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NAAR 
SCHOOL... 
Opnieuw naar school, waarvoor...? 
Op het einde van juli waren er 7.889 
werkzoekenden met universitaire 
vorming, onder wie 3.555 vrouwen 
en 4.334 mannen. 
Zoveel jonge mensen hebben een 
bittere ervaring bij het beëindigen 
van hun schoolopleiding. 
Toch is er een verheugend ver
schi jnsel: de onderwijskeuze wordt 
meer dan vroeger bepaald door in
teresse, veeleer dan door materiële 
beroepsbeslommeringen. Onze sa
menleving van morgen kan hoe dan 
ook rekenen op een schare ge
schoolde jonge krachten die zich 
niet laten ontmoedigen door een 
grill ige arbeidsmarkt. 

waarvoor? 
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OPiiifé? 

Aïs Wil • • • • 
Als wij wat minder woorden zouden kramen 
en samen meer tot daden kwamen; 
Als wij geen vleierstaal voor ernstig namen 
van hen die eigen macht beramen, 
wil zouden dan de loze bent beschamen 
die 't volk verleidt met grote namen... 

Als wij de les toch maar eens wilden leren 
van hanen die in bonte veren 
zichzelf tot Vlaamse Leeuwen promoveren. 
het met een ziel van 't kind proberen, 
of pogen vet aan Vlaamse baard te smeren 
om 't Vlaams getij weer doen te keren... 

Als wij de hor%ns toch maar hielden opgestoken 
wanneer men met een leeuw komt spoken 
die blijkt een vacht te zijn waar een verroken 
voor 't leeuwgebrul zit in verstoken 
met andre brommers nog erbij gestoken, 
behendig in de staart verdoken... 

Als wij maar zouden zelf meer tucht verdragen 
en minder over inspraak klagen; 
Als wij maar stoer één Leider wilden schragen 
en minder van kritiek gewagen; 
Als wij wat minder raad ook zouden vragen 
aan hen die Vlaamse maskers dragen... 

Als wij wat minder leiders zouden baren, 
we zouden ons veel wee besparen; 
Wat minder ook naar de eigen navel staren 
zou ons voor zelfbedrog bewaren. 
En als wij minder goedgelovig waren, 
wij zaten op geen Vlaamse blaren... 
Flan, Duffel 

De meerderheid van de Vlamingen 
volharden nog steeds in hun knielzucht 
voor België (sic). Dit is te wijten aan de 
drie traditionele partijen nl. BSP, PVV 
maar vooral de CVP Cnog altijd de par
tij van Kerk, Koning en Kapitaal). 
De heer Sergier van het KNOK (Komi-
tee Nederlands Onderwijs en Kuituur 
te Komen) kan nu ook een audiëntie 
aanvragen met een kasteelheer uit La
ken aan de in aanbouw zijnde auto
snelweg Pec-Armentières. Dan kan Jo-
séke uit Sint-Pietersvoeren met zijn 
dertig kornuiten in Brussel aan de Pa-
leizenplaats een betoging houden on
der het motto: «Baudouin, souvlens-toi 
du chahl». Gramme zal er dan wel voor 
zorgen dat Joséke niets overkomt. 

V.D.W.L, Hove 

EUROSYSTEM 

Over het geval «Eurosystem» had Wij 
toch gespierdere kommentaar kunnen 
leveren, vooral omdat het een «juweel 
van een schandaal» betreft Elke dag 

trouwens komen nieuwe feiten aan het 
licht. Ik kan wel begrijpen dat jullie van 
«Wij» geen sensatieblad willen maken 
(alhoewel sommige lezers een tikkeltje 
politieke prikkel wel zouden apprecië
ren). Toch vind ik dat wanneer een 
aantal feiten zó duidelijk aantonen dat 
ons Belgisch systeem in zijn oude 
machthebbers grondig rot is, we die 
gegevens dan ook met toewijding in 
de verf kunnen zetten. We hebben er 
toch geen schrik van. En 't is niet om
dat het koningshuis erbij betrokken is, 
dat we moeten zwijgen??? Ik wil jullie 
even doorgeven wat ik in een Duits 
blad las (verscheen tijdens de tweede 
week van juli 1979): «Droomjacht voor 
Paola». «Een wit jacht, waarde vier mil
joen mark schonk prins Albert van Bel
gië aan zijn vrouw, prinses Paola, ter 
gelegenheid van de twintigste verjaar
dag van hun huwelijk. Het pronkstuk 
ligt in de Italiaanse haven Porto San 
Stefano. Paola doopte het «Klavertje-
vier» — het zal verder geluk brengen». 
Met geen vergrootglas kon je zo'n 
duur nieuws in onze pers lezen. 

H.D.B., Gent 

HARMONISCH 
SAMENLEVEN? 

Met de plechtige installatie van het 
«paritair komitee voor de harmonische 
koèxistentie tussen de gemeenschap
pen» IS er nieuw leven geblazen in de 
staatshervomring. Men kan zich afvra
gen wat de heren van dit komitee me
kaar nog te vertellen hebben; waarom 
zij nog maanden rond de tafel moeten 
gaan zitten in de vaste overtuiging dat 
voor hen, 21 Wijzen, eindelijk de Heili
ge Geest zou verschijnen met een mi
rakeloplossing, wardoor Vlamingen, 
Walen, Duitstaligen en Brusselaars 
harmonisch met mekaar zouden moe
ten kunnen leven...? 
Tien grote Vlaamse geesten zouden in 
dit komitee moeten omkeren wat 
reeds onomkeerbaar werd vastgelegd, 
en moeten van een drieledige hoek
steen de scherpe kanten afronden om 
deze het uitzicht te geven van tweele
digheid om hun eigen geweten te sus
sen en zo meteen ook de Vlaamse ge
meenschap in slaap te wiegen. 
Men heeft inmiddels jaren gedokterd 
om Brussel te verknoeien, Pretentieu-
se administratie, zonder hart, heeft aan 
de hoofdstad een vreemde Europese 
tint gegeven. Inmiddels werd het au
tochtone stadsleven vermoord. 

De autochtonen moeten opnieuw die 
plaats verwerven die hen toekomt. 
Elke inwijkeling moet zich kunnen ont
plooien met zijn eigen geaardheid; in 
een ongehavend klimaat . 
Staatssekretaris Vic Anciaux was aan 
deze taak begonnen, en gaf de Brus
selaar wat ruimte en zicht in zijn ver
woeste stad Nu echter ligt alles weer 
stil in handen van voornoemd nieuw 
kommunautair komitee. 
De problemen worden opnieuw be
handeld in een kommissie waar alleen 
boekentaal gesproken wordt. Brussel, 
wanneer mag je echt weer herleven? 
A.D.B-Lennik 

LEO MET DE ORCHIDEE 

Leo met de orchidee heeft ontslag ge
nomen als gemeenteraadslid in Ede-
gem. Hopelijk komt hij nu niet in finan
ciële nood te verkeren? Het is maar 
best ook dat hij het heeft afgetrapt 
want de Edegemenaars zagen hem 
toch praktisch nooit op een gemeente
raad. Met hem ging het toch immers 
anders worden omdat mensen belang
rijk zijn? ledere dag een beetje slech
ter... 
Leo zal zich zeker in het politieke leven 
niet vervelen als voorzitter van de nog 
altijd unitair denkende CVP, Belz parle
mentslid, Euro-afgevaardigde in het Eu
ropese circus van Straatsburg, prof 
aan een unief waar de CVP vrij de stu
denten kan manipuleren, goed be
vriend met de Beierse fascistoïde füh-
rer F.J. Strauss enz... 
Oote pieten zoals Leo misbruiken ge
meenteraadsverkiezingen als een per
soonlijke populariteitstest. Schijnheili
ge partijen, gelijk de CVP er één is, ma
nipuleren daar de bevolking door 
atraktietenten op te zetten waar dan 
hun arrivistische kopmannen gelijk 
Mosselmans hun bakkes even laten 
zien en den braven burger veel belo
ven maar weinig geven. Kijk naar mijn 
woorden maar let niet op mijn daden 
nietwaar Leo!! 

Gevaarlijk wordt het als zo een 
reaktionair openlijk misbruik kan ma
ken van het katolieke onderwijs. 
Leve de demokratie, maar owé als de 
CVP ooit de meerderheid haalt in 
Vlaanderen. Dan beleven we terug 
toestanden gelijk in de duistere middel
eeuwen en zijn de vrouwen enkel 
goed voor de 3 K's nl. kerk, kinderen 
en keuken. 

V.D.W.L-Hove 
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EERBIED IN DE VOER 

De Bond der Vlamingen van Oost-Bel-
gië eist van minister Gramme, die zo 
pas met weinig moreel gezag opriep 
tot wederzijdse eerbied in de Voer
streek: 
— dat hij met klem zijn persoonlijke 
eerbied voor de Vlaamse Voerstreek, 
deel van Limburg en van Vlaanderen, 
zou verkondigen; 
— dat hij zijn boezemvriend, Albert 
Baltus (oud PSC-senator van Aubel), 
zou aansporen op te houden met sim-
patie-betuigingen tegenover de bende-
Happart; 
— dat hij zijn «poulain» J.L Xhonneux 
(Remersdaal), zou beletten nog langer 
leugens en laster omtrent de Vlaamse 
Voerstreek te gaan verkopen op de 
«Conférences des communes ethni-
ques de langue frangaise» (zo pas te 
Delémont in Zwitsers Jura); 
— dat hij zijn vrienden, franskiljons van 
de Voerstreek, zou verplichten met 
voltallige gemeenteraad van Voeren 
een motie goed te keuren om «alle ge
weld in de Voerdorpen te veroorde
len». 

J.G., Morenet 

KOMEN 
Het geval met de school te Komen is 
weer eens het zoveelste bewijs dat de 
Vlamingen van de Belgische staat 
mets te verwachten hebben 150 jaar 
lang vernederd, verdrukt en zelfs ge-
terrorizeerd is meer dan genoeg ge
weest BELGIË? Nee bedankt! 

Limburgs 
Universitair 

Centrum 
Wiskunde 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Biologie 
Geneeskunde 
Tandheelkunde 

• introduktieweek voor nieuwe 
studenten: van m a a n d a g 24 sep
tember tot vrijdag 28 september e.k. 
• een brochure «handleiding stu
dievaardigheden» wordt bij de in
schrijving overhandigd. 
• «vademecum-wiskunde» ter be
geleiding van de studenten schei
kunde, biologie, geneeskunde en 
tandheelkunde. 
• mogelijkheid om handvaardig

heid, handvastheid en ruimtelijk 
gezichtsvermogen te testen voor 
studenten tandheelkunde. 
• brochure in verband met socia
le studentenvoorzieningen en be
geleiding i.v.m. huisvestingsmoge-
lij kheden 

— Inschrijvingen: alle werkdagen 
(ook op zaterdag) van maandag 
3 tot en met zaterdag 15 september 
e.k. van 9 u. tot 12 u. 

— Informatie: universitaire cam
pus te Diepenbeek (tel. 011-22.99.61) 

Kandidaatsopleiding uitgebouwd binnen een werkcampus 
met doorstroming naar de andere universitaire 

instellingen in Vlaanderen. 
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De regering en Komen 
De weigering van de Waalse minister van 
nationale opvoeding Hoyaux om in te gaan 
op vraag van Vlaamse ouders te Komen tot 
oprichting van een Vlaamse lagere school, is 
veel meer dan een incident. Het is een over
tuigende illustratie van de wijze waarop nog 
steeds in België een politiek van twee maten 
en gewichten wordt gevoerd. En het werpt 
een schril licht op de houding en de bedoe
lingen van een regering, die beweert de com
munauta i re spanningen te zullen oplossen. 
Het heeft niet de minste zin, ook m a a r één 
woord te verslijten aan de juridische spits
vondigheden van minister Hoyaux. De 
Vlaamse ouders te Komen hebben zoniet het 
wettelijk, m a a r daarenboven ook het moreel 
recht volkomen op hun hand. 
Voor de eerste maal sedert de wet van 1963 
dat Vlaamse ouders beroep doen op de faci
liteiten die hen wettelijk gewaarborgd zijn in 
een Franstalige faciliteitengemeente, wordt 
dit beroep onontvankelijk verklaard. Deze 
weigering moet gezien worden op de achter
grond van een aanta l andere feiten. Lebur-
ton heeft destijds in een handomdraai , zon
der zich te bekreunen om de letter van de 
wet en met voorbijgaan van een aantal wet
telijke schikkingen, de situatie van het 
Franstalig onderwijs in Voeren «geregeld», 
met de zwijgende instemming van zijn 
Vlaamse regeringspartners . Zopas nog heeft 
minister Ramaeckers, met instemming van 
de hele regering Martens, het groen licht ge
geven voor de Franstalige school te Linke

beek, ondanks het feit dat hij daarvoor over 
de punten en de komma's heen moest lezen. 
Franstalig onderwijs in Voeren en in Linke
beek: het kan allemaal, wet of geen wet. 
Maar de billijke eis van Vlaamse ouders te 
Komen: dat kan, volgens minister Hoyaux, 
helemaal niet door de beugel. 
Hoe is een gesprek mogelijk met par tners 
die niet alleen een andere taal, m a a r tevens 
ook totaal andere normen en rechtsopvat
tingen hanteren? Inzake Voeren en Linke
beek eisen — en krijgen — de Franstaligen 
hun zin, zonder acht te slaan op de wet. Maar 
inzake Komen wordt het allerlaatste kom-
maatje van de wet ingeroepen om een «njet» 
te kunnen formuleren. 

Dat de hele regering, inclusief al h a a r 
Vlaamse excellenties én eerste-minister 
Martens, een week na de verklar ing van 
Hoyaux nog geen taal of teken heeft gege
ven, is een veeg teken. De klok tikt verder en 
1 september — de dag waarop de Vlaamse 
school te Komen zou moeten beginnen — is 
vlakbij. — De tijd die thans moedwillig wordt 
verloren, zal straks waarschijnlijk worden 
ingeroepen om te betogen dat het materieel 
in ieder geval niet meer mogelijk was, het 
nieuwe schooljaar te halen... 
De houding van de regering inzake Hoyaux 
her innert aan de houding van dezelfde rege
ring, vlak vóór het reces, inzake de Happart
provocatie van minister Gramme. Ook toen 
zijn Martens en met hem de Vlaamse rege

ringspartijen, gevlucht in de onverantwoor
delijkheid. 
Het tijdverlies, de duidelijke kwade wil en de 
vlucht voor de verantwoordelijkheid zet de 
Vlamingen te Komen inmiddels er toe aan, 
te overwegen om te starten met een vrije 
school, gedragen door de vrijwillige inspan
ning van de Vlaamse gemeenschap. Hun 
houding is begrijpelijk. Dit is echter geen op
lossing voor het fundamenteel probleem: het 
zou totaal onaanvaardbaar zijn, dat de Vla
mingen tweemaal moeten betalen. Een eer
ste maal verplicht voor Frans onderwijs in 
Vlaamse gemeenten en een tweede maal 
vrijwillig voor de Vlaamse tegenhanger er
van. 
Dit is een zaak voor de regering. Men mag 
h a a r niet de mogelijkheid bieden, de politiek 
van twee maten en gewichten straffeloos 
verder te zetten. 
Inmiddels dient de vraag gesteld of Vlaan
deren nog tien, twintig, dertig jaar op dezelf
de wijze moet voortmodderen en voortvech-
ten. Een Vlaamse staat, vanuit de volheid 
van zijn soevereine autonomie, zou andere 
en efficiënter middelen hebben om zich en 
de Vlamingen te doen respekteren, ook in de 
randgebieden! 
En ten overvloede moet nog maa r eens, ten 
overvloede, gewezen worden op de slechte 
oneindigheid van Hertoginnedal 1963: een 
hypoteek die de jongste jaren h a a r loden ge
wicht steeds zwaarder heeft laten voelen. 

tvo 

Minder belastingen door 
een goed federalisme 
Er zijn dingen die de Vlaams
gezinden zeer goed begrijpen 
b.v. dat, als wij de Walen 
vandaag tot in Vilvoorde wel
kom heten, zij morgen Meche-
len opeisen. Dat ziet men in
derdaad op de kaart. Er is 
echter één ding dat de meeste 
Vlaamsgezinden nog niet vol
doende begrepen hebben, nl. 
«wat er met hun geld omgaat». 
Nochtans is dat zeer begrijp
baar te maken en zal ook de 
niet-strijdende Vlaming er zich 
voor interesseren. 

WIJ dagen een van onze Vlaamse uni
versiteiten uit om een studiecentrum 
op te richten met de opdracht te becij
feren wat aan de schatplichtige Vlaam
se gemeenschap in het verleden ont
roofd werd sedert het ongeluksjaar 
1830 Naast de financiële gevolgen van 
vele andere mistoestanden ware bv 
te onderzoeken 

— Hoeveel betaalde de Vlaamse 
melkkoe te veel omdat tientallen jaren 
lang het belastingstelsel voordeliger 
was voor de Waalse grootindustrie en 
nadeliger voor de landbouw"? Is de be
wering juist dat van 1830 tot 1914 Wal
lonië 12 miljard goudfrank in de staats
kas stortte, Vlaanderen 18 miljard' 

— Hoeveel werden de Vlamingen te 
kort gedaan door de relatief hogere 
onderwijskosten in Wallonië, de rela
tief hogere bezetting van bestuur en 
gerecht' 

100 frank 

voor een Vlaming, 

130 voor een Waal 

— Welke IS de optelsom van de profij
ten die de Frankofonen te beurt vielen 
omdat ZIJ de meeste hogere over-
heidsbetrekkingen bezetten' Nu nog 
zijn er in het rentenierende Wallonië 
meer «hoge inkomens» dan in Vlaan
deren 

— Hoe becijfert men in geld de IJzer-
bloedtol van 80 % die Vlaanderen aan 
België bracht in Wereldoorlog I ' 

— Hoe becijfert men het verlies dat 
ons volk leed vanwege de velen die te 
Brussel en in Wallonië minderwaardige 
arbeid moesten verrichten «toenmaals 
als gastarbeiders - sales Flamins», in 
plaats van goed betaald werk in eigen 
streek' 

— Hoeveel kostten de «arbeidstrei-
nen» en de «weekabonnementen» om 
de Vlaamse knechten aan te voeren 
voor de Waalse meesters' 

Het geld van de 

Vlamingen nu 
Vlaanderen heeft mede de miljarden 
betaald die er nodig waren om Brussel 
te maken tot wat het geworden is de 
meest gecentralizeerde en best uitge
ruste hoofdstad van een unitaire staat 
Onomkeerbaar is deze verworven
heid ZIJ IS af te lezen uit de grote bou
levards, het staal en beton en het 
spoorwegnet, metro, autowegen en 
goevernementele buildings Zij heeft 
de onbewoonbaarheid van vele wijken 
als gevoelig en de eruit volgende kolo-
nizering van Vlaams hinterland 
En nu Vlaanderen dit alles heeft be
taald krijgt het als enig merci «heraus» 
Vlaams parlement en Vlaamse Over
heid zouden in een «federaal» België 
uit Brussel worden verbannen Wij mo
gen dan om «Vlaamse Staat» te spelen 
er opnieuw miljarden tegen aangooien 
om een zgn «Vlaamse hoofdstad» uit 
te rusten 

Vlaanderen werd schatplichtig in 1830, 
erger dan een veroverd en gean
nexeerd generaliteitsland Nogmaals, 
WIJ dagen Vlaamse historici, ekonomis-
ten en fiskalisten uit om de faktuur op 
te maken en wij dagen de Vlaamse 
Bewegers uit om ze te prezenteren 
echter niet met de hoop ze betaald te 
krijgen want dan zouden generaties 

frankofonen aan ons schatplichtig 
moeten gemaakt worden En wij willen 
de kinderen met belasten met de zon
den van hun ouders (wat sommige vol
keren wel deden na Wereldoorlog 10 
WIJ moeten de verwende frankofone 
kinderen wel eens attenteren op de 
zonden van hun voorgeslacht 

Er IS de jongste tijd gelukkig reeds ge
noeg Vlaamse bewijs-literatuur ver
schenen, vol cijfers, om aan te tonen 
dat Vlaanderen met 60 % van de be
volking ook nu nog het kind blijft van 
de Belgische rekening 

Moeten wij het steenkool- en staaldos-
sier samenvatten' Moeten wij telkens 
opnieuw de bitterheid opbrengen voor 
onze achterstelling inzakere hogere en 
meer Franse betrekkingen in bestuur, 
magistratuur en strijdkrachten' Wie 
becijfert Cin geld) wat de bevoordeling 
van Wallonië door het infrastruktuur-
plan Mathot ons kost' 

Ware het met aangewezen dat onze 
Vlaamse staatslieden al deze stukken 
in hun dossier zouden hebben bij ieder 
«communautair» gesprek en deze 
stukken het eerst op tafel zouden leg
gen' 

Bij een slechte 

federalizering 
Federalisme is een middel, geen doel 
Het doel van de Vlaamse Beweging is 
Vlaamse welvaart en welzijn en het 
middel kan verder liggen dan een dis-
kutabele gewestvorming met dne en 
een relatieve kulturalizering met twee 
Om aan de Walen meer te geven dan 
hun volgens hun inbreng toekomt, 
heett men bij de procentuele bepaling 
van de dotaties er de oppervlakte bij-
gesleurd Inderdaad met zijn onbe
woonde Ardense wouden heeft Wallo
nië een grote oppervlakte Veronder
stel dat men op zulke voet een regio-
nalizering b v in Algerije zou doorvoe
ren, hoe zwaar zou dan het meest 
uitgestrekte zuidelijk gedeelte ervan, 
dat Sahara is, met doorwegen' Dus 
nonsens 

De uitkomst liegt er met om De Vla
mingen vormen 61,2 % van de bevol
king ('t IS toch om de mensen dat het 
gaat) als wij 20 % Vlamingen voor 

Brussel aanvaarden, wat te weinig is 
Met 61,2 % van de mensen ontvangen 
WIJ nu voor de kulturele materies (be
groting 1978) 58 % en volgens de do-
daties 54 % (dus minder dan nu) Het 
Vlaams gewest ontvangt 51,8 % met 
56 % van de bevolking Dat komt er zo 
ongeveer op neer dat voor iedere ge-
regionalizeerde 100 f r die een Vlaming 
krijgt, een Waal 130 fr ontvangt 

Schatpijchtigen 
De financiële aspekten van iedere 
staatshervorming moeten het belang
rijkste stuk in het dossier zijn 

Dat de Vlamingen relatief te veel belas
tingen betalen deert wellicht de beter 
gesitueerde Vlaming minder Zij kun
nen er trots op gaan de leden te leve« 

ren van een Vlaams Parlement en uit 
hun midden worden hoge Vlaamse 
overheidspersonen gerekruteerd 
Deze blijvende schatplichtigheid deert 
echter wel de gewone Vlaamse man 
Ook via de Sociale Zekerheid verliest 
hij minstens 10 miljard 's jaars 
Als ik de Vlaamse Beweging in haar 
ontstaan, haar verleden en heden nog 
begrijp was het met zozeer een strijd 
van overwegend burgerlijke Vlamin
gen maar vooral een strijd voor ons 
volk als geheel, om te beginnen voor 
de gewone Vlaamse mensen 
«Minder belastingen door goed federa
lisme» IS geen demagogische slogan 
maar een primordiale politieke must' 

Maurice Van Haegendoren 
Oud VU-senator 
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de week van G ^ 

Grote werken 

regionalizeren 
In een brief aan het Centrum 
voor Politieke, Ekonomische en 
Sociale Studies stelt oud-minis-
ter De Saeger dat hij voorstan
der is van een zo ruim mogelijke 
regionalizering ook van grote 
struktuurwerken «die immers als 
nationale materies konfl iktstof 
op nationaal vlak inhouden.» 

