws - 17 05 Der Hitler-
Stalin pakt — 1750 Musikbox — 
1835 Funkausstellung aktuell — 
1850 Nieuws - 1900 Stars sin-
gen und erzaehlen — 1915 Die 
Onedin Linie — 2015 Hier und 
heute - 2100 Nieuws - 21 15 
Zum leben verrurteilt (f) - 22 50 
OeI-geschichten — 23 30 Tages
themen — 0000 Die Sportschau 
- 00 25 Sonderdezernat K 1(f) -
1 25 Nieuws 

ZPF 
17 30 Nieuws - 17 32 Spielex-
press - 1830 Nieuws - 1845 
Schauplatz Berlin - 2000 
Nieuws — 2030 Auslandsjournal 
- 21 15 Dernck - 2230 Heute-
journal — 22 50 Disco disco disco 

(show) — 030 Faustrecht der 
Praerie (f) — 200 Nieuws 

ARP 3 
18 00 Schooltelevisie - 1900 Se
samstrasse — 1930 Telekolleg I 
— 2000 Die Sendung mit der 
Maus - 2025 Von Ben Hur bis 
Hollywood (dok) — 20 55 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Zeit-
zeugen - 22 00 Poldark (f) -
22 50 III nach neun - O 20 Follow 
me 

LUX. 
12 00 La bonne franquette en van-
cances (to 1315) - 1850 Pro
gramma-overzicht en tekenfilms 
- 1 9 0 0 Nieuws - 19 30 La bon
ne franquette en vacances — 
19 45 Les grandes batailles du pas
se — 2045 La charge de la bnga-
de legere — 22 45 Horoskoop 

TF 1 
1230 Dons comedie - 13 00 
Nieuws — 13 30 Les mysteres de 
lOuest — 14 25 Vic le viking — 
14 50 Acilion et sa bande — 18 05 
Evadez-vous avec TF 1 — 18 57 
Anne jour apres jour (f) — 1912 
Jeune pratique — 19 20 Geweste
lijke nieuws — 1944 Camera au 
poing (dok) — 2000 Nieuws — 
2035 Le dindon (toneel) - 22 50 
1900e anniversaire de la destruc
tion de Pompei — 23 20 Nieuws 

A2 
12 30 Ouoi de neuf - 12 45 
Nieuws — 13 25 Tom et Jerry — 
13 35 Les arpents verts - 1400 
Aujourd'hui madame — 1505 Sur 
la piste des Cheyennes — 1600 
Sport — 1800 Jongerenprogram
ma - 1830 Ces t la vie - 1855 
Des chiffres et des lettres — 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 19 45 
Les trois cameras de I ete — 20 00 
Nieuws — 20 35 II y a plusieurs lo-
cataires a ladresse indique (f) — 
21 35 Ahi vous ecrivez - 22 50 
Nieuws — 2257 Le dollar troue 

F3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Jeugdpro
gramma — 20 00 La vie que nous 
entoure — 20 30 Le nouveau ven-
dredi - 21 30 Jack (f) - 2245 
Nieuws 

BRT 
1250 W K wielrennen - 1500 
Derde Noordzee luchtvaartshow 
in Oostende — 15 45 Jachtmees-
ter en hond — 1615 W K wielren
nen 1979 - 1725 Atletiek -
1900 Flic, de eekhoorn - 1905 
Laurel en Hardy — 19 30 Trekking 
van de Lottogetallen — 19 35 Mor
gen - 1945 Nieuws - 2010 De 
vijf provincies — 2055 Terloops 
- 21 40 Frank Ross is vriji ( f ) — 
22 30 Nieuws - 2245 Atletiek 

RTB 1 
1645 Koncert — 1805 Boite pos
tale J - 1850 Boule et Bill -
18 55 Les mysteres de la chambre 
noire — 1910 Antenne-soir — 
19 25 Lotto-uitslagen - 19 29 
Weerbencht — 1930 Nieuws — 
1955 Les derniers jours de Pom
pei - 2130 Debat - 2315 
Nieuws 

RTB 2 
1615 Wielrennen - 1955 Atle
tiek 

NEP. 1 
13 00 Nieuws - 15 30 Nieuws — 
15 32 Kocka het konijn met de ge
ruite oren — 1939 De film van 
Ome Willem - 1610 Captain Ca
veman — 1620 Een wereld vol 
truuks — 1643 Apeneiland — 
1715 Pop op de zaterdagmiddag 
- 18 00 Nieuws - 18 50 De fabel
tjeskrant — 1855 Nieuws — 
1859 Een beestenboel - 1905 

De Flintstones - 19 30 KRO s we
reldcircus — 2015 De kleine Wil
lem Ruis show — 21 00 Sanford 
en Zoon ( f ) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Session — 22 40 Algemene 
Loterij Nederland - 22 50 
Nieuws 

NEP. 2 
1100 W K wielrennen - 1430 
W K wielrennen - 1615 Studio 
Sport-extra - 1800 Nieuws -
1859 Bassie en Adriaan - 1920 
Geef r de ruimte — 20 00 Nieuws 
— 20 27 Te land ter zee en in de 
lucht - 21 30 Aktua TV - 22 10 
Hawaii Five-O ( f ) - 2 3 0 5 Nieuws 
- 23 10 Atletiek 

ARP 
18 00 Wenn Paulus heute lebte — 
1830 Hier und heute Unterwegs 
- 1900 Nieuws - 1^05 Die 
Sportschau — 20 00 Hier und heu
te — 20 22 Hotel zur schonen Ma
rianne - 21 00 Nieuws - 21 15 
Kirche zu verkaufen ( f ) — 2245 
Nieuws — 2305 Internationaler 
Funkball 1979 Berlin - 2350 Ser
geant Madigan der Tod wartet in 
Harlem ( f ) - 01 00 Nieuws 

ZPF 
1720 Spielexpress - 1805 
Nieuws — 1810 W K Atletiek -
19 00 Schauplatz Berlin - 2000 
Nieuws — 20 30 Musik ist Trumpf 
- 2230 Nieuws - 2235 Das ak-
tuelle Sport-Studio — 0035 Pepe 
le Moko - lm Dunkel von Algier ( f ) 
- 0200 Nieuws 

P 3 
2000 Bluemengestecke — 2015 
Sport im Westen — 20 55 Journal 
3 — 21 00 Nieuws — 21 15 Zwei 
Oxford-dons im Wunderland — 
2200 Die Gardine - 2310 Kar! 
Boehm dinqiert 

LUX 
17 30 Super juke-box - 1900 
Nieuws — 1930 La bonne fran-
quete en vacances — 1945 Mon 
ami le fantóme ( f ) - 2045 Chanta
ge a la drogue ( f ) - 2225 Horo
skoop 

TF 1 
1230 Dons comedie — 1300 
Nieuws — 13 30 Le monde de l'ac-
cordeon — 13 50 Au plaisir du sa-
medi — 1825 Trente millions da-
mis — 18 30 Magazine auto moto 
1 — 19 00 Anne jour apres jour — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Camera au Pomg (dokJ — 
20 00 Nieuws — 20 35 Numero un 
— 21 40 Chapeau melon e bottes 
de cuir — 2235 Sportmagazine 

A 2 
1830 La vente est au fond de la 
marmite — 1855 Des chiffres et 
des lettres — 1920 Gewestelijke 
aktualiteiten — 19 45 Les trois ca
meras de l'ete — 20 00 Nieuws — 
2035 Messieurs les jures ( f ) — 
2240 Village People - 2315 
Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1940 Jeugd-
proghramma — 2000 La vie qui 
nous entoure — 20 30 Salome — 
21 30 Les festival d'Aigues-Mortes 
— 2240 Nieuw? 

BRT 1 
9 10 Wielrennen — 1000 Eucharis
tieviering — 11 15 Wielrennen — 
1500 Wielrennen - 1615 Dat is 
me er eentje ( f ) — 1710 Sportuit
slagen — 1815 Nieuwsoverzicht 
voor gehoorgestoorden — 1845 
Flic de eekhoorn — 1850 Gehei
men van de zee — 19 40 Medede
lingen - 1945 Nieuws - 2000 
Sportweekend - 2030 Het kind 
Gods ( f ) - 21 55 Folk aan zee -
22 30 Nieuws - 2250 Atletiek 

RTB 1 
9 20 Wielrennen - 11 15 Wielren
nen - 13 00 Wielrennen - 14 00 
Opera show — 14 35 Calimero — 
1445 Grote Prijs van Zandvoort 
- 1515 Wielrennen - 16 25 Gro- ^ 
te Prijs van Zandvoort — 16 40 Un 
coup fumant — 17 55 Cirques du 
monde — 1840Lefrancophonissi-
me — 1910 Les aventures de Tin-
tin — 1915 Antenne-soir — 19 29 
Weerbericht - 1930 Nieuws — 
19 50 Suggestions — 1955 Le 
weekend sportif — 2020 Demis 
Roussos a lOlympia (show) — 
2120 Banlieue Sud-Est - 2255 
Nieuws 

RTB 2 
21 20 Atletiek 

NEP. 1 
13 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den - 17 00 Vesper - 1730 Be-
ncht van de wilde ganzen — 18 00 
Nieuws — 1900 Aktie bootvluch
telingen — 1910 Nieuws — 1915 
Hello Doly - 21 35 Kieskeung — 
22 05 Nationale taptoe Breda '79 
— 22 45 Een vreemde wereld, een 
vreemde sport (dok) — 2310 
Nieuws - 2315 W K Atletiek 

NEP. 2 
9 20 WK Wielrennen - 1445 Stu
dio sport-extra — 1800 Nieuws 
- 18 05 Studio sport I - 18 30 De 
avonturen van beertje Colargol — 
18 45 Natte his (dok) - 19 00 Ak
tie bootvluchtelingen — 1910 
Waar hoor ik thuis — 1910 Waar 
hoor ik thuis — 19 35 Studio sport 
II — 2040 Humanistisch verbond 
- 2045 Nieuws - 2050 Monty 
Pythons flying circus — 21 20 Hol
lywood at last - 2210 Atom 
spies — 2330 Nieuws 

