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KOMEN (1) 

Opnieuw blijkt hoe zwak Vlaande
ren in zijn randgebieden is. Hoe is 
het in godsnaam mogelijk dat een 
futiliteit zoals het schooltje te Ko
men een heel land in rep en roer 
kan zetten en de felste hartstoch
ten kan doen oplaaien; ja, zelfs 
een regering bijna kan doen strui
kelen. 
Want wat vandaag in de Voer en 
in Komen gebeurt kan morgen in 
Edigen, Ronse, Vloesberg en 
noem maar op losbarsten. Wordt 
het dus niet de hoogste tijd dat alle 
Vlaamse partijen (meerderheid én 
oppositie) met alle Waalse partijen 
(meerderheid én oppositie) een 
duidelijk akkoord maken en af
doende maatregelen treffen op 
basis van goede wil en respekt 
voor mekaars kuituur, want daar 
gaat het ten slotte om. 
Of is dat niet meer mogelijk in dit 
apenland? 

J.V.d.B., Brussel 

KOMEN (2) 

Vreugde sprong op in ons hart 
toen Hugo Schiltz begin deze 
week verklaarde dat de Volksunie 
met een betoging te Komen dreigt. 
Zo horen wij het graag: een aktie-
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ve, slagvaardige Volksunie die 
daar waar Vlaanderen te kort ge
daan wordt de straat op trekt. 
Zoiets doet ons ons zelfrespekt 
terugwinnen en dwingt eerbied af 
bij de tegenstanders. 

Als het tot een betoging komt stap 
ik mee op in «ons kanton»! 

M.V.D., Lierde 

K O M E N (3) 

Als de Basken het zover brengen 
tegenwoordig dan is dat omdat ze 
durven en doordrijven. 
Eerst hebben ze Spanje op stelten 
gezet en nu knagen ze aan Frank
rijk. 
Wees maar gerust hun Baskische 
staat komt er wel terwijl wij ons la
ten treiteren voor een Waslokaaltje 
voor onze eigen kinderen in een 
stuk Vlaanderen dat men ons ten 
onrechte in 1963 ontstolen heeft. 
Vlamingen, neemt een voorbeeld 
aan de moedige Basken! 

Fred. S. 

F R A N S - E N G E L S 

Sedert 1 juni is het eksamen 
voor het 

BROMFIETSBEWIJS 
VEEL MOEILIJKER gewor
den: de kandidaten moeten 
nu ineens 80 "/o van de punten 
behalen om geslaagd te zijn. 
Een vakkundige voorberei-
diag in de officiële 

Rijschool 
Ferd. VERBIEST 

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

laan 194 (viadukt). 
- SCHAARBEEK, Leuvense 

stwg 555 (Meiserpl.). 
- ANDERLECHT, Bergense 

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

Adv. 343 

Het kranteknipsel «TAK wil Frans 
uit lagere school» heb ik aan ver
schillende ouders van schoolgaan
de kinderen gezonden, die VU-lid 
of gezind zijn. 
Zij hebben mij allen geantwoord 
dat zij tegen dit standpunt zijn, 
want dat men als Vlaming in dit 
land verplicht is goed Frans te 
kennen, als men zich in de handel 
(groot- of middelgroothandel) een 
vooraanstaande plaats wil ver
schaffen. 
Ik wil u daarbij wel zeggen dat die 
ouders en hun kinderen allen be
schaafd Nederlands spreken, wat 
mij als een van de promotors van 
beschaafd (sinds 1916!) niet on
verschillig laat. 

K.P., Antwerpen 

M I N D E R B E L A S T I N G E N 

Met getpoegen heb ik het artikel 
(«WIJ» 30 augustus) van de hand 
van Maurits Van Haegendoren 
(Minder belastingen door een 
goed federalisme) gelezen. 
Zout dit geen artikel zijn om in ver
korte vorm in de plaatselijke pers 
te laten verschijnen? 
Het brengt niet alleen stof tot na
denken en een goede argumenta
tie maar tevens een afdoend ant
woord op de PVV-demagogie tij
dens de jongste parlementsver
kiezingen. 
Zo'n artikels lezen wij graag in 
onze «WIJ», net zoals het artikel 
over de A 29-weg. 

L.D.S., Gent 

ZO€KCRC] 
RITMEESTER(ES) in erkende au
torijschool. Vol- of deeltijdse be
trekking. Bediendenkontrakt. Op
leiding betaald door werkgever. 
Zich wenden tot gemeenteraads
lid Herman Thuriaux, tel. 
426.85.94. (NI40) 

— Jongeman met 5 j . ervaring als 
autogeleider van zware vracht
wagens zoekt een nieuwe werk
kring als autogeleider van een 
lichte vrachtwagen of camionnet-
te op de as Brussel-Ninove. 

(N I 39) 

— 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. NI 35 

Vlaanderen viert 

zingend Brussel 1000! 

Grote Vlaamse Shownamiddagen 

BRUSSEL U MIJN HART 
U MIJN LIED 

VORST-NATIONAAL 

ZONDAG 23 SEPTEMBER '79 

MAANDAG 24 SEPTEMBER '79 
14 u. 

Onder de auspiciën van 
— de Nederlandse Kultuurraad 
— het Staatssekretariaat van de Nederlandse 

Gemeenschap 

ten voordele van het 
Nederlandstalig Onderwijs en het Vlaamse 
Kultureel leven te Brussel i.z. 

- het VLAAMS ONDERWIJSCENTRUM vzw (VOO 
- de AKADEMIE VOOR DE 3e LEEFTIJD vzw 
het ARCHIEF EN MUSEUM VAN HET VLAAMS 
LEVEN TE BRUSSEL vzw 

m.m.v. 
EVA MARL\ - EDDY ROMY - CONNY NEEFS -
INGRLANI - RITA EVY - WILL FERDY - ANN 
CHRISTY - JEF ELBERS - LLA LINDA - YVETTE 
RAVELL - PAUL ROELANDT - CHRIS WUNEN -
JEAN WALTER - DLANA - LEO BRANT - HET 
HASSELTS A CAPPELLA KOOR 
ORKEST: THEO MERTENS 

TOEGANGSPRIJZEN 
Zondag 23 sept : 350, 300, 250, 150 en 100 fr. 
Maandag 24 sept.: 80 fr (3e leeftijd - vrouwenbonden -
scholen) 

BESTELLING VAN TOEGANGSKAARTEN 
Kaarten kunnen aangevraagd worden hetzij schriftelijk, hetzl) te
lefonisch of gewoon door overschrijving van het bedrag, bij het 
sekretar iaat vzw VLAAMSE KULTURELE PRODUKTIES, Kapelse-
steenweg 852, 2070 EKEREN. Tel. 031-64.26.00, rek. 407-3039881-84. 
Duidelijk vermelden in drukletters: naam, adres en postnummer, 
aantal en soort kaar ten -l- datum. Aan het bedrag toevoegen voor 
verzending 10 fr of 20 fr. (meer dan 10 kaarten). 

Voor ZONDAG 3 sept. zijn ingangskaarten ook te verkrijgen bij het 
KONTAKT- EN KULTUURCENTRUM (CCC), Martelarenplein 23, 
Brussel. Tel. 02-218.10.00. 

• Het worden denderende dagen van het Vlaamse Lied, het 
Vlaams Lied in al zijn schalieringen. 

• Geen enltele Vlaming, geen enliele Vlaamse Ver
eniging, geen enkele school (vanaf middelbaar) mag 
eén eksliuus hebben om niet naar VORST-NATIONAAL 
te komen. 

• Vorst-Nationaal zal en moet trillen onder het Vlaamse 
lied. 

• Door massaal op te komen naar Vorst-Nationaal zal 
Vlaanderen het Vlaams Onderwijs en het Vlaams Kultu
reel Leven te Brussel steunen. 

• Daarom, zal Vlaanderen op 23 en 24 september a.s. 
stormlopen op Vorst-Nationaal. 

• Vlaanderen laat Brussel niet los. 

16e Europeade 
De 16e Europeade gaat dit jaar in 
Antwerpen door en wel van vrijdag 
7 tot zondag 9 september. Vrijdag
avond om 20 u. Europese voll<slied-
avond in de handelsbeurs te Ant
werpen. Zaterdag om 16 u. optocht 
vanaf het Montgomeryplein te Bor
gerhout, om 20 u. Europeade-bal In 
het Eurocenter te Aartselaar. Zon
dag gedurende de voormiddag op
treden van de dansgroepen op vier 
gekende pleinen in Antwerpen, om 
10 u. eucharistieviering in de St-
Caroluskerk op het Conscience-
plein. Om 14 u. 30 gaat de 16e Euro
peade voor Europese volkskultuur 
door in het Sportpaleis. Inkomkaar-
ten 300, 200, 150 en 100 fr. 
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KOMEN: 