Ook persoonsgebonden mate
ries wil de oud-CVP-minister zo
veel mogelijk spl i tsen: bescher
ming van de etische grondslagen 
van de kuituur, algemene kle-
mentiemaatregelen tot oplossing 
van de naweeën van de oorlog en 
de ontwikkelingssamenwerking 

die thans nog steeds oorzaak 
van permanente spanningen zijn 
tussen de gemeenschappen. Wat 
het openbaar vervoer betreft is 
hij voorstander van behoud van 
de eenheidsstruktuur met dien 
verstande dat grotere inspraak 
aan de gewesten wordt verleend 
met regionalizering van uitvoe
ring, beheer en onderhoud in af
wachting van een Europese op
lossing. 

In feite vertelt de oud-minister 
niets nieuws; zeker niet aan de 
Vlaamsnationalisten. De Saeger 
is ook een van die late bekeerlin
gen, zoals bv. zijn vroegere par
t i jvoorzit ter Houben. Maar in de 
hemel is er meer vreugde om een 
bekeerde zondaar dan om tien 
rechtvaardigen» 

Doel, 
taaidekreten... 
In een schri jven aan de pers 
vestigde gewezen kamerlid 
Nelly Maes de aandacht op de 
niet-toepassing van het taalde-
kreet-Vandezande. «Verwijzend 
naar een brief van het ministe
rie van Sociale Voorzorg als 
antwoord op een vraag van VU-
senator Vandezande, vernemen 
wij dat er inderdaad vanwege 
drie bouwondernemingen te 
Doel overtredingen van het de
kreet zijn geweest. Dit gaf aan
leiding tot waarschuwingen van 
de betrokken instanties door 
de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht en het ministerie van 
Tewerkstell ing en Arbeid. 
Steeds volgens dit antwoord 

zouden thans de wetteli jk voor
geschreven akten en beschei
den van de betrokken onderne
mingen in het Nederlands zijn 
opgesteld. Tevens werden de 
anderstalige kaderleden die in
stonden voor de mondelinge 
sociale betrekkingen door Ne
derlandssprekenden vervan
gen.» 

... milieu 
Mevrouw Nelly Maes beperkt 
zich echter niet tot de taalas-
pekten van de bedri jvigheid te 
Doel. Ze onderstreept dat men 
zich verder verzet tegen een 
vierde kerncentrale en tegen 
diegenen die de alsnog stil le 
wens koesteren er nog een vijf
de te bouwen! Tot nog toe 

staan de VU-mandatarissen al
leen in hun verzet, al weten ze 
zich geruggesteund door alle 
verdedigers van het leefmilieu 
in het Waasland en daarbuiten. 
Dat bleek uit de suksesvolle 
betoging op 2 juni j l . ook al liet 
CVP-kamerlid Miet Smet, ge
wezen voorzitster van de mi
lieugroep ABLLO, zich op een 
perskonferentie smalend uit 
over de VU-deelneming aan de 
protestbeweging. Zi j en de 
CVP vonden de betoging niet 
• opportuun»! Opportuun of 
filet, de VU-mandatarissen heb
ben tenminste de moed en hun 
overtuiging. Al te veel polit ie-
kers zien hun optreden puur als 
stemmenronselari j . Tot zover 
dit schri jven. De houding van 
de Wase CVP getuigt eens te 
meer van kleingeestigheid en 
afgunst. Haar schimpscheuten 
vallen op haar terug. De VU zal 
voort ageren tegen de milieu
verloedering te Doel. 

Geen twee maten 
en twee gewichten 
«Reeds jaren ondervinden de 
Vlamingen in de Voer dat de eni
ge doeltreffende verfransings-
machine werkt via het facil i tei
tensysteem en vooral dan op het 
vlak van het onderwijs. 
De toegevingen desti jds gedaan 
door Uw voorgangers Vermeylen 
e.a. hebben het door de franstali-
gen op gang gezette en vanuit 
Brussel en Wallonië gesteunde 
onwettige franstalig onderwijs-
net in de Voer gelegalizeerd en 
gehonoreerd. Protesten daarte
gen werden afgewimpeld omdat, 
zo luidde het, het wederkerig-
heidsprinciep gold in Komen en 
Moeskroen en andere taalgrens
gemeenten. 
Van wederkerigheid kwam ech
ter weinig of niets in huis, daar de 
Vlamingen zich naar onzalige ge
woontes overal aanpassen. 
Nu echter in Komen en Moes
kroen meer dan voldoende ou
ders van hetzelfde recht wil len 
gebruik maken verschuilt Uw 
franstalige kollega zich achter 
drogredenen om aan Vlaamse 
kinderen te ontzeggen wat al ja
ren aan franstaligen o.m. in de 
Voer werd toegekend. 
Hier past van uwentwege. Mi jn
heer de Minister, maar één ant
woord : van nederlandstalige zi j
de geen geld meer voor de frans
talige scholen in de Voer zolang 
de toestand in Komen en Moes
kroen ten voordele van de 
Vlaamse kinderen niet geregeld 
is.» 

De geknackte vrijheid 
De lankmoedigheid en de onverschilligheid waarmee de hele pers het geding VdB-
Knack en de veroordeling van het weekblad over haar hoofd heeft laten gaan, is nau
welijks te begrijpen. 

Knack werd, in eerste instantie dan toch reeds, veroordeeld omdat het weigerde, de 
omvangrijke zogenaamde «rechten op antwoord» van de minister van landsverdedi
ging integraal op te nemen. Door deze weigering stelde Knack nochtans een daad, die 
de vrijheid en de onafhankelijkheid van de hele pers ten goede moet komen. Dat al
leen «De Standaard» en «De Morgen» het de moeite waard gevonden hebben om hun 
konfrater bij te vallen, is beslist geen eer voor het schrijvende gilde. 
De wettelijke beschikkingen in dit land geven een zeer ruime armslag aan wie gebruik 
wil maken van het «recht op antwoord». Het volstaat praktisch dat iemands naam 
wordt vernoemd in een publikatie, opdat die iemand het recht krijgt om te repliceren in 
een tekst die tweemaal zo lang is als de oorspronkelijke. 

Dat de wet dergelijke grote ruimte laat, heeft zijn goede kanten. De pers is allesbehal
ve alleswetend. Haar macht tegenover de enkeling, de eenzame burger, is zo groot 
dat er paal en perk moet aan gesteld worden. 

In het geval Van den Boeynants liggen de zaken echter net andersom. Hier is er geen 
sprake van de enkeling, de eenzame burger die zonder verweer overgeleverd is aan 
een gewetenloos journaille. Onze eeuwigdurende minister van landsverdediging be
schikt over een aantal middelen en mogelijkheden, waarvan de journalist alleen maar 
kan dromen. Hij kan zijn beleid verduidelijken en verdedigen in het parlement, hij kan 

perskonferenties geven, hij heeft radio en tv te zijner beschikking om via een rege
ringsmededeling alle puntjes op alle gewenste i's te zetten. Enzovoort... 

Van den Boeynants heeft een systeem ontwikkeld dat van het «recht op antwoord» 
een karikatuur maakt en dat dit recht doet verkeren in onrecht Op zijn kabinet zitten 
een paar knapen met de uitsluitende opdracht, de pers door te pluizen en te zorgen 
voor een «recht op antwoord», telkens wanneer de naam Van den Boeynants anders 
dan in wierookwolken gehuld voorkomt in een artikel Een «recht op antwoord» dat 
dubbelzo lang is als het oorspronkelijke stuk: lang genoeg om de vis te verzuipen, om 
in het franje te vluchten, om met een wijde boog rond de kern van de zaak heen te 
schrijven. 

Of De Nolf en Verleyen — de uitgever en de hoofdredakteur van Knack — al dan niet 
een vlekkeloos strafregister hebben, is van ondergeschikt belang in een land waar 
heel veel schoelies vlekkeloos en heel veel fatsoenlijke burgers bevlekt zijn. 
Het geding VdB-Knack is veel meer dan de voorbijgaande rel tussen een schrijver en 
zijn onderwerp. Het bewijst dat wettelijkheid kan verkeren in het tegendeel en dat het 
recht op antwoord kan omslaan in het recht om eender wat — en desnoods de on
waarheid — te doen publiceren en de pers monddood te maken. 
De geknackte vrijheid... 

dio Genas 

WIJ 4 30 AUGUSTUS 1979 



OMZ^ W€R€LD 

Een uitgave 

van de 

Vlaams-nationale 

Studiedienst Bloedig Iers hoogtepunt 
De aanslag op Lord IVlountbatten 
(in feite heette de familie von Bat-
tenberg doch verengelste ze haar 
naam bij het begin van de eerste 
wereldoorlog evenals trouwens 
de koninklijke familie, die haar fa
milienaam «House of Hannover» 
eveneens verengelste met «Hou
se of Windsor») betekent gezien 
de rang, de faam en de nauwe 
bloedverwantschap met het Britse 
vorstenhuis een dramatisch hoog
tepunt in de latente burgeroorlog 
in Noord-lerland. Toeval of niet, 
maar op dezelfde dag van de aan
slag op Mountbatten werd d e ' 
zwaarste klap aan het Britse be
zettingsleger in Ulster sinds het 
begin van de krisis toegebracht: 
vlak bij de grens met de Ierse re-
publiel< werden 18 Britse soldaten 
gedood bij een 'bomontploffing. 
Een hengelaar, die in de nabijheid 
zijn hobby beoefende werd door 
de Britten voor een terrorist ge
houden en neergeschoten... 
Deze aanslagen komen bijna on
middellijk na de aankondiging door 
het IRA (Irish Republican Army) 
en door de afgescheurde vleugel 
de INLA (Irish Nationalist Libera
tion Army) dat het Iers onder
gronds verzet een nieuwe faze in 

de strijd tegen de bezetter zal be
ginnen. Terloops: ook de ETA kon
digt een verscherping van de strijd 
tegen Spanje aan. 
Het wordt dus menens De dood 
van Mountbatten (zowat een 
nationale oorlogsheld in Groot-
Brittannië) veroorzaakte uiteraard 
een schok in gans het Verenigd 
Koninkrijk. Men moet in de huid 
van de doorsnee-Brit kruipen om 
enig idee te hebben van de reaktie 
in de openbare mening. Tegen
over de verbijstering, die in woede 
dreigt om te slaan, valt te hopen 
dat de Britse regenng niet ondoor
dacht zal optreden tegen de Ul-
sterse bevolking, gestuwd door 
een drang naar wraak. Ook al had 
Mountbatten rechtsteeks niets 
met het Ulster-drama te maken, de 
keuze van zijn persoon wijst er op 
dat IRA, INLA en Sin Fein aan het 
einde van hun geduld zijn geko
men, nadat volslagen immobilisme 
sinds jaren het voornaamste ken
merk van de Britse houding in Ul
ster IS geweest. Zo kan het inder
daad met verder: Londen en de Ul-
sterse orangisten zullen zich nu 
vrij vlug moeten neerleggen bij of
wel de onafhankelijkheid van Ul
ster (het vertrek van het bezet

tingsleger is in dit verband de 
voornaamste eis van de Ierse ka-
tolieken) ofwel bij een associatie, 
voorbode van aansluiting, bij de 
Republiek. Wil de burgeroorlog in 
Ulster niet ontaarden in een nog 
bloediger chaos dan moet de Brit
se regering deze keer alles op ha

ren en snaren zetten om eindelijk 
uit de politieke impasse te gera
ken Zoniet gaan we naar een re
gelrechte oorlog, waarbij noch 
Londen noch Dublin hun afwach
tende houding kunnen voortzet
ten. Het is in Ulster thans werkelijk 
minder dan vijf voor twaalf. 

Valse 
beschuldiging 
In Nederland-
Het verslag van de parlementaire 
kommissie over haar onderzoek 
naar de oorlogsgedragingen van 
de vooraanstaande Nederlandse 
politicus Aantjes, gewezen krls-
ten-demokratische fraktlevoor-
zitter In de Tweede Kamer komt 
neer op de totale ineerherstelling 

• van de betrokkene en Is meteen 
vernietigend voor de nu al be
ruchte direkteur van het Rijksin
stituut voor Oorlogsdokumenta-
tle dr. De Jong. Deze koppen
sneller had beweerd dat Aantjes 
lid van de SS was geweest en be
waker in een strafkamp. 

Daaruit konkludeerde men dat 
Aantjes zijn staatsburgerschap 
had verloren en dus niet meer In 
aanmerking kwam voor politieke 
funkties. Zonder de reaktie van 
premier Van Agt af te wachten 
snelde De Jong naar de media 
met dit sensationeel nieuws. De 
Nederlandse tv zond met wellust 
drie keer naeen het bericht ult„ 

Aantjes nam uit al zijn funkties 
ontslag. Zijn carrière leek gebro
ken. 
Nu staat vast dat Aantjes alleen 
bij de SS ging om te ontsnappen 
aan deportatie en niet uit overtui
ging. Bovendien was hij geens
zins bewaker In een strafkamp 
geweest doch zat hij er als ge
vangene! 

...en in België 
Deze onfrisse zaak bewijst eens 
te meer hoe lichtvaardig met de 
reputatie en het naakte bestaan 
van velen werd omgesprongen. 
Ook bij ons vierden onrechtvaar
digheid en lichtzinnigheid waar
mee «schuldigen» aan de lopen
de band werden gemaakt, hoog
tij. Duizenden werden aldus on
schuldig politiek en burgerlijk 
dood verklaard. In het pleidooi 
voor amnestie wordt met dit 
nochtans zeer belangrijke aspekt 
weinig of geen rekening gehou
den. Het gaat niet om de sociale 
gevolgen van de repressie alleen 
maar ook om de rechtvaardig
heid zonder meer. 
Daarom meer dan ooit: amnestie! 

Vlaams-Nederlandse 
radiozender 
In Waalse middens heerst een 
zekere ontevredenheid na het 
bekend worden van de mogelijk
heid dat in het zuiden van Neder
land een Vlaams-Nederlandse 
radiozender zou aktief worden. 

Meer bepaald te Maastricht. Dit 
opzet kadert In het plan tot een 
versteviging en uitbreiding van 
de kulturele integratie tussen 
Vlaanderen en Nederland. Ande
re uitingen daarvan zijn de plan
nen tot de oprichting van een 
Belgisch (Vlaams) Huls In Neder
land en een Nederlands Huis In 
België. Een derde punt is ten 
slotte het ontwerpverdrag voor 
een Taalunie tussen belde lan
den. 

De Franstallgen hebben voor 
deze Initiatieven weinig begrip, 
Integendeel ze zijn tegen. Een der 
«argumenten» luidt dat door 
deze initiatieven de soevereini
teit van de staat aangetast wordt. 

En dat in een tijd van Europese 
Integratie, die slechts kan slagen 
wanneer de lidstaten een gedeel
te van hun soevereiniteit aan de 
Europese statenbond overma
ken. 

Overigens gaat de kulturele Inte
gratie met Nederland de Walen 
geen snars aan. Wij bemoeien 
ons ook niet met hun kulturele 
bestrevingen. 

Nelly Maes in 
Nationale 
Schoolpakt-
kommissie 
Het Partijbestuur van de Volks
unie heeft Nelly Maes benoemd 
als lid van de Nationale School-
paktkommissle. 

Samen met Hugo Schlltz en M. 
Coppleters vertegenwoordigt zij 
er de VU. " 

M. Coppieters en Nelly Maes zijn 
de enige Waaslanders in deze 
belangrijke kommissie. 

Nelly Maes Is er tevens het enige 
vrouwelijk lid. 

VU-protest tegen Koerdenvervolging 
Na het aan de macht komen van 
de Ayatollah Khomeiny in Iran 
heeft de Koerdische Demokrati-
sche Partij o.\.v. Sekretaris-Gene-
raal Dr. Kasimlu haar autonomie-
els voor het Koerdische gebied 
van Iran opnieuw bekendge
maakt. 
Dit programma, voorbereid te 
Parijs door Koerdische vooraan

staanden, tijdens hun balling
schap onder het bewind van Sjah 
Mohammed RIda Pahlevy werd 
ter diskussie door de nieuwe 
machthebbers aanvaard. 

In augustus j.l. werden de 75 le
den van de nieuwe Iraanse 
grondwetgevende vergadering 
door de bevolking verkozen. Op 

19 augustus 1979 werden alle 
Koerdische leden echter ontsla
gen en de Koerdische Demokra-
tische Partij buiten de wet ge
steld. Verschillende Koerdische 
vooraanstaanden werden neer
geschoten. 

Tegen deze diktatorlale machts
greep en schending van de vol
keren- en mensenrechten zal de 
Volksunie bij de Ambassadeur 
van Iran tussenbeide komen. 

Koninkrijk België - Ministerie van Financiën 

10% LENING 1979-1988 
RENTE. — 10% 's j aars vanaf 19 september 1979. 
EFFEKTEN. — Toonderobligaties van 5.000,10.000,25.000,50.000,100.000 en 500.000 frank. De cou
pures van 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd. 
AFLOSSING. - Uitsluitend door terugkoop. 
TERUGBETALINGSPRIJS. — Tegen het pari op de eindvervaldag van 19 september 1988. 
UITGIFTEPRUS. - 100,25 %. 
OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd. 

INSCHRIJVING 

Van m a a n d a g 3 tot d insdag 18 september 1979 

Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld. 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van België en bij 
de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële instellin
gen van de openbare sektor en spaarkassen. 

De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving. 

Brussel, 27 augustus 1979. 

G. GEENS 
De Minister van Financiën 

ADVERTENTIE 
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De Unicef-elpee 
is uit! 