LUX. 
1900 Mash fO - 19 30 Nieuws 
- 1 9 3 3 Tekenfilms - 1945 His
toire des trams — 2045 Desir 
sous les ormes ( f ) — 22 25 Les 
potms de la coifnete 

ARP 
18 00 Der Mann m den Bergen — 
1845 Bilderraetsel - 1930 
Nieuws — 1933 Die Sportschau 
- 2 0 1 5 Wir uber uns - 2020 
Weltspiegel — 21 00 Nieuws — 
21 15 Tatert - 2245 Der 7 Sinn 
- 2 2 5 0 Nieuws - 2255 WK At
letiek - 0025 Nieuws 

ZPF 
1700 Spielexpress - 1800 
Nieuws - 1802 Schauplatz Ber
lin — 2000 Nieuws — 2010 Bon
ner Perspektiven — 2030 Wir 
Deutsche und das Dntte Reich 
(dok) - 21 15 Extrablatt - 2255 
Nieuws - 2310Aspek te - 0010 
Die gute alte Zeit — 1 00 Nieuws 

P 3 
2000 Der Ersatzmann — 2045 
Sport im Westen — 20 55 Journal 
3 — 21 00 Nieuws — 21 15 Loriot 
VI - 2200 Koelner Treff 

TF 1 
1300 Nieuws - 1320 W K Wiel
rennen — 1415 Autour du Chapi-
teau - 1515 Tiercé & W K Wiel
rennen — 1640 La chute des ai-
gles ( f ) — 1730 Tekenfilm — 
1740 Le magazine de l'aventure 
- 1 8 3 0 L a f i l i e r e ( f ) - 1925 Les 
animaux du monde — 2000 
Nieuws — 2035 Sous le plus 
grand chapiteau de monde ( f ) — 
2315 W K Atletiek 

A 2 
18 05 L'homme de 40 ans - 18 55 
Stade 2 — 1945 Les trois came
ras de lete — 2000 Nieuws — 
2035 Jeux sans frontieres — 
22 05 Splendeurs et misères des 
Courtisanes 

F 3 
20 00 La grande parade du jazz — 
20 30 La premiere lettre — 21 25 
Nieuws — 21 45 Méme le soleil a 
des taches - 22 30 La bataille ( f ) 

WIJ ie/6 23 AUGUSTUS 1979 



W-PROGR/1MIY1KS 

Maandag 
AUGUSTUS 

BRT 
18.45 Flic, de eekhoorn. - 18.50 
Projekt Z - 19.05 Worzel Gum-
midge. — 19.30 Kijk uit! - 19.35 
Morgen. — 19.45 Nieuws. — 20.10 
De weerman. — 20.15 Tony Sand
ler show. — 21.15 Een ruiter reed 
voorbij, (f.) — 22.05 Promenade-
koncerten 1979. — 23.05 Nieuws. 

RTB 1 
17.45 Rimes et racontines. — 18.45 
Les secrets de la mer rouge. — 
18.45 Le joueur de Shamisen. — 
19.15 Lundi-sports. - 19.29 Weer
bericht. — 19.30 Nieuws. — 1-9.55 
Vos droits. — 20.00 Les sentiers 

, du monde. - 21.10 Styles. — 
21.55 Nieuws. — 22.10 Sous les 
paves, la plage. 

RTB 2 
19.55 Marcel Pagnol. - 20.55 Air 
force, (f.) 

NED. 1 
18.00 Nieuws. - 18.50 Fabeltjes
krant. - 18.55 Nieuws. - 18.59 
Een beestenboel — 19.10 Pinkpop 
10. — 20.10 De man met de groene 
vingers. Cdok.) — 2040 Voor een 
briefkaart op de eerste rang. — 
21.35 Nieuws. - 21.55 Het heelal 
van Albert Einstein, (dok.) 

NED. 2 
18.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den - 18.55 Nieuws. - 18.59 Zo 
vader, zo zoon. — 19.25 Onkel Bra-
sig. - 20.00 Nieuws. - 20.27 Hé, 
kijk mij nou. — 21.25 James Her-
riot - 22.15 Hier en nu. - 22.55 
Kerkepad '79. - 23.20 Nieuws. 

LUX. 
1900 Nieuws. - 19.30 Variété. -
19.45 Baretta. Cf.) - 20.45 La mon-
tagne rouge, (f.) - 22.25 
Horoskoop. 

ARD 1 
18.35 Funkausstellung aktuell. — 
1850 Nieuws - 1900 Zum 65, 
Geburtstag von Heidi Kabel. — 
19.05 Indiens Wunderwelt der Tie-
re. — 19.20 Eine Amenkanische 
Familie. — 20.15 Hier und Heute. — 
2045 Tip um 4tel vor 8. - 21.00 
Nieuws. — 21 15 Der Eiserne Gus-

Een uitgave van de 
Vlaams-nationale 
Studiedienst 

Verantw uitg. Hugo Schiltz, te Cou-
Welaerlei 134, 2100 Deurne 

tav. (f.) — 22.15 Das Uran gehort 
der Regenbogenschlanze. — 23.00 
Bonkers. — 23.30 Tagesthemen. 
— 00 00 Xala. (f.) - 2.00 Nieuws. 

ZDF 
17.00 Einführung in die Kommuni-
kationswissenschaft — 17.30 
Nieuws. — 17.32 Spielexpress — 
18.30 Nieuws. — 1845 Schauplatz 
Berlin. - 20.00 Nieuws. — 2030 
Musik-Flipper. — 21.15 Gesund-
heitsmagazin Praxis. — 22.00 Heu-
te-Journal. — 22.20 Liebe Tod und 
Henngschappchen. — 0.20 
Nieuws. 

ARD 3 
2000 Hinter den Schlagzeilen. -
20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Am amfang was das 
Schiüsselwort. — 22.00 Momente. 
— 22.15 Zahltag. - 23.55 Erinnern 
sie Sich noch an Vietnam? 

TF 1 
12 30 Doris comedie. (f.) - 13.00 
Nieuws. — 13.45 Les mystères de 
l'ouest (f.) — 14.30 Vic le viking. — 
15.00 Acilion et sa bande. — 18.00 
Evadez-vous avec TF 1. — 19.00 
Anne jour après jour. (f.) — 19.15 
Jeune pratique. — 19.20 Geweste
l i jke aktualiteiten. — 19.44 Caméra 
'au poing. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Le mouton a cinq pattes. — 22.15 
Histoire d'un livre. — 23.05 Nieuws. 

A 2 
18.00 Jongerenprogramma. — 
18.30 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 Ge
westelijke aktualiteiten. — 19.45 
Les trois cameras de I été. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Et si nous n'al-
lions pas au cinéma ce soir? — 
21.40 Question de temps. — 22.40 
Jazz - 23.10 Nieuws. 

FR. 3 
1910 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Jeugdpro
gramma. — 20.00 La vie qui nous 
entoure — 20.30 L'Homme de nul-
Ie part (f.) - 22.05 Nieuws. 

Dinsdag 
AUGUSTUS! 

BRT1 
18.45 Oscar, het konijn. — 18.55 
Bebop shop. — 19.35 Morgen — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Julio Igle-
sias. — 20.40 Leven op aarde 
(dok.). - 21.30 Tenuto. - 22.00 
Nieuws — 22.15 Wielrennen. 

BRT 2 
20.10 Dirk Van Haveskerke (f.). -
20.35 Dierenwereld. — 20.55 Cisco 
Pike (f.). . 

RTB 1 
17.45 1,2, 3... Cinéma. - 18.15 Les 
secrets de la Mer Rouge. — 18.45 
Francis aux paradis perdus — 
19.15 Antenne-soir — 19.28 Weer
bericht. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Llle aux trente cercueils. — 20.50 
Des autos et des hommes (dok). 
- 21.45 Nieuws. - 22.00 Histoire 
de Wallonië. 

RTB 2 
19 55 Histoire de la musique popu
laire — 20.45 L'opération. — 22 15 
Tekenfilm. — 22.25 Wielrennen. 

NED. 1 
13.00 Nieuws. - 18.00 W K . wiel
rennen. — 18.50 Fabeltjeskrant — 
18.55 Nieuws. - 18.59 EO Zomer-
krant. — 19.35 Jeruzalem-kwartet 
(dok.). — 20.05 De wind blaast 
waarheen hij wil. — 20.30 Ars musi-
ca. - 20.50 Tijdsein. - 21.35 
Nieuws. — 21.35 Den Haag van
daag. — 22.10 W.K. wielrennen. — 
22.55 Nieuws. 

NED. 2 
18.00 Nieuws. - 18 59 Black Beau
ty. — 20.00 Nieuws. - 20.27 La 
dentelliére ( f ) . — 22.10 Vara visie. 
— 23.05 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette en va-
cances. — 18.50 Programma-over
zicht en tekenfilms. — 19.00 
Nieuws. — 19.30 La bonne fran
quette en vacances. — 19.45 
L'homme de fer ( f j . - 20.45 Tiens 
bon la rampe, Jerry (f.). — 22.15 
Horoskoop. 

ARD 1 
18.15 Die Ferien des Herrn Rossi 
(f.). — 18.35 Funkausstellting ak
tuell. - 18.50 Nieuws. - > 19.00 
Drei im Morgenland. — 19.25 
Strichweise Heiter. —. 19.45 Von 
der Eifel bis zum Weserbergland. 
— 2015 Spiel um 4tel vor 8 -
21.00 Nieuws. - 21.15 Der Mon-
tagsmaler. — 22.00 Monitor. — 
22.45 Detektiv Rockford- Anruf ge-
nijgt (f.) — 23.30 Tagesthemen — 
O.OO ARD-Sport extra. 