Die vlieger gaat niet op! 
Het kernkabinet, dat zich dinsdag moest uit
spreken over de zaak van de Vlaamse school 
te Komen, heeft het niet verder geschopt dan 
een misselijk staaltje van schijnheiligheid. 
De aanhef van de mededeling na het kern
kabinet klonk fors en mannelijk: de taalwet, 
zo hadden de excellenties vastgesteld, pri
meert op de scholenstop. Minister Hoyaux 
werd ter zake dus in het ongelijk gesteld. 
Maar de konklusie die het kernkabinet 
daaruit trok, was een natte sisser: de ge
meente Komen, zo luidde het, moet de 
Vlaamse school inrichten indien de wettelij
ke voorwaarden, die voorzien zijn, vervuld 
zijn. 
Met andere woorden speelt de regering de 
bal door naar het Komense gemeentebe
stuur. Maar het schepenkoUege van Komen 
had reeds de avond voordien gezegd dat de 
aanvraag van de Vlaamse ouders niet vol
doet aan de wettelijke voorwaarden. 
De berg heeft een muis gebaard! Wilfried 
Martens, die vanuit zijn Zuidfrans vakantie
verblijf de zaak wekenlang liet rotten tot 

wanneer het schooljaar aan de gang was, 
geeft weliswaar Hoyaux een veeg uit de pan 
maar gaat niet in op de kern van de zaak. 
De kern van de zaak is dat nu voor het eerst 
door Vlaamse ouders in een Waalse facili
teitengemeente eigen onderwijs wordt ge
vraagd, de zaak wekenlang de lange baan 
wordt opgeschoven, het begin van het 
schooljaar verpast wordt en ten slotte de 
«wettelijke voorwaarden» worden ingeroe
pen. 
Deze wettelijke voorwaarden werden nooit 
ingeroepen om de explosie van Franstalig 
onderwijs in Vlaamse faciliteitengemeenten 
tegen te gaan. De wettelijke voorwaarden 
waren van nul en gener waarde in Voeren, 
waar Leburton — met instemming van zijn 
Vlaamse regeringspartners — ze opzij 
schoof ten bate van het Franstalig onderwijs. 
De wettelijke voorwaarden waren nooit van 
tel in Ronse, waar het aantal extra-wettelijke 
faciliteiten ten bate van het Franstalig on
derwijs niet meer te tellen is. De wettelijke 

voorwaarden kwamen er niet aan te pas te 
Linkebeek, waar ze zopas nog onder tafel 
werden geveegd met uitdrukkelijke instem
ming van gans de regering. 
Telkens wanneer de Waalse wil aanwezig 
was, werd de weg gevonden met of zonder de 
wet om hem in te volgen. Nu voor het eerst in 
een Waalse faciliteitengemeente de Vlaam
se wil aanwezig is, krijgt het gemeentebe
stuur de kans om het spelletje van de wette
lijke voorwaarden te spelen. 

Die vlieger mag niet opgaan I Wat recht is 
voor een Waal of een Franstalig Brusselaar, 
moet ook recht wezen voor een Vlaming, 
ledere andere beslissing zal in Vlaanderen 
niet genomen worden. Ze zal niet alleen 
scherpe reakties, maar tevens nog scherpere 
akties ten gevolge hebben. 

Het zal aan precedenten aan de andere kant 
en aan waarschuwingen niet ontbroken heb
ben! 

TVO 

DROGREDENEN ROND KOMEN 

De regering k6n, indien zij wil 
Na de Pilatushouding van het 
kernkabinet inzake de Vlaamse 
school te Komen, is het goed 
eens een aantal dingen op een 
rijtje te zetten. De Vlamingen 
mogen zich niet voor de aap 
laten houden door de zgn. 
«wettelijke voorwaarden», die 
trouwens in het geval Komen 
wei degelijk vervuld zijn. Door 
de talrijke heen- en 
weerverklaringen dreigt de 
Vlaamse openbare mening een 
rad voor de ogen gedraaid te 
krijgen. Maar het dosier Komen 
en het ganse dossier van het 
faciliteitenonderwijs is 
welsprekend. Daarom hieronder 
een greep er uit. 
1. De taalw/etten van 1962 en 
1963 behoren tot de nationale ma
teries. Het is dus niet minister 
Hoyaux die beslist voor de Waalse 
taalgrensgemeenten, en Ramae-
kers die beslist voor Vlaanderen, 
maar alles moet gebeuren in ge
meenschappelijk overleg onder 
toezicht van de regering. In de ge
meenten met faciliteiten gebeurt 
de taalinspektie trouwens door 
een Vlaamse en Waalse Inspek-
teur gemeenschappelijk! Dit was 
o.a. het geval te Linkebeek... alhoe
wel hun advies daar totaal ver
schillend was. De Waalse taalin-
spekteur kon blijkbaar geen 
adressen lezen... 
2. Niet enkel de gemeente maar 
ook het rijk kan in het andere taal
gebied anderstalige scholen op
richten. De gemeente moet zich 
dan niet verschuilen achter de mi
nisters en de regering en omge
keerd. Mocht iemand daar aan 
twijfelen dan kan hij de Franstalige 
rijksbasisschool in de Vlaamse fa
ciliteitengemeente Ronse bezoe
ken, met volledige kleuterafdeling 
en zes (soms ontdubbelde) lagere 
leerjaren. Als de regering dus wil, 
kan morgen een Vlaamse school 
in Komen starten. Indien zij zich 
verschuilt achter de gemeente Ko
men, is zij van slechte wil. 
3. In Linkebeek werd — om de 
taalwet te overtreden — een kom-

promis uitgewerkt «tussen de mi
nisters van Nationale Opvoeding, 
het kabinet van de eerste-minister 
en de FDF-burgemeester van Lin
kebeek». Om de school in Linke
beek tegen de taalwet van 1963 in 
verder te subsidiëren, waren de 
twee ministers van Nationale Op
voeding, de eerste-minister en de 
FDF-burgemeester van Linkebeek 
nodig. 
4. De scholenstop is een akkoord 
dat niet slaat en niet kan slaan op 
de taalwet van 1963, die het heeft 
over uitzonderlijke scholen voor 
de minderheden. 
5. De datum voor de aanvraag tot 
oprichting komt niet in de taalwet 
voor, wel in de normale aanvragen. 
In Ronse werd nog een wijkschool 
opgericht op twee dagen tijd. En 
het Ateneum van Anvaing, voor 
de kinderen van de Franstalige 
bourgeoisie van Ronse, werd ge
bouwd (ontwerp, uitvoering en al
les inbegrepen) op een paar 
maanden tijd. Het is waar: het ging 
hier niet om Vlaamse kinderen uit 
arbeiders- of middenstandersmid
dens maar om de «fine fleur» van 
de Franstalige bourgeoisie. 
6. De 4 kilometer...: het spreekt 
vanzelf dat deze vier kilometerbe
paling enkel geldt binnen het ge
bied en niet over de taalgrens 
heen én voor dezelfde school. De 
Vlaamse ouders van Komen vra
gen een school in Komen zelf met 
versterkt onderwijs in het Frans, 
zoals voorzien in de taalwet. Dus 
een school die niet over de taal
grens bestaat. 
Er is trouwens veel meer, mocht 
men het anders willen interprete
ren. 
a) Een Koninklijk Besluit heeft 
deze vier kilometer tot twee her
leid om een Franstalige school in 
de Voerstreek te kunnen oprich- -
ten onder de regering Leburton. 
b) Hoeveel Franstalige scholen in 
de randgemeenten van Brussel 
zouden niet op minder dan vier 
kilometer liggen van andere Frans
talige scholen? We kunnen gaan 
meten I 

c) Voor Ronse kan ik alvast mee
delen dat de Franstalige rijksbasis
school op minder dan vier kilome
ter ligt van Franstalige rijksbasis-
scholen over de taalgrens, nl. Wat-
tripont en Dergneau. 
Voor wat Ronse betreft berijden 
bussen, door Hoyaux gesubsi
dieerd, dagelijks het Vlaams 
grondgebied om kinderen naar El-
zele en Amougies te voeren. Kin
deren van vreemdelingen zitten in 
Ronse in de Franse afdeling (waar 

ze deze afdeling bijna verdubbe
len), alhoewel ze daardoor het be
ginsel streektaal-onderwijs over
treden. 
d) Het gaat in Komen niet enkel 
en vooral niet om 24 of 42 ouders. 
Het gaat thans reeds over 60 a 80 
kinderen. Zullen wij in het Jaar van 
het Kind beleven dat deze Vlaam
se kinderen geen school krijgen 
omdat hun ouders enkel tot een 
arbeiders- of middenklasse beho
ren, daar waar voor de Franstalige 

bourgeoiskinderen van Ronse een 
heel scholennet (volgens Hoyaux 
tegen de wet in!) werd opgericht 
en op een paar maanden tijd een 
ateneum werd gebouwd. 
Komen blijft in ieder geval, ook na 
de uitspraak van het kernkabinet, 
een schitterend voorbeeld van de 
ongelijkheid in dit land tussen Vla
mingen en Walen, hier des te er
ger en walgelijker aangezien het 
om kinderen gaat! 