In dit «Jaar van het Kind» kon het 
niet anders dan dat Unicef — de 
organizatie van de Verenigde Na
ties die zich bezighoudt met wel 
en wee van de kinderen — op 
haar beurt een daadwerkelijke 
aktie op touw zou zetten. Dit ge
beurde reeds begin januari 79 
met een groots opgezet show-
spektakel in de zaal van de Alge
mene Vergadering van de UNO 
te New York. De pientere Robert 
Stigwood stond er met zijn suk-
sesvolle organizatie en platen-
merk borg voor een degelijk pro
gramma dat vooral eigen arties
ten naar voren bracht, en ze met
een wat extra televisie en publici
teit bezorgde. Deze artiesten 
stonden ook élk een nummer af, 
en zoals te verwachten werden 
«Too much heaven» van de Bee 
Gees, «Chiquitita» van Abba en 
«Do you think I'm sexy» door Rod 
Stewart elk achtereenvolgens 
wereldtoppers. Het meer rustige 
werk van Olivia Newton-John, 
Bee-Gee-broertje Andy Gibb, en 
het ouwertje «Rhymes and Rea
sons» van John Denver geraak-

Proteus 
door 
Morris West 
Er wordt steeds met belangstelling 
uitgekeken naar eeen nieuw boek 
van de Australische suksesschrij-
ver Morris West. O.m. twee boe
ken vestigden zijn faam nl. «De 
Advokaat van de Duivel» en «In de 
schoenen van de Visser». Beide 
romans spelen zich af in Italiè, de 
laatste heeft echter een internatio
nale epiloog. 

Dit is ook zo in «Proteus», het ver
haal van selfmademan en hoofd 
van een Amerikaans zakenimpe-
rium John Spada. Naast zijn zaken 
leidt hij ook een door hem opge
richte, ondergrondse beweging te
gen verdrukking en geweld. Hier
mee pikt Morris West in op het 
groeiend probleem van het ge
weld en van de schending van de 
mensenrechten, meer speciaal in 
Argentinië. President-generaal Vi-
dela en kornuiten zullen weinig in
genomen zijn met dit boeiend 
pamflet tegen hun diktatuur. Mor
ris West doet er geen doekjes 
rond en beschrijft suggestief hoe 
laag een despotisch bewind kan 
vallen in de strijd tegen zijn tegen
standers. 

De twee derden van deze roman 
zijn uitermate boeiend (wat heel 
wat zegt in een tijd dat het avontu
renromans en thrillers «regent»), 
het slotgedeelte vinden we minder 
overtuigend, ook omdat de schrij
ver zich hier niet zo sterk aan fei
ten kan houden als in het vooraf
gaande gedeelte. Men kan dit slot 
wel beschouwen als het idealisti
sche luik in een tendensroman, 
maar overtuigen doet het niet. 
Daarmee wil dan echter in niets af
breuk gedaan worden van het 
grootste gedeelte van dit boek, 
waarin o.m. de schrijver eens te 
meer zijn vermogen demon
streert, om een beklemmende 
sfeer op te roepen, zonder daarbij 
de grote registers uit te trekken. 
Het is een boek dat men in één 
adem uitleest of toch zo vlug mo
gelijk omwille van de nooit aflaten
de spanning. 

Uitgeverij J.H. Gottmer, Postbus 555 -
2003 RN Harlem. Prijs: 29,90 f. 

ten hierbij wat op de achtergrond 
maar blijven een waardevolle bij
drage tot dit werk én een mooi 
gebaar. De elpee met al deze 
nummers heet «A gift of song» 
(Polydor nr. 2335214) en is zoals 
verwacht vlekkeloos geprodu-
ced. Spijtig genoeg zijn de bijdra
gen van ondermeer «The Fonz» 
Winkler té kort geknipt en komt 
te weinig van het gebeuren met 
kinderen op de planken naar vo
ren. Een vooral muzikale bijdrage 
dus, met een 4-tal van de betere 
disco-hits die op zijn minst bij ver-
zamelplaten horen. 

En voor 335 fr. geef je met «A 
gift of song» je bijdrage voor de 
kleinen in de derde wereld. En nu 
vooral voor Zuidoost-Azië, waar 
de nood groot is. Fantast-producer Robert Stigwood met 2 Bee-Gees op zijn jacht «Amercia». 

Wie financierde Hitler '18-'33? 
Al bij al hebben we reeds een der
tigtal Hitler-biografieën «veror
berd» met als uitschieters Alan 
Bullock (die een der eerste naoor
logse biografen was), H.B. Gise-
vius, W. Maser, Joachim Fest, en 
ook een paar vooroorlogse. Ver
der zijn er de werken, die het ver
schijnsel nazisme nader belichten 
w.o. «Opkomst en ondergang van 
het Derde Rijk» van Walter Shirer. 
De Memoires van Speer brengen 
ook informatie over Hitler uit eer
ste hand. 

Het is onvermijdelijk dat naarmate 
er meer boeken over Hitler ver
schijnen, de auteurs in herhaling 
vervallen. Ze brengen wel vaak 
nieuwe gegevens aan doch de 
grote lijnen blijven. 

Op deze «regel» maakt echter het 
boek van James en Suzanne Pool 
een unieke uitzondering. Met stij
gende belangstelling volgt men 
het onderzoek naar de financiële 
bronnen, die het Hitler mogelijk 
maakten steeds meer geld te ste
ken in de organizatie en de propa
ganda, vooral in 1932 toen Duits
land vijfmaal naar de stembus 
toog. Dit boek is een belangrijke 
aanvulling bij de kennis van het 
Hitler-fenomeen. Het verzamelen 

van de gegevens moet een enorm 
werk zijn geweest. Te oordelen 
naar de oogst van volstrekt nieu
we en onbekende gegevens zijn 
de auteurs zowel Sherlock Hol
mes als benediktijn geweest bij 
het verzamelen en schiften van 
nieuwe dokumenten en vooral 
ook van de getuigenissen van nog 
levende geldschieters of hun erf
genamen en mensen uit hun om
geving die het konden weten. 
Deze geldschieters komen uit de 
onverwachtste hoeken. Sommi
gen slaagden erin, lange tijd onbe
kend te blijven, maar worden ten 
slotte toch ontmaskerd. Van dege
ne die het best gekend zijn, wor
den motief en metode van steun 
aan Hitler onthuld. 

Van automagnaat Henry Ford was 
al geweten, dat hij met Hitler sim-
patiseerde. Een portret van de dik-
tator hing in zijn bureau. Ford was 
een felle antisemiet en schreef 
een anti-joods boek, dat in een mil-
joenenoplage werd verkocht bo
ven en onder de toonbank. Bij de 
in de vesting Landsberg geschre
ven autobiografie «Mein Kampf» 
maakte Hitler dankbaar gebruik 
van Fords boek. Pas toen de jood
se gemeenschap in de States een 
boycot tegen Ford begon, besloot 

deze voortaan van openlijke steun 
aan Hitler af te zien. Ford ging ech
ter voort met geheime ondersteu
ning. 

Een andere niet-Duitse bewonde
raar was de Nederlands-Britse 
oliemagnaat Sir Henry Deterding. 
Hitler was voor Deterding de «co
ming man in Europa». De steun 
was echter niet onbaatzuchtig: 
Deterding zag inderdaad in de 
Führer de man, die hem winstge
vende oliekoncessies kon toespe
len... 

Ook Mussolini steunde, hij had er 
immers alle belang bij, een sterke 
politieke bondgenoot te hebben. 
Witrussen en de Russische kroon
pretendenten steunden eveneens. 
Verder kwam er geld van een ge
deelte van de Duitse adel (ex-kei
zer Wilhelm hoopte dat Hitler de 
monarchie zou herstellen, evenals 
de Kronprinz, die echter in diverse 
partijen steun voor zijn eigen per
soontje zocht). De Duitse staal- en 
kolenbaronnen steunden even
eens, zij het niet allemaal en niet 
evenveel en even regelmatig. Ze 
waren trouwens gewoon op meer 
dan één paard te wedden. Dan 
waren er de geheime genoot
schappen, de handels- en bankwe
reld. 

Het is logisch dat naarmate Hitler 
aan politiek gewicht toenam de 
geldstroom steeds breder en die
per werd. Op de duur deinsde Hit
ler niet voor chantage terug. Op 
de verschillende metoden om de 
partijkas, doch ook Hitlers porte
feuille, te vullen gaat het boek die
per in. Zelfs joodse zakenlui steun
den Hitler financieel, om enige 
greep op hem te krijgen. Het heeft 
hun niet het minste baat bijge
bracht. 

De auteur en zijn zuster wonen en 
werken te Cincinatti, Ohio. Hij is 
een onafhankelijk financieel advi-
zeur doch hoopt binnenkort zijn 
doctoraat in de wijsbegeerte te 
halen. Suzanne Pool studeert bin
nenkort als dr. in de wijsbegeerte 
af. 

Het boek bevat niet alleen talloze 
nieuwe gegevens, het leest ook 
zeer vlot, waardoor ook de niet-
deskundige aan zijn trekken komt. 

«»Who financed Hitler» werd ver
taald door Jan Noordermeer. Storend 
Is wel het tamelijk hoog aantal zet
fouten. 376 biz. Prijs 39,50 gulden of 
615 fr. Uitgegeven door Elsevier 
A'dam/Brussel. 

\é 

R DE LEESBRIL BEKEKEN 

Nu Maarten van Nierop overleden is, overvalt mij 
een gevoel van spijt hem de jongste jaren niet vaker 
te hebben opgezocht. De tijd en de omstandigheden 
beschikken soms wel blind en grillig over ons. Na ja
ren hartelijke omgang met deze fijne, belezen en ge
dreven man kwam een periode dat we elkaar haast 
nooit meer zagen. Dat hij zich langsom meer in dienst 
ging stellen van een aan zijn verleden ontleend 
ideeëngoed, zal hier wellicht niet vreemd aan zijn. 

Ook hij was echter een kind van de eeuw, en dus een 
man van tegenstellingen. Het precaire evenwicht tus
sen de geletterde uitgever (die heel wat jonge auteurs 

een eerste kans bood) en de hardnekkige, ietwat ou
bollige militant, is mij steeds een wonder gebleven. 
Deze man van studie (zijn taaltuinen zijn pareltjes 
van eruditie en doorleefde geleerdheid) was gefasci
neerd door de daad, tot het aktivistische toe. Maarten 
van Nierop lag met zijn tijd overhoop — en kwam er 
ook hartstochtelijk voor uit. Het solidarisme dat hij zo 
scherp beleed was uitemdelijk een vlucht uit een voor 
hem onaanvaardbare realiteit. Hij was op zijn manier 
deelachtig aan de utopische gedachte. Doch steeds 
met de innerlijke voornaamheid die zovele discipelen 
van Joris van Severen kenmerkt. Hij was een goed en 
boeiend mens. 

Henri-Floris Jespers 
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Wereldkampioen in een zetel 
De Belgische wielerl iefhebber 
keerde zondagavond ontgoo
cheld uit Valkenburg terug. 
Weer geen wereldtitel voor het 
wielerland bij uitstek. Een erg 
magere oogst zelfs. Enkel een 
zilveren plak voor de 21-jarige 
Brusselse postbode Jenny De 
Smet. Zi j eindigde eervol twee
de in een bewogen slot van 
het dameswereldkampioen
schap. 

Bij de amateurs eindigde Jan 
Bogaert als eerste Belg. Hij f i 
nishte zesde. Maar noch hij, 
noch Jan Wijnants kon in een 
boeiende finale ooit de indruk 
wekken een kandidaat-wereld
kampioen te zijn. 
Bij de profs verging het ons in 
fe i te-weinig beter. Toen puntje 
bij paaltje kwam bleek enkel 
Daniël Wil lens bekwaam de in 
hem gestelde verwachtingen in 
te lossen. Roger De Vlaeminck, 
hoe goed hij ook mag gereden 
hebben, faalde andermaal op 
het beslissende ogenblik van 
een wereldkampioenschap. Ook 
Michel Pollentier miste de goe
de ontsnapping. 

Omstreden 
cijferaar 

Jan Raes is uiteindelijk wereld
kampioen geworden. Tot grote 
vreugde van het Nederlandse 
volk, dat er zowaar zijn gereser
veerde zelfbeheersing bij verloor. 
Toch kon Raes' overwinning bij 
ons weinig geestdrift of bewonde
ring losweken. Niet omdat hij in de 
aanvangsfaze van de wedstrijd 
openlijk werd berispt. Dat Raes de 
Cauberg werd opgeduwd, dat hij 
zich optrok aan ploegmaats, het 
kon ons niet ergeren. In de moder
ne wielrennerij behoren zulke 
praktijken tot het gewoonterecht. 
Er werd nu op geregageerd om
dat de onbescheiden camera's 
van de televisie voor het eerst 
openlijk toonden wat iedereen in 
feite al wist. Raes deed niet meer 
of minder dan andere «kopman
nen». Verklaarde Roger De Vlae
minck niet In de week die het 
kampioenschap vooraf ging dat hij 
vorig jaar op de Nürnburgring zo 
ontmoedigd geraakte omdat hij 
niemand had waaraan hij zich kon 
afduwen of optrekken in de aan
loop naar de eigenlijke finale. Dit in 
tegenstelling tot Moser, Saronnl 
e.a. Thuraus en Raes'? Laten we 
die zogeheten ongeregeldheden 
dus niet overschatten. Wat ons 
echter blezonder ontgoochelde 
was het koersverloop en het ge
mak waarmee Jan Raes, toch de 
uitgesproken favoriet, In de beslis
sende kilometers het gebeuren 
mocht kontroleren. Tot vijftig kilo
meter voor de eindstreep werd er 
niet gekoerst. Enkele onschuldige 
schermutselingen ten spijt. In de 
eigenlijke finale kwam de beslis
sing eigenlijk moeiteloos tot stand. 
Wie zag de acht koplopers «de
marreren»? Niemand. Ze reden 
gewoon van de rest weg. Men het 
een gat. Niemand wilde dichten. 
Ploegtucht heet dat. De Vlae
minck mocht (of kon) niet omdat 
Wlllems vooraan reed. Kneet, 
Zoetemelk en Kuiper konden on
mogelijk Raes gaan halen. Saronnl 
bleef zitten omdat Battaglln even

eens een «beschermde» was. 
Kortom, Raes kon zich geen ge
makkelijker finale gedroomd heb
ben. En alsof het allemaal nog niet. 
genoeg was sloeg zijn gevaarlijk
ste konkurrent In de eindspurt. 
Daniel Wlllems, voortijdig tegen 
de grond. Samen met Knudsen, 
die ook al geen van de traagsten 
Is In de laatste meters. Voordien 
had Battaglln, de bergkoning die Ir 
juli op de lichtste helling ledereer 
uit het wiel reed, verzuimd aan te 
vallen in de ultieme klim op de 
Cauberg. En wanneer Chalmel 
dan uiteindelijk toch Iets waagde, 
was het... Didi Thurau die het gat 
dichtreed. Met Raes in het wiel. 
Zodat de eigengereide almaar cij
ferende Zeeuw In een zetel we
reldkampioen werd. Waarmee we 
niet willen zeggen dat hij niet de 
beste was. Maar het werd hem 
wel verdacht gemakkelijk ge
maakt. 

Hollanders. 
en Belgen 

Dat er wel degelijk een verschil 
bestaat tussen de Hollandse en 
de Belgische coureursmentallteit 
blijkt uit een Interview dat Jan 
Raes het weekblad Haagse Post» 
toestond. Hij heeft het daarin over 
de verhoudingen tussen renners 

Jan Raes, verdacht gemakkelijk 
gemaakt... 

van verschillende merkenploegen 
binnen een nationale ploeg. Over 
de Hollandse ploeg: «De ploeg 
wordt opgebouwd rond de Ra-
leighs. Dat zijn Kneet, Lubberding 
en ikzelf. Wij zeggen ook wie er 
wel en niet meegaat. Uiteindelijk 
zijn we met vijf beschermde ren
ners. Want ook Zoetemelk en Kui
per worden beschermd. Maar zij 

hebben zich net als de anderen 
aan de afspraken (die daags voor 
de koers op papier worden gezet) 
te houden. Wie dit niet doet gaat 
nooit meer mee. Vraag het maar 
aan Cees Bal, die In Venezuela de 
merkenbelangen (Merckx) boven 
de nationale verkoos.» 
Zover kunnen we Raes' (door ons 
ingekorte) opinie wel delen, maar 
het gaat ons net iets te ver wan
neer hij over Paul Wellens, zijn 
ploegmaat In de Belgische forma
tie, spreekt: «Bij de Belgen ligt het 
natuurlijk anders. Ik vrees toch dat 
Wellens zijn werk voor de Ra-
lelgh-ploeg moet doen, net als 
Thaler in Duitsland en Mutter en 
Sutter In Zwitserland.» Zo'n on
verschrokken egoïstisch stand
punt hebben we nog maar zelden 
openbaar horen belijden. Al blijkt 
maar al te duidelijk dat hij met de 
werkelijkheid strookt. Vandaar 
ook dat Nederland, nu toch zo 
g e ^ overheersend wielerland, al 
de tweede keer na mekaar de we
reldkampioen op de weg bij de 
profs kan afleveren. 

Geen talent 
Dat de Belgische amateurs onder
maats presteerden was geen ver
rassing. We stelden al eerder dat 
de huidige lichting niet overloopt 

van talent. Dat de Belgische jon
gere bovendien niet meer over de 
mentaliteit beschikt om een harde 
leerschool te weerstaan. De Bond 
Is daarvan op de hoogte. Hij poogt 
de tekortkomingen al geruime tijd 
te ondervangen door een gekoör-
dlneerde aanpak. Beloftevolle jon
geren mogen niet meer voortijdig 
overstappen naar de profs. Er 
wordt vroeg In het seizoen een 
keurgroep geformeerd die aan de 
zware amateurswedstrijden moet 
deelnemen in ploegverband. Het 
werpt vooralsnog weinig baten af. 
Onze amateurs voelen zich zelfs 
helemaal niet aangetrokken tot de 
nationale ploeg. Ploegverband, 
zware wedstrijden, beperkingen 
qua aantal wedstrijden, een te vol
gen oefenschema. Het is zo wei
nig lonend... Want ook de ama
teurs willen zo vlug mogelijk zo
veel mogelijk blauwe brieven. Zo
dat het nog wel een tijdje zal du
ren vooraleer België een koppe
ling van talent, karakter en Intelli
gentie naar voor schuift als de Ita
liaan Gianni Glacomlnl. Want de 
nieuwste amateurwereldkam
pioen maakte een enorme Indruk. 
Zodat wij Belgen voor de toe
komst moeten blijven hopen op 
een wereldtitel bij de... dames. 
Nietwaar Jenny De Smet? 

• De tweede wereldbeker at
letiek werd geen sukses. Niet 
enkel bleven een stel topatleten 
weg uit Montreal, ook de publie
ke belangstelling bleef ver be
neden peil. Het Olympisch sta
dion bood een zielige aanblik. 
Een goede 10.000 kijkers in een 
stadion dat er 100.000 kan be-
vatten-

Op het sportieve vlak werd het 
evenmin eèn topgebeurtenis. 
Gelukkig waren er de versprin
ger Larry Myricks, de onverslijt-
bare afstandloper Miruts Yifter 
en de Amerikaanse sprintster 
Evelyn Ashford. 

Larry Myricks sprong 8,52 me
ter ver. De tweede beste we
reldprestatie aller tijden. Enkel 
de onwezenlijke vlucht van Bob 
Beamon tijdens de Olympische 
Spelen te Mexico (1968) reikte 
verder: 8,90 meter. Maar de ijle 
lucht, de 2 meter rugwind en de 
ideale afstoot verklaarden toen 
veel. In soortgelijke omstandig
heden zou Myricks ook nog en
kele tientalen centimeters ver
der «geland» zijn. 

Op de lange afstand schijnt de 
Ethiopiër Miruts Yifter onver-
slijtbaar. Hij won zowel de 5.000 
als de 10.000 meter. De Afri
kaanse beroepsmilitair heeft 
een onnavolgbare eindsprint in 
huis. Hij bevestigde het mees
terschap dat hij reeds op de 
Spartakiade mild demonstreer
de. 

Bij de dames stal de Ameri
kaanse kleurlinge Evelyn Ash
ford de show. Zij doorbrak de 
Oostduitse hegemonie in de 
sprintnummers: Ashford ver
sloeg Gohroverde 100 en Mari-
ta Koch over de 200 meter. 
Oost-Duitsland heeft tijdens 
deze wereldbeker overigens 
terrein prijsgegeven. Bij de he
ren moesten zij de wereldbeker 
loslaten. Amerika won vóór Eu
ropa. Bij de dames bleef Oost-
Duitsland nog wel aan de win
nende hand. Maar Rusland en 
Europa naderen dicht-

• In het Westduitse Dorma-
gen werden vorige zaterdag 
twee Belgische atletiekrekords 
verbeterd. De Waalse rijks
wachter André Fridenberg 
bracht het rekord over de 
110 meter horden op 14.31. In
ternationaal vertegenwoordigt 
dit niets. Nehemiah won te Mon
treal dit nummer ln_ 13.39! Eddy 
De Leeuw, Danny Roelandt, Rik 
Vandenberghe en Pons Bryden-
bach verbeterden het tien jaar 
oude rekord over de 4 x 400 me
ter. Van 3.06.8 naar 3.05.8. Ter 
vergelijking: in Montreal werd 
deze wedstrijd gewonnen door 
de Verenigde Staten In een tijd 
van 3.00.7. 