ZDF 
17.00 Mosaik. - 17.30 Nieuws. -
17.32 Spielexpress. - 18.30 
Nieuws. — 18.45 Schauplatz Ber
lin. - 20.00 Nieuws. - 20.30 Hotel 
Paradies. — 22.000 Heute-Journal. 
— 22.20 Noch mehr Fernsehen ' 
- 23.05 Der Man auf der Schaukei 

ARD 3 
20 00 Mount-Everest-Expedition 
1978. - 20.45 Journal 3. - 21 00 
Nieuws. — 21.15 Landesspiegel 
- • 2 2 . 0 0 Momente - 22.15 Ich 
und mem Bruder — 22.45 Monitor 
im Kreuzfeuer — 23.30 Gewusst 
wie. — 0.00 Nieuws. 

LA DENTELLIÉRE- DEKANTWERKSTER — Intimistischpsychologisch 
portret van Claude Goretta met Isabelle Huppert Schrijnend mooi por
tret van een introvert meisje dat in haar liefde voor een Jong student ont
goocheld wordt en door de maatschappij verdrukt wordt Prachtige ver
tolking van Isabelle Huppert 
Dinsdag, 28 augustus op Ned. 2 om 20 u. 27. 

ERASMUS 
Selekte leraars uit binnen- en 
buitenland! 
Versnelde opleidmg. 
— Handel, Talen, Steno-typen, 

Boekhouden 
— Sekretanaat bednjfs-, 

medisch, jundisch-
— Receptie, Hostessen, 

Mannequins 
— Telefonist(e), Public Relations 
— Journal ist iek, Toerisme 
— Reklametekenen, Etalage, 

Zeefdruk 
— Verkoop. Verzekeringswezen 

Direkteur: Dries BOGAERT. 

Begijnenvest 99, Antwerpen. TeL 33.60.58-45.05.31 
N a a m 
V o o r n a a m 
Ad res 
Wenst, vrijbli|vend, informatie over de kursus 

(Adv 326) 

TF1 
13 00 Nieuws. - 13.30 Les mystè
res de rOuest (f.). — 14.40 Vic le vi
king. — 15.10 Acilion et sa bande. 
— 18 05 Vérité et histoire. — 19 00 
Anne jour après jour (f.). - Jeune 
pratique. — 19.20 Gewestelijke ak
tualiteiten. — 19.44 Caméra au 
poing (dok.) — 20.00 Nieuws. — 
2035 Soirees d'ailleurs- L'Allema-
gne (tv-spel). - 22.15 Le Rhin 
(dok.) - 23 15 Nieuws 

A2 
18 00 Jongerenprogramma. — 
18.30 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 Ge
westelijke aktualiteiten. — 19.45 
Les trois cameras de I ete. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Napoléon II, l'Ai-
qlon (f). — 23.25 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Jeugdpro
gramma — 20.00 La vie qui nous 
entoure — 20.30 Cargaison dan-
gereuse (f.). — 22.10 Nieuws. 

Woensdag 
29 AUGUSTUS I 

BRT1 
17.15 Top Top. - 18.10 Pol Mara. 
- 18.20 Op zoek naar.. - 18.45 
Flic, de eekhoorn. — 18.50 Projekt 
UFO (f.). - 19.35 Morgen. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 De weerman. — 
20.15 Happy Days (f.). - 20.45 De 
vijf provincies. — 21.45 Wielren
nen. 

BRT 2 
20 15 Hoogtepunten uit de kunst 
van de 20ste eeuw (dok.). - 21.20 
De achtste vrouw van Blauwbaard 
(f.). 

RTB 1 
17.00 Feu vert. — 18.40 Barbapa-
pa. — 18.45 Katoliek godsdienstige 
uitzending. — 19.15 Antenne-soir. 
- 19.29 Weerbencht. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Contacts. — 
20.00 La dernière enquête (f,). — 
21.55 Nieuws - 22.10 Videogra-
phie. jeune cinéma Beige. 

RTB 2 
1955 Bruxelles se raconté. — 
2025 Téléretro. - 21.30 Chapeau 
melon et bottes de cuir. — 2220 
Wielrennen. 

NED. 1 
13.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 15.30 Brombeer en Co. — 
15.40 Lassie — 16.05 Tafeb en zijn 
lam. — 1620 Noeki het aapje. — 
18.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 18.40 Toeristische tips. — 
18.50 De fabeltjeskrant. - 18.35 
Nieuws. — 1859 Van gewest tot 
gewest. — 19 30 Oogst in beeld — 
19.45 Glittering prizes. - 21.06 
WK Wielrennen. — 21.37 Nieuws. 
— 21 55 Nieuws — Den Haag van
daag. - 22.10 Studio sport. -
23 05 Nieuws 

NED. 2 
18 00 Nieuws voor gehoorgestoor

den. - 18.30 WK Wielrennen. -
18.55 Nieuws. — 18.59 Kinderen 
werken ook. — 19.25 Kenmerk. — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera. 
- 20.32 Countdown. - 21.05 
Starsky and Hutch. — 21.55 Een 
pitsstop met Jan Lammers en Al
bert West. - 22.30 Taxi. - 22.55 
Veronica's agenda. — 23.05 
Nieuws. — 23.10 Teleac. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.30 La bonne 
franquette en vacances — 19.45 
Hit parade. — 22 35 Horoskoop. 

ARD 1 
18.15 Die Fenen des Herrn Rossi 
(f.). — 18.35 Funkausstellung aktu
ell. - 18.50 Nieuws. - 1900 War-
tet nur, bis Vater kommt. — 19.15 
Die Onedin Linie — 2015 Hier und 
heute. — 20.45 Was gibt's neues? 
- 21.00 Nieuws. - 21.15 Johnny 
West ( f ) - 23.00 Jedermann und 
Rosenkavalier. 

ZDF 
17.30 Nieuws. - 17.32 Spielex
press. - 18.30 Nieuws. - 18.45 
Schauplatz Berlin. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 ZDF magazin. — 
21.10 Van der Valk (f.). - 22.00 
Heute-Journal. - 22.20 lm Rausch 
der Frómmigkeit. — 22.50 Sport 
aktuell. - 00.20 Nieuws. 

ARD 3 
8.55 Télé-Gymnastik. — 9.05 
Schooltelevisie (tot 13.25). - 18.00 
Schooltelevisie. — 1900 Sesam-
strasse: voor de kleintjes. — 19.30 
Telekolleg I. - 20.00 De wereld 
van de dromen. — 20.45 Journal 3. 
- 21.00 Nieuws. - 21.15 Mitt-
wochs in. - 23.00 Der 7. Sinn. -
23.05 Der Mann vom Diners Club. 
- 00.35 Nieuws. 

TF1 
13.00 Nieuws. — 13.35 Les mystè
res de l'ouest (f.). - 14.30 Vic le Vi
king. — 15.00 Acilion et sa bande. 
— 18.07 L'odyssée sous-marine de 
l'équipe du commandant Cousteau. 
— 19.00 Anne jour après jour. — 
19.46 Camera au poing (dok.). — 
19.53 Trekking Lotto. - 20.03 
Nieuws. — 20 35 L'histoire en juge-
ment ( f ) . — 22.45 Histoire d'un li
vre — 23.40 Nieuws. 

A2 
18 00 Jongerenmagazine. — 18.30 
C'est la vie. — 18 55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Les trois 
cameras de l'été. — 20.00 Nieuws. 
- 20.35 Remorques (f.). - 22.00 
Sept jours en Perse. — 22.50 
Nieuws. 

FR. 3 

23 AUGUSTUS 1979 

19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Jeugdpro
gramma. — 20.00 Cheval mon ami. 
— 20.30 Un chateau en enfer. — 
22.10 Nieuws. 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
D I R E K T 
T E K I E Z E N 
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Kamerlid Joos Somets 
laat Nekkerspoel niet los 
Het knelpunt Nekkerspoel is en 
bli jft het verkeersprobleem nummer 
een te Mechelen Reeds meermaals 
werden oplossingen voorgesteld en 
aanbestedingen aangekondigd Tot 
op heden echter is er in deze aan
gelegenheid nog steeds mets ver 
anderd Dienaangaande heeft volks
vertegenwoordiger Somers reeds 
meermaals bij de bevoegde instan
ties aangedrongen om een oplos
sing tof stand te brengen Hi| heeft 
nu de Minister van Openbare Wer
ken de heer Mathot enkele perti 
nente vragen gesteld en hij heeft 
ook antwoorden gekregen die eni 
ge opheldering kunnen brengen 

STREEFJAAR 19821 
Via parlementaire weg stelde volksver 
tegenwoordiger Somers de volgende 
vragen •> 1 werd inzake dit verkeers 
probleem reeds een oplossing door 
Uw departement u i tgewerkt ' 2 Waar 
in zou deze oplossing bestaan ' 3 Te 
gen welke datum zou met de aanvang 
der werken gestart w o r d e n ' 4 Tegen 
welke datum voorziet men de voltooi 
mg der werken '» 

Minister Mathot gaf het volgende ant 
woord ten beste «Mijn departement is 
ter zake het ontwerp aan het uitwer 
ken van de op het gewestplan Meche 
len voorkomende ontdubbeling van de 
provincieweg nr 16 Mechelen Heist 
op-den Berg gepaard gaande met de 
bouw van twee nieuwe bruggen zeg 
ge een brug over de afleiding van de 
Dijle en een brug onder de spoorlijn 
Brussel Antwerpen Op de begroting 
Wegenfonds 1979 heb ik een eerste 
krediet laten uittrekken van 50 mil 
joen fr 