Germain De Rouck, 
senator 
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de week van G ^ 

Vernederende 
kommentaren 
«Met zo'n ekonomische polit iek 
hoeft het niemand te verwonde
ren dat binnenlandse, maar ook 
buitenlandse waarnemers de 
Belgische ekonomische toe
stand somber inzien: het ge
zaghebbende adviesbureau 
Business International en de 
Business Environment Risk In
dex zien de aantrekkingskracht 
van België wegdeemsteren. Zi j 
cijferen met lage bedri j fsinves-
teringen, met zwakke winstver
wachtingen (vooral wegens de 
hoge arbeidskosten en de ar
beidsduurvermindering) met 
het hoog niveau van de over-
heidsleningen en de stijgende 
intrestvoeten die privé-leners 

uit de markt houden. Gezag
hebbende pubiikaties uit de in
ternationale dag- en weekblad
pers (Wirtschaftwoche, The Fi
nancial Times, Frankfurter Al l -
gemeine, The Economist, Neue 
Zurcher Zeitung) brengen ver
nederende kommentaren over 
de Belgische overheidspoli-
tiek.» 
De striemende krit iek van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
op de ekonomische polit iek die 
de regering-Martens zinnens is 
voor volgend jaar te voeren is 
op de eerste onderhandelings-
dag van de sociale partners, 
vorige dinsdag, hard aangeko
men. 
Terecht kan getwijfeld worden 
aan de opportuniteit van het 
moment waarop het VEV zijn 

«verklaring aan premier Mar
tens» bekendmaakte. Wél wor
den in dat dokument enkele fei
ten aangehaald waar niet onge
straft kan naastgekeken wor
den 
Behalve het voortdurend ruziën 
over werkt i jdverkort ing, loon
matiging, slagkracht van de on
dernemingen, en dies meer 
wordt nog immer ongeduldig 
uitgekeken naar overtuigende 
ingrepen van de overheid om 
drastisch te besnoeien in de 
overheidsuitgaven. Het hakbij l-
komitee kan vri j behoorl i jk 
werk verricht hebben, maar uit 
tal van partiele maatregelen 
moet toch op de eerste plaats 
blijken dat eerder werk wordt 
gemaakt van verhoging van de 
overheidsinkomsten (fiskale 

lasten vaii allerlei aard) dan wel 
van efficiënte bezuinigingen. 
Om het opnieuw de moeite te 
maken te werken, te sparen en 
te ondernemen dient de rege
ringsploeg dringend en bij 
voorrang het bodemloos gat 
van de schatkist te dichten. 

Vlaamse 
geneesheren 
bundelen krachten 
Tot nog toe zijn 30 Vlaamse ge
neesheren toegetreden tot de 
vereniging, om voor de Vlaam
se zieken in het Brusselse een 
zondagdienst op stapel te zet
ten. Er wordt niet alleen ge
streefd naar een gesmeerd lo
pende dienst ten bate van de 
Brusselse Vlamingen maar ook 
naar een herwaardering van de 
huisarts. Het hoeft geen betoog 
dat de Vlamingen dit prachtig 
initiatief ten volle zullen steu
nen. 

Generaals en 
sociaal leven 

Op maandag 17 september 
brengt het zgn wapenkomitee 
zoals geregeld, advies uit over 
de bevordering van enkele ge
neraals, kolonels, en majoors. 
De minister is niet verpl icht dit 
advies op te volgen. Normaal 
moet de keuze op Nederlands
talige generaals vallen vermits 
er momenteel (ondanks de 
jarenoude beloften van Van 
den Boeynants) slechts 2 Ne
derlandstalige luitenant-gene
raals zijn tegenover vijf Frans-
taligen. De a.s. bevordering is 
des te belangrijker, omdat een 
thans te bevorderen It-generaal 
binnen kort tot opperbevelheb
ber van het Belgisch leger in de 
Bondsrepubliek zal bevorderd 
worden. Het zou maar bil l i jk zijn 
dat gezien het bestaande on
evenwicht ook hier een Neder
landstalige benoemd wordt. 
Dit is niet alleen belangrijk om
dat we daardoor een stap dich
ter bij de veel geroemde maar 
nog nooit bereikte pariteit zijn, 
het zou ook een gunstige in
vloed op het sociaal leven in de 
hoge legertop uitoefenen. Wat 
baat het, een paar Nederlands
talige bevorderingen af te dwin
gen, wanneer madame la géné
rale alleen Frans kan tateren en 
de Nederlandstalige majoors 
en kolonels zich hieraan moe
ten aanpassen, ook de recep

ties, die ze met hun eigen geld 
moeten mee bekost igen! Som
migen vragen zich dan ook af, 
of het niet verkiesli jker zou zijn, 
de echtgenoten van militairen 
op plechtigheden en ontvang
sten niet meer uit te nodigen, 
ten einde het tergend krenken 
van Vlaamse officieren en hun 
familie te voorkomen?-
Over dit en andere aspekten 
van de legertop zou de minister 
eens ernstig aan de tand moe
ten gevoeld worden in het par
lement Het is niet omdat V D B 
in eerste instantie zijn proces 
tegen Knack won dat men hem 
voortaan met rust zou laten! 

Gerechtelijke 
intimidatie 
In gerechteli jke kringen, maar 
vooral in de advokatenwereld, 
heeft de aanhouding van advo-
kaat Michel Graindorge, raads
man van de ontvluchte Franse 
gangster Besse, grote beroe
ring verwekt, omdat beschuldi
ging van hulp bij deze ontsnap
ping (een van de vele uit de 
«beste gevangenissen ter we
reld») steunt op de verklaring 
van ene Isabelle de Andres Ro
meo, die intussen deze be
schuldigingen weer heeft inge
t rokken! 
Waar deze aanhouding erg op 
intimidatie begint te gelijken 
bli jkt uit het feit dat Graindorge 
hoewel een voorzichtig man, 
zich inspant voor de verbete
ring van het lot van de gedeti
neerden in Belgische gevange
nissen, wat blijkbaar sommige 
gerechteli jke instanties niet be
valt. Intussen bli jkt dat het ge
recht van de gelegenheid ge
bruik maakte, om bij een huis
zoeking het dossier Besse mee 
te nemen, hoewel de vertegen
woordigers van de balie daarte
gen protesteerden. Bij een an
dere verdachte, Michel Cheval, 
werden lijsten van «Infor-Justi-
ce» meegenomen, een vereni
ging die i jvert voor een goede 
opvang van ex-gevangenen. 
Ten slotte protesteede de Bel
gische Liga voor de Rechten 
van de Mens tegen Graindor-
ge's arrestatie. 
Men heeft sterk de indruk, dat 
het «beste gerecht ter wereld» 
hier nogal voortvarend te werk 
gaat. Erg sereen doet het optre
den van het parket geenszins 
aan. En dat is nochtans een al
lereerste vereiste voor een 
goede rechtsbedeling 

Outers: ingewikkeld 
De Frane journalisten hebben een beeldige uitdrukking om de periode van politieke 
beroering te betitelen, die doorgaans volgt op de vakantieperiode ze spreken van 
"une entree chaude» Lucien Outers heeft, in de zuiverste Franse politieke traditie, zijn 
vakantie gebruikt om een entree chaude voor te bereiden 
In een artikel in het FDF-orgaan 4-Millions-4 onthulde hij dat hij zijn zomers verblijf in 
de Perigord gebruikt had om veel na te denken En hij deelde zijn lezers meteen het 
resultaat mee van zijn geestelijke akrobatie hij zette de FDF-deelneming — en naar 
zijn mening dus ook het voortbestaan van de regering — op de helling 
In dit Koninkrijk zal men uiteindelijk alles beleefd hebben Misschien is de «waarschu
wing- van Outers geen historische primeur Maar in ieder geval gebeurt het met zo 
vaak dat een minister uit vakantie terugkomt en in koelen bloede — voor zover dit bij 
heetgebakerden mogelijk is — het voortbestaan van de regering waartoe hij behoort 
met een groot en ultimatief vraagteken versiert Te meer omdat Outers bij vriend en 
vijand tot vlak voor het reces doorging als een overtuigd voorstander van FDF-rege-
nngsdeelneming 

Welke adder heeft hem daar in de Périgord gebeten"^ 
Hoe dan ook het artikel van Outers wijst op een voortschrijdende verdeeldheid bij het 
FDF In de achterban van de partij rommelt het al een heel tijdje tegen de participatio-
nisten Dat is vooral het geval bij de FDF-federatie in de rand rond Brussel, «nos Pales-
tiniens', zoals de zuiver-Brusselse FDF'ers met een snuifje minachting zeggen Zijn de 
kaarten al gedeeld en sluit Outers zich reeds aan bij een meerderheid, die reeds hei
melijk besloten heeft dat er in de oppositie méér te halen / s ' 
Wie zijde spint bij deze postvakantie-ontboezemingen is Tindemans Outers bewijst 

de CVP nog maar eens de — totaal onverdiende — dienst van haar een brevet van 
Vlaamse onverzettelijkheid te geven De neo-unitarist uit Edegem kan het zich met be
ter wensen En als de ontboezemingen van Outers dan al de vinger leggen op de ver
deeldheid in het FDF, ze wijzen nog duidelijk op de tegenstelling Martens-Tindemans 
in de CVP Waarbij Martens door zijn ministeriele kollega in de tocht gezet wordt 
Wie ook al in de tocht komt, is André Cools De PS-voorzitter, nog steeds in strijd ge
wikkeld met Leburton en bezorgd om zijn voorzitterlijke toekomst, wordt gekonfron-
teerd met een onprettig dilemma Ofwel verdwijnt het FDF uit de regering en vervalt 
meteen de maandenlange strategie van Cools, ofwel krijgt het FDF de kans om vanuit 
de regering en met de hulp van zijn verlengde R W-arm in Wallonië de linkerflank van 
de PS verder aan te knagen Evenmin als de hond van Pavlov is Cools in staat om van 
deze twee mogelijkheden er één te kiezen 
En uiteindelijk zijn we over enkele maanden reeds in 1980 Van daar naar 1982 is maar 
een stapje En '82, dat is eenjaar van gemeenteraadsverkiezingen Outers en Van den 
Boeynants, Van den Boeynants en Outers vragen zich dagelijks af welke de beste po
sitie IS om mekaar een loer te draaien in of uit de regering 
Zo blijkt maar, hoe politici vaak hun vakantie besteden aan overpeinzingen die de boel 
nog ingewikkelder maken dan hij al was 
Vakantieverbod voor de excellenties"^ 
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Vlaamse steun aan Baskische vluchtelingen 