• De groten hebben dus hun 
intrede gedaan in de Belgische 
voetbalbeker. Eén verrassing 
slechts: Hasselt ging eruit bij 
SK Roeselare. Het voorspelt al
lemaal niet veel goeds voor de 
nieuwe eersteklasser. Naast 
SK Roeselare namen ook Over-
pelt en Andenne afstand van 
een hoger gekwoteerde tegen
stander. Overpelt won met 1 —O 
tegen Siht-Niklaas en Andenne 
trapte beter strafschoppen dan 
Harelbeke. 
De uitslagen van de 1/32 fina
les bewezen andermaal dat de 
kleinere klubs er verkeerd aan 
doen het homevoordeel te ver
kopen. Drie eersteklassers 
wonnen thuis met slechts één 
goaltje verschil: Lokeren tegen 
Lommei, Lierse tegen AS Oost
ende en Antwerp tegen Witgoor 
Dessel. Antwerp had zelfs ver
lengingen nodig. Zelf zagen wij 
Club Brugge op R. Jet Brussel 
aan het werk. De oud-kamploe-

nen speelden inzonder vóór de 
rust sterk. Hoog tempo, goede 
kombinaties en veel beweging. 

Twee restrikties: het huidi
ge middenveld (Vandereycken-
Courant-Vereecke) is offensief 
erg sterk. Defensief moet alles 
echter nog bewezen worden. Al 
heeft men dan natuurlijk nog 
een Walter Meeuws achter de 
hand. Want de stopper van de 
nationale ploeg is zijn plaats 
kwijt geraakt aan de Hongaar 
Laszlo Balint. Moest Club die 
man <kopen> wanneer het al 
over een Walter Meeuws be
schikte? Desondanks geloven 
wij dat Club Brugge in het 
kampioenschap weer hoge 
ogen kan gooien. Een kam
pioenschap dat zich als «zeer 
open» aankondigt. Als kandi
daat-kampioenen worden naast 
CKib ook Standard, Lokeren, 
Beveren en zelfs het fel door 

kwetsuren geteisterde Ander-
lecht naar voren geschoven. In 
Standard gelooft men omdat 
men veronderstelt dat Happel 
er wel weer «alles» zal uithalen. 

Lokeren bezit enorm veel aan
vallend talent. Beveren kan men 
onmogelijk over het hoofd zien, 
al ervoeren de Waaslanders al 
in de beker van België dat roem 
hoge tol eist: in Seraing bleven 
zij slechts met de strafschop
pen overeind. Anderlecht ten 
slotte kan enkel hopen op spoe
dig en algeheel herstel van een 
paar onmisbare titularissen: 
Rensenbrink, nog zeker een 
maand onbeschikbaar, en 
Coeck, die we wellicht vóór 
Nieuwjaar niet zullen terugzien 
op de groene rechthoek. Veel 
zal ook afhangen van de_ over
komst en het_ rendement van 
de Indiaan Enrique Vilalba. 

>ip, v 
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Tb'-PROGR/^MMKS 

Donderdag 
AUGUSTUS 

BRT 1 
18 45 Flic, de eekhoorn, - 18.50 
Rondomons. — 1915 Laurel en 
Hardy (f.). - 19.35 Morgen. -
2010 Mork en Mindy ( ü . -
2035 Panorama - 21.25 De 
vrouw van drie hoog Ctv-spel). — 
22.25 Wielrennen. 

BRT 2 
20.10 Sporttribune. - 2040 Een 
man wil vooruit ( f ) . — 21.40 Pre
mière-special (dok.). 

RTB 1 
17.45 1,2,3... cinéma. - 18.15 Ma 
sorciére bien-aimée. — 18.45 
Deux amies de Copenhague 
(dok). — 19.15 Antenne-soir. — 
19.29 Weerbericht. - 19.30 
Nieuws. — 19.50 Suggestions. — 
2000 Autant savoir (rep.). — 
20 20 Le dossier Odessa (f.) -
22.25 Nieuws. - 22.40 Le car
rousel aux images. 

RTB 2 
21.50 Wielrennen - 19.55 Mag
num Begynasium Bruxellense. — 
2220 Wielrennen. 

NED. 1 
18.00 Nieuws voor gehoorge
stoorden. — 18.50 Fabeltjes
krant. - 18.55 Nieuws - 18.59 
Bassie en Adriaan. — 19.22 The 
flight of the Phoenix (f.). - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 2210 W K wielrennen. 
- 2325 Nieuws. 

NED. 2 
1800 Nieuws voor gehoorge
stoorden. — 18.30 WK wielren
nen. - 18.55 Nieuws. - 18.59 
De astronautjes. — 19.05 Mork 
en Mindy. — 19.30 Bonkers. — 
20.00 Nieuws. - 20.27 De Wel-
kom-in-Nederland show. — 22.10 
Televizier Magazine. — 22.50 
AVRO's sportpanorama. — 
23.20 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.30 La bonne 
f ranquette en vacances. — 19.45 
Voyage au fond des mers. — 
20.45 Crime et chatiment (f.). — 
22.30 Les potins de la comète. 

ARD 
18.15 Islandponies (dok.). — 
18.35 Funkausstellung Aktuell. — 
18.50 Nieuws. - 19.00 Die soeh-
ne Manitus (dok.) — 19.10 Joerg 
Preda berichtet. — 20.15 Hier 
und Heute. — 20 45 Spie! urn 4tel 
vor 8. - 21.00 Nieuws. - 21.15 
Pro und contra. — 22.00 Musikla-
den. - 22.45 Alles oder Nichts 
- 23.30 Tagesthemen. - 00.00 
W K wielrennen. — 00.30 Bela 
Bartok: Konzert fuer Orchester. 
— 1 25 Nieuws. 

ZDF 
17.00 Einfuehrung in die Kommu-
nikations-Wissenschaft. — 1730 
Nieuws. — 17.32 Spielexpress. 
- 18.30 Nieuws. - 18.45 Schau-
platz Berlin. — 20.00 Nieuws. -
20.30 Ein Abend aus Wien 
(show). - 22.00 Heute-Journal. 
- 22.20 Der Bundeskanzler im 
Reichstag. — 23.35 Gefaengnis. 
- 025 Nieuws. 

D 3 
2000 Jugend. jeugdprogramma. 
- 2045 Journal 3 - 2100 
Nieuws — 21.15 Der Grosse 
Coup (f.). - 23.00 Familienrat. — 
23.30 Der Tod eines Studenten 
— 0015 Nieuws. 

TF 1 
13 00 Nieuws. - 13 30 Objectif 
santé. — 13 40 Les mystéres de 
l'ouest (f.). - 14.35 Vic le Viking. 
— 15.05 Acilion et sa bande — 
18 05 L'Odyssée sous-marine de 
l'équipe du commandant Cous-
teau. — 19.00 Anne jour après 
jour (f.). — 19.12 Jeune pratique. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws — 
19 44 Camera au poing (dok.). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Miss. — 
21.30 La guerre des profondeurs. 
— 22 35 Camera je. - 23.40 
Nieuws. 

A 2 
18.00 Jeugdprogramma — 18.30 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Geweste
lijke aktualiteiten. — 19.45 Les 
trois cameras de l'été. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le grand echi-
quier. — 23.30 Nieuws 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijke aktualiteiten. — 19.40 Jeugd
programma. — 2000 Cheval 
mon ami. — 20.30 Manon (f.). — 
22.10 Nieuws 

Vrijdag 
I 31 AUGUSTUS 

BRT 1 
18.45 Flic, de eekhoorn - 1850 
Klein, klem kleutertje. — 19 05 
KTRC. - 1935 Morgen. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 De weerman. — 
20.15 In alle stilte (f.) - 21.45 Wiel
rennen. 

BRT 2 
20.15 Circus. - 20.45 Signalement. 
— 21.20 Geheimen van de zee 
(dok). — 22.10 Zomeragenda. 

RTB 1 
17.45 1, 2, 3, Cinéma. - 18.15 Ma 
sorciére bien-aimée. — 18.45 Sept 
sur sept. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.28 Weerbencht. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 La chute des ai-
gles. — 20.50 Le temps des incerti
tudes. — 21.45 Nieuws. — 22.00 
Mort d'une nonne (f.). 

NED. 1 
13.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. - 18.00 W.K. Wielrennen. -
1850 Nieuws. - 18.59 WKRP in 
Cincinnatti (f.). - 19.25 AVRO 
Akademie. — 20.00 Angelique en 
de sultan (f.). - 21.37 Nieuws. -
21.55 North Sea Jazz Festival. -
22.45 Gesprek met de minister-pre
sident. — 23.090 Humanistisch 
Verbond. - 23 30 Nieuws. — 
23.35 W.K Wielrennen 

NED. 2 
18.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. - 18.55 Nieuws - 18.59 Cij
fers en letters. — 19.25 De Barry 
Hughes kwis. — 2000 Nieuws. — 
20.27 Slaven van de Nijl (f.). -
22.10 Brandpunt. - 22.35 Jozef 
Stalin - de rode tsaar (dok.). —• 
23.25 Nieuws. 

LUX. 
19 00 Nieuws. - 19.30 La bonne 
franquette en vacances. — 19.45 
Les grandes batailles du passé. — 
20.45 Marco Polo ( f ) . - 22.30 Ho-
roskoop 

ARD 
18.35 Funkausstellung aktuell. — 
18.50 Nieuws. — 19.00 Stars sin-
gen und erzahlen. — 19.15 Die 
Onedin Linie. — 20.15 Hier und 
heute. - 21.00 Nieuws. - 21.15 
Ein süsser Fratz. — 22.55 Plusmi
nus. — 23.30 Tagesthemen. — 
00.00 Hans im Gluck (f.). - 1 40 
Nieuws. 

ZDF 
17.00 Sport aktuell. - 17.30 
Nieuws. — 17 32 Spielexpress. — 
18.30 Nieuws. - 18.45 Schauplatz 
Berlin. - 20.00 Nieuws. - 2030 
Auslandsjournal — 21 00 Das 
Ding (f.). - 22.30 Heute-Journal. 
— 23.00 Liedercircus-gala (show). 
— 0.30 Man hat's nicht leicht auf 
dieser Welt (f.). — 1 55 Nieuws. 

D3 
8.55 Tele-Gymnastk — 9.05 
Schooltelevisie — 18.00 Schoolte
levisie. — 19 00 Sesamstrasse. — 
1930 Telekolleg 1 - 2000 Eff-Eff. 
- 20.45 Journal 3 - 21.00 
Nieuws - 2 1 . 1 5 Vort ort — 22 00 
Momente. — 22.15 Mam - Land der 
bósen Berge — 23.00 So gruen 
war mem Tal. — 23.45 Gott und die 
Welt. — 0.15 Nieuws. 

TF 1 
13 30 Les mystéres de l'ouest — 
14.25 V IC le Viking. - 14 55 Acilion 

et sa bande. — 18 05 Les idées et 
les hommes. — 19.00 Anne jour 
aprés jour (f.). — 19 12 Jeune prati
que — 19 20 Gewestelijke aktuali
teiten — 1944 Caméra au poing 
(f.). - 20.00 Nieuws. - 20.35 Les 
fourrenes de Scapin. — 2243 Le 
petit album d'expressions. — 23.10 
Nieuws 

A2 
18.00 Jeugdprogramma. — 1830 
Jeugdprogramma. — 18.30 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des let
tres. — 19 20 Gewestelijke aktuali
teiten — 19.45 Les trois cameras 
de l'été. — 20.00 II y a plusiQurs lo-
cataires a l'adresse indiquée. — 
21.35 Ahl Vous écrivez. - 22.50 
Nieuws. - 22.57 Solo (f.). 

FJ 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Jeugdpro
gramma. — 20.00 Cheval mon ami. 
— 20.30 Le nouveau vendredi. — 
21.25 Jack ( f ) - 22.40 Nieuws. 

Zaterdag 
SEPTEMBER 

BRT1 
18.00 Flic, De Eekhoorn. - 18.05 
Theresa, de kleine chimpansee (f J. 
- 19.30 Trekking van de lotto-ge
tallen. — 19.35 Morgen. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Henk in Oosten
de. - 21.00 Frank Ross is vrij (f.). 
- 21.50 Nieuws. - 22.09 Galakon-
cert in de Weense Staatsopera. 

NED.1 ~ 
15.30 September in Slagharen. — 
18.00 Nieuws. - 18.59 Geschiede
nis van de luchtvaart (dok.). — 
19.35 Promenadekoncert. — 20.39 
Bruce en nog meer mooie meiden 
( f ) . - 21.37 Nieuws. - 21.55 Alle 
dagen feest (f.). — 23.30 Nieuws. 

NED.2 ~ 
18.30 W.K. Wielrennen. - 18.55 
Nieuws. — 18.59 De Tros Top 50. 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 De dag 
waarop de paus gekidnapt werd 
( f ) . - 22.05 Aktua TV. - 23.05 
Nieuws. — 23.10 W.K. Wielrennen. 

RTB1 ~ 
15.00 Manage di guere. - 18.00 
Declic. — 18.25 Le regard s'arrête. 
- 18.50 Boule et Bill. - 18.55 Les 
mystéres de la chambre noire. — 
19.10 Antenne-soir. — 19.25 Trek
king van de lotto-getallen. — 19.29 
Weerbericht. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Animaux du soleil (dok). — 
20.20 La bataille de la planéte des 
singes (f.). — 21.45 Special folllies. 
- 22.50 Wielrennen. — 23.20 
Nieuws. 

ARD1 
14.15 Nieuws. — 14.20 Sesam
strasse. — 14.50 Serengeti darf 
nicht sterben (dok.). — 16.15 Paar-
desport. — 17.15 ARD-ratgeber: 
Technik - 18.00 Katholischer 
Vespergottesdienst. — 18.30 Hier 
und heute Unterwegs. — 18.55 In-
termezzo-informationen. — 19.00 
Nieuws. — 19.05 Die Sportschau. 
- 20.00 Hier und heute. - 20 22 
Heute vor 40 Jahren brach der 
zweite Weltkrieg aus. — 21 00 
Nieuws. — 21.15 Toespraak van 
de Bondspresident. — 21.20 Der 
Komödienstadel. — 23.20 Nieuws. 
— 23.40 Warum Eigentlich haben 
wir aufeinander geschossen? — 
0.25 Schritt ohne Spur ( f ) . - 1.55 
Nieuws. 

ZDF 
13.30 Nachbarn In Europa. — 15.47 
Neu in der Klasse (f.). - 16.30 
Majas Party. — 17.35 Die Biene 
Maja. - 18.05 Nieuws. - 18.10 
Landerspiegel. — 19.00 Schau
platz Berlin. — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Wir Deutsche und das Dritte 
Reich. — 21.15 Das Ding (tv-spel). 
- 22.55 Nieuws. - 23.00 Das ak-
tuelle Sportstudio. — 0.15 Der 
Mann, der Liberty Valance er-
schoss (f.). — 2.10 Nieuws. 

ARD3 
20.00 Markt - Wirtschaft - Sozial. -
20.15 Sport im Westen. - 20.55 
Journal 3. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Der Garten Eden (dokJ. -
23.45 Franz Listz: Klavierkonzert 
nr. 1 e s ^ u r (tot 0.05). 

TF1 
12.30 Doris gomédie. - 13.00 
Nieuws. — 13.30 Le monde de l'ac-
cordeon. — 13.45 Au plaisir du sa-
medi. — 18.25 Trente millions da-
mis. — 18.30 Magazine auto moto 
1. — 19.00 Anne jour après jour (f J. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Camera au poing (dok.). — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Numero un. 
— 21.40 Chapeau melon et bottes 
de cuir ( f ) . — 22.05 Cinè première. 
— 23.05 Nieuws. 

A2 
12.15 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 12.30 Samedi et demi. — 
12.45 Nieuws. — 13.00 Samedi et 
demi. — 13.30 Sportreportages. — 
18.25 La vèrité est au fond de la 
marmite. — 18.50 Des chiffres et 
des lettres. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Les trois cameras 
de l'été. — 20.00 Nieuws. - 20.35 
Hlstoires de voyous. — 22.03 His-
toire comte. — 22.15 Frank Sinatra 
et ses amis — 23.00 Nieuws. 

FR3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Jeugdpro
gramma. — 20.00 Cheval mon ami. 
— 20.30 Isabelle. - 22.10 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette en va
cances. — 17.15 Programma-over-

DE KOE EN DE KRIJGSGEVANGENE (La vache et le prisonnier) - Rake, pa
cif ist isch getinte komedie met een weemoedig-ironische Fernandel, als Frans 
kri jgsgevangene, achthonderd ki lometer lang met een koe op stap. Maandag 

3 september op F 1 om 20 u. 35. 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
TeL (.031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

zicht en tekenfilms. — 17.30 Super 
juke-box. — 19.00 Nieuws. - 19 30 
La bonne franquette en vacances 
— 19 45 Mon ami le fantóme ( f ) — 
20.45 Tony Rome est dangereux 
(f.). — 22.35 Les potins de la comè
te. 

Zondag 
2 SEPTEMBER I 

BRT 1 
14.30 Wielrennen. — 17.00 Junior 
jr. wordt verwacht (f.). — 18.15 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 18.45 Flic, de eekhoorn. - 18.50 
Geheimen van de zee (dok.). — 
19.40 Mededelingen. — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
- 20.30 Wij , zwarten (f.). - 22.05' 
Mezza musica. — 22.55 Nieuws. 

NED. 1 
13.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den, — 16.30 Open school/Teleac. 
— 17.00 Vesper. - 17.30 Bericht 
van de wilde ganzen. — 18.00 
Nieuws. — 19.05 Nationaal zan-
gerskongres 1979 Leger des Heils. 
— 19.40 Uit het privé-leven van de 
bevers (dok.). — 20.20 Moordaan
slag van een eenling. — 21.50 An
der nieuws. — 22.25 Han de Vnes 
speelt Vivaldi. — 22.35 Nieuws. 

NED. 2 
15.00 W K wielrennen. - 18.00 
Nieuws. - 18.05 Studio Sport 1. 
— 18.30 Sesamstraat. — 18.45 
Natte his (dok.). — 19.00 Waar-
hoor ik thuis? — 19.25 Studio 
Sport 2. — 20.30 Humanistisch 
Verbond. - 20.35 Nieuws. -
20.40 Modern leven (dok.). — 
21.30 Monty Python's flying circus. 
— 22.00 Die erste Polka (tv-spel). 
— 23.45 Nieuws. 

RTB 1 
10.45 Landbouwinformatie. — 
11.00 Eucharistievienng. — 12.00 
Faire le point. — 13.00 Nieuws. — 
13.05 Concertissimo. — 14.00 
Wielrennen. — 1700 Le vandale 
(f.). — 18.40 Le francophonissime. 
— 19.10 Les aventures de Tintin. 
— 19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 19.50 Suggestions. — 
19.55 Le weekend sportif. - 20.20 
Michel Sardou 1979. - 21.20 Ban-
lieue Sud-Est (tv-spel). — 22.35 
Nieuws. 

ARD 1 
11.00 Europa im 20. Jahrhundert 
(f J. — 11.45 Die Sendung mit der 
Maus. - 12.15 Info-show. - 13.00 
Der internationale Frühschoppen. 
— 13.45 Nieuws. - 14.15 Reise-
magazin. — 14.45 Zwischenspiel. 
— 15.10 Ueberleben am Thron der 
Götter. — 15.55 Die seltsamen 
Abenteuer des Herman Van Veen. 
— 16.25 Zum blauen Bock. — 
17.55 Der Mann in den Bergen. — 
18.40 Karl Böhm zum 85. Geburts-
tag. - 19.30 Nieuws. - 19.33 Die 
Sportschau. — 20.15 Wir über uns. 
— 20.20 Weltspiegel. - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Auf Los geht's 
Los. — 22.45 Die Kriminalpolizei 
ra t — 22.50 Expeditionen ins Tier-
reich (dok.). — 23.35 Nieuws. — 
23.40 Kritik am Sonntagabend. — 
00.25 Nieuws. 