Nog voor het jaareinde zal de brug 
over de afleiding van de Dijle aanbe 

Merksem Kermis 
Zaterdag 25 augustus opening van 
Merksem Kermis en uiteraard ook van 
de jaarlijkse Kunst Werk en Hobby 
tentoonstelling ingericht door de 
Vlaamse Kring Groeninghe in de ge 
meentelijke basisschool aan de St 
Bartholomeuskerk te Merksem Deze 
tentoonstelling die ook dit jaar een be 
zoek overwaard zal zijn is verder nog 
toegankelijk op 26 27 en 28 augustus 
telkens van 15 tot 20 u 
Zaterdag 1 september laatste kermis 
weekeinde optocht door de gemeen 
te ingericht door «De Groene Kapel 
Merksem» welke dit jaar Harmonie en 
Drumband «Kempenland» als gasten 
heeft uitgenodigd Traditiegetrouw 
werd het vertrek van deze optocht 
weer voorzien om 14 u 30 aan cafe 
Sportman hoek Laaglandlaan Akker 
bouwstraat Alle leden en sympatisan 
ten van Volksunie Merksem en van 
alle nevenorganizaties worden harte 
lijk uitgenodigd samen met ons op te 
stappen Graag willen we van deze 
plaats en gelegenheid gebruik maken 
om een oproep te richten tot tromme 
laars en trompetters of zij die het 
graag zouden worden U kunt zich nog 
steeds aansluiten bij «De Groene Ka 
pel Merksem» via de voorzitter Luk 
Droogmans Kruisbaanvelden 15 
Merksem (tel 4551 81) of de sekreta 
ris Alfons Brat Trammezandlei 11 
Merksem (tel 4602 79) 

steed worden zodat de aanvang der 
werken te verwachten is in het voor 
jaar 1980 De verdere uitbouw van 
deze weg zal in de volgende twee of 
dne jaren aanbesteed en uitgevoerd 
worden 
Wat de voltooiing der berken betreft 
IS het om wille van de gespreide reali 
zatie vooralsnog moeilijk een eindda 
turn voor het globale projekt voorop te 

stellen maar alles laat verwachten dat 
het drukste punt rond Nekkerspoel 
reeds in 1982 aan een oplossing zal 
toe zijn Deze werken zijn trouwens 
gekoordineerd met deze van de 
NMBS Het zijn deze laatste werken 
die veel tijd in beslag nemen De reali 
zatie daarvan is trouwens in afspraak 
met mijn departement reeds begon 
nen 

Nelly Maes: 

Geen luchthaven te Kallo 
of elders in 't Waasland! 
De V U Waasland is nooit afgeweken 
van het standpunt dat er in het Waas 
land in geen geval sprake kan zijn van 
een nieuwe luchthaven Met klem WIJS 
ik dan ook alle aanspraken van Ant 
werpse zijde van de hand In die zin 
heb ik kontakt opgenomen met het 
Kabinet van Minister Chabert om zijn 
standpunt te vernemen en hem het 
onze mee te delen 
Uit het gesprek met het Kabinet bl jkt 
dat er nog steeds reden is voor waak 
zaamheid maar dat men op het Kabi 
net van Verkeerswezen met zoekt 
naar een alternatief voor Deurne in 
het Waasland aangezien bij wegval 
len van Deurne het alternatief Zaven 
tem IS 

De woordvoerder van het Kabinet be 
vestigde dat in het Antwerpse met de 
regelmaat van een klok sprake is van 
alternatieven voor Deurne dan hier 
dan daar Naar aanleiding van het Ant 
werpse gewestplan werd het ge 
sprek weer opgerakeld Wel was er 
n a v dat gewestplan een vraag van 
staatssekretaris Akkermans naar het 
standpunt van Verkeerswezen over 
Deurne Het resultaat hiervan Deur 
ne luchthaven zal op het Antwerpse 
gewestplan voorkomen als blauw 
groen gearceerd Dat betekent als de 
luchthaven Deurne wordt opgedoekt 
wordt dat gebied een parkzpne Dit 
werd mij op het Kabinet van Streeke 
konomie en Ruimtelijke Ordening be 
vestigd 

Verkeerswezen verzekerde mij dat 
er niet gezocht wordt naar een alter 
natief Wel is er een kleine evolutie in 

J o n g e d a m e uit M e c h e l e n d ip loma 
lager midde lbaar en d ip loma ver 
p leegster -asp i rant z o e k t d r i ngend 
e e n be t r ekk i ng in de o m g e v i n g 
M e c h e l e n - A n t w e r p e n Brusse l 
Be langs te l lenden k u n n e n z ich 
w e n d e n to t v o l k s v e r t e g e n w o o r d i 
ger J o o s S o m e r s L i e r s e s t e e n w e g 
11 te 2580 S t Katehjne W a v e r of 
te le fon isch o p het n u m m e r 0 1 5 / 
2 1 7 9 0 0 Ref nr 1788 

het standpunt van de voorstanders 
van de luchthaven Deurne de Ant 
werpse Kamer van Koophandel 
Waar deze vroeger onvoorwaardelijk 
het behoud van Deurne eisten stellen 
ZIJ nu dat er een alternatief bij Antwer 
pen moet zijn als Deurne weg moet 
De woordvoerder van het Kabinet 
meende dat Zaventem het enig nutti
ge alternatief is in dat geval maar men 
wil het blijkbaar met zo brutaal stellen 
Minister Chabert wil wat tijd winnen 
en heeft aan de heer Mangelschots 
een beslissing beloofd tegen het ein 
de van dit jaar 

Mijn besluit waakzaamheid is nodig 
maar er is geen reden tot paniek W e 
zouden in het Waasland beter alle 
hens aan dek roepen tegen de voor 
bereiding van het kernpark te Doel 
Daarvoor is het vijf voor twaalf' 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 

Hekelgem 
Te begeven in vast verband 

Twee voltijdse of 
vier halftijdse 

betrekkingen van 
bejaarden-
helper(ster) 

De aanvragen vergezeld van 
de nodige dokumenten die 
nen gericht per aangeteken
de zending aan de heer Plat-
teau M voorzitter van het 
O C M W Centrum 26 1705 
Hekelgem (Essene) voor 
2 september 1979 
Inlichtingen te bekomen op 
het sekretanaat Oud-ge 
meentehuis Essene s voor 
middags van 9 u tot 12 u be 
halve de zaterdag Tel 02 
5821032 Adv 347 

\ 

De Vlaamse Toeristenbond 
stelt voor in het najaar 

V.T.B.-vliegtuigreizen 
naar zonnige stranden 

Eigen organizatie! 
Spanje 
IBIZA 
MALLORCA 
COSTA DEL SOL 
COSTA BLANCA 
COSTA BRAVA 
TENERIFE 

Italië 
BAAI VAN NAPELS 
ADRL\TISCHE KUST 
SICILIË 

Roemenie 
ZWARTE ZEE 

Joegos lavië 
DUBROVNIK 

Portugal 
ALGARVE 
MADEIRA 
ZONNEKUST 

8 dagen vanaf 
8.520 fr. 
7.660 fr. 

10.600 fr. 
8.620 fr. 
8.730 fr. 

l'l 490 f r. 

8 dagen vanaf 
10.930 fr 
7.930 fr. 

12.940 fr. 

8 dagen vanaf 
7.350 fr. 

8 dagen vanaf 
11.625 fr. 

15 dagen vanaf 
11.370 fr. 
15.750 fr. 
18.390 fr. 

Vliegtuig, luchthaventaksen, transfert en hotel inbe
grepen. 
Brandstofprijstoeslag en B.T.W. (2,08 %) niet inbegre
pen. 

Vlaamse vertegenwoordiger ter plaatse. 

Alle inlichtingen en inschrijvingen VTB-VAR-Se
kretanaat , St-Jakobsmarkt 45/47 2000 Antwerpen 
Tel 031-34 34 34 Vergunning 1185 Kat A en de V T B -
VA B-kantoren Adv 351 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

D o KERKSTRAAT 
Tel (031)35 98 26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstrnat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

Ling£ Zoiitstr 30 29 33 36 38 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi en wnndelwigens bed|es en wiegen 
stoelen en looprekken sclioniniels k imervers ienngen «Tst i fe ls 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei t i irnkled 1 ri i i teruilruslingen |)ing 
pongnfe ls b idk leding en i l le toebelioorten lol en i|sscliantsen 

kTi i ipingir t ikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in nierkir t ikelen TutobTiien 
elekir tremen der beste merken auto j go cnrts Ink to ren pop 
pen poppenwTgens en wiegies b reien l esse imrs borden 
fietsies nlle gezelschapsspelen i l ie soorten inekTnieken school 

iTSsen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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FILMTHEATERS 

studio 
Week van 24 fot 30 augustus 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

The cat from outer space 
van Walt Disney 

Vrijdag-zaterdag 20 u 30 zon
dag 1 8 u K N T 

Driver 
van Walter Hill 

Met Ryan O Neal Bruce Dern en 
Isabella Adjani 

Zondag maandag dinsdag 
vifoensdag donderdag 20 u 30 

K T 
Heaven can wait 

Met Julie Chnstie James Mason 
Warren Beatty 

LEUVEN 1 
16 u 30 K N T 

21ste week 
The deer hunter 

19 u 45 K T 
6de week 

Comes a horseman 
van Alan J Pakula 

Met James Caan en Jane Fonda 

14 u en 21 u 45 K T 
Murder on the 
Orient-Express 

van Sidney Lumet 
naar Agatha Chnstie 

iTTJ KNT 
The professionals 

van Richard Brooks 
Met Burt Lancaster Lee Marvin 

en Robert Ryan 

LEUVEN 2 
13 u 45 K T 
17 u 45 4de week 

Ashanti 
van Richard Fleischer 
Met Michael Came en 

Peter Ustinov 

19 u 45 K N T 
3de week 
Turks fruit 

van Paul Verhoeven 
naar het boek van Jan Wolkers 

Met Monique van de Ven 
en Rutger Hauer 

21 u 30 K T 
Death on the Nile 

van John Guillermin 
Met Peter Ustinov Jane Birkin 

en Olivia Hussey 

15 u 45 en 24 u K N T 
La derniere femme 
van Marco Ferreri 

Met Gerard Depardieu 
en Ornella Muti 

TIENEN 
Zondag 15 u K T 

The cat f rom outer space 
van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 zon
dag 19 u 30 K T 

What changed 
Charley Far th ing ' 

Met Hayley Mills Lionel Jeffries 
en Davy McClure 

Vrijdag zaterdag 22 u 30 zon
dag 17u-21 u 30 maandag 
dinsdag woensdag donderdag 
20 u 30 K N T 