had resultaat 

Vlaamse steun aan Ba 

had resultaat 
De Vlaamse en internationale pers berichtte vorige week hoe Volks
uniejongeren en ook enkele Vlaamse scoutsgroepen een aktie voer
den aan de Franse ambassade te Brussel en het Frans konsulaat te 
Antwerpen. Vooral rond het geval van de Baskische vluchteling Juan 
Etchave. Die scoutsgroepen van het W K S waren in de maanden juli 
en augustus op kamp in Frans-Baskenland. Zi j waren er aktief ti jdens 
hun zomerkamp bij het restaureren van eeuwenoude Baskische ka
pellen, verwaarloosd door de Franse overheid. Zi j konden er ook van 
nabij vaststellen hoe de Franse regering zich misdraagt onder druk 
van Spanje tegenover Spaanse Basken, wonend in Frans-Baskenland. 
Een van de meest onmenselijke gevallen is wet het optreden tegen 
Juan José Etchave, door de Vlaamse scouts bezocht t i jdens diens 
hongerstaking in de kerk van Socoa bij Saint Jean de Luz. De man 
vond dit het laatste verweer tegen de uitdri jvingsmaatregel tegen 
hem en zijn familie gericht. 

Vlaamse scouts uit het Antwerpse in hun solidariteitsaktie voor Etchave aan het Franse konsulaat te Antwer
pen. Onze Vlaamse jeugd is gevoelig voor het Europa van de verdrukten tegen de verdrukkers. 

In welk land 
leven wij? (I) 
Het veertiendaags blad Trends 
en verscheidene Vlaamse kran
ten hebben deze week de 
schandalige toestanden in de 
Belgische Dienst voor Buiten
landse Handel nader toegelicht. 
Sinds hét vertrek van VU-mi-
nister de Bruyne — die lang
zaam maar zeker orde op zaken 
stelde en die in de betrekkeli jk 
korte ti jd van zijn minister
schap de weg baande naar een 
efficiënte handelspolit iek — 
hebben Outers en trawanten 
het klaar gespeeld, bekwame 
maar Vlaamse topambtenaren 
en promotie-deskundigen (di-
rekteur-generaal Schollaert en 
Lut Devroe) de laan uit te stu
ren en te vervangen door parti j-
kreaturen en onbekwamen, die 
als enige «aanbeveling» hun 
horigheid tot de francité heb
ben. Naast Outers (een onver
beterli jke stokebrand, fanatiek 
taaiimperialist en slaafse aan
bidder van de francité, tot in het 
buitennissige) is er premier 
Martens die in de verloedering 
van de BDBH voor de oekazen 
van Outers en konsoorten door 
de knieën ging. 

In welk land 
leven wij? (II) 
Er is op BDBH geen enkele 
planning op 3 a 5 jaar meer. De 
aanvragen van Vlaamse firma's 
worden genegeerd of met grote 
vertraging «afgewerkt». Men 
kan niet anders dan vaststellen 
dat de dienst en zijn nieuwe 
meesters om stri jd een af-
braakpolit iek voeren op gebied 
van BH. Het is nu zover dat een 
private staf o.l.v. Lut Devroe, in 
opdracht van ettelijke tientallen 
Vlaamse KMO's naar de Arabi
sche landen reist. Onder haar 
leiding werd een drie weken 
lange ontmoeting tussen Arabi
sche zakenlui en Belgische on
dernemingen georganizeerd. 
Het resultaat overtrof alle ver
wachtingen. Normaal zou na 
zulk sukses de bewerkster er
van bij andere projekten be
trokken worden. Niets van, ze 
wordt eveneens de laan uitge
stuurd L 

Niet te verwonderen dat het 
VEV thans bij monde van de h. 
René De Feyter de radikale 
spli tsing van dit ministerie en 
zijn BDBH eist, zoals de VU 
sinds lang eist. Hoe eerder, hoe 
beter, om deze ekono-misch le
vensbelangri jke diensten aan 
het beheer te onttrekken van 
abnormalen, van broodni jd be
zeten en arrogante frankofo-
nen, kortom van personages 
die zo uit de absurditeit van 
Kafka zijn gestapt. Straks 
wordt België een gekkenhuis-. 

Anvers Fran9ais? 
De Burgerli jke Stand van de 
stad Antwerpen vindt er — in 
deze t i j d ! — niets beter op dan 
het gemeentebestuur van de 
Vlaamse gemeente Overi jse 
met een eentalig Franse nota 
om toezending van bepaalde 
gegevens over een inwoner te 
vragen! Het is eigenlijk nog er
ger, want voor deze Franstalige 
aanvragen worden gedrukte 
formulieren (uitsluitend in het 
Frans!) gebruikt, die de burger
lijke stand slechts hoeft in te 
vullen met de noodzakeli jke na
men en gegevens. Het moet 
dus zijn dat dit schri jven aan 
Overi jse niet het enige is. We 
zouden graag de Waalse ge
meente kennen die uitsluitend 
Nederlandstalige formulieren 
gebruikt voor dienstaangele-
genheden met Vlaamse ge
meenten! 

Juan Etchave, die in de beginjaren 
60 in het Spaans-Baskenland tot 
het verzet behoorde tegen het dik-
tatoriale regime, heeft zich op de 
vijftien jaar dat hij in Saint Jean de 
Luz woont met \-eel moed en 
moeite een nieuw bestaan opge
bouwd. Hij Is restauranthouder in 
het genoemde Frans-Baskische 
kuststadje. 
Zijn familie behoort tot een van de 
meest vooraanstaande uit 
Spaans-Baskenland. Door haar 
bekendheid is ze mikpunt van de 
Spaanse fascistische terreurben-
den als de beruchte guerilleros de 
Christo Rey (In feite een soort pa
rallelle politie). 
De tragiek van deze familie in het 
kader van de Baskische vrijheids
strijd is te vergelijken met wat een 
familie als de Kennedy's In de 
VSA heeft meegemaakt. In de zo
mer 1975 — tijdens de laatste uit
zonderingstoestand onder Franco 
— werd door sluipmoordenaars 
— behorende tot de geheime poli
tie — de oudste broer van Juan 
Etchave doodgeschoten In het 
restaurant van zijn ouders in Mon-
dragon (Guipuzkoa). Vorig jaar 
werd een moordaanslag gepleegd 
door de genoemde parallellen in 
Saint Jean de Luz op Juan Etcha
ve zelf, bij het verlaten van zijn res
taurant. Hij werd zwaar gewond, 
zijn vrouw stierf bij deze moor
daanslag. De Franse staat, in 
plaats van te zorgen voor een effi
ciënte bescherming van de Baski
sche vluchtelingen, helpt nu mee 
met de verdrukkers tegen de 
slachtoffers. 
Sinds jaren politiek inaktief wordt 
nu zelfs iemand als Etchave slacht
offer van de Franse maatregelen. 
Ondanks het feit dat Frans-Baski
sche politici zich gewoonlijk ver 

Uit een opiniepeiling die het 
weekblad «Knack» begin juli 
heeft laten uitvoeren ter gele
genheid van een Europees kon-
gres van marketingbureaus blijkt 
(bij een antwoord op acht sleu
telvragen) dat het ekonomisch 
zelfvertrouwen In Vlaanderen 
nog vrij behoorlijk is, terwijl Wa
len en Brusselaars er vrij moede
loos bijlopen. De enquêtecijfers 
leren op het eerste gezicht vnj 
weinig nieuws, tenzij wel deze 
ene uitzonderlijke bevinding: de 

houden van wat te radikaal kan lij
ken hebben de burgemeester van 
Saint Jean de Luz (hoewel Giscar-
dien) en de voorzitter van de vere
niging van de Frans-BaskIsche 
burgemeesters, hun solidariteit be
tuigd met de hongerstakende Et
chave. Dit heeft ook niet belet dat 
de rechtbank te Pau op donder
dag 16 augustus bij verstek een 
vonnis velde waarbij Juan Etchave 
wordt uitgedreven uit het hele-
««Franse» grondgebied. In de nieu
we verhouding Frankrijk—Spanje 

Vlamingen zouden zich niet mas
saal benadeeld voelen op het ge
bied van infrastruktuurwerken 
en overheidsbenoemingen. 
Zulks komt allicht door het alge
meen heersend geloof In de goe
de effekten op termijn van de ei
gen werkkracht. 