ZDF 
11.30 ZDF-Matinee. - 13.00 Das 
Sonntagskonzert. — 13.45 Freizeit. 
— 14.15 Chronik der Woche Fra-
gen zur Zeit. — 1440 Chemie - auf 
den zweiten Bliek. — 15.10 Junge 
Christen stellen sich vor. — 15.40 
Nieuws. — 15.45 Wir Menschen-
kinder. — 17.10 Danke schón. — 
17.15 Duffy Moon kann alles (f.). — 
18.00 Nieuws. - 18.02 Die Sport-
Reportage. — 19.00 Schauplatz 
Berlin. - 20.00 Nieuws. - ' 2 0 . 1 5 
Wir Deutsche und das Dritte 
Reich. - 21.15 Zu Gast in Berlin. 
- 22.40 Nieuws. - 22.55 Noch 
Hange ich nicht (f.). — 01.10 
Nieuws. 

ARD 3 
20.00 Rockpalast. - 20.45 Sport 
im Westen — 20.55 Journal 3. — 
21.00 Nieuws. - 21 15 Die Welt im 
Kneg (dok.). - 22.00 Natur und 
Technik im Driften. — 22.45 John 
Denver. - 23.35 Chicago 1930 ( f ) . 
— 00.20 Experimente. 

TF 1 
12.00 La bonne conduit 
TF1. TV-nieuws - 13( 
- 13.20 Circus. - 14 
que. — 15.30 Tiercé. -
chute des aigles (f.). — 
wielrennen - atletiek. -
magazine de l'aventure. 
filiére(f.). — 19 25 Less 
monde. — 20 00 Nieuw 
La scoumoune (f.). — 
Festival. - 2317 Nieuv 

A 2 
12 30 La vérité est au 
marmite, - 12 50 Wattc 
— 13 00 Quinze minutei 
13.15 Nieuws - 13.40 I 
ce d'état (f.). - 14.35 £ 
tages — 16.30 Cirques 
— 17.25 Le jardin derri( 
— 18.07L'hommede40 
19.05 Stade 2. - 19.4E 
cameras de l'été — 20.( 
— 20.35 Jeux sans fro 
22.05 Splendeurs et mi 
courtisanes (f) — 23.3 

F 3 
20.00 La grande parade 
20.30 Rue des archives 
Nieuws. — 21 45 Kort 
22.30 Forfaiture (fj. 

LUX. 
13.15 Hei elei, kuck elei. • 
vie secrete de Walter N/ 
19.00 Les sentiers de \'a\ 
19.30 Nieuws - 19.331 
- 20.00 Histoire des 
21.00 L'honorable socié 
22.25 Les potins de la • 

Maanda 
3 SEPTE^ 

BRT 
18.00 Flic, de eekhoorn 
Worzel Gummidge (f.). 
Open school. — 1900 R 
het onbekende (dok.) -
lopat en Patafil - 19 30 
19.35 Morgen - 19.451 
20.10 De weerman. - 2( 
macro. — 20 5C Een r 
voorbij (f.). - 21.40 Ins 
— 22.30 Nieuws 

NED. 1 
13.00 Nieuws voor geho 
den. - 18.30 Sesam 
18.45 Kortweg - 185 
— 18.59 Half a sixpen 
20.50 Voorwaarts en me 
(Dok) . - 2137 Nieuws 
De enige echte Phyllis 
spel). — 23.35 Nieuws 

NED. 2 
18.55 Nieuws - 1859 
zo zoon. — 19 25 Onkel 
20.00 Nieuws. - 20.27 i 
nou. — 21.15 James f 
22.05 Hier en nu - 22 
pad '79. - 2310 Nieuv» 

RTB 1 
17.45 Rimes et racontine 
Ma sorciére bien-aimée 
Sept sur sept. — 19.15 L 
— 19.29 Weerbericht 
Nieuws. — 19.55 Les s 
monde. - 21 00 Styles 
Nieuws. — 22.05 Momei 

RTB 2 
19.55 Euro-folklore. — 2 
cel Pagnol. 

ARD 1 
1710 Nieuws - 17.15 
stuhi. — 18.00 Die legenc 
bm Hood. - 1845 Der 
würfel. — 1850 Nieuws 
Das Intermezzo bietet ai 
T i p u m h a l b 7 - 1 9 . 4 0 V 
Welt der Tiere (Dok). 
Hier und heute — 20.' 
4tel vor 8. - 21i)0 N 
21.15 Der eiserne Gust 
22.15 Gott so fern-Englai 

— 22.45 Laura Branigar 
Tagesthemen. — 00 OC 
John Doe, (f.). - 01.51 

ZDF 
1730 Einführung in die 
kations-Wissenschaft. 
Nieuws. — 18.10 Abenti 
nis. (Dok) . - 18 40 Die [ 
be. — 19.20 Koniglich Bc 
Amtsgericht - 20.00 N 
2030 Spass mit Musik 
Wie würden sie eintsch 
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>onne conduite. — 12.30 
ieuws — 13.00 Nieuws. 
Circus — 14.25 Mosai-
5.30 Tiercé. - 15.35 La 
aiglesCf). - 16.30 W K 

1 - atletiek. — 17.40 Le 
de l'aventure. — 18 30 La 
— 19.25 Les animaux du 

20.00 Nieuws. - 20.35 
oune (f.). - 22.15 Jazz 
- 23.17 Nieuws. 

/érité est au fond de la 
- 1250 Wattoo Wattoo. 
?uinze minutes avec... — 
iws. — 13.40 Hawaï poli-
:f.). — 14.35 Sportrepor-
16.30 Cirques du monde. 
.6 jardin derrière le mur. 
homme de 40 ans (f.). — 
ie 2. - 19.45 Les trois 
te l'été - 20.00 Nieuws. 
)eux sans frontières. — 
sndeurs et misères des 
8 (f.) - 23.35 Nieuws. 

rande parade du jazz. — 
des archives. — 21.35 

- 21 45 Korte film. -
aiture (fj. 

iiel, kuck elei. — 17.30 La 
3 de Walter Mitty (f J. -
sentiers de l'aventure. — 
ws. — 19.33 Tekenfilms. 
Histoire des trains. — 
morable société (f.). — 
potins de la comète. 

andag 
SEPTEMBER 

de eekhoorn. — 18.05 
ummidge (f.). — 18.30 
>ol. — 19.00 Reizen naar 
3nde (dok.). - 19.25 Fl-
itafil. - 19.30 Kijk uit I -
jen. — 19.45 Nieuws. — 
meerman. — 20.15 Micro-

20.50 Een ruiter reed 
. - 21.40 Inspraak '79. 
Jieuws 

ws voor gehoorgestoor-
18.30 Sesamstraat. — 
weg — 18.55 Nieuws. 
Half a sixpence (f.). — 
waarts en met vergeten. 
21.37 Nieuws. - 21.55 
echte Phyllis Dixey (tv-
3.35 Nieuws 

ws. — 18.59 Zo vader, 
- 19.25 OnkelBrasig. -
ws. - 20.27 Hé, kijk mij 
1.15 James Hernot. — 
en nu - 22.45 Kerke-
• 23.10 Nieuws. 

s et racontlnes. — 18.15 
'e bien-aimée. — 18.45 
}pt — 19.15Lundi-sport. 
Weerbericht. — 19.30 
• 19.55 Les sentiers du 

21.00 Styles. - 2150 
22.05 Moment musical. 

•folklore. - 21.10 Mar-

ws. — 17.15 Schaukel-
1.00 Die legende von Ro-
- 1 8 4 5 Der Verkehrs-
18.50 Nieuws - 18.00 
lezzo bietet an. — 19 30 
)7. - 19.40 Weite wilde 
Tiere (Dok). - 2015 
leute — 20.45 Tip um 

- 21JOO Nieuws. -

eiserne Gtistav Cf.) — 
so fern-England so nah. 
aura Branigan. — 23.30 
en. - 00.00 Hier ist 

Cf.). - 01.55 Nieuws. 

hrung in die Kommuni-
ssenschaft. — 18.00 

18.10 AbenteuerWi ld-
- 1840DieDrehschei-
3 Königlich Bayerisches 
tt. - 20.00 Nieuws -
;s mit Musik. — 21 15 
in sie eintscheiden"? — 

22.00 Heute-journal. - 22.30 
Fluchthelfer gesucht. - 23 50 «Oh, 
wie so trugerisch..». — 0040 
Nieuws. 

ARP 3 ~ 
2000 Hinter den Schlagzeilen -
20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Geschichte im Wlder-
streit. - 22.00 Momente. - 22.15 
Meine Freunde. Cf.). — 00.35 
Nieuws. 

TF 1 ~ 
12.15 Réponse a tou t — 12.33 Midi 
première. — 13.00 Nieuws. — 
13.35 Regionaal programma. — 
13.50 Acilion et sa bande. — 14.25 
D'hier et d'aujourd'hui. — 17.58TF 
quatre. — 18.30 Un, rue sesame. — 
19.00 Anne jour aprés jour. Cf.). — 
19.12 Une minute pour les femmes. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.44 Les inconnus de 19 H 45. — 
20.00 Nieuws. — 20.35 La vache et 
le prisonnier. Cf). — 22.25 A la ren-
contre de... — 23.40 Nieuws. 

A2 
12.30 Que de neuf. - 12.45 
Nieuws. — 13.25 Tom et Jerry. — 
13.35 Les arpents vers. — 14.00 
Aujourd'hui madame. — 15.03 Dro-
les de drames. Cf.). — 16.00 Sport-
reportages. — 18.00 Jeugdpro
gramma. — 1830 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les trois cameras de l'été. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Cartes sur 
table. - 22.40 Jazz. - 23.10 
Nieuws. 

FR 3 
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 Super béc9ne. - 20.00 Les 
jeux de 20 heures. — 20.30 L'a-
mour en herbe. CfJ. — 22.00 
Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.25 
Cinq a sept agenda. — 17.30 Les 
mustangs. — 18.00 Le coffre-fort 
— 18.03 Cinq a sept service. — 
18.10 Aktualiteiten. — 18.20 Ram-
dames. — 18.35 Le coffre-fort — 
18.40 Le ludion. - 19.00 Nieuws. 
— 19.35 Le ludion. - 19.47 Entre 
chiens et chats. — 19.55 Nieuws
overzicht. — 20.00 L'homme de fer. 
Cf.). - 21.00 Alerte a la bombe. Cf). 
— 22.35 Horoskoop. 

Dinsdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Flic, de eekhoorn. - 18.05 
Sesamstraat. — 18.30 Open 
school - 19.00 Filopat en Patafil. 
— 19.05 Gastprogramma. — 19.35 
Morgen. — 19.45 Nieuws. — 20.10 
Live in concert. — 2055 Verover 
de aarde Cdok). — 21.45 Jij of wij. 
— 22.10 Nieuws. - 22.25 Atletiek. 
— 22.55 Einde van de uitzending. 

BRT 2 
20.10 Laurel en Hardy. - 20.30 
Sportreportage. — 21.00 Zomer
tijd Cf). 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 13.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
- 14.00 Schooltelevisie. In de der
de wereld. — 18.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Paspoort. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Ronduit tv 
- 19 30 Charles Fulton. - 19.50 
Land in zicht. - 20.20 Tiende 
editie. — 2035 Zomaar een vrouw. 
- 20.50 Tijdsein. - 21.24 Tenslot
te. - 21 35 Nieuws. - 21 55 Den 
Haag vandaag. - 22.10 De Multi
national Cdok). — 23.15 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 

INLICHTINGEN: PRECISIA T V BRUGGE 
TEL OSO 3180 71 

IN ALLE STfLi c —opperv lakk ig maar sober melodrama van Ralf Boumans over vriendschap.onbeantwoorde lief
de en het leven in een kleine dorpsgemeenschap; achter het mooi gefi lmd verhaal steekt de bekommernis om het 
amoureus gegeven een psychologische dimensie mee te geven. Vri jdag 31 aug. om 20 u. 19 op BRT. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Black Beau
ty Cf). - 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
natuur en de mens. — 21.25 Face 
to face Cf). - 22.10 Vara visie. -
23.05 Nieuws. 

RTB 1 
17.45 1, 2, 3, cinema - 8.15 Ma 
sorcière bien-aimée. — 18.45 Fran
cis aux paradis perdus (dok.). — 
19.15 Antenne-soir. - 19.28 Weer-
voorspelling. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Willy De Roos. - 20.30 L'ile 
aux trente cercueils Cf.). — 21.20 
Nieuws — 21 35 Itinéraires. 

RTB 2 
19.55 Euro-folklore. - 21.10 Histoi
re de la musique populaire. 

ARD 1 
1710 Nieuws. — 17.15 Aufstand in 
der Tatra Cdok). - 18.00 Geheim-
projekt Doombolt Cf). — 18.30 
Rennpferde: der Traber Cdok). — 
18.50 Nieuws. — 19.00 Drei im 
Morgenland. — 19 30 Tip um halb 
7. — 19.40 Polizeiinspektion 1. — 
20.15 Hier und heute. - 20.45 
Spiel um 4tel vor 8 Cdok.). - 21.00 
Nieuws — 21.15 Was bin ich? — 
22.00 Report. - 22.45 Kaz & Co 
Cf.) — 23.30 Tagesthemen. — 
00.00 Der Reine Schwindel. -
00.55 Nieuws. 

ZDF 
17.30 Mosaik. - 1800 Nieuws. -
18.10 Der Skiave Calvisius Cf.). -
18.40 Die Drehscheibe. - 19 20 
Die unwahr-scheinlichen Abenteu-
er des Lemi Gulliver — 19 45 Os
kar, die Supermaus. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Liebesspiele Cf.). 
- 22.00 Heute-Journal - 22 20 
Blut Schweiss und Traenen Cdok.). 
- 2300 Heimat - 23.55 Das 
Meisterwerk. — 0010 Nieuws. 

ARD 3 
20.00 Tod im Exil. - 20.45 Journal 
3. - 21.00 Nieuws - 21-15 
Schauplatz — 22.00 Momente. -
22.15 Vorsicht Lachgas ' Cf) -
2300 Immer aerger mit.. - 23.30 
Hilferufe. — 0015 Nieuws. 

TF 1 
12.15 Réponse a tout - 12 33 Midi 
première. — 13.00 Nieuws — 
13.45 Acilion et sa bande. — 1415 
Le regard des femmes. — 18 00 Tv 
quatre — 1829 Un, rue Sesame. 
— 1857 Anne jour aprés jour Cf.). 
- - 19.12 Une minute pour les fem
mes. — 1920 Gewestelijk nieuws. 
— 19 45 Les inconnus de 19 h 45. 
— 20.00 Nieuws. - 20.35 L'enfant 
qui aimait les loups Cf) — 21 55 In
dications. — 22.55 Nieuws. 

A 2 
12.30 Quoi de neuf. - 12.45 
Nieuws — 13 25 Tom et Jerry. — 
1325 Les arpents verts - 1400 
Aujourd'hui madame. — 15.03 Dró-
les de dames Cf) — 1800 Jonge
renprogramma — 18.30 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des let
tres — 19 20 Gewestelijke aktuali
teiten — 19.45 Les trois cameras 

de l'ètè — 20.00 Nieuws. — 20 35 
Le voyage au bout du monde 
Crep.). — 23.30 Nieuws. 

F 3 
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws — 
19.20 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 
Super-becane. — 20.00 Les jeux 
de 20 heures. - 20.30 Prenez gar
de a la flotte Cf.). - 22.10 Nieuws. 

LUX. 
- 18.00 Le coffre-fort. - 18.03 
Cinq a sept service. — 18.10 Ak
tualiteiten. — 18.20 Ram-dames. — 
18.35 Le coffre-fort. - 18.40 Le Lu
dion. - 19.00 Nieuws. - 19.30 Le 
coffre-fort — 19.35 Le Ludion — 
1947 Entre chiens et chats. — 
1955 Nieuwsoverzicht — 20.00 

* Voyage au fond des mers Cf.) — 
21.00 Un singe en hiver Cf.). — 
22.35 Horoskoop. — 22.37 Nieuws. 

Woensdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
1600 Open school. - 16.30 Tip
top. — 18.15 Flic, de eekhoorn. — 
18.20 Laurel en Hardy Cf). - 18.40 
Chingay. - 18.50 Projekt UFO Cf.) 
— 19 35 Morgen — 19.45 Nieuws. 
- 20.10 De weerman - 20.15 
Maak het maar waar — 20.40 Op 
zoek naar... — 21.05'Spel zonder 
grenzen — 2225 Puur kuituur. — 
22.55 Nieuws: laatste editie. 

BRT 2 
20.15 Drie sterren Cdok). - 2030 
De bezetenen Cf). 

NEP. 1. ~ 
1000 Schooltelevisie - 13.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 1530 Papotin. — 1555 Miguel 
— 1800 Nieuws voor gehoorge
stoorden — 18.30 Sesamstraat — 
18.45 Toeristische tips. — 1855 
Nieuws — 18.59 Van gewest tot 
gewest 19 50 Politieke partijen — 
2000 Glittering Prizes Cf) - 21.17 
Muziek voor ons plezier. — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Muziek voor ons 
plezier. - 2240 Studio sport -
2315 Nieuws 

NED. 2 
18.10 Teleac. - 18.55 Nieuws. -
1859 Kinderen werken ook — 
19.25 Kenmerk. - 2000 Nieuws 
20.27 Socutera. - 2032 Count
down — 21 05 Fantasy Island Cf.). 
— 21 55 Remmers ontmoet Jo
seph Luns - 22.30 Taxi. - 22 55 
Veronica's Agenda. — 23.05 
Nieuws 

RTB 1 
17.00 Feu vert — 18 45 La pensee 
et les hommes — 19.15 Antenne-
soir — 19.29 Weerbericht — 
19.30 Nieuws - 1955 Contacts 
— 20 00 Los Angels les années 30. 

Cf.). - 20.50 Tekenfilm. - 21.05 
Jeux sans frontières. — 22 20 
Nieuws. 

RTB 2 ~ 
1955 Euro-Folklore. - 20.55 Cha-
peau melon et bottes de cuir Cf). — 
21 45 Atletiek. 

ARD 
17.10 Nieuws. — 17.15 Geheimnis-
se des Meeres Cdok). — 18.00 Ge-
heimprojekt Doombolt Cf.). — 18 30 
Der fremde Vogel. — 18.50 
Nieuws. — 19 00 Die Onedin Linie 
- 19.30 Hit um halb 7. - 19 40 Die 
Onedin Linie. — 2015 Hier und 
heute — 20.45 Hit um 4tel vor 8. — 
21 00 Nieuws. - 21.15 Die Unter-
suchungsnchterin Cf.) — 22.45 Bil-
der aus der Wissenschaft. 

ZDF ~ 
17 20 Trickbonbons. - 17 35 Flip
per Cf.). - 18 00 Nieuws. - 18.10 
Flambards Cf) - 18.40 Die Dreh-
scheibe. — 19.20 Unser kleines 
Platzkonzert. — 2000 Nieuws. -

2030 Der Sport-spiegel. - 21.. 15 
Bilanz. — 22.00 Heute-journal. — 
22 20 Drie Engel fuer Charlie CfJ. -
23.05 Das geht sie an — 23.10 
Deutschlands Gesundheits-Not-
stand nr. 1 — wie lange noch? — 
2355 Daguerreotypen — Leute 
aus meiner Strasse Ctv-spel). — 
1.10 Nieuws. 

ARD 3 
20.00 Tier-Report Cdok.). - 20.45 
Journal 3. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Mitwochs in... - 23.00 Der 7. 
Sinn. - 23.05 Filmtip. - 23.10 Ge-
wagtes Alibi Cf.). — 00.35 Nieuws. 

TF 1 
1215 Réponse a tout. — 12.33 Midi 
première. — 13.00 Nieuws. — 
13.37 Les visiteurs du mercredi. — 
17.55 sur deux roues. — 18.00 TF 
quatre. — 18.29 Un, rue Sesame. 
— 18.57 C'est arrive un jour. — 
19.10 Trekking lotto — 19.25 
Nieuws. — 19.44 Les inconnus de 
19 h 45. - 1955 Voetbal. - 21.50 
L'Histoire en jugement — 23.45 
Nieuws 

A 2 
12.30 Quoi de neuf. - 12.45 

Nieuws — 13 25 Tom et Jerry. — 
13 35 Les arpents verts — 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.03 Dró-
les de dames Cf) — 16 00 Sportre-
portages. — 18.00 Jeugdprogram
ma. - 1830 C'est la vie. - 18.55 
Des chiffres et des lettres — 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 19.45 
Les trois cameras de l'été. — 20 00 
Nieuws — 20.35 Dróle de drame 
Cf.) — 22.20 Sept jours en Perse 
Cdok.) - 2315 Nieuws. 

FR. 3 
18 30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tnbune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19 40 Regionaal programma. — 
1955 Super-bécane — 20.00 Les 
jeux de 20 heures — 20 30 Le ca-
poral èpingle Cf) — 22 10 Nieuws. 