Paradise alley 
van en met Sylvester Stallone 

KÜRSAAL TURNHOUT 

Zondag 15 u K T 
De fluit met de zes smurfen 

Film van Peyo 

Vrijdag-zaterdag 20 u zondag 
17 u 30 K N T 

The towering infernp 
Met Steve McQueen Paul 
Newman Faye Dunaway 

Vrijdag zaterdag 23 u zondag 
maandag dinsdag woensdag 
2 0 u 3 0 K N T 

Private vices, 
public virtues 

van Miklós Jancso 

vu-afdeling 
Mortsel in rouw 
Met ontsteltenis en droefheid verna 
men we het overlijden van Oskar van 
der Hallen Ver van zijn geliefd Vlaan 
deren ligt hij begraven in Tenerife 
W e kunnen hem met vergeten Hij was 
een prachtig edel mens bij wie we altijd 
te rade mochten gaan Zijn steun aan 
het Vlaams nationalisme bewees hij 
ook metterdaad In drie opeenvolgen 
de gemeenteraadsverkiezingen heeft 
hij met geaarzeld om met zijn naam 
onze Volksunielijst gevoelig te verster
ken 

Op zaterdag 11 augustus werd in de 
kerk van Sint-Lodewijk te Mortsel een 
Requiemmis opgedragen te zijner na
gedachtenis Zoals verwacht was de 
kerk te klein 
De Volksunie afdeling Mortsel biedt 
aan de beproefde familie langs deze 
weg haar deelneming aan 

Kursus dienstbetoon 
in Tielt 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel vzw - afdeling West-Vlaanderen or-
ganizeert in Tielt een kursus over so
ciaal dienstbetoon 
Met de kursus «Sociaal Dienstbetoon, 
een alternatieve benadering- poogt 
het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
dit fenomeen in een maatschappelijke 
kontekst te plaatsen 
Voor alle geïnteresseerden die direkt 
of indirekt hetzij via werk verenigin
gen, in kontakt komen met personen 
met sociale problemen en meer inzicht 
willen krijgen in deze problematiek 
* P rogramma. 

In de 9 uren die gepland zijn zullen wij 
a h w in vogelvlucht bepaalde technie
ken van het maatschappelijk werk na
der belichten 
Zo zullen we o a aan bod laten komen 
kommunikatie leren luisteren leren uit
drukken, uitbouw van het sociaal 
dienstbetoon ,̂  
Via praktische oefeningen trèchten we 
samen meer inzicht te krijgen in de di
verse aspekten van de behandelde on
derwerpen 
Verder ontvangen alle kursisten ook 
een teoretische achtergrond (syllabus) 
welke ze als leidraad verder kunnen 
georuiken 
Plaats en data donderdagavond 
(1930 u - 2 2 3 0 u ) op 6 1 3 - 2 0 sep
tember in Tielt (adres wordt u later 
meegedeeld) 
Bijdrage de gehele reeks zal 250 fr 
bedragen De betaling kan ter plaatse 
geschieden Wie zich voor deze kur
sus wenst in te schnjven neemt voor
afgaandelijk kontakt op met Vormings
centrum Ld Dosfel nationaal sekreta 
naat Bennesteeg 4 9000 Gent (tel 
091 /230824 van 9 u 30 16 u 30) 
of Provinciale afdeling Vormingscen
trum Ld Dosfel t a v van Vlaardmgen 
Herman Peperstraat 63 8000 Brugge 
De inschri |v ingsperiode eindigt op 
23 augustus 1979 

Miei Cools 
in Burcht 
Het VNJ organizeert op zaterdag 1 
september om 20 uur in de zaal «Vre
de Sint Martinus» te Burcht een klem 
kunstavond met Miei Cools en de 
Zwijndrechtse groep «Het Groepke» 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

Aartselaar 
Openstaande 
betrekking 

Bi) het O C M W van Aartse
laar IS een betrekking van 

Gegradueerde 
sociaal 

verpleegster
verpleger 

te begeven 
Schriftelijke kandidatuur 
stellingen moeten aangete 
kend uiterlijk op 15 septem 
ber 1979 bij de voorzitter van 
het OCMW^ ingediend wor
den 
Alle inlichtingen zijn te beko
men op het sekretanaat of te
lefonisch 031-87 90 25 toestel 
37 Adv 346 

VUJO-weekeinde 
7, 8, 9 september 
Het VUJO-werkjaar wordt zoals 
steeds ingezet met een nationaal 
weekeind waar de krachtli jnen van 
de werking worden uitgetekend Dit 
jaar gebeurt dat van vri jdag 7 sep
tember tot zondag 9 september en 
zoals gebruikeli jk ten noorden van de 
ri jksgrens Ditmaal echter in Neder
lands Limburg in het Europahuis van 
Bemelen bij Maastr icht 

Als tema werd gekozen -Hoe kunnen 
WIJ opnieuw aansluiting vinden bij het 
longe Vlaanderen'?»» 

Aan de hand van getuigenissen van 
mensen die VUJO verlaten hebben 
die zeer recent bij VUJO gekomen 
zijn die vroeger aktief waren in VUJO 
willen WIJ naar de weg zoeken die wij in 
de toekomst willen bewandelen Speci 
fiek willen wij aandacht besteden aan 
de werking naar scholieren en studen 
ten toe Mede daarom willen wij ook 
een gedachtenverzameling houden 
over vormings en onderwijsbeleid 

Tot besluit willen wij meer inzicht 
krijgen in ons tijdsbeeld en in de stro 

mingen van vandaag Daarvoor werd 
o m een beroep gedaan op prof Van 
Isacker en op mensen die stadskran 
ten uitgeven 

Het weekeind begint op vnjdagavond 
7/9 om 19 uur en eindigt op 9/9 om 17 
uur Het uitgewerkt programma wordt 
toegezonden bij mschnjving 
Inschnjven kan door overschnjving 
van 400 fr (per persoon) op giro 435-
0256851 75 van VUJO NATIONAAL 
door het algemeen sekretanaat in ken 
nis te stellen van uw inschrijving 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek-

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herenta lsebaan 3 4 0 

D e u r n e - Z - Tel 2 1 0 8 9 6 

_ Kerkstraat 44 - An twerpen 

Tel 35 65 75 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

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

Gelegenheidsgratiek : Huwelijk • Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters • flekla-
me-kalenders. 

MARC ADAMS 

Mechanische schri|nwerkeri| 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 

Tel 053 7048 75 

KLEDING LENDERS 

Smt Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 7039 

Dames heren en kinderkleding 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCyiLDER BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijlem 
Tel 054 33 37 56 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti allergische matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 

1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 ü 425 4642 

^ 

IO%vr.V.U.iedeii 
KOblUUMb vtb lONb BROEKEN PARDEobUb 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwersvest 52 Antwerpen 

Tel 031-3U5.83 

Zaadhandel 
PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDE WINDEKE 
Alles voor land en tuinbouw 
Tel 091 625142 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014 31 1376 

DE CRAEN ROM pvb i 
Molonst r ia t 78 
NIEUWENHODE 
Tel 015 71 1240 

VerwTrming stoom san tair 
Alle herstellingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014 588581 
Alle d i g en weekbhdcn 

P V B A J B O R R E M A N S C O C K 
S K I N D E R E N 

Ak)( m( i( Bouwondt rm mingen 
G( nts< sir i it 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
T( l 054 4125 89 

W I J bouwt n voor u sk ut( 1 op de 
d( ur (Adv 24) 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 

assebroek - brugge 

tel. 050-35.74.04 

pv.b.a JEURCLOO 
Weiers t raa t 4 

3 5 2 0 Z O N H O V E N 

Tel 0 1 1 - 8 1 3 1 16 

Stelt voor K A N T E L D E U R E N 
R O L L U I K E N 
Z O N N E T E N T E N 
en nog veel m e e r 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte v,1n 30 lot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 268 14 02 

K.inloormachine + kantoor-
moubilairbedrijf SERCÜ 

Bruggesteenweg 380 
ROESELARE j o l 051 205200 

20 12 65 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059 80 3172 

q i r \ STUDIO 
- ' - ^ DANN 
02-428.69.84 
— Industr ië le fotograf ie 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s 
Leon Theodorstraal 36 
1090 Brussel 

L U K O S pvba 
Ringmappen dokumenthou-
der pochetten snelhech 
ters offertemappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

MARC ADAMS 

Mechanische schnjnwerkeni 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053 7048 75 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN Keizerstraat 2, Ternat 
Tel 031/36.45 31 02-582 22 22 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

23 AUGUSTUS 1979 
WIJ 13 



WIJ in D€ KXKfUMK 

Gemeenteraad Zottegem 
in de handen van André Geens 
De laatste Zottegemse gemeenteraad 
ging door in afwezigheid van de burge
meester, die verontschuldigd was we
gens ziekte 
De reden van samenroeping van deze 
gemeenteraad was in hoofdzaak de 
benoeming van de direkteur (Paul Bae-
le) en de leerkrachten van de gemeen
telijke tekenakademie, dit was noodza
kelijk ingevolge de nieuwe voorschrif
ten en normen van het Ministene van 
Nederlandse Kuituur Met uitzondering 
van enkele wijzigingen wat het aantal 
uren betreft, werden de vroegere leer
krachten opnieuw benoemd met uit
zondering van R Portier en Jacqueline 
Deman Cechtg G Buyse) 
Onder de rubnek openbare werken 
werd nogmaals gehandeld over de 
Krommestraat, vastleggen van de rooi
lijn en de onteigeningen 
In een opgemerkte tussenkomst stel
de Andre Geens (VU) dat het zinloos 
is in de huidige financiële situatie van 
de gemeente dergelijke projekten 
voor te dragen te meer daar de bewo
ners van de straat zelf hiertegen reeds 
herhaaldelijk en met reden hebben ge
protesteerd, d3 meerderheid stemde 
toch voor de uitvoenng . 
Deze gemeenteraad zou dan ook kort 
zijn geweest, maar André Geens had 
met minder dan 9 punten aan de dag
orde toegevoegd met vragen om op-
heldenng aan het bestuur 
Zo stelde hij vragen aan de Schepen 
van Jeugd en Sport over de toestand 
van de speelpleinen, de toelagen aan 
jeugdverenigingen die op kamp gaan, 
de werking van de jeugdraad en de be
taling van de bijdragen van de 
sportverenigingen voor het gebruik 
van de sportzalen Mevr de schepen 
was blijkbaar nog met ingewerkt want 
ze moest toegeven dat ze de meeste 
vragen met kon beantwoorden 
Vervolgens vroeg Geens naar de re
denen, die de afwezigheid van de poli
tie verklaren tijdens publieke en toege
laten manifestaties, zoals het koncert 
van de Vnje Kunstkring op de markt 
op 4-8-79, de kermis op Montmartre 
enz Geens verwees hierbij naar de 
belofte van de burgemeester om poli
tietoezicht te organizeren tijdens de 
weekeinden 