De verhouding tussen de drie 
gemeenschappen In dit land is 
nog immer aan de vijandige kant: 
«De Vlaamse opinie leeft al jaren 
in de overtuiging dat ze een 
melkkoe is voor het sukkelende 

werd hier blijkbaar voor de zoveel
ste maal toegegeven aan een be
denkelijke «raison d'état» waarbij 
het Individu, behorend tot een volk 
zonder staat, voor de zoveelste 
maal de prijs moet betalen. Dit on
danks talrijke getuigenissen dat bij 
uitdrijving heel wat Basken op
nieuw slachtoffer zijn geworden 
van aanhouding en foltering. 
Frankrijk had weer de stille maan
den gekozen (zomerreces) maar 
men kan in deze dingen niet te ver 
gaan. Betogingen in Spaans-Bas
kenland tonen duidelijk dat een 

ruim deel van het volk zijn vluchte
lingen beschouwt als vrijheidsstrij
ders. Maar verwonderlijker Is dat 
het zoveel minder bewuste Frans-
Baskenland ook In beweging Is ge
komen. Honderden inwoners van 
Saint Jean de Luz, waaronder vele 
handelaars, tekenden een petitie 
voor Etchave. De politici voelden 
nattigheid en zelfs de burgemees
ter van Biarritz, de Gaullistische 
parlementair Bernard Marie is Et
chave gaan steunen. Het resultaat 
is dat tussen dit en drie maanden 

francofone België (spaargeld, 
sociale verzekeringskassen, en-
zomeer), en de Walen denken 
net andersom." 

Uit een en ander blijkt overdui
delijk dat de scheiding der gees
ten, die reeds zo lang in de natio
nale politiek almaar scherper af
metingen aanneemt, zich ook ge
stadig doorzet bIj de publieke 
opinie. 

Wat Vlaanderen betreft ziet 
het er dan wel naar uit dat er 
spoedig een klein ekonomisch 
bommetje zal barsten. Immers, 
de ergernis omtrent de over
heidsbesteding van «Het geld 
van de Vlamingen» is reeds ge
ruime tijd niet weinig groot. Een 
gezaghebbende organizatle als 
het Vlaams Ekonomisch Ver
bond heeft er de jongste tijd al 
meer dan eens op gewezen hoe 
een nationaal circuit van geld-

Bernard Marie een gunstige op
lossing beloofde en Etchave on
dertussen niet wordt uitgedreven. 
Wat ons, naast dit resultaat, kan 
verheugen Is het feit dat op ver
schillende plaatsen en bij herhaling 
de Baskische pers vol lof was 
over onze Vlaamse solidarlteitsak-
ties. In termen als «En attendant 
que les Flamands soient ici remer-
clés pour l'aide désintéressée 
qu'ils apportent aux autres peu-
ples en lutte pour que Ie droit a l'e-
xistence leur soit reconnu.» 
Vooral werd onderstreept en als 

effektief vernoemd de Vlaamse 
dreiging om de zaak van de Baski
sche vluchtelingen voor het Euro
pees parlement in Straatsburg te 
brengen. Zelfs bij een vraagge
sprek met Mitterand was daar
over sprake. Onze Vlaamse soli
dariteit met het Europa van de 
strijdende volkeren begint Interna
tionale weerklank te vinden en re
sultaten op te leveren voor «wie 
vervolgd worden omwille van hun 
naam». 

(W. Luyten) 

middelen in stand wordt gehou
den dat vrij eenzijdig georiën
teerd is naar het zuiden van het 
land, met andere woorden, de 
Walen krijgen Vlaamse geldmid
delen overdadig toebedeeld. 

Zo wordt er bij voorbeeld op 
gewezen dat staatswaarborg bij 
industriële leningen massaal aan
gevraagd en toegekend wordt 
voor Waalse en Brusselse indus
triëlen. Nu blijkt er een Krediet
bank-studie in eindredaktie te 
zijn waarin op een ekonomisch-
waterdichte wijze zou aange
toond worden dat Brussel en 
Wallonië inderdaad deficitair zijn 
in hun aandeel voor de nationale 
geldpot. Die bevinding zal meni
ge schokgolf veroorzaken. De 
Vlaamsnationale eis voor een 
spoedige uitbouw van het eko
nomisch federalisme in dit land 
kan er alleen maar aan kracht bij 
winnen. 

Begrotingsdeficit Brussels-Waalse kanker.... 
«De trend om als ondernemende gemeenschap zijn eigen potje te 

koken en dynamiek te ontplooien te eigen bate is buitengewoon dui
delijk bij de Vlamingen. Bijna zestig procent gelooft min of meer dat 
ze beter van aanpakken weten en doeltreffender zijn inzake geweste
lijke ekonomische ontwikkeling dan de Walen en Brusselaars. Daar is 
tiet gebrek aan perspektief des te opvallender. Nauwelijks zeven pro
cent van zowel Walen als Brusselaars geloven in eigen kunnen en 
twee Brusselaars op drie antwoorden ronduit nee op de vraag naar 
hun geloof in eigen dynamiek en doeltreffendheid. In Vlaanderen zegt 
maar één man op tien zoiets.' 
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Hugo Schiltz licht in dit dokument van 18 biz. (dat overigens 
ter disicussie wordt bezorgd aan de leden van de partijraad) 
zijn fundamentele opties toe omtrent de toekomst van de 
VU. Hij pleit onomwonden, met kracht en met zoveel argu
menten, voor de uitbouw van de Volksunie als onvervangba
re Volksnationalist ische beleidspartij. 

Dat manifest van de uittredende VU-voorzit ter is ongetwij
feld veel meer dan een simpele polit ieke belijdenis. Hugo 
Schiltz heeft trouwens zelf de wens geuit dat de partijraad 
volgende zaterdag zou instemmen om op basis van het 
voorl iggende manifest een ruime diskussie binnen de VU op 
gang te brengen waarop in de komende weken ti jdens een 
biezonder parti jkongres de opgeworpen hamvraag omtrent 
de polit ieke koers van de VU in alle duideli jkheid zou behan
deld en beantwoord worden op basis van een ruime consen
sus. 

Uit het manifest van Hugo Schiltz plukken we op deze WIJ-
bladzijde dan ook enkele belangwekkende fragmenten. 

Manifest aan mijn partij 
De Volksunie, Vlaams-Nationale partij, bestaat nu een kwart-eeuw. 
Gedurende deze 25 jaar heeft zij strijd gevoerd voor de idee van 
het Vlaams zelfbestuur. Zij zag de verwezenlijking van dit zelfbe
stuur in de federalizering van de Belgische staat 
Aanvankelijk bespot, verdacht, geminacht, heeft deze idee het ge
haald. Vla onduidelijke, vaak ook ondoelmatige kronkelpaden is de 
hele Belgische politiek in het federalizeringsproces terecht geko
men. 
Het was bijgevolg vanzelfsprekend, dat de Volksunie als de fede
ralistische partij in deze faze op het daadwerkelijk beleid een 
stempel zou moeten drukken. Op het ogenblik dat de staat gefe-
deralizeerd wordt en de Vlaamse gemeenschap eigen politieke 
strukturen krijgt, zou de afwezigheid van hen, die dit proces op 
gang gebracht hebben en het in goede banen kunnen houden in
druisen tegen de politieke logika. 
En toch werd de eerste grootscheepse poging om mede een 
doorbraak van het federalisme langs wetgevende weg af te dwin
gen, en aldus een werkelijk onomkeerbaar eerste stadium te ver
wezenlijken, voor de Volksunie een zware beproeving. Het ver
trouwen van vele kiezers werd ondermijnd en de partij leed haar 
eerste echte verkiezingsnederlaag. 

m NIEUWS VAN m kriick 
MAGAZINE 

Ooggetuige wordt waarzegger 
,,Ooggetuige" verdwijnt, maar Anthierens blijft i Van 
deze week af houdt hij, onder de kop ,,De Waarzeg
gers", een aantal bladzijden open voor figuren van 
diverse pluimage Deze week' Charles Dumolin, 
schijnwerker zoals hij zichzelf noemt, en ondermeer 
komponist van ,,Hey Nana" 

Twee soorten Belgen 
De eerste soort is nogal tevreden met zichzelf, heeft 
vertrouwen in de toekomst De andere soort voelt 
zich snel armer en ouder worden, verwacht met dat 
het morgen tteter gaat en mist de energie om er iets 
aan te doen Dat en meer Interessante gegevens 
over Vlamingen, Walen en Brusselaars blijken uit de 
cijfers van een grootscheepse opiniepeiling, uitge
voerd door zes van 's lands grootste instituten voor 
opinie-onderzoek, en waarvan Knack vandaag in 
grote eksklusiviteit de resultaten publiceert 

Ezelsoor blijft 
,,Ezelsoor", de kinderkrant die deze vakantie voor 
het eerst in Knack is verschenen, bli]ft het hele )aar 
doorlopen op dringende aanvraag van het jonge 
volkje zelf 

KNACK is allang va«l meer dan een blad. Knack 
staat voor tenminste zes bladen onder één om
slag Isdsre wssk: Bsigié, Wereld, Ekonomie, 
Modern Leven, KuKuurkrant, Kinderkrant. 
Wie Knack iMvft, heeft alles 

knack nu te koop : 35 fr. 

Uit een diepe bekommernis voor 
het doelmatig voortbestaan van 
deze partij, de Volksunie, die Ik zo
veel jaren mee geleld heb, richt ik 
thans dit manifest aan mijn partij 
Opdat zij niet zou begeven onder 
de tegenslagen. Opdat zij zich 
door vrees of kleinmoedigheid niet 
zou laten verdringen uit haar histo
rische zending: meebouwen aan 
een moderne, zelfbewuste, toe
komstgerichte Vlaamse Staat 

De essentiële vraag, die zicfi van
daag aan de Vlaamse Beweging in 
haar geheel stelt, is hoe en waar
voor de Vlamingen hun macht, 
die de sterkste is in België, zullen 
gebruiken en dit in de huidige 
omstandigheden. 