LUX. 
1200 La bonne franquette 16.30 
L'école buissonniére — 1800 Le 
coffre-fort. — 1805 De nos clo
ches. — 1820 Ram-dames. — 
18 35 Le coffre-fort. - 18 40 Le lu
dion - 19.00 Nieuws. - 19 30 Le 
ludion. — 1947 Entre chiens et 
chats. — 19.55 Nieuwsoverzicht 
- 2000 Hit-parade. - 21 00 L'a-
mèricaine et l'amour Cf.). — 22.40 
Horoskoop. 

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 BRA VA 
TENERIFE 

Italië 
BAAI VAN NAPELS 
ADRIATISCHE KUST 
SICILIË 

Roemenië 
ZWARTE ZEE 

Joegoslavië 
DUBROVNIK 

Portugal 
ALGARVE 
MADEIRA 
ZONNEKUST 

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: V.T.B.-VA.B.-Se-
kretariaat, St.-Jakobsmarkt 45/47, 2000 Antwerpen. 
Tel. 031-34.34.34. Vergunning 1185 Kat. A en de V.T.B.-
V.A.B.-kantoren. Adv 351 

8 d a g e n v a n a f 
8.520 
7.660 

10.600 
8.620 
8.730 

11.490 

fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 

8 d a g e n v a n a f 
10.930 
7.930 

12.940 

fr. 
fr. 
fr. 

8 d a g e n v a n a f 
7.350 fr. 

8 d a g e n v a n a f 
11.625 fr. 

15 d a g e n v a n a f 
11.370 
15.750 
18.390 

fr. 
fr. 
fr. 
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KONN€MW^R .̂  

A29 

ter ontsluiting vah het gewest 1 
In deze beroerde tijden, waarin 
de benzineprijs met reuze-
sprongen de hoogte in gaat en 
waarin de toekomst van koning 
auto op zijn zachtst gezegd 
twijfelachtig aan het worden is, 
zijn er in ons landeke nog 
steeds plannenmakers die be-
tonlinten willen trekken door
heen landbouw- en natuurgebie
den. De A-29 is er één van-. 

Volle bak asjeblief... 
Aan een benzinestation in Londerzeel 
pleeg ik mijn «geit» al eens af te leiden 
en ze te laven aan één der duizenden 
pompen die onze Vlaamse wegen ver
sieren De eerste keer dat ik het deed 
ligt nog vers in mijn geheugen. Een 
stoere jongen, die pompbediende Hij 
bekeek mijn zwaar-bestickerde achter
deur en merkte mijn leefmilieubeköm-
mernissen In zijn sappig maar voor mij 
schier onverstaanbaar Londerzeels be
gon hij «Ja, WIJ hebben hier in onze 
streek ook nogal een affaire Ge hebt er 
misschien al van gehoord, van den 
A-29 Nogal 'teen en 't ander dat die 
heren van Brussel ons willen lappen 
zulle. Maar 't zal met pakken Er zijn al 
heel wat verenigingen in de streek .». 
En het welgekende verhaal dat reeds 
op ontelbare plaatsen in ons land tallo
ze keren is verteld, werd door onze sy-
mpatieke anti-autowegstrijder nog 
maar eens overgedaan "Ik zit ook in 
't aktiekomitee, en over een paar we
ken hebben we een grote betoging. .» 
Wat een paar stickers op een achter
deur al niet kunnen doen. Sinds die dag 
kan mijn geit minder en minder weer
staan aan de verlokkingen van die Lon-
derzeelse benzinepomp. Zo blijft haar 
baasje op de hoogte van de stand van 
zaken met die A-29, waarrond heel wat 
te doen is in dit Noord-Brabants gebied 

De ijskast... 
Uit de papieren die ik in mijn handen ge
stopt heb gekregen kan ik zo opmaken 
dat hier al jarenlang het gebruikelijk 
spel van proberen, bevriezen en op
nieuw proberen wordt gespeeld. 
Er was immers een tijd — 1966! — dat 
een A-11 gepland werd als verbinding 
tussen Dendermonde en Brussel «Ont
sluiting van het gewest», zoals dat zo 
mooi wordt genoemd i De inbreuk op 
het landschap en op de ganse streek 
was echter zó diepgaand dat men die 
A-11, onder druk van allerlei organiza-
ties en politiekers die mekaar vonden in 
het verzet, naar de prullenmand heeft 
verwezen. Vooral in het Brabantse 
zette men er zich krachtdadig tegen af. 
Oost-Vlaanderen echter, met zijn in
dustriezones in Dendermonde en Bug-
genhout, bleef vinden dat Dendermon
de en Brussel nauwer bij mekaar ge
bracht dienden te worden En hoe doe 
je dat? Juist, door een betonlint natuur
lijk De huidige toestand blijkt zeer po-
blematisch te zijn voor het verkeer (te 
smalle en te drukke verbinding), zodat 
een nieuwe infrastukturele ontsluiting 
een «must» is welke teorieen ook het 
tegenovergestelde beweren Door 
een —• volgens sommige benchten — 
ruime meerderheid van parlementairen 
van het arrondissement Dendermonde 
werd in oveleg met de minister van 
Openbare Werken, de staatssekretaris 
van Ruimtelijke Ordening, de Bestendi
ge Deputatie van Oost-Vlaanderen en 
de interkommunale DDS (Dender, Dur-
me, Schelde) m het gewestplan-Den-
dermonde ook een alternatief tracé op
genomen Deze weg zou Dendermon
de en Mechelen verbinden doorheen 
een bij uitstek landbouwgebied Lon
derzeel zou centraal op het tracé ko
men te liggen en Wolvertem zou aldus 
door twee autosnelwegen worden 
doorkruist, van het zuiden naar het 
noorden door de bestaande A-12 
(Brussel-Boom-Antwerpen) en van het 

oosten naar het westen de ontworpen 
A-29 De argumentatie van de belan
gengroepen (o.a interkommunales) die 
baat hebben bij deze zoveelste auto
weg is te herleiden tot een opsomming 
in tien punten van louter technische en 
ekonomische voordelen Niet helemaal, 
want punt 8 zegt: «Minder schade aan 
het leefmilieu» (dan de A-11, wel te ver
staan). Dus geen A-11, het alternatief 
wordt de A-291 En dan nog wel binnen 
de 5 jaar! 

Gewestplannen... 
Zoals gezegd kwam op het gewestplan 
Dendermonde (KB 7/11/78) een tra
cé voor van de A-29 tot de grens met 
Brabant Wonder boven wonder was 
op het gewestplan Halle-Vilvoorde 
(K B. 7/3/77) in de verste verte geen 
A-29 te bespeuren... Zo gaat dat dan. 
Maar, zo vragen de tegenstanders zich 
af, hoe moet dat nu? Gaat men het ge
westplan volldig op de helling zetten? 
De mensen van het anti-A-29-komitee 
vragen zich af waar ze nog op kunnen 
rekenen als het gewestplan niet meer 
gevolgd wordt «Moeten wij nog eens 
ervaren dat het gewestplan er allen is 
voor de kleine man, en dat vanaf het 
ogenblik dat er zogenoemde grote be
langen op het spel staan de wet niet 
meer telt?» 

Niet onbelangrijk... 
Aan deze A-29 hangt een niet onbe
langrijk kommunautair reukje. Er komt 
meer bij kijken dan «alleen maar» ver
lies van landbouwgronden, van natuur
schoon en van leefbaarheid. Naast het 
feit dat een betere verbinding met 
Brussel de greep van het hoofdstede
lijk gebied op het gewest Dendermon
de zal verhogen (hogere lonen!) en een 
verhoogde pendel veroorzaken, zal het 
problemen waarmee o.m. het Pajotten-
iand zo heeft af te rekenen zich ook 
hier gaan stellen. Een brede express
weg zou dit aantrekkelijk deel van 
Vlaams-Brabant immers openstellen 
voor Franssprekende Brusselaars. Te
genstanders spreken in dit verband te
recht van een derde ring rond Brussel. 

Het lijkt veel meer aangewezen voor de 
industrie de ruime mogelijkheden van 
Gent en Antwerpen te benutten. «We 
begrijpen er niets van», aldus een 
woordvoerder der landbouwers. «De 
aanleg van de A-29 als een onderdeel 
van een betere verbinding Dendermon-
de-Brussel lijkt krankzinnig op een 
ogenblik dat overal de klok slaat van re-

gionalizering, federalizering en ontvet
ting van FDF-Brussel Het kan toch met 
dat men de reeds hoge pendel vanuit 
Dendermonde naar Brussel nu nog zou 
gaan vergemakkelijken, en dus nog 
verder doen toenemen». En hij sugge
reert ook een alternatieve oplossing. 
«Het is in het licht zowel van de 
politieke eensgezindheid om de ekono
mische aantrekkingskracht van Brussel 
met verder te versterken als van de 
reeds formeel geplande en in uitvoe
ring zijnde grondige verbeteringen aan 
het spoorwegennet (elektrifikatie) dat 
het alternatief van onze organizaties 
zijn volle betekenis krijgt Want wij zijn 
met tegen een verbetering van de we-
geninfrastruktuur. Na een afweging van 
de verschillende aspekten komen wij 
integendeel resoluut op voor een aan
passing van het bestaande gewone
wegennet aan de taak die het vervoer 
over de weg overeenkomstig de thans 
bestaande verkeersbehoeften nog zal 
te vervullen hebben Uiteraard bedoe
len WIJ hier zowel de rijkswegen Den-
dermonde-Mechelen, als Dendermon-
de-Brussel». 

Ruimer kader... 
In een gebalde samenvatting trekt de 
woordvoerder van het komitee het 
ganse probleem open om het te situe

ren in een ruimer kader; iets waar onze 
overheid nog steeds niet toe lijkt te (wil
len) komen. «Zonder aarzelen kunnen 
wij zeggen dat onze aktie uiterst posi
tief is, wanneer wij in aanmerking ne
men dat zij gericht is op het behoud van 
ons leefmilieu. Het is geen toeval dat wij 
ons vooral over de grootste bijval en 
daadwerkelijke steun kunnen verheu
gen bij milieuvrienden en groenkomi-
tees. De moderne mens leeft veel te 
jachtig: stress is de grootste thans be
staande kwaal in het huidige ziekte
beeld: trouwens met zeer zware gevol
gen op het individuele of het gezinsvlak. 
Laat ons dus toch de laatste open ruim
ten die in onze streek nog bestaan toch 
bewaren. Hier kan iedereen zonder 
kosten, dank zij een fikse wandeling of 
een kranige fietstocht, nog tot rust ko
men. Laat ons de vergezichten, de rijk
dom van natuur, faune en flora in stand
houden ten behoeve van onze mede
mens, die duidelijker en duidelijker laat 
blijken dat hij een diepe nood heeft om 
tot deze fundamentele waarden te kun
nen terugkeren». 
Zonder deze ruimere, toekomstgerich
te visie zal er nog jarenlang veel ener

gie dienen gestoken te worden in ach
terhoedegevechten om te redden wat 
nog te redden valt. Gevechten waarvan 
niemand beter wordt. Gevechten die er 
met zouden hoeven te zijn. Energie, 
gaat verloren die aan andere, meer po
sitieve dingen zou kunnen besteed 
worden. Hoe lang nog? 

Burgerzin... 
De burgerzin van vele stnjders voor 
een leefbaarder omgeving staat wel in 
schril kontrast met de zorgeloosheid en 
improvizatie waarmee ambtenaren nog 
steeds doorgaan met het uittekenen 
van omstreden wegenprojekten. Komt 
er dan werkelijk geen einde aan de ver
dwazing van dit land met zijn dichtste 
autowegennet ter wereld "̂  Tot slot cite
ren we nog een radikal doordenkertje 
van Ivan lllich uit zijn boek «Energiever
bruik en maatschappelijke tegenstellin
gen»- «De doorsnee Amerikaan be
steedt meer dan 1.500 uur per jaar aan 
zijn auto Hij zit erin, rijdend of stil
staand. Hij parkeert hem en zoekt er
naar Hij verdient het geld om hem te 
betalen en om de maandelijkse aflos
singen te voldoen. Hij werkt om de ben
zine, tolgelden, verzekering, belastin
gen en boetes te betalen. Vier van de 
16 uur dat hij op is, zit hij ermee op de 
weg of doet er wat aan. En in dit cijfer is 

nog niet begrepen de tijd die besteed 
wordt aan andere door het vervoer ge-
dikteerde bezigheden: de tijd doorge
bracht in ziekenhuizen, bij de kanton
rechter of in garages: de tijd doorge
bracht met het kijken naar reklame 
over auto's of om bijeenkomsten bij te 
wonen waar hij wordt ingelicht, zodat 
hij de volgende keer een betere auto 
kan kopen. De gemiddelde Amerikaan 
heeft 1.600 uur nodig om 10.000 kilome
ter af te leggen. Over zes kilometer 
doet hij een uur In landen die geen ver-
voersindustrie hebben slagen de men
sen erin hetzelfde te doen door te lo
pen waar ze maar heen willen en zij be
steden slechts 3 tot 8 procent van hun 
sociale tijd aan het verkeer, in tegen
stelling tot de 28 % hierboven. Wat het 
verkeer in rijke landen onderscheidt 
van het verkeer in arme landen is niet 
dat de meerderheid meer kilometers 
per uur afleggen, maar dat er meer 
uren zijn van verplicht gebruik van gro
te doses energie, die door de vervoer-
industrie gegroepeerd en ongelijk ver
deeld worden.» 
Een doordenkertje, inderdaad. 

Tjeu Mil 

of, de derde ring rond Brussel 1 
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begint het najaar 
met een 

SUPERREKLAMEVERKOOP 
van 2000 REGENMANTELS 
voor dames en heren 
Succes Kleding Meyers 
biedt u nu regenmantels 
met een waarde tot 4.995 F 
nu tot uiterlijk 10 september voor 2 0 0 0 F 
Daar moet u nu van profiteren! Het is een unieke 
gelegenheid om veel geld te sparen en 
Succes Kleding Meyars te leren kennen 

ruime 
parking 

de koffie 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C E I A A D 
TPL 031.87 38 42 A A R T D É L A A R 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 



in de UolksuniB 

Opnieuw amnestiewandeling aan de kust 

,Ut,„,.A-^i.„.:M'.,//Z,A 

Op 15 augustus werd opnieuw gewan
deld aan de kust 's Morgens te Oost-
duinkerke en 's namiddags te Middel
kerke 

Vujo Brugge en Koekelare waren 
daarvoor naar de kust afgezakt Op de 
markt van Veurne stond een ploeg ge

reed om te Koksijde en De Panne te 
wandelen Helaas waren de gele trui
tjes, door de vakantieperiode met be
schikbaar. 

Alles verliep rustig Soms eens een 
woordje uitleg geven- Geen schampe
re of zure opmerkingen wel soms bij-

.oLLcL,^.aii •«<=,•. Waarom zouden an
dere afdelingen dit iniatief met overne
men Voor truitjes met passende let
ters wil Vujo-Oostende zorgen. Men 
kan daarvoor kontakt opnemen met 
Bert Ruysschaert, Hofstedestraat 64, 
8400 Oostende Tel 7036.79 (te berei
ken tussen 12 u. 30 en 13 u. 30.) 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beversirnnt 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

AALST 

Lnng£ Zoutstr 30 29-33 36-38-
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wnndelw.iyeiis bed|es en wiecjen -
stoelen en looprekken - sclioniniels - knmerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPOfTTARTIKELEN allerlei - tnrnkledii niiteriiitrustmgen - ping-
|)ongtatels badkleding en alle toebelioorten • rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen - liirngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m nierkaitikelen aatobanen • 
elekir tremen der beste merken - aiitoj - go-carls - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegies ^ b reien lessenaars - borden • 
fietsjes alle gezelschapsspelen - alle soorten iiiekanieken - school

tassen - borden - tummeiibelen - tiiinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Nieuw gezicht in het OCMW Zottegem 
OCMW-lid Sylvain De Pessemier nam 
ontslag in het OCMW wegens ge
zondheidsredenen. 
De Volksunie Zottegem stelt er prijs 
op Sylvain te danken voor zijn inzet,-en 
de diskretie waarmee hij zijn funktie 
heeft uitgeoefend. 
Hij wordt opgevolgd door Ghislain Die-
pendaele. Ghislain is 41 jaar en behaal
de bij de gemeenteraadsverkiezingen 
in 1976 het hoogste aantal stemmen 
op de VU-lijst. Ghislain is bekend om
wille van zijn sociale en maatschappe
lijke bewogenheid, zodat hij in het 
OCMW zeker een positieve bijdrage 

Vyie wordt burgemeester te Wilrijk? 
Alle oprechte (en minder op
rechte) in memorlams ten spijt, 
werd er in Wilrijkse CVP-mld-
dens reeds hard voor de burge
meesterssjerp gestreden, nog 
voor Gaston Fabré begraven 
was-

Die trend zet zich, nu 14 dagen 
na diens vroegtijdig afsterven 
— hij was er net 49, — onver
minderd verder. 

Eerste schepen Flor Huysmans, 
de ouderdomsdeken in het kol
lege, zou met zijn vaderlijke allu
res geen slecht burgemeester 
zijn. Hij mist echter de hardheid 
en het nodige doorzettingsver
mogen. Daartegenover staat de 
kandidaat van de jongeren. Ar
mand De Winter (35), die slechts 
gewoon gemeenteraadslid is en 
in het Verleden nooit enige per
soonlijkheid heeft laten blijken. 
Het partijbureau steunt zijn kan-

Een uitgave van de 

Vlaams-nationale 

Studiedienst 

Verantw uitg Hugo Schiltz, te Cou-
Vvelaerlei 134, 2100 Deurne 

didatuur, omdat de Wilrijkse 
CVP-jongeren in dat bureau de 
baas spelen. De fraktie is echter 
sterk verdeeld. 

Wordt De Winter burgemees
ter? Hij zou er zichzelf en zijn 
partij een slechte dienst mee be
wijzen. In dat geval zou de oppo
sitie, die na 2 jaar een beetje de 
pedalen kwijt is, wel eens haar 
2e adem kunnen vinden-
Goed en slechts nieuws voor 
het Neerland. 

Het Neerland is een wijk die te 
Wilrijk nog altijd een wat afgele
gen positie inneemt. Dat heeft zo 
zijn voor- maar ook zijn nadelen. 
Een van die nadelen is het ontbre
ken van een deugdelijke (fietsers 
en voetgangers) verbinding met 
het centrum. 

Door het ontbreken van een slui
tende verbintenis met een be
langrijk grondeigenaar, trekt de 
gemeente aan het kortste eind en 
«voelt zich verplicht» de Kern
energiestraat door te trekken tot 
aan de Planetariumlaan Hugo Ja
cobs verzette zich met kracht te
gen deze beslissing (die volko
men indruist tegen wat vroeger 
steeds beloofd is!) en wist uitein
delijk gedaan te krijgen dat de 

Kernenergiestraat geen straat 
voor doorgaand verkeer wordt. 
Een ietwat magere troost, maar 
het is beter iets dan niets! 
Positief was dan weer dat het ge
meentebestuur (onder druk van 
het aktieve wijkbestuur!) afziet 
van de geplande hoogbouw van 
12 verdiepingen. Door een ruiling 
van gronden met de betrokken 
immobiliënfirma krijgt men nu een 
meer gespreide en hier en daar 
half open (lage) bebouwing. 

Bist trekt zich 
niets aan van 
Seefhoekers 

De verwerving van de kleine 
oude pandjes aan de Sint-Camll-
lusstraat gaat langzaam maar ze
ker verder. Uiteindelijke bedoe
ling is de «ontsluiting» van de 
straat, wat meteen het einde van 
de buurt zal betekenen. 

De buurtbewoners blijven hier
omtrent aan dovemans deuren 
kloppen, want voor de heren van 
de Bist telt alleen het «opgeruimd 
staat netjes». De wijkbewoners 
mogen echter niet vergeten, dat 
met het heengaan van burge
meester Fabré de belangrijkste 
tegenstander van Seefhoek 
woonerf is weggevallen... 

Ietwat geamuseerd stelde H. Ja
cobs ook nog vast dat er te Wil
rijk wel voldoende bordjes verwij
zen naar de «grootse» realizaties 
van het gemeentebestuur, maar 
dat het voor vreemdelingen soms 
heel wat detectivewerk vergt om 
een of andere wijk te vinden. Ja
cobs kreeg hierbij onverwacht 
steun van franskiljon Gielen 
(CVP), die zijn partijgenoten al 
eens een voet durft dwars zetten. 
Dd. burgemeester, F. Huysmans 
(CVP) beloofde de toestand zo 
vlug mogelijk aan te passep aan 
de nieuwe normen inzake beweg
wijzering. 

VU vraagt voorrang voor ge
meentelijke biblioteek. 