Hierop haakte E Stautemas in en ver
weet de burgemeester nalatig te zijn 
als hoofd van de |X>litie, hij kloeg de ge
beurtenissen aan op de kermis van 
Montmartre, die hij bestempelde als 
een aanslag op de eerbaarheid van de 
burgers Deze uitspraak gaf aanleiding 
tot een bitsige woordenwisseling met 
H Van Herzeele (BSP) die meer uitleg 
wou over deze uitdrukking 

Eenmansbewind? 
Aangezien de burgemeester afwezig 
was kwam ook op deze vragen geen 
antwoord 
Geens stelde verder vragen over het 
uiblijven van de opnchting van de Mid-
denstandsraad en het reglement op 
het gebruik van de gemeentelijke za
len De schepen beloofde dat beide 

punten op de dagorde van de volgen
de gemeenteraad zouden behandeld 
worden 
André Geens kloeg ook over de ter
gend trage vooruitgang aan de sanitai-

Openbaa r 
Centrum voor 

Maatschappeli jk 
Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van 
beenhouwer 

De bediening van beenhou
wer (keurarbeider) wordt op-
enverklaard Zij staat open 
voor mannelijke en vrouwe
lijke kandidaten 
Huidige bruto-aanvangs-
wedde per maand 28 382 fr 
of 29.281 fr. naargelang de 
kandidaten gerechtigd zijn 
op standplaatsvergoeding 
of op haardtoelage. 
Een vergelijkend eksamen 
zal afgenomen worden, 
waarna een werfreserve zal 
worden aangelegd met een 
geldigheidsduur van 3 jaar. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag dienstig voor op-
en-baar bestuur inleveren. 
De mannelijke kandidaten 
tevens een militieattest 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 21 jaar bereiken 
en deze van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 14-
9-1979 Toepassing der wet
ten van 3-8-1919, 27-5-1947 en 
27-7-1961 
Een biezondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 
Studievereisten: A3 of A4-1 
of B6/B2 over het betrokken 
beroep, ofwel 5 jaar praktijk. 
Inschrijvingsrecht; 120fr. 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsfor
mulier te bekomen op de 7e 
afdeling, Personeelszaken 
van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn, Lange Gasthuisstraat 
39, Antwerpen (tel 32.98.35 -
3109 70) 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gas
thuisstraat 33, Antwerpen 
toegekomen te zij'n uiterlijk 
op 14-9-1979. Adv. 349 

re installaties in de gemeenteschool, 
de schepen beloofde dat alles ge
bruiksklaar zou zijn voor 1 september 

Ook de aankoop van de huizen op de 
markt kwam opnieuw ter sprake 
Geens wou weten hoe ver het nu 
stond met de aan de gang zijnde ge
rechtelijke procedures en hij hekelde 
verder de handelwijze van de burge
meester, die bij het voorbrengen van 
het dossier de zaak heel anders voor
stelde dan hetgeen we nu moeten 
vaststellen 
Tenslotte sprak André Geens nog 
over de slechte toestand van de vuil
nisbelt te St-Gonks-Oudenhove (ei
gendom Gezels) en de veiligheid op 
het nieuwe stuk van de Gentsesteen
weg Verscheidene leden van het kol
lege beaamden deze opmerkingen en 
beloofden de nodige stappen te onder
nemen om de toestand te verbeteren 
Deze gemeenteraad heeft ons geleerd 
dat de schepenen op zeer vele vragen 
geen antwoord konden geven, zou het 
dan toch waar zijn dat Zottegem 
slechts bestuurd wordt door éen man' 

A.S. 

Openbaa r 
Cent rum voor 

Maatschappeli jk 
Welzijn van 

Merksem 
Het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn, Van Aertselaerstraat 29 
te Merksem, wenst over te 
gaan tot de aanwerving en 
het aanleggen van een wer
vingsreserve van: 

Loodgieter 
(man of vrouw) 

(in bezit van getuigschrift A3 
of B6/B2) 
Nadere inlichtingen in ver
band met de aanwervings-
voorwaarden en de in te die
nen bewijsstukken en de be
zoldigingsregeling zijn te 
bekomen bij het personeels
bureau Jaak De Boeckstraat 
3-11 te Merksem (tel. 45.75.80 -
toestel 28). 
De eigenhandig geschreven 
aanvraag voor voornoemde 
betrekking dient bij een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer Chris 
Morel, voorzitter van het 
O.C.M.W., uiterlijk op 30 au
gustus 1979 toe te komen. 

Adv. 350 

Mortsel voor amnestie 
De VU-a f deling Mortsel heeft de nationale feestdag 21 juli met laten voorbijgaan 
zonder een symbolische manifestatie te houden om de amnestie-eis nogmaals 
met nadruk te stellen Ondanks het feit dat de betoging waardig verliep achtte de 
politie het toch noodzakelijk tegen fwee manifestanten (VU-voorzitter Willy Van 

Bouwel en Mieke Verbrugghe) een proces-verbaal op te maken 

Kennismaking met 
het Waasland 
Op 24, 25 en 26 augustus a s wordt te 
Sint-Niklaas een kursus omtrent het 
Waasland georganizeerd door het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel— 
Vrouwencentrum Dit «kennismakings
pakket» bevat tal van interessante, uit-
eenliggende aspekten van de streek 
en IS zodanig opgevat dat zowel 
Waaslanders als niet-Waaslanders 
kunnen deelnemen 

Het programma 
Het Waasland vroeger en nu wordt op 
vnjdagavond benaderd aan de hand 
van oude dia's, toeristische brochures, 
fotomatenaal, een boekenstand, een 
gesprek met histonsche informatie 
door de h. De Bock Robert kursusbe-
geleider 
Op zaterdag komen de ekonomische 
en industnele aspekten aan bod met 
een toelichtingsvoordracht door de K 
Geeroms, ekonomist van de Interkom-
munale Vereniging van het Land van 
Waas, een bezoek aan een textielfa-
bnek, een door de h De Munck (minis-
tene van Openbare Werken) geleid 
bezoek aan de haveninstallaties van 
de Linker Scheldeoever Het indus-
tneel aspekt wordt beëindigd met een 
bezoek aan de Kerncentrale Doel. 's 
Avonds IS er gelegenheid om kennis te 
maken met Waaslandse poëzie 
Op zondag wordt onder leiding van de 
h. Ryssen Marcel, een Reinaerttocht 
gedaan, die beëindigd wordt met een 
fakultatief palingenrecht in het landelij
ke Daknam 
Gezien de kursus over dne opeenvol
gende dagen loopt, werd mogelijkheid 
tot overnachting voorzien CHotel De 
Arend) 

YU-HOEIUIART ZOEKT UITBATER(STER) 
VOOR ZIJN DRANKHUIS «DEN BREYDEb) 

• Ligging Centrum Hoeilaart 
• Gratis woonst 
• 1 s luit ingsdag per week 
• Kleine restauratie 

Geïnteresseerden richten handgeschreven brief 
met curriculum vitae aan volgend adres 

Renaat VANSTALLEN 
Voorzitter 
Karel Coppensstraat 72b 
1990 Hoeilaart 

Voor bijkomende inhchtingen (na 18 u.): Tel 02-657.06.18. Adv. 348 

Pnjs kursus 900 fr. 
Eventueel overnachting + ontbijt 
800 fr (totaal 1 700 f r j Inschrijvingen 
Casinostraat 20 2700 Sint-Niklaas Re
keningnummer. 068-0728330-81 

O p e n b a a r 
Cent rum voor 

Maatschappeli jk 
Welzijn van 
Antwerpen 

De plaats van 
logopedist(e) wordt 

openverklaard 
Huidige aanvangswedde: 
33.825 fr. of 34274 fr. bruto 
per maand naargelang de 
kandidaten gerechtigd zijn 
op standplaatsvergoeding 
of op haardtoelage. 
Een biezondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 
Een vergelijkend eksamen 
zal afgenomen worden 
waarna een werfreserve zal 
worden aangelegd met een 
geldigheidsduur van 3 jaar. 
Vereist diploma: gegradu
eerde in de logopedie. Houd-
(stlers van een diploma op
gesteld in een andere taal 
dan het Nederlands dienen 
onderworpen aan een taai-
proef, in te richten door het 
Vast Wervingssekretariaat. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor op-
en-baar bestuur inleveren, 
de mannelijke kandidaten 
tevens een militieattest. 
Minimumleeftijd: 21 jaar ui
terlijk op 31-12-1979, maxi
mumleeftijd 40 jaar op 7-9-
1979. Toepassing der wetten 
van 3-8-1919, 27-5-1947 en 27-
7-1961. 
Inschrijvingsformulier, vol
ledige voorwaarden en eksa-
menprogramma te beko
men op de 7e afdeling. Per
soneelszaken van het Open
baar Centrum voor Maat
schappelijk V^elzijn, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwer
pen (tel. 31.09.70 - 32.98 35). 
Inschrijvingsrecht: 120 fr 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat , Lange Gas
thuisstraat 33, Antwerpen 
toegekomen te zijn uiterlijk 
op 7-9-1979. Adv. 344 
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Te koop: 
- NIEUW GEBOUWDE, 
GELIJKVLOERSE WONING 
MET AANGELEGDE TUIN 
TE BERTEM, 6 a 60 ca. Op 15 
minuten van Brussel; op 7 mi
nuten van Leuven. Leefka-
mer met open haard, kantoor, 
ingerichte keuken, wasplaats 
en berging + garage met 
dubbele oprit, 4 slaapkamers. 
Centrale verwarming met 
aardgas. Pas geschilderd en 
behangen. Kostprijs: 
3.950.000 fr. Wie belangstel
ling heeft kan zich wenden 
tot kamerlid Kuijpers, Swert-
molenstraat 23, 3020 Herent, 
tel. 016-22.96.42. Te bevragen 
bij- Denise en Luc COORE-
MAN, Streeklaan 23, 3060 
Bertem, tel. 016-48.94.07. 