Op deze vraag moet de Volksunie 
in de eerste plaats een geldig poli
tiek antv\/oord geven, ondubbel
zinnig en onbevreesd. Zij is im
mers de partij, die de belangen 
van de Vlaamse gemeenschap als 
dusdanig en in hun geheel priori
tair wil behartigen, en daar haar 
voornaamste bestaansreden van 
gemaakt heeft 

vu-profiel 
Ik geef een persoonlijk antwoord, 
ofschoon het op de essentiële 
punten overeenstemt met de kon-
gresbesluiten van de partij en de 
instrukties aan de kaders van de 
partij uit de periode toen zij zich 
voorbereidde op de doorbraak 
naar beleidsverantwoordelijkheid. 

Autonomie - zelfbestuur 
De V U wil een Vlaamse Staat in 
een Belgische Bondsstaat Dit 
betekent waarachtig zelfbestuur 
in alle aangelegenheden die wij 
best zelf regelen en aankunnen. 
De principiële omschrijving van dit 
zelfbestuur vindt men in het zoge
naamde 4-punten programma 
door de V U voorgelegd aan de 
CVP en de BSP tijdens de jongste 
regeringsonderhandelingen en dat 
de basis vormde van het hoopge
vend, maar helaas verrassend snel 
verbroken «Vlaams Front». 

Zelfbestuur voor een recht
vaardige maatschappij 
Het volksnationalisme steunt op 
een mensbeeld, waarin de maat
schappelijke dimensie en verant
woordelijkheid een grote plaats in
nemen. 
Wars van alle dogmatisme terzake 
moet de V U dan ook een recht
vaardigheidspartij zijn, die streeft 
naar meer gelijkheid en die vecht 
tegen bevoorrechting. Zij ver

werpt daarbij een ongenuanceerd 
egalitarisme dat wereldvreemd 
aan de menselijke natuur voorbij
gaat evenzeer als het in stand hou
den van de te grote verschillen in 
bezit of in levenskansen. Het stre
ven naar grote maatschappelijke 
rechtvaardigheid, gekoppeld aan 
het absolute vasthouden aan de 
geestelijke vnjheid en aan de per
soonlijke scheppingskracht is 
voor de Vlaams-Nationalisten niet 
enkel maar een gevoelshouding, 
maar een wezenlijk aspekt van 
hun politieke aktie en een prioritai
re doelstelling van elk beleid. 
Alle grote en valabele figuren uit 
de Vlaams-Nationale geschiedenis 
waren sterk sociaal gemotiveerd. 
Zo moet het blijven. 

Zelfbestuur voor een open en 
verdraagzame maatschappij 
Voor de V U kan Vlaanderen niet 
het land zijn van één levensbe
schouwing, één geloof, één filozo-
fie, één klasse of één belang. 
De Vlaams-Nationale politiek wil 
de filozofische of politieke ver
scheidenheid niet passief onder
gaan, maar positief waarderen en 
zelf bevorderen. Dit betekent een 
onophoudende strijd tegen spo
ren van zichtbare of bedekte on
vrijheid, het afbouwen van scheef 
gegroeide strukturen, het uitscha
kelen van levensbeschouwelijke 
of ideologische discriminatie. 

Zelfbestuur voor een be
weegli jke, vitale maatschap
pij 
De Vlamingen zijn, naar aantal, 
een klein volk, levend op een be
perkt grondgebied, zonder natuur
lijke rijkdommen. Wil ons volk zich 
én politiek én kultureel handhaven 
in de toenemende verinternationa-
lizering, dan moeten de specifieke 
kwaliteiten van de Vlamingen ma
ximaal aan bod kunnen komen 
zoals daar zijn: arbeids- en onder
nemingszin, spaarzaamheid, door
zettingsvermogen. 

Machtsspel 
Om hogervermelde doelen te be
reiken, en vooral het zelfbestuur, 
moeten de Vlamingen hun macht 
durven gebruiken. 
De Volksunie moet optreden als 
een politieke partij die het recht en 
de plicht heeft de politieke metode 
te beoefenen, nl. de metode van 
het vergelijk, het politiek ak
koord. Dit houdt niets onzindelijks 
of oneervols in. Het onderscheidt 
de Vlaams-Nationale partij van de 
Vlaamse Beweging als geheel, 
een beweging die als idealistische 
gedachtenstroming niet bestemd 
is om op p)olitiek terrein de idee in 
konkrete realizaties om te zetten 
en zich bijgevolg niet hoeft te be
kommeren om de vraag van de 
haalbaarheid. 

De tijd is aangebroken voor de 
Vlamingen om nuchter en zonder 
naïviteit alle minderwaardig
heidscomplexen af te leggen, om 
zich kordaat maar zonder kramp
achtigheid te doen respekteren. 
Om via het delikate mekanisme 
van de parlementaire demokratie 
een herverdeling van de macht te 
eisen, en ook af te dwingen. Her
verdeling van de macht die hen 
zelfbestuur moet geven. Een 
Vlaamse Staat binnen dewelke 
zij hun aloud genie kunnen valo-
rizeren zowel ekonomisch als 
sociaal als kultureel. 

Een Vlaamse Staat waarin wer
ken, ondernemen en sparen nog 
zin hebben, waarin de polsslag 
van kunst en wetenschap slaat 
op het ritme van de wereldbe
schaving. Een Vlaamse Staat 
waarin de meest begaafden en 
meest toegewijden hun leven en 
hun talenten niet meer moeten 
verslijten aan het uitvechten van 
vernederende taaidisputen die 
dan zullen overwonnen zijn, ten
zij zij zich op Europees vlak zou
den herhalen, maar dan beslecht 
zullen worden «van staat tot 
staat>. Een Vlaamse Staat waarin 
gewerkt wordt aan de grote taak 
de Vlaming opnieuw tot de zelf
zekere wereldburger te maken, 
die hij eertijds was. 
Dat ideaal politiek belichamen is 
de opdracht van de Volksunie, 
waarbij de taak van de nationa
list in de eerste plaats in het be
leid moet gezocht worden, ver
mits het zijn roeping is de natie 
gestalte en vorm te geven, bij 
voorrang boven alle groeps- en 
deelbelangen. 

De onverzoenlijken, diegenen 
die alleen als verdrukten kunnen 
leven, diegenen die de verwezen
lijking van het ideaal steeds naar 
de toekomst verschuiven, die 
zich verschansen in de zuiver
heid van een idee en weigeren 
het soms vuile veldwerk te ver
richten, zullen zich tegen haar ke
ren, tersluiks gesteund door die
genen, ook Vlamingen, die eigen
lijk geen herverdeling van de 
macht wensen. Dit is niet te ver
mijden. 

Indien de partij echter de moed 
opbrengt dit toekomstideaal van 
nu af ondubbelzinnig, eendrach
tig en loyaal aan de Vlamingen 
voor te houden en daarbij even 
ondubbelzinnig, eendrachtig en 
loyaal verk laart dat zij dit ideaal 
tracht te verwezenlijken als poli
tieke partij en volgens de metode 
van de politieke demokratie, dan 
zal zij het vertrouwen winnen van 
velen, die met haar van de Vlaam
se natie in wording een natie in 
opmars willen maken. 

Hugo S C H I L T Z 
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Een u i t gave 

van de 

Vlaams-nationale 

Studiedienst 

Wie komt op voor de Koerden? 
De Koerden staan weer eens 
met de wapens in de hand, en 
met de rug tegen de muur. 
Jarenlang waren het die van 
Irak. 

O m politieke en strategische 
redenen hield de Sjah van 
Iran hen de hand enigszins 
boven het hoofd. En om de
zelfde redenen trok hij die 
hand later terug. 
Nu is het de beurt aan de 
Koerden van Iran. Onder de 
Sjah hadden ze het niet goed, 
maar beter dan die van Irak. 
Zoa ls zovelen hadden zij met 
de val van de Sjah wat meer 
vrijheid verhoopt. Zoals zove
len kwamen zij van de regen 
in de drop terecht. 
In Iran komen nog andere vol
keren in opstand tegen het 
Perzische centralisme dat al
leen van naam veranderd is. 
M a a r de hardste weerstand 
bieden de Koerden. 
In een tijd waarin de kleinste, on-
leefbaarste eilandgroep bezig is 
zich uit de voogdij van het Europe
se kolonialisme te bevnjden en als 
onafhankelijke staat in de tempel 
van de Verenigde Naties wordt 
binnengehaald, blijft aan de tien 
miljoen Koerden de geringste 
vorm van zelfbeschikking ont
zegd. Geen enkele westerse staat 
durft een zo duidelijk streven naar 
autonomie op zo brutale en bloedi
ge wijze de kop inslaan. En waar 
blijven nu de universele protestak-
ties? De Ajatollah Khomeiny heeft 
veel sympatie verspeeld maar van 
een felle pro-Koerdische veront
waardiging is niets te bemerken. 
De ware reden hiervan is helaas 
eenvoudig: de linksen noch de 
rechtsen kunnen hierbij garen 
spinnen, de Russen noch de Ame
rikanen. Het internationale protest
koor schiet inderdaad nooit toeval
lig in gang. 

De Russen zijn wat blij dat de Sjah 
weg is uit Iran, een belangrijk buur
land dat nu misschien (zoals het 
aanpalende Afghanistan) onder 
Russische invloed kan gebracht 
worden. Ten minste is de Ameri
kaanse er aanzienlijk verzwakt. Zij 
gaan hun kansen in Iran niet ver
spelen door te wedden op het 
Koerdische paard. Dit zou hun in
vloed tot een grensgebied beper
ken en de hele Islam tegen hen in 
het harnas jagen. 