Bij de verdeling van de toelagen 
aan de aangenomen biblioteken, 
drong Pol Van der Gucht na
mens de fraktie aan op voorrang 
aan een door André De Beul al 
zo lang bepleite Middelbare 
Biblioteek. Eens de fusie voltrok
ken, zal het voor Wilrijk nog zeer 
moeilijk zijn een dergelijke eigen
tijdse biblioteek op te zetten. Kul-
tuurschepen Boeye (CVP) kon 
ter verdediging enkel aanvoeren 
«dat de verschillende filozofische 
strekkingen niet erg voor de idee 
gewonnen zijn». Wanneer een 
kollege zich laat leiden door de 
bekrompenheid van enkele lokale 
biblioteken, is het al ver gekomen! 
(wd) 

zal leveren ten behoeve van de zwak
sten in onze maatschappij. 
Ghislain Is als zelfstandige eveneens 

op de hoogte van de beheersmoeilijk-
heden waardoor ook op dit vlak van 
hem een konstruktieve bijdrage kan 
verwacht worden 
Wij zijn er van overtuigd dat Ghislain 
zijn beste krachten zal inzetten bij het 
uitoefenen van zijn mandaat met als 
enige betrachting de verdediging van 
de minst begoeden, de bejaarden en 
behoeftigen uit onze gemeenschap 
Wij wensen hem een vruchtbaar en 
suksesvol mandaat toe! 

VU-Zottegem. 

Z(XK€RC]€ 
— Afgestudeerde regentes 
uit Sint-Amands-a/d-Schelde 
zoekt een betrekking voor de 
vakken Frans, geschiedenis, 
Engels, desgevallend studie
meesteres. Belangstellenden 
kunnen zich' wenden tot 
volksvertegenwoordiger 
Joos Bomers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelij-
ne-Waver, of telefonisch op 
het nummer 015-21.79.00, re-
fentienummer: 1805. N I 35 
— Gezocht voor de week 
van de «Vrijetijdsbesteding» 
te Aalst, alle mogelijke strip
verhalen (nieuwe of oude, al
bums.. ). Ernstige beloning. 
Tel. na 17u. 053-77.42.09. 
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Nationaal VUJO-weekend 
Bemelen 7, 8, 9 september 
Het VUJO-werkjaar wordt zoals 
steeds ingezet met een nationaal 
weekend, waar de krachtl i jnen van de 
werking worden uitgetekend. Dit jaar 
gebeurt dat van vr i jdag 7 september 
tot zondag 9 september en zoals ge
bruikel i jk ten noorden van de ri jks-
grens. Ditmaal echter in Nederlands 
Limburg, in het Europahuis van Be-
melen bij Maastr icht. 
Nu wij er minder in slagen dan vroe
ger om jongeren te winnen voor onze 
beweging, dringt een onderzoek zich 
op. Daarom werd als tema gekozen: 
>Hoe kunnen wij opnieuw aansluiting 
vinden bij het jonge Vlaanderen?» 
Programma 

Vr i jdag: 19 u aankomst -i- kennisma
king, 20 u jaarplanning 79-'80, 22 u 
gezelligheid 
Zaterdag: 9 u 30 getuigenissen van 
mensen die VUJO verlaten hebben of 
recent toegetreden zijn, 14 u tijds
beeld door prof G Provoost. 15 u 30 

bespreking in werkgroepen, 20 u een 
digestiefje, oud-volksvertegenviioordi-
ger Jef Olaerts vertelt over zijn «rijke» 
VU-leven en maakt kritische kantteke
ningen, 22 u gezelligheid 
Zondag; 10 u v\/erkgroepen, 14 u ge
sprek met de partijvoorzitter en -se-
kretaris, 17 u einde 
Hoe inschr i jven' ' 
Door overschrijving van 400 fr (per 
persoon) op giro 435-0256851 -75 van 
VUJO-NATIONAAL en door het alge
meen sekretariaat in kennis te stellen 
van uvj inschrijving 
Hoe het Europahuis bereiken? 
Het Europahuis ligt in Bemelen bij 
Maastncht in het Zuidlimburgse heu
velland 

— Met de wagen vanuit Antwerpen 
neemt U de autobaan naar Luik tot Bil
zen, dan de gewone weg naar Maas
tricht en verder naar Bemelen, vanuit 
Brussel neemt U de autobaan naar 
Luik, daar de autobaan naar Maastricht 

Gemeente Ekeren 
Bij het gemeentebestuur van 
Ekeren zijn betrekkingen te 
begeven van 

Politieagent 
Een werfreserve zal worden 
aangelegd voor de duur van 
twee jaar ingaande de eerste 
der maand volgend op die 
waarin het proces-verbaal 
van de proeven is afgesloten. 
Worden tot het vergelijkend 
examen toegelaten, de kandi
daten die-
— Belg zijn; 
— De burgerlijke en politie
ke rechten genieten, 
— Van onberispelijk gedrag 
en zeden zijn en geen boet-
straffelijke veroordelingen 
hebben opgelopen, 
— Voldaan hebben aan de 
militieverplichtingen (voor 
de mannelijke kandidaten); 
— In het bezit zijn van het di
ploma van volledig lager se
cundair onder-wijs of gelijk
gesteld diploma; 
— Op 1 oktober 1979 min
stens 21 jaar oud zijn en de 
leeftijd van 35 jaar met be
reikt hebben. De wetten van 
3 augustus 1919 en 27 mei 
1947 evenals het KB. van 21 
mei 1964 voor het personeel 
der kaders van Afrika zijn 
van toepassing. 
Om voor rangschikking in 
aanmerking te komen moe
ten de kandidaten slagen in 
een vergelijkend examen be
staande uit een-
— schriftelijke proef (diktee, 
opstel, rekenen), 
— mondelinge proef (ge
sprek van de hak op de tak); 

— lichamelijke proef. 
1. Lenigheid (grote doorbui
ging, springen over de bok, 
hoogtesprong en lengte-
sprong). 
2. Evenwicht (oefenbalk). 
3. Hand- en bovenarmspie
ren (gemeten door middel 
van dynamometer). 
4. Borst- en armspieren (dub
bel barren, rek en gewichten) 
5. Uithoudingsvermogen 
(800 m lopen). 
6. Hart (onderzoek vóór en 
na loopproef) 
7. Zwemmen. 
8. Fietsen. 
De kandidaten dienen 50 % 
der punten te behalen op ie
der vak en 60 % op het ge
heel. Alleen de kandidaten 
die de vereiste minima heb
ben behaald in de schriftelij
ke en mondelinge proeven 
zullen tot de lichamelijke 
proeven worden toegelaten. 
Nadere inlichtingen zijn te 
bekomen op het gemeentese-
kretanaat , Veltwycklaan 27 
of op het politiekommissa-
riaat Veltwycklaan 1 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan de 
heer burgemeester der ge
meente Ekeren uiterlijk op 
30 september 1979. 

VUJO's Knal 
in Sint-Amandsberg 
Zaterdag 8 september '79 - 20 u. 30. 
VUJO's 10e KNAL-T Dansant met 
medewerking van Studio SEAGULL 
International in zaal TUL, Klinkhouter-
straat 70 te Sint-Amandsberg 
Toegang 60 fr (leden VUJO 30 f r ) 
Amusement verzekerd - steengoede 
muzieki 

ERASMUS 
Selekte leraars uit binnen- en 
buitenland! 
Versnelde opleiding 

— Handel, Talen, Steno-typen 
Boekhouden 

— Sekretariaat bednjfs-
medisch jundisch-

— Receptie. Hostessen, 
Mannequins 

— Telefonist(e), Public Relations 
— Journalistiek, 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 
Adres 
Wenst, vrijblijvend informatie over de kursus 

(Adv 3261. 

en verder de gewone weg naar Beme
len 
— Met de trein vanaf het station te 
Maastricht neemt U de LMT-bus, lijn 
13 (richting Margraten), uitstappen bij 
de kerk van Bemelen, het Europahuis 
bevindt zich dan ca 200 m verder aan 
de linkerkant 
Adres: 
Sint-Antoniusbank 30 
6267 Bemelen/Cadier en Keer 
Tel 4407/1546 

0€WRC)€ 
J o n g e d a m e uit He is t -op-den-
Be rg , d ip loma b u r e a u w e r k -
s teno-dak ty lo , z o e k t dr in
g e n d e e n aangepas te be t rek 
k ing in d e o m g e v i n g Heis t -op-
den -Berg , M e c h e l e n , Lier, 
A a r s c h o t 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 g e r 
J o o s S o m e r s , L ie rses teen-
w e g 11 te 2580 Sint-Katel i j -
ne -Waver , o f te le fon isch o p 
he t n u m m e r 0 1 5 - 2 1 7 9 0 0 -
R e f e r e n t i e n u m m e r 1797 

N I 34 

L icent iaat-ver ta ler (Engels-
Spaans ) me t kenn is van Duit
se en Franse taal zoek t be
t rekk ing als verta ler , bij voor 
keu r in het W a a s l a n d K o n -
tak tname via m e v r o u w Nel ly 
M a e s , G e n t s e b a a n 50, 2700 
St -N ik laas , tel 0 3 1 / 7 6 4 9 7 4 

V Z W V l a a m s C e n t r u m H o f 
t en Da le , M e r e , v raagt Zelf
s tand ige u i tbater v o o r ca fe 
en restaurat ie Kand ida tu ren 
in te d ienen uiterl i jk v ó ó r 
1 5 9 1 9 7 9 o p vo lgende ad res 
" V l a a m s Cen t rum», p a 
K loos te rs t raa t 7, 9420 Erpe-
M e r e » N I 38 

Aanbevolen huizen 
Franssens O p t i e k : 

S i lhoue t te 
M a r w i t z 
R o d e n s t o c k 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z. - Tel. 21.08.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

IO%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS vtSIONb BROEKEN•PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 - 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge-
boorle. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - flekla-
nie-kalenders. 

MARC ADAMS 

Mechanisciie schri)nwerkerij 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwei3»vesl,52, Antwerpen. 

Tel. 031-3135.83 

Zaadhandel 

P V B A DE M O O R - L A T E U R 
P E L G R I M 9 
9258 S C H E L D E - W I N D E K E 
Alles voor land- en tuinbouw 
Tel 091-62 5142 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 

Tel 053-7048 75 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stn|tem 
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 053-6674 56 

DE CRAEN ROM pvb.j 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming ;stoom sanitair 
Alle herstellingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014-58 8581 
Alle dag en weekbladen 

PVBAJ BORREMANS COCK 
«KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 4125 89 

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

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel 582 10 55 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratonum 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na18u 4254642 

Specialist primitief — 
sti)lmeubelen en modern 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

p.v.b.a. J E U R C L O O 
Weierstraat 4 
3520 ZONHOVEN 
TeL 011-81.31.16 

Stelt voor KANTELDEUREN 
ROLLUIKEN 
ZONNETENTEN 
en nog veel meer 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Gnmbergen 

Tel 02-268 14 02 

K a n t o o r m a c h i n e -t- kan toor -
meubi la i rbedr i j f S E R C U 

B r u g g e s t e e n w e g 380 

R O E S E L A R E Tel 0 5 1 - 2 0 5 2 0 0 

20 12 65 

I N T R A F O R M - E u r o p a m e u b e l 
T o r h o u t s t e e n w e g 519 

8400 O O S T E N D E 
Tel 0 5 9 - 8 0 3 1 7 2 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

L U K O S p.v.b.a. 

R ingmappen - d o k u m e n t h o u -
de r - p o c h e t t e n - sne lhech -
te rs - o f f e r t emappen . 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

MARC ADAMS 
Mechanische schrijnwerkerii 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053-704875 

De 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N . 

Tel. 031 /36 .45 .31 . 

Ke ize rs t raa t 2, TernaL 
02-582.22.22. 

O p e n van 10 to t 19 u. 30. Z o n d a g en maandag ges lo ten . 
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FILMTHEATERS! Frans Huyghebaert in De Vagant te I z ^ m 

studio 
WEEK VAN 31 AUG. 

TOT 6 SEPT 

TERVUREN 
Zondag 15 u K t 

Cinderel la 
van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u K t 

Who's killing the great 
chefs of E u r o p e ' 
met Philippe Noiret 

Jean Rochefort 
Jean-Pierre Cassel 

Zondag - maandag - dinsdag -
woensdag - donderdag 
2 0 u 3 0 K n t 

Hal loween 
Film van John Carpenter 

met Jamie Lee Curtis 

LEUVEN 1 
20 u Tv\/eede week K t 

Murder on the 
Grient Express 

van Sidney Lumet 
naar Agatha Christie 

14u - 18ü 22 u 15 K T 

Premiere Leuven (Dolby Stereo) 
Hair 

Film van Milos Forman 
met John Savage Treat Williams 
Beverly D Angelo Annie Golden 

1 6 u - Ou 15 K n t 
Les h e r o i n e s du nnal 

Film van Walenan Borowczyk 

LEUVEN 2 

1 5 u 3 0 K t 
Zevende week 

C o m e s a h o r s e m a n 
van Alan J Pakula 

met James Caan Jane Fonda 

13 u 30 17 u 30 K T 

The Buddy Holly story 
met Gary Busey 

Charles Martin Smith 

19u 30 - 21e week K n t 
The dee r hun te r 

2 2 u 3 0 K t 
Le pion 

Film van Christian Gion 
met Henri Gybet 

2AZ KnT 
Keetje Tippel 

met Monique v d Ven 
Rutger Hauer 

Film van Paul Verhoeven 

TIENEN 
Zondag 17 u 30 K t 

C i n d e r e l l a 
met Jerry Lewis 

Vrijdag - zaterdag 22 u 30 
Zondag 22 u 
Maandag 20 u 30 

Brass target 
met Sophia Loren, 
John Cassavetes 
George Kennedy 

Vrijdag - zaterdag 20 u 30 
Zondag 15 u 20 u 
Dinsdag - woensdag - donderdag 
2 0 u 3 0 K t 

W a t c h out we're mad 
met Terence Hill Bud Spencer 

KURSAAL TURNHOUT 

Vnjdag-zaterdag 20 u 
Zondag 14 u K T 

The 10 commandments 

film van Cecil B De Mille 
met Charlton Heston 

Yul Brynner Anne Baxter 

Zondag 18 u K N T 
Zondag maandag dinsdag 
woensdag 20 u 30 

Hardcore 

film van Paul Schrader 
met George C Scott 

Peter Boyle 

Frans Huyghebaert Crechis> ir i De v ayai n Lij de uijcnn ly vai i ^.jn tentoonstelling Enk Vandewalle hield de openingstoe
spraak in aanwezigheid van o m de lzegemse burgemeester (links op de foto) 

Tot 31 augustus stelt de Izegemnaar 
Frans Huyghebaert schilderijen ten 
toon in "De Vagant» te Izegem De ver
nissage had plaats op 17 augustus in 
aanwezigheid van talrijke vrienden en 
buren van de kunstenaar Onder de 
aanwezigen waren o m VU voorzitter 
Jons Verbeke V U fraktievoorzitter 
Geert Bourgeois burgemeester Vens 
en de schepen van Kuituur van Ize
gem 

Gemeenteraadslid Enk Vandewalle 
leidde de persoon en het werk van 
Frans Huyghebaert in 
De 36 jarige exposant die thans voor 
het eerst in het openbaar komt is een 
typisch voorbeeld van een autodidakt 
Tot voor kort bleef zijn opleiding be 
perkt tot de lagere school Het is op 

aanraden van zijn vriend Geert Bour
geois dat deze bouwvakker avondles 
sen ging volgen aan de Izegemse Ste 
delijke Avondleergangen Tekenen en 
schilderen boeiden hem al vanaf de 
leeftijd van 10 jaar Pas de laatste twee 
jaar na het dagelijkse harde labeur in 
he* bouwbedrijf vormt hij zich syste 
matisch bij de leraren Noyez en De-
vos 
Het resultaat van zijn zoeken en po 
gen maar ook slagen valt nu nog tot 
het einde van de maand te beoordelen 
en te kiewonderen 
Frans Huyghebaort beweegt zich 
vooral op het terrein van de tekening 
en het schilderij, waarbij hij bij voor
keur alleen het palet hanteert Hij 
waagt zich aan uiteenlopende temata 

het bloemstuk het naakt het land
schap de marine en de laatste tijd 
vooral ook het portret 

De tentoonstelling geeft een goed idee 
van de weg die Frans Huyghebaert al 
heeft afgelegd van een aarzelend en 
minutieus hanteren van het materieel 
tot een krachtig en ritmisch neerleg
gen van forse partijen verf 
Deze eerste tentoonstelling mag be
slist een aanmoediging en een belang
rijke stap worden genoemd in de artis
tieke loopbaan van Frans Huyghe
baert HIJ IS er zich van bewust dat hij 
nog heel wat nieuwe terreinen gaat 
verkennen Inleider Enk Vandewalle 
verwoordde zijn boodschap als volgt 
«HIJ wil doorgaan verder zoeken ver
der leren en zichzelf overtreffen» 

Een bezige bij in Jette.... 
Het gemeentebestuur van Sint-Pie-
ters-Jette nam een lovenswaardig ini
tiatief het richtte een vakantiekolonie 
in voor alle Jetse kinderen zowel van 
de gemeenteschool als van de vnje in 
richtingen Maar een en ander verliep 
met zonder een pijnlijke politieke angel 
Tijdens een opendeurdag in de prach
tige omgeving van het Poelbosdomein 
werd een kind door een bezige bij 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn van 
Wijnegem 

Rustoord Rustenborg 
biedt U een aangename 
werksfeer 
Kandidaten kunnen mschri]-
ven voor een werfreserve 
voor 

• verple{e)g(st)ers 
A l en A 2 
• verpleeg-
assistenten 
Deze betrekkingen kunnen 
voltijds of deeltijds bezet wor
den De aanvragen moeten 
toekomen bij een ten laatste 
op 30.9.79 ter post aangete
kend schrijven aan de Heer 
Voorzitter van het OCMW 
van Wijnegem, Koolsveld-
laan 94 
Alle inlichtingen worden U 
graag verstrekt via telefoon 
031-53 91 61, of op het sekreta-
riaat, Koolsveldlaan 94 te 
Wijnegem 

zegge en schnjve een Vlaamse wesp 
kwalijk gestoken 
Even paniek Tien minuten later is er 
een politiewagen Het kind wordt naar 
het Brugmannhospitaal afgevoerd 
VU-gemeenteraadslid Jan de Berlan-
geer protesteerde bij de direktie tegen 
deze gang van zaken want op twee 
minuten gaans ligt het akademisch 
VUB-ziekenhuis Waarom al die tijd
verspilling'' 
Antwoord van het direktielid het 
O C M W IS de verantwoordelijke 
Waarop VU-afgevaardigde in het 
O C M W mevrouw Justens Van Herck 
interpelleerde 
Haar werd geantwoord dat de over
eenkomst met de VUB uitsluitend in 
het Nederlands werd opgesteld zodat 
het O C M W van Jette met dat zieken 
huis niet tot een akkoord kon komen 
Mevrouw Van Herck wilde dan weten 
in welke taal de overeenkomst met het 
Brugmannhospitaal opgesteld is Ja 
ja twee keer raden i De staart van dit 
verhaal volgt 

Iddergem 
Zondag 16 september 1979 
Tweede AUTOZOEKTOCHT 
«Tijl» 
Een familiale uitstap doorheen het 
mooie Pajottenland' 
Formule B van de V A B 
Naïeve en ook wel enkele venijnige 
vragen die alle ter plaatse oplosbaar 
zijn mits een beetje gezonde redene
ring De weg dient met gezocht te wor
den 
Deelname in de kosten 250 fr - Leden 
V U 225 fr 
BIJ voorinschrijving 225 fr - Leden V U 
200 fr 
Te storten op prk 000-0339100-85 van 
mevr Baeyens-Muyiaert Hoogstraat 
133 - Iddergem 
Bezoek aan bezienswaardigheden 
(50 f r ) inbegrepen in de prijs 

V.U. Marke 
Zoals verleden jaar moet onze afdeling 
opnieuw konstateren dat er van be-
vlagging op 11 juli mets te bespeuren 
was op het dorpsplein en het oude ge
meentehuis van Marke 
Daar 11 juli toch de officiële feestdag 
IS van de Nederlandstalige kultuurge-
meenschap in ons land zullen wij dan 
ook met klem protesteren tegen deze 
nalatigheid bij het kollege van Burge
meester en Schepenen van de entiteit 
Kortrijk 

Verder wordt een motie goedgekeurd 
waarbij het nieuwe partijbestuur be
zworen wordt om het sociaal en eko-
nomisch programma van de V U te be
houden en zeker niet terug te vallen in 
een enge zweeppartij-mentaliteit die 
na een al of met gunstige federalisering 
wel eens het einde van de V U zou kun
nen betekenen 
De vergadering is verder akkoord om 
het buitengewone werk van de uittre
dende nationale voorzitter te loven die 
de V U van oppositiepartij tot regering
sverantwoordelijke partij liet uit
groeien 
De talrijke kongressen waarin het VU-
programma steeds de meerderheid 
kreeg bevestigen dat het kader zich 
zal verzetten tegen iedere poging om 
onze partij terug te herleiden tot een 
zweeppartij 