Merelbeke 
MERELBEKE (BOTTELARE) - 25 au
gustus 1979 om 15 u 3e Pallieterfeest 
in de tuin van I De Geyter, Kon Astnd-
laan 19, ingencht door F.V.V.-Merelbe-
ke. 
Volksspelen - Kinderspelen - Gezellig 
samenzijn - Barbecue 
Voor barbecue inschnjven op voor
hand. 
Inlichtingen bij. De Geyter, tel. 0 9 1 / 
62.64.07 
Iedereen welkom. • 

's-Gravenwezel -
gezinswandeling 
•De VU-afdeling Schilde-'s-Gravenwe-
zel nodigt alle leden en sympatizanten 
uit op haar gezinswandeling welke 
doorgaat op zondag 16 september — 
Ook leden van andere afdelingen zijn 
welkom — De tocht voert ons door 
een enig mooi Kempisch landschappe
lijk kader naar de Vraaghoeve te 
Brecht waar gelegenheid geboden 
wordt tot het eten van de knapzak o f 
indien gewenst, een boerenboterham 
of pannekoeken kunnen verkregen 
worden. Samenkomst aan de kerk te 
's-Gravenwezel om 10 u ; einde rond 
17u .30 . . 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

fteriUt 
Bouwspecialiteiten 

MARINIER 1 1700 ASSE 
Tel. ^3è.66.37 Thuisbestelling 
02^52.76.67 Toonzalen 

Blankenberge 
Het V.V.V.G. op reis 
De Plaatselijke afdeling van het 
Vlaams Verbond voor Gepensioneer
den ncht een zesdaagse groepsreis in 
naar de Moezelvallei met verblijf in een 
eersterangshotel te Treis-Karten en 
zulks van 16 tot 21 september ek Er 
worden een drietal uitstappen van 
daaruit ingericht, waaronder een be
zoek aan Koblenz en een boottocht op 
de Moezel Inlichtingen met reispro
gramma kunnen bekomen worden bij 
de voorzitter Frans Pulinckx, Astrid-
laan 2/11 - tel 41.38.65 Iedereen is 
welkom. 

lepel & vork 
Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

Café-restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 15.49 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

DE O U D E K R I N G 

Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

F R I T U U R - E E T H U I S 
I N G R I D 

Olenseweg 41, Westario 
(Voortkapel), tel. 014-21.36.96 

Vraag prijzen voor uw feestmenu's. 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen. 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
'Tel 031-365654 

Een stukje ongerept 
latuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Maria-Latmn, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 055-49.94.76 

pinsd gesloten 
'vroegere uitbater Zwalmlandia 

Feestzalen 
HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel. 031- 8.15.68 

Buitenkans 
voor werkers 

GEZIN: zelfstandig uitbaten 
CAFETARIA-SPIJSHUIS (een
voudige keuken) in zeer druk 
bezochte DISCOUNT rond Ant
werpen. Mooie woons t Ernstige 
toekomstmogel i jkheid. Schr. 
bur. blad. Adv. 325 

C A F E - F R I T U U R 
DE S N O E C K 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle. 
Tel 091-3006.53 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wllfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47. UITBERGEN 

Tel 091-675712 

V o e d i n g D e P o l d e r 

Polderstraat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dg vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle leden 

^of Un (t'cn\}oovn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbat ing: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

F Dewilde-Mackelbergh, Oosten-
desesteenweg 1, 8270 Ichtegem, 

Dagschotel specialiteit boeren
brood met hesp 

Tel 051-5881 76 

L I N D E N H O V E 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Catè. restaurant, speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 15 u 
Zaterdag en zondag vanaf 's mid
dags Tel 053-668740 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11, Gooik 

Tel 054 334857 
öw tvi'eede thuis' 

Koninklijk 
Ateneum Aalst 

Studie
mogelijkheden voor 
jongens en meisjes 
van 6 tot 18 jaar 

I. Rijksbasisschool: lager on
derwijs van het eerste tot het 
zesde leerjaar. 
II. Rijksmiddenschool: lager 
secundair onderwijs: eerste 
en tweede leerjaar. Studie
richtingen van de observa
tiecyclus: Ie leerjaar A en B; 
2e leerjaar: klassieke en mo
derne 
III. Bovenbouw: hoger secun
dair onderwijs: derde, vierde, 
vijfde en zesde leerjaar. 
Algemene opties van de 
oriënterings- en determina
tiecyclus: Oriëntering: Latijn, 
Grieks, V^iskunde, Weten
schappen, Economie, Sport. 
Determinatie: Latijn, Grieks, 
Moderne talen, Wiskunde-
wetenschappen (12), Wiskun
de, Wetenschappen (8), Eco
nomie, Wetenschappen (6), 
Sport. 
Inschrijvingen en inlichtin
gen: sekretariaat: Graan
markt 14 Aalst (tel.: 053-
21.46.91), alle werkdagen van 
26 augustus af, telkens van 9 
tot 12u. 
rv. Rijksinternaat voor jon
gens: toegankelijk voor alle 
leerlingen van de Rijksscho
lengemeenschap Aalst Rijks-
basisscholen 1,11 en 111; Rijks-
middenscholen 1, II en III; 
Koninklijk Ateneum en Ly
ceum; R.I.T.O., H.R.I.T.O., 
H.O.R.I H.A.N. en Industriële 
Hogeschool. 
Inlichtingen en inschrijvin
gen: alle werkdagen van 26 
augustus af, telkens van 9 tot 
12 u., op volgend adres: A. 
Liénartstraat 14, Aalst (tel.: 
053-21.78.95). Adv 3i8 

VUJO 
Halle-Vilvoorde 
belicht politieke 
instellingen 
Net zoals vOrig jaar v\/ordt ook ditmaal 
in het begin van septennber een vor-
mingsweekend georganizeerd door en 
voor VUJO Halle-Vilvoorde 
Het weekend grijpt plaats van vrijdag
avond 31 augustus tot zondagnamid
dag 2 september in de Chirolokalen 
van Gooik 
Het tema is De politieke instellingen 
Willen WIJ aan politiek doen (wat als po
litieke jongerenbeweging onze op
dracht IS) dan is hiertoe de kennis van 
de instellingen en hun werking een 
noodzaak 

P laa t s : Chirolokalen Gooik 
P r i j s : 300 fr (350 fr niet-HV-leden) 
T e m a : De politieke instellingen 
P r o g r a m m a : 
— Vrijdag 31/8 19 u welkom en 
kennismaking, 20 u • inleiding, 22 u 
gezellig samen. 
— Zaterdag 1/9 9 u ontbijt, 9 u 30-
de gemeente en de provincie (struktu-
ren, bevoegdheden, enz), 1 2 u 3 0 
middageten, 14 u de wetgevende en 
de uitvoerende macht (parlement, re
gering, kuituur- en gewestraad, execu
tieven, enz) , 16 u koffie. 16 u 30 ge
tuigenis een gemeenteraadslid in een 
faciliteitengemeente R Peeters uit 
Wezembeek-Oppem, 18 u avond
eten, 19 u Brussel en de staatsher
vorming, 22 u gezellig samen 
— Zondag 2/9 9 u ontbijt, vnj tot 
11 u opruimen lokalen, 12 u middag
eten, 13 u kadernamiddag Wat is het 
ideeengoed van Vujo dat via de kern
werking moet verspreid worden en 
h o e ' , 16 u koffie en slot 
I n s c h r i j v i n g e n : 
— Door overschrijving of storting van 
het verschuldigde bedrag op rekening 
nr 001-0751184-92 van VUJO Halle-
Vilvoorde 
— Telefonisch (uiterlijk tot en met 26 
augustus) bij Hugo Van Hemeiryck 
(02/2690373) of Luk Van Biesen (02/ 
731 01 78) 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn van 
Antwerpen 
Plaatsen van 

elektricien-draadlegger 
De betrekking van elektri
cien-draadlegger wordt 
opeo^rerklaard. 
Huidige bruto-aanvangswed-
de per maand: 27.250 fr. of 
28.149 fr. naargelang de kan
didaten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
haardtoelage. 
Een vergelijkend eksamen 
zal afgenomen worden, 
waarna een werfreserve zal 
worden aangelegd met sen 
geldigheidsduur van 3 j'aar. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur en een mi
litieattest inleveren. 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 21 jaar bereiken 
en deze van 40 jaar niet over
schreden hebben op 31-8-
1979. Toepassing der wetten 
van 3-8-1919, 27-5-1947 en 27-7-
1961. 
Studievereisten: diploma van 
lager secundair technisch 
onderwijs of van gelijkwaar
dige avondleergangen in de 
specializatie elektriciteit (A3 
of A4-1 en B6/B2) of bewijs 
van 5 jaar praktijk in de elek
triciteit. 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsfor
mulier te bekomen op de 7e 
Afdeling-Personeelszaken 
van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel. 32.98.35 -
3109.70). 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33, Antwerpen toe
gekomen te zijn uiterlijk op 7-
9-1979. 