De Amerikanen en de West-Euro
peanen, althans hun «staatslie
den», wensen zeker niet hun vin
ger te steken in een wespennest 
dat hen de vijandschap van zovele 
olie-uitvoerende landen kan ople
veren tegenover de vnendschap 
van... alleen maar de Koerden. 
Liever zwammen ze nu over de 
«nationale» rechten van de zgn 
Palestijnen. Waarom zoveel aan
dacht voor het Palestijns nationa
lisme dat zeer betwistbaar is (Pa
lestijnse Arabieren verschillen 
minder van Jordaanse dan Vlamin
gen van Nederlanders) en zo wei
nig voor het Koerdische dat het er 
hoe langer hoe meer gaat uitzien 
als een wanhopige strijd om te 
overleven? Het antwoord is 
wreed maar vlug gegeven: het 
ene raakt op dit ogenblik aan de vi
taal geachte belangen van Oost 
en van West, het andere niet. 

V O L K S N A T I O N A L I S T E N 
S C H I E T E N TE KORT 
Wij kunnen deze cynische hou
ding van de Groten der Aarde en 
hun aanhang betreuren, wij kun
nen aanklagen dat de internationa
le solidariteit alleen wordt aange
sproken door belanghebbend 
Links en belanghebbend Rechts, 
maar wij gaan zelf niet vrij uit. 
Ook wij, volksnationalisten, heb
ben de plicht, tot internationale so
lidariteit op te roepen. Eens te 
meer zien wij voor onze ogen op 
tragische wijze de stelling beves
tigd dat geen enkel volk veilig is 
dan binnen zijn eigen staat. Zolang 
het in andermans staat woont is 
bedelen, klagen en vechten de 
boodschap, of anders ondergaan. 
Waarop wachten de Baskische, 
Bretoense, Ierse en andere volks
nationalisten om luidkeels de aan
dacht te vestigen op de Koerden 

en ze zo mogelijk metterdaad te 
helpen? Waarop wachten WIJ? 
De strijd van de Koerden is onze 
strijd. 
Het gaat niet tegen die Ajatollah, 
niet tegen de Perzen, zo min als te
gen de Arabieren die de Koerden 
in Irak en Syrië al even slecht be
handelen als de Turken dit doen in 
Turkije. Het gaat ook met om links 
of rechts evenmin als om olie. 
Het gaat om het onvervreemdbaar 
recht op zelfbeschikking voor alle 
volkeren, ook voor die welke niet 
de gunst van de tijdsgeest en van 
de pers genieten. 

Gesteld dat wij vanuit Europa ge
noeg druk konden uitoefenen om 
het lot van de Koerden te verzach
ten, dan zouden wij misschien ge
plaagd worden met oliebeperkin-
gen. Maar wij zouden eindelijk 
eens, vanuit het oude Europa, een 
lichtstraal van hoop gezonden 
hebben naar de vele volkeren die 
verknecht en in de schaduw moe
ten leven: hoop omdat er nog 
mensen (zouden) bestaan die an
dermans vrijheid bepleiten zonder 
zich af te vragen welk machtsblok, 
welke partij er het best zal mee va-

•"^^ Karel JANSEGERS 

Na een betoging van RAL voor de 
Iraanse ambassade te Brussel te
gen het proces te Teheran van 
veertien militanten van de Socialis
tische Arbeidspartij was het de 
beurt aan leden van "Het Komitee 
voor de Verdrukte Volkeren» 
eveneens de stem te verheffen, 
tegen de volkenmoord op de 
Iraanse Koerden, aan wie door 
Khomeiny en trawanten het recht 
op zelfbeschikkingsrecht wordt 
ontzegd. 

Deze tweede betoging werd ge
leid door VU-kamerlld Willy Kuy-
pers, die de betogers toesprak en 
achteraf met een Koerdische mili
tant op de ambassade werd ont
vangen, waar hij een tekst over
handigde, die door de ambassade 
naar Teheran werd overgeseind. 

Foto Studio Dann 

Ruzie in Havanna 
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Terwijl de NATO te Brussel zijn 
30-jarig bestaan herdenkt met een 
colloquium, waarop een somber 
gestemde Kissinger de show 
steelt, hield het «blok van de onge
bonden landen» te Havana zijn 
zesde konferentie. Van de oor
spronkelijke stichters (Nehru, 
Soekomo en Tito) is nog slechts 
Tito in leven. De meer dan 80-jari-
ge Kroaat maar veel meer staats
hoofd van een zesdelige federatie, 
die Joegoslavië heet, bleek het al 
dadelijk niet eens te zijn met de 
gastheer Fidel Gastro. Ook al be
nadrukt de Gubaanse leider 
krampachtig zijn onafhankelijk
heid, dat belette hem niet voor een 
dichter aanleunen bij Moskou van 
de «ongebondenen» te pleiten. Hij 
noemde trouwens de ongebon
denheid een fiktie, waar het toch 
duidelijk is dat sommige leden-lan-
den bij het Westen aanleunen, an
deren op twee paarden pogen te 
spelen, terwijl een derde groep 
aanleunt bij het Sovjetblok. Tot 
deze laatsten behoort Cuba, dat 
ekonomisch-financieel slechts 
overeind blijft dank zij de steun 
van Moskou, dat in ruil daarvoor 
een legertje «advizeurs» op Cuba 
moet herbergen, Cubaanse troe
pen naar Afrika moet sturen om er 

linkse groepen aan de macht te 
helpen of hen in hun machtspositie 
te steunen (bv. Etiopië) en zoals 
thans openlijk de Sovjetunie als de 
natuurlijke en enig betrouwbare 
bondgenoot van de Derde Wereld 
moet aanprijzen. 
Fidel Castro heeft een eigenaardi
ge doch niet zo onlogische evolu
tie doorgemaakt van liberaal natio
nalist tot nationaal kommunist. Dat 
kan niet anders gezien de afhan
kelijkheid van het Kremlin, dat 
volgens een brute schatting voor 
6 miljard dollar aan Cuba spen
deerde. Men zou voor minder de 
lof aan Moskou zingen. En tevens 
een scheldtirade aan het adres 
van Washington afsteken, die 
trouwens voor heel wat konferen-
tiedeelnemers de zondebok bij uit
stek is. 

Tito is het daarmee niet eens. Be
grijpelijk voor iemand die sinds de 
oorlog onafgebroken de zelfstan
digheid van de kommunistische 
landen ten aanzien van Moskou 
heeft gepredikt en daarmee in de 
Derde Wereld hoog in aanzien 
staat. Deze visie staat lijnrecht te
genover deze van Castro, hoewel 
ze meer in de koelissen tot uiting 
komt dan in de plenum-vergade-
ringen. 

Er zijn trouwens nog andere ge
schilpunten, die overigens door de 
ideologisch geleide tegenstanders 
als welkome afleiding wordt be
groet. Zo kwam er een sterke anti-
Egyptische stroming tot uiting, wat 
tot bitsige uitvallen heen en weer 
aanleiding gaf. Jasser Arafat, lei
der van de PLO (Palestine Libera
tion Organisation) voer heftig uit 
tegen de afzonderlijke vrede tus
sen Kaïro en Jeruzalem. Uitgere
kend op hetzelfde ogenblik ging 
president Sadat op bezoek bij de 
Israëlische premier. De Egyptische 
president kon niet duidelijker zijn 
misprijzen voor de anti-Egyptische 
lobby te Havana uitdrukken. Het 
feit dat zijn bezoek geen aanlei
ding gaf tot pro-Egyptische mani
festaties zwakte weliswaar deze 
(ongewilde?) «provokatie» enigs
zins af. Voor de Israëli's is Sadats 
verschijning in Israël reeds een 
normaal verschijnsel. Eens te 
meer zien we, hoe snel een vrede 
kan intreden, zelfs daar waar het 
antagonisme jarenlang tot bloed
vergieten leidde. 

Inmiddels weigeren heel wat Afri
kaanse leiders, de Arabische kolle
ga's te volgen, waar deze de uit
stoting van Egypte eisen. Ze willen 

daarmee hun eis tot goedkoper le
vering van olie afdwingen. De der
de wereld is inderdaad veel meer 
dan het Westen het slachtoffer 
van de energiekrisis. Of hun ver
zet tegen Egyptes uitstoting de 
Arabische olieleveranciers tot in
williging van de eis tot prijsverla
ging iets zal opleveren is nu de 
vraag. Men kan overigens niet van 
de ene dag op de andere zulk een 
ingrijpende wijziging aanbrengen. 

De Arabische olieproducenten 
zullen daarvoor van gedachten 
moeten wisselen. Eerder zullen ze 
de Afrikaanse landen er niet kun
nen toe bewegen, mede de anti-
Egyptische toer op te gaan. Dat 
zulks in de kaart speelt van Kaïro 
hoeft geen nader betoog. 