«Vader, moeder, kon 
ik met 
jullie spreken...» 
Een r e c h t z e t t i n g 

In dit artikel dat op 12-7-79 verscheen 
vermeldde H d B dat de FVV-avond te 
Den Haan een prachtig verloop kende 
onder leiding van Jo De Leersnijder 
De avond was inderdaad meer dan ge
slaagd maar de moderator was Miet 
Casmeyer van Oostende en Jo De 
Leersnijder een van de spreeksters 
En beiden deden het zo voortreffelijk 
dat ik ze in een adem wou vermelden 

Huguette De Bleecker 

AktJegroep voor 
het behoud van het 
milieuvriendelijke 
De Haan 
In de reeks Kustgemeenten die na de 
heropbouw na de 2e wereldoorlog be-
tongemeenten geworden zijn maakte 
de gemeente De Haan nog mm of 
meer een gelukkige uitzondenng Dit 
door het feit dat 50 ha bebouwing aan
gelegd werden en gedurende 99 jaar 
beheerd werden door een zogenaam
de koncessie 
Deze koncessie verliep op 19 juli II 
Reeds een paar jaar werd door een 
Aktiegroep geageerd uit vrees dat het 
gemeentebestuur van De Haan met 
een voorlopig B P A de mogelijkheid 
zou openlaten tot verloedering van het 
speciaal uitzicht van De Haan Een 
druk bijgewoonde perskonferentie 
werd gegeven ten huize van Dokter 
Mich Van Opstal V U -bestuurslid van 
De Haan 
Alle aanwezigen waren diep onder de 
indruk van de degelijkheid van de stu
die en de dossierkennis van de Aktie
groep 

Duisburg - Vossem 
V l a a m s Z iekenfonds 

Na enkele jaren inspanning is het dan 
eindelijk zo ver Het Vlaams Zieken
fonds kan eindelijk beschikken over 
een gemeentelijk lokaaltje om de zitda-
gen te laten doorgaan 
Een beetje geschiedenis — In 1975 
deed de afgevaardigde van het 
Vlaams Ziekenfonds Dirk Hiers een 
aanvraag bij het toenmalige CVP-kolle-
ge om over een gemeentelijk lokaaltje 
te kunnen beschikken ten behoeve 
van de Duisburgse leden van het 
Vlaams Ziekenfonds dat er een tijdje 
voordien aktief werd en onmiddellijk 
verscheidene leden telde De CVP-
burgemeester achtte het zelfs met no
dig een antwoord te geven 
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976 lagen de kaarten anders In 
de fusiegemeente Tervuren kwam een 
CVP-VU-koalitie tot stand en er werd 
een nieuwe aanvraag ingediend Tot 
grote verbazing van de Vlaams Natio
nalisten kwam er een negatief ant
woord Aan een Vlaamsgezind zie
kenfonds kon men dat toch niet toe
staan wat zouden onze «knstelijke ( ' ) 
broeders» hiervan wel denken i 
VU-gemeenteraadsleden Ferdinand 
Thenaerts en Alex Vanderhulst von
den dit toch al te gortig en wilden deze 
onrechtvaardige wagen van de weg 
duwen Na dne jaar (O zijn ze er dan 
uiteindelijk in geslaagd nadat zij het 
CVP-VU-kollege reeds maanden voor 
de neus duwden dat de Knstelijke Mu
tualiteiten al ja-a-a-ren GRATIS over 
een gemeentelijke school mogen be
schikken om hun zitdagen te houden 
De toestand werd onhoudbaar en het 
Vlaams Ziekenfonds mag dan ook 
maar zijn zitdagen houden in een ge
meentelijk lokaal mits betaling 
Uit naam van de Duisburgse en Vos-
semse leden danken wij gemeend 
Alex Vanderhulst en Ferdinand The
naerts voor hun belangeloze en op
rechte inzet 

Z i tdagen 

Duisburg Elke tweede donderdag 
van 18u tot 19 u 15 in de gemeentelij
ke feestzaal Mussenstraat 
Vossem Elke tweede donderdag van 
19 u 30 tot 20 u 30 in de gemeentelij
ke sportzaal (gelijkvloers) Dorps
straat 

Met deze regeling wordt gestart vanaf 
de maand september 

O p r o e p -

Het spreekt vanzelf dat vanaf dit ogen
blik ALLE Vlaams Nationalisten aan
sluiten bij het Vlaams Ziekenfonds in 
hun eigen gemeente in plaats van nog 
langer het CVP-ziekenfonds vet te 
mesten 
Op donderdag 13 september wordt 
het te Duisburg en Vossem een ware 
overrompeling van nieuwe leden 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aerntt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 
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Kampioenschap 
hengelensport in 
Oudenaarcle-Nul<erke 
Op dinsdag 4 september wordt er op 
de gekende visvijvers te Nukerke door 
de V V V G van Oudenaarde het kam
pioenschap van Vlaanderen Hengelen 
op Forellen ingericht voor alle gepen
sioneerden, gehandicapten en minder
validen. Er is geen enkele lidkaart ver
eist. Om zich kampioen op Forellen te 
vissen moet men in een der Vlaamse 
Provinciën wonen. Aan dit kampioen
schap zijn talrijke prijzen verbonden 
plus kampioenentruien, trofeeën, bloe
men. De wedstri jd vangt aan om 14 u. 
Alle vangst gaat mee naar huis. We
derzijdse hulp IS toegelaten. 

Gent 
In memoriam 
Diederik Evrard 
Op 23 augustus werd te Gent begra
ven de h. Diederik Evrard, lic. in kl. psy
chologie, geboren te Gent op 11 mei 
1954 en smartelijk uit het leven wegge
rukt op 18 augustus jl., zoon van prof. 
dr. en mevrouw A. Evrard-De Regge. 
Wi j betuigen de achtbare nabestaan
den ons zeer oprecht medeleven. 

VU - Hombeek-Leest 
De VU-afdeling richt op zaterdag 15 
september haar 9e UILENSPIEGEL
D A N S A V O N D in. 

Deze heeft plaats in de zaal van de 
«Vrolijke Vrienden» van het Heike. 

Het gekende orkest Marcel STERCKX 
speelt ten dans. 

Toegangsprijs 80 fr. 
Het kopen van een toegangskaart 
geeft U recht op deelname aan een 
speciale tombola. 

Al scheikundige, 4 jaren er
varing in de syntese van po
tentiële geneesmiddelen, 
zoekt werk in een straal van 
50 km rond Lommei, zich 
wenden tot Luc Neels, Lepel
straat 68,3900 Lommei. NI 36 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustingsmaterieel & ma
chines voor openbare be
sturen en aannemers van 
bouw- en vvregeniswerken. 

Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
^el. 016-60.34.73. (Adv. 163) 

Bti PB Fiti/^ticien.,. Bh pe oFi^oeD/fic 
l/AN P£ KiliPEf^EH,. 

MAAR PB &ROTE 
NUTIEK, 
vie RB^BL IK, 

i^AK 

Kinder -
tekenwedstrijd 
De Dr. J. Goosenaertskring richt een 
grote tekenwedstri jd in rond het tema 
"Het kind in de natuur», en dit in het te
ken van het jaar van het kind. 
Aan deze tekenwedstrijd, waaraan 
mooie prijzen zijn verbonden, kunnen 
alle kinderen tot en met 14 jaar, hetzij 
individueel, hetzij in groepsverband 
deelnemen. 

De tekeningen voorzien van naam, 
adres en geboortedatum mogen tot 
15 november '79 doorgezonden wor
den aan Machteld Geerinck, Diksmui-
destraat 49 te 9000 Gent. 
De uitslagen zullen gepubliceerd wor
den in Wij en in de Gentse kranten. 
De winnaars knjgen een speciale uit
nodiging toegestuurd voor ons ko
mend kinderfeest op 28 december '79 
waarop een «plechtige» prijsuitreiking 
zal plaatsvinden. 

Fanfaremaraton 
in Nijlen 

In de reeks van gespreide feestelijkhe
den ter gelegenheid van 10 jaar VU-
fanfare en Drumband «Kempenland» 
en 20 jaar VU-Nijlen, heeft op zaterdag 
8 sept, een muziekfestival plaats in de 
feestzaal «Nilania» met deelneming 
van een achttal muziekverenigingen. 
Doorlopend koncerten beurtelings per 
muziekmaatschappij vanaf 18 u. tot 
23 uur. 

Brugge: groot 
Vlaams herfstbal 
Op 22 september, in het Jagershof te 
St.-Andries. Orkest «The Toppers». 
Eerste dans om 21 u. Inkom: ICfO fr. In
gericht door vzw Trefpunt. 

Tongeren -
Maaseik danst 
Het arrondissementeel VU-bal Tonge
ren-Maaseik heeft plaats op zaterdag 
15 september in het Kultureel Cen
trum van Dilsen. 

Blankenberge 
Volksvertegenwoordiger P. Leys zal 
zitdag houden op dinsdag 4 septem
ber van 20 tot 21 u in het spijshuis 
Béarnaise, de Smet de Naeyerlaan 86. 
Elkeen is welkom. 

H u i s t e h u u r 

Over i j se , Esmore i ts laan 14. 
Vi l la: l iv ing, A m e n k a a n s e k e u k e n , 
g r o t e hal, 2 s laapkamers , g r o t e 
s tud io , 3 wc ' s , badkamer , c v . gas, 
garage . 

16.800 fr. pe r maand . (Guns t ta 
rief v o o r V lam ingen) . 
Z i c h w e n d e n : M e v r . V a n d e n Eyn-
d e n d , L e o p o l d III laan 17-38, 1030 
Brusse l . N I 37 

liet ^alittg^utó 
1910-1975 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

Waasmunster — miserie E3 werken 
De aansluitingswerken op de E3 te 
Waasmunster met de aanleg van een 
belangrijk kruispunt hebben verkeers
maatregelen voor gevolg die op vele 
punten gevaarlijk, onverantwoord en 
schadelijk zijn In afwachting van het 
voorleggen van een omstandig dos
sier, stippen we reeds aan- onverant
woord lange wegomleggingen, zwaar 
trafiek door een smalle volkswijk, on
nodige schade aan een drukke han
delsstraat. 

Hierbij moet bedacht dat de werken 80 
a 90 werkdagen zullen duren. 
In afwachting van het dossier heeft se
nator M Coppieters op 24 augustus 
een telegram gezonden aan de minis
ter van openbare werken en aan de 
sekretans-generaal van dit departe
ment 

Hier volgt de tekst: 
«Nieuwkerken, 24 augustus 1979 
Naar aanleiding van de aanleg van de 

aan- en afvoerweg E3 te Waasmunstei 
werden verkeersmaatregelen geno
men die onverantwoorde, gevaarlijke 
en schadelijke situaties scheppen vooi 
bewoners en weggebruikers 
Protesteer hiertegen en vraag onver 
wijld onderzoek en nuttige maatrege 
len. 
Omstandig dossier volgt. 

M Coppieters,» 
senator 

lepel & vork 
Maak ook eens kennis met de gezel-

Café-restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 
Tel 015-71.15.49 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031-37 45 72 

DE OUDE KRING 

Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FRITUUR-EETHUIS 
INGRID 

Olensewe.3 41, Westerio 
(Voortkapel), lel. 014-21.36.96 

Vraag pri|zen voor uw feestmenu's. 
Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

Banketbakkeri j 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053-213533 

Dr. Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel. 031-36.56.54 

Een stukje ongerept 
fiatuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St.-Maria-Lafem, 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 woonst. Ernstige 
toekomstmogel i jkheid. Schr. 
bur. blad. Adv. 325 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessen» 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49. 9230 Melle. 
Fel 091-3006 53 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
Ifjlff] demokratische prijzen, 

uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/8188 41 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47. UITBERGEN 

Tel 091-67 5712 

Voeding De Polder 
Polderstraat 12. 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: dg vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle leden. 

io f ten ®cnl|oottt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbat ing: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02./452.95.15 
Maandae eesloten 

f F Dewilde-Mackelbergh, Oosten-
desesteenweg 1, 8270 Ichtegom, 

Dagschotel specialiteit 
brood met hesp. 

rel. 051-5881.76. 

boeren-

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Café, restaurant, speeltuin, terras. 
Woensdag en donderdag gesloten. 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 15 u. 
Zaterdag en zondag vanaf 's mid
dags Tel. 053-66.87.40. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11. Gooik 
Tel 054-33.48 57 

Uw tweede thuis' 
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o p klompen door het leven 

ZICHEM. — Vandaag, donderdag, duikt de Witte in zijnen bloten 
fl ikker in het eerlijk koude water van een Demerarm. 
Filmregisseur Robbe De Hert had het vorige maandag niet zo 
gemakkelijk om een bende blote belhamels bijeen te zoeken; niet 
de blote fl ikkers maar wel de kille waterplas schrikte de 
klasgenoten van de Witte af. De Zichemse klas werd immers, na 
veertien dagen filmopname, reeds danig gehavend: er werden 
inmiddels acht zieken gemeld... De Witte, Eric Clerckx uit Lummen, 
houdt zich kranig maar hij loopt er toch voortdurend ietwat 
verkouden bij. In de film die de firma «Visie» van zaakvoerder 
Roland Verhavert momenteel draait in de geboortestreek van 
Ernest Claes zal de Witte evenwel zoals hef hoort blaken van 
belhamelse gezondheid. 

De nieuwe versie van Claes' meester
werk heeft niet weinig ontstemming ge
wekt bij de Zichemse bevolking. De 
Heren van Zichem kijken met een nog
al kwaad oog naar de Lieden van Ant
werpen .(het audiëntieplatform van 
Robbe De Hert), die zomaar onge
vraagd de streek van Zichem, Testelt 
en Averbode volplanten met bordjes 
«toegang verboden», die straten afslui
ten, en een modderpoel in de buurt van 
de Zichemse gemeenteschool neer-
kwakken. Vooral bewoners van de Kra
nenburgstraat dragen de filmploeg van 
Robbe De Hert niet in hun hart. De bur
gemeester van Zichem heeft een klei
ne klachtenregen over zijn hoofd ge
kregen. 

«Wi j Heren van S ichene 
V raghen aan U-Lien 
Van A n t w e r p e n of te er te S ichene 
W e l een f i lm sal gesc ien . 

A l s Ch i Heren s i j t 
En w i j L ien 
Sal er te S ichene 
C h e e n f i lm gescien. . 

Ailichf IS de ontstemming vooral ge
groeid doordat de «Visie»-ploeg op ge
voelige tenen trapte: de Witte van Zi
chem werd niet bij voorkeur in de 
streek gezocht. 

Uit zowat 2.000 kandidaten werd uitein
delijk Eric Clerckx uit het Limburgse 
Lummen weerhouden; een sympatieke 
jongen alleszins, maar een filmisch im-
portprodukt. 
Eric Clerckx: -Ik deed aan de selektie-
proeven zomaar mee, uit nieuwsgie
righeid. Begin augustus kreeg ik dan 
onverwacht het bericht dat regisseur 
Robbe De Hert zijn oog op mij had la
ten vallen. Nu moet ik dan maar gedu
rende twee maand, elke dag van 's 
morgens tot in de vooravond als 15-
jarige de rol spelen van een 12-jarige 
Zichemse Witte. Dat bevalt me na 
twee weken opname wel niet slecht. 
Nu pas begint het echt fijn te worden, 
maar nogal vermoeiend tegelijker
tijd.-

Audiëntie 
Nadat de Witte regisseur De Hert een 
pakkende mop kon vertellen, wat ak
teerkunst bewees en ook goed werd 
bevonden voor schminkeffekten 
(noodzakelijk om de Witte wit te hou
den op de filmband), kan Eric Clerckx 
zich dus sinds half augustus en nog tot 
7 oktober vergenoegen in een dwang

arbeid van 7 uur 's ochtends tot na zes
sen... En dan nog zijn er achteraf de ge
sprekken over het hoe en waarom van 
vandaag en morgen. 
Eric Clerckx: «Och, ik mag echt niet 
overdrijven. De opnamen zijn ver
moeiend, en de tucht is nogal aan de 
harde kant (er vallen wel eens echt 
gemeende klappen), maar elke dag 
voel ik me steeds meer die Witte van 
Zichem die Ernest Claes beschreven 
heeft. Dat boek heb ik natuurlijk nu 
wel zeer aandachtig gelezen. En vroe
ger werd het me meer dan eens voor
gelezen op de lagere school, maar 
zelf heb ik het — eerlijk toegegeven 
— pas ter hand genomen net vóór ik 
op audiëntie ging naar Antwerpen om 
deel te nemen aan de Witte-selektie 
van Robbe De Hert.' 
In die Zichemse gemeenteschool wa
ren er vorige maandag op het einde 
van de zoveelste filmdag nogal wat bit
sige taferelen te zien. Allicht een onver
mijdelijk gevolg van de strakke tijdsli
miet die bij het produktieschema wordt 
nageleefd: eind deze week moet de 
klas van de Witte volkomen op pellicule 
staan, want voor die jonge figuranten 
b^gint dan het échte schooljaar weer. 
De Witte zelf zal tot de eerste week 
van oktober het filmwerk en het studie-
werk goedschiks-kwaadschiks aan me
kaar moeten koppelen, want hij blijft tot 
de laatste opnamedag opgeëist. 
Eric Clerckx: «Die filmopnamen kun
nen soms wel enorm lang duren en 
zelfs ambetjant worden als er zoveel 
te veel herhalingen van opnamen 
moeten geschieden. Maar je wordt 
dat wel gewend, op de duur.» 
— Heb je geen last van al dat kunstma
tig akteren dat bij een filmopname on
vermijdelijk opduikt? 
Eric Clerckx: -Ik ben het akteren echt 
niet gewoon, maar sommjffen vinden 
me wel ne farceur Ik speel graag, en 
als ik bij de filmopnamen te veel 
speel, dan neemt de regisseur me wel 
bij de oren.' 
Volgens produktieleider Christian De 

Zal de nieuwe Witte de oude van het 
scherm verdringen...? 

•^^~^.^9S f 

Eric Clerckx: 

DE WITTE VAN SICHENE 
Boe verlopen de filmopnamen enigs
zins naar wens; de Heren van Zichem 
kunnen dan al eens jammeren om me
nig ongemak (zegge en schrijve mod
derpoelen) maar ze gaan dan toch echt 
niet helemaal dwarsliggen. 

De Witte van Robbe De Hert kunnen 
die van Sichene trouwens uiteindelijk 
toch niet zo heel veel verwijten; hij 
komt wel niet van onder de kerktoren, 
maar stamt dan toch uit de Demer-
streek, zij het van Limburgse bodem. 
Te oordelen naar de gastmedewerkers 
die het scenario, het draaiboek en de 
dialogen uitwerkten, wordt .deze twee
de versie van De Witte van Sichem een 
dorpsverhaal met nogal wat sociale 
achtergrond. 

De filmversie van 1934 heet tot op de 
draad versleten te zijn; het was noch
tans een van de eerste Vlaamse filmi
sche bestsellers. Tussen de gevechten 
van Vlamingen en Franstaligen door — 
een slagveld dat begin deze week 
plaatsgreep — hoopt Robbe De Hert 
elementen te weven van de asociale 
gang van zaken op het einde van de vo
rige eeuw. 
We zullen wel zien. 

Klompen 
Blijkens de korte flits van de werk
zaamheden die we begin deze week 
konden opvangen, werken de film- en 
produktieploegen van Robbe De Hert 
streng gedisciplineerd en ziet het er 
naar uit dat de Heren van Sichene de 

fratseur en armoedzaaier van hun dorp 
volgend jaar (in maart) bij het uitbren
gen van de nieuwe langspeelfilm in hun 
hart zullen dragen. 

Bij de avant-premiére en nog andere 
luisterrijke voorstellingen van de film 
hoopt Eric Clerckx aanwezig te mogen 
zijn in het gezelschap van Luc Philips 
(pastoor Munte), Paul 's Jongers (boer 
Coene), Joris Diels (broeder Ambro-
sius), Bert Struys (Wannes Raps), Blan-
ka Heirman (de moeder), Paul-Emiel 
Van Royen (de meester), Ralph Troch 
(Nis), Martha Dewachter (Rozalien), en 
anderen. 

Nog andere sterakteurs worden aan
gekondigd. In het jaar van het kind' is 
Eric Clerckx evenwel niet één, maar jde 
eerste van de honderd akteurs. En hij 
voelt er zich niet onwel bij. Alleen mag 
hij aan zijn blote watertrip van deze 
week geen zomerse nattigheden over
houden. 

Dat zal wel niet aangezien hij op klom
pen door het leven gaat. 

(HOS) 
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