Adv. 345 

Uilenspiegels volks
feest te Damme 
Op 26 augustus om 15 uur optreden 
van het volkskunstensemble «Die 
Rooselaer» uit Vlaanderen Volks
dans - vendelzwaaien - zang en mu
ziek Bruegheliaans pannekoekenfes-
tijn - onderhoudsmuziek door Studio 
«Kramiek» 
Uitreiking van de eerste Damse Uilen
spiegelprijs - muzikale en zingende 
boottocht Brugge - Damme om 13 u -
vergezeld door de vnj jachthoornbla
zers uit Brugge - ontvangst te Damme 
bij aankomst van boottocht (slechts 
per inschnjving) Dit groots opgevatte 
Uilenspiegelfeest wordt eveneens 
door de Vlaamse Kring ingencht 

Opwijk 
Ie Voetzoektocht In 
het teken van het 
Jaar van het Kind 
Toeristische voetzoektocht volgens 
formule B - V A B Vnj vertrek tussen 
12 uur en 14 u 00 in café Breughelhof. ^ 
Afstand ongeveer 8 km Iedereen 
heeft pnjs Deelneming in de onkosten 
100 fr Vooraf inschrijven mogelijk 
(90 f r ) , v z w ««Ie Dien». Breughelhof, 
Schoolstraat 10 Prijsuitreiking om
streeks 19 uur Inrichting- v.z.w. «Ie 
Dien» 40.000 fr prijzen 

21- jange g e h u w d e , d o c h ge
sche iden l evende van haar 
ech tgenoo t , me t sek re ta -
r iaatsd ip loma n iveau A 2 , en 
kenn is van Neder lands , 
Frans, Dui ts , Engels en s teno-
dakty lo , z o e k t een passende
be t rekk ing o p d e as Brusse l -
N inove . 
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JAM DEMEULEMEESTER: 

«Millenium, toch een festijn 
voor de gewone Brussel ei r...» 

Brussel viert zijn lOOO-jarig 
bestaan, en om van dit 
geschiedkundig gebeuren een 
feest te mal<en is aan alles 
gedacht een nieuw embleem, 
speciaal met een wedstrijd voor 
het Millennium ontworpen, en 
een hele resem aktiviteiten en 
manifestaties die de stad op 
haar best moeten laten naar 
voor komen Het moderne S t -
Michieltje prijkt inmiddels op 
elke folder, sticker, affiche en 
publikatie in de hoofdstad, en 
naar buiten uit moest het 
Mil lennium hét gebeuren worden 
van 1979 

En het kreeg internationale 
allure met een indrukwekkende 
koncertenreeks op de prachtige 
Grote Markt — op een volgens 
velen niet zo smaakvol podium 
— met ondermeer José 
Feliciano, Rhoda Scott en zelfs 
jazz-zangeres Ella Fitzgerald die 
als topvedette niet minder dan 
12000 man naar de volgeladen 
Grote Markt lokte. En er was 
het in Eurovisie uitgezonden 
«Spel zonder Grenzen» op de 
Heizel, en vorige week nog het 
unieke bloementapijt 
We vroegen aan Jan Demeulemees-
ter, vroeger programmator en anima
tor van de Beursschouwburg, en nu 
co-ordmator van het Millennium-
feestkomitee of de verwachtingen 
werden ingelost'' 

J Dm «Als «ambtenaar» van het Mil
lennium ben ik in dienst van het tweeta
lig Brussel Eind 77 werd een groep sa
mengesteld waann ondermeer het 
N C C en het ministene van Vic An-
ciaux ijverden om aan het Millennium 
van Nederlandstalige zijde deel te ne
men Er moest iemand de Vlaamse ge
meenschap te Brussel vertegenwoor
digen en ik werd erheen gestuurd Ik 
ben er de enige Vlaamse ambtenaar en 
mijn taak was projekten voor te stellen 
en de financiële middelen hiervoor los 
te krijgen bij de stad De voorstellen 
waren de «Follies»-revue de Kaaitea-
tervoorstelhngen, de Intrede Malie-
munt en Groenteater Verder de vienng 
van 100-jaar Herman Teirlinck en de 
Projekten van Archief en Museum van 
het Vlaamse leven te Brussel Ze wer
den allemaal aanvaard en wij zijn voor 
de Franstaligen een voorbeeld ge
weest in verband met animatie en tea-
ter, een bres die wij hebben gedicht 
naast de vele sport en tentoonstelling-
sdata Achteraf hebben zij bij voorbe
eld ook een «Follies» uitgewerkt En Vic 

Toots Thielemans op de 
Grote Markt: (in zijn 
sappig Brussels dia-
lekt). 
"Mijn kamaraden van Meulebeik 
gaan niet naar ne concert, maar 
hier komen ze wél naartoe!». 

Anciaux zorgde voor nog vijftien mil
joen om dit langs Vlaamse kant moge
lijk te maken Zo kon de vzw Brussele-
ment aan het werk» 
— Omroep Brabant heeft duidelijk 
een belangrijke rol gespeeld'' 
J Dm "Guido Cassiman was als afge
vaardigde van de BRT aanwezig die 
duidelijk wenste deel te nemen aan het 
Millennium Hij speelde aanvragen door 
terwijl ik zorgde dat het langs onze kant 

koren, folklore jazz folk en artiesten 
voor het doorsnee-publiek de wande
laars loensten, en het grote publiek die 
men de «zwijgende meerderheid» 
noemt Mensen die erbij wilden zijn of 
toevallig langskwamen en mee konden 
pikken van wat te bieden viel En het 
was een dankbaar publiek' De stad 
heeft haar imago voor sommigen plots 
gewijzigd van een autontaire druk die 
ondermeer problemen had met de 

Jan Demeulemeester « moe maar tevreden.^ 

praktisch uitvoerbaar werd En zo 
kwam er de televisie-uitzending in juli, 
en nu ook de BRT-happening volgende 
zaterdag in het stadhuis» Terwijl de ra
dio bij monde van Wim van Gansbeke 
en Toone de Plekker eveneens aktief 
deelnamen met zelfopgenomen pro-
dukties» 
Kritiek van sommige mensen dat ge
kende liederen over Brussel niet aan 
bod kwamen wezen zowel Luk Saf
floer als Jan af door erop te wijzen 
dat deze nummers het ganse jaar 
door in andere programma's worden 
gedraaid 
— In deze laatste weken zijn enkele 
zere plekken naar voren gekomen 
geweld tijdens koncerten, gevechten 
met politie, en vernielingen in de om
liggende straten haalden de eerste 
bladzijden in de kranten! 
J Dm De animatie op de Grote Markt 
waarvoor wij verantwoordelijk waren 
was voor een iets ouder publiek met 

Noordwijk, met afbraak, onteigeningen 
moest ze de sympatieke worden die 
feestelijk en onthalend was voor ieder
een Er lopen ongetwijfeld vele ontevre
denen rond, en die mensen konden die 
zomaar met verwerken, en dit bracht 
reeds spanning mee Op een jaar tijd is 
het ook teveel van alles geweest voor 
de stad en haar budget Ook de politie 
heeft in deze periode enorm veel ge
leerd, en ook zij kreeg klappen Voeg 
hierbij de stijging van knminaliteit in de 
grootstad, de losgelaten jongeren, pro
bleemkinderen, pickpockets, inbraken 
en overvallen die met de dag stijgen 

Een eerste wending kreeg het toen Lou 
en ZIJ Bananas optrad en de twee jon
gens de planken opklommen en het 
bont maakten De politie en burge
meester hadden reeds zoveel proble
men rond de oren en men was uiteinde
lijk met voldoende uitgerust op het kri-
sismoment met Peter Tosh in het 

Groenteater Een Eerste Hulp was met 
te bespeuren toen een meisje vol drugs 
dringende.hulp nodig had' En even te
voren waren vijf jongeren gesnapt in 
de Koningstraat met kilo's heroïne 
Waarop de reaktie van de politie en 
burgemeester scherp en kordaat was 
en de mogelijkheid tot zedenverwilde-
nng uitsloot door gewoonweg de kon
certen af te schaffen in het Groentea
ter En om zware kontraktuele proble
men voor onder meer de Beurs
schouwburg te vermijden hebben wij 
dan de koncerten van Commander 
Cody en Murphy overgenomen en op 
de Grote Markt laten gebeuren daar 
we op zondag toch enkel folklore had
den» 

En het vervolg kennen we uit de och
tendbladen het probleem werd van 
het Groeneater naar het centrum van 
de stad gebracht, en jongeen die wil
den reageren tegen het afschaffen uit
ten hun agressiviteit op de omliggen
de winkelramen 

J Dm «Dit heeft ook wel iets te maken 
met de programmatic op het Muntplein 
waar een paar punkacts als de Kids en 
Joe Jackson die jongeren aangetrok
ken hebben En men wil van de Grote 
Markt en het Klem Eiland geen nieuw 
Amsterdam maken of Hyde Park Hoe
wel ook deze omgeving stilaan demo-
kratizeert en de sjieke gelegenheden 
plaats maken voor kleinere restaurants 
en zelfs fntures, voor iedereen toegan
kelijk En kan iedereen ten volle geme
ten van het Grote Openluchtmuseum 
Spijtig genoeg is misbruik gemaakt en 
hebben de koncerten gelegenheid ge
geven tot ongeregeldheden En proble
men met de Britse voetbalsupporters 
heeft men ook nog met helemaal kun
nen vermijden Men heeft dus ingegre
pen en geopteerd voor de veiligheid 
van de bevolking 

— Hoe ziet de balans er dan voor jou 
uiteindelijk uit? 
J Dm.- «Voor de Grote Markt zit het 
zowat rond We kregen van overal zeer 
goeie reakties voor de Vlaamse aktivi
teiten En er zit ongetwijfeld stof in om 
nog veel dingen te laten gebeuren We 
hadden een zeer verscheiden maar 
dankbaar publiek, en er is duidelijk een 
sterke toenadering geweest tussen de 
twee gemeenschappen Wat wij heb
ben gestimuleerd door bij voorbeeld 
een Wim de Craene en Paul Louka in 
eenzelfde programma te brengen En 
dan de prachtoptredens van Louis 
Neefs en van Rum Het ziet er hoopge
vend uit, en hopelijk worden deze initia
tieven herhaald» 

Sergius 

MENSEN VAN BIJ ONS 