Men ontkomt niet aan de indruk 
dat het blok van de onverbonde
nen tegenover het Westen weinig 
gewicht in de schaal werpt, niet al
leen omdat het bijna stuk voor 
stuk om ekonomisch zeer zwakke 
landen gaat, doch ook omdat ze 
het onderling grondig oneens zijn. 
Deze twee belangrijke faktoren 
zijn voldoende om de betekenis 
van de zesde konferentie van niet-
gebonden landen te relativeren. 
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Een Landegems projekt 
LANDEGEM — Ze zijn hier sinds september van vorig 
jaar hoegenaamd niet bij de pakken blijven zitten. In het 
revalidatiecentrum Angèle Verburght, aan de rustige 
Dennendreef, werden twee initiatieven met goed gevolg 
ui tgewerkt En, alsof ze met hun energie geen weg weten, 
pakken de bewoners van het gezinsvervangend tehuis 
eerstdaags op een perskonferentie uit met zowaar twee, 
voor ons land unieke, projekten: de uitbouw van 
Pimpernel-kernen en de werking van een dienst voor 
risico-baby's. 

Voor wie het aktieve werk van het revalidatiecentrum in 
Landegem de jongste ti jd niet van nabij heeft gevolgd, 
past wei enige wegwijzer-

Pimpernelkêi 
ambulante dienst 
voor risikobaby's 

In augustus vorig jaar hadden we 
een gesprek met twee hersenver-
lannden die prachtige projekten 
verwezenlijken in het Gentse Lan-
degenn. Twee leerlingen van bege
leider Ben Wuyts, namelijk Bert 
Maes en Nick Van Melkebeke, 
praatten nogal zenuwachtig over 
hun voorgenomen perskonferen
tie. We kwamen met hen tot een 
biezonder boeiend gesprek. 

Ons interview werd naderhand in 
ruime kring rondgedeeld, niet om
wille van de gebrekkige volzinnen 
maar omdat Ben, Bert en Nick van 
oordeel waren dat In dat vraag
gesprek genoegzaam werd afge
rekend met de zotte gedachte van 
nog al te velen dat de hersenver-
lamden achterlijke mensen zou
den zijn. 

Zij stelden met nadruk: 'Hersen-
verlamden hebben uiteindelijk 
last van één grote handicap en 
dat is de last van 'institutisme', 
het opgesloten worden tussen 
vier muren en het wereldvreemd 
moeten leven.' 

Beloften 

Het Is voor hen niet gemakkelijk 
door de buitenwacht ernstig te 
worden genomen. Vandaar de 
aankondiging dat een sociaal-kul-
turele vereniging (Pimpernel) zou 
opgericht worden en dat ook het 
tijdschrift «Echoland» spoedig van 
de persen zou rollen. 

Beide projekten zijn nu, zoals dat 
heet met goed gevolg afgehan

deld, maar tijdens de uitwerking 
van deze Initiatieven zijn bl] de be
woners van de Angèle Verburght-
flats én bij hun pedagogische be
geleiders een koppel nieuwe pro
jekten zich gaan opdringen. 

Leraar Ben Wuyts en zijn akoliet 
Jan Deleu Heten ons vorige vrijdag 
kijken In het draaiboek van hun 
perskonferentie die midden sep
tember wordt gehouden. Het 
wordt, hoe dan ook, alweer een 
uniek moment zoals vorig jaar; 
een onwennige bijeenkomst voor 
heel wat «validen» die niet gewend 
zijn achter de voorzltterstafel al
leen maar spraakgrage en Infor
matief boelende hersenverlamden 
aan te treffen. Vorig jaar kon men 
het beleven dat zelfs meer dan 
een vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur zich op sleep
touw liet nemen en zowaar forme
le beloften deed omtrent de toe
gang van openbare gebouwen 
voor minder-validen... 

Eerstdaags zal dus de vraag ge
steld worden hoe het met de reali-
zatles zit. In Landegem worden de 
bewoners aan de Dennendreef 
beslist niet in het verdomhoekje 
gezet. Maar als aan het nieuw sta
tionsgebouw tegelijkertijd de toe
gangspoorten breed open zouden 
gesteld worden voor minder-vali
den en de perrons slechts met 
trappen zouden bereikbaar wor
den, dan gaan de mooie politieke 
beloften In de wind.. 

En als de toegang tot de beschut
tende werkplaats dan echt nog 

lang In ellendige toestand moet 
blijven, als gevolg van allerlei poli
tieke touwtrekkerij... 

Ambulante dienst 

Nee, die van Angèle Verburght 
hebben hoegenaamd niet het 
voornemen op hun tweede pers
konferentie de grieventrommel te 
roeren, maar ze willen wel ten eer
ste de gedane beloften op hun re-
alizaties toetsen, ten tweede nieu
we Pimpernel-initiatieven aankon
digen en ook een inmiddels 
al omstreden originele medische 
dienst voorstellen. 

De Pimpernel-vereniging van Lan
degem werkt sinds ruim een jaar 
vrij behoorlijk met met minder dan 
zeven werkgroepen: het tijdschrift 
«Echoland», de filmklub, het atelier, 
de biblioteek, een toneel- en ex-
pressiegroep, een literatuurkern 
en een aktiegroep voor integratie. 
Jan Deleu is er op uit de Pimper
nel-kernen van Landegem als prik
kel te laten werken om in nog an
dere gewesten van Vlaanderen 
gelijksoortige Initiatieven te laten 
groeien, m.a.w. het kontakt bevor
deren tussen minder-validen en de 
omwonenden. 

Een tweede projekt, dat vooral uit
gaat van de pedagogische en me
dische begeleiders van de hersen
verlamden In Landegem, is de op
richting van 'n dienst voor 'vroeg
tijdige opsporing en behandeling 
van ontwikkelingsstoornissen bij 
baby's en de begeleiding van de 
ouders: Zo'n team bestaat uit 'n 
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arts (pediater van het Landegems 
revalidatiecentrum), terapeuten en 
maatschappelijke werkers. Die 
dienst voor zogeheten risico
baby's ziet een moeilijke geboorte 
tegemoet 

Er wordt immers een vrijmoedig 
beroep gedaan op de al even vrij
moedige bekentenis van In hoofd
zaak hulsartsen, dat zij het doen 
en laten van «liggertjes» niet 
op hun eventuele ernstige gebre
ken en blijvende handicaps kun
nen beoordelen... De 'ambulante 
dienst voor vroegbehandeling 
van hersenverlamde kinderen» 
(overigens volkomen gratis) wordt 
door de Landegemse initiatiefne
mers hoegenaamd niet In het le
ven geroepen om jonge ouders de 
daver op het lijf te jagen. 
Maar het is wel hun grote ervaring 
én hun zorg dat een vroegbehan
deling de hersenverlamde kinde
ren kan ontlasten van de grootste 
hinder van hun handicap, indien 
maar terapieén worden toegepast 
vooraleer de ontwikkelingsachter
stand te groot wordt en vooraleer 

duidelijke symptomen van onher
stelbare afwijkingen onomkeer
baar uitgroeien. Allerlei gebeurte
nissen om en rond de zwanger
schap en de geboorte (te vroege 
prematuriteit te weinig babyge
wicht, meeriingenzwangerschap, 
langdunge reanimatie en dies 
meer) kunnen hersenverlamming 
in de hand werken. 

Bij twijfels is paniek volkomen 
overbodig, maar geruststelling met 
lichtzinnige observaties is al even
zeer onverantwoord. Vandaar dat 
de deskundige ploeg van Lande
gem voorstelt dat de ouders en de 
artsen, die grote of kleine twijfels 
hebben omtrent de (motorische) 
ontwikkeling van hun baby's, met
een raad zouden Inwinnen bij een 
centrum dat dan toch wel op het 
gebied van ontwikkelingsstoornis
sen bij baby's en begeleiding van 
de ouders een enorme ervaring 
heeft opgedaan, (hds) 

Revalidatiecentrum voor Spastische 
Kinderen, Poeldendries 23 te 9840 
Landegem, tel. 091/71.60.66. 

Diamant voor Rum 
Als de Vlaamse folk één groep 
met internationale allures heeft 
voortgebracht dan is dat beslist 
de Leuvense volksmuziekgroep 
Rum. Op het internationaal folkfes-
tival In Montreux hinkelde Rum 
naar een ereprijs en sleepten de 
Leuvenaars uiteindelijk de «Grand 
Prix Diamant» in de wacht Deze 
prijs beloont de beste folkplaat 
van het jaar, en die Rum-plaat is 
«Hinkelen». 
Ontstaan in '69 musiceerde Rum 
vier suksesrijke elpees bijeen en 
tokkelde de groep alsmaar profes
sioneler aan de internationale 
faam. Rum Is te zien en te horen 
op festivals in Zwitserland, Bretag-
ne, Duitsland, Ierland, Nederland, 

Engeland... en ook bij ons nog Im
mer. 
Elk optreden is anders omdat 
steeds nieuwe nummers worden 
gebracht of andere instrumenten 
worden ingeschakeld in nieuwe 
kombinatles. 

Vrijdag 7 september om 20 u 30 
voert de vnendenkring van de H.-
Hartschool In St.-Pieters-Jette 
«Rum» eens te meer ten tonele. 

De samenstelling van Rum die 
de jongste tijd nogal eens durft te 
veranderen is momenteel als 
volgt de drie musici en zangers 
Wiet Van de Leest Dirk Van 
Esbroeck, Juan Masando, en de 
zangeres Vera Coomans. 
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Sebastian Coe, 
de atleet van het ii II 
Het atletiekseizoen loopt 
naar zijn einde. Buiten twijfel 
staat dat de 22-jarige Brit Se
bastian Coe in december zal 
gelauwerd worden als de at
leet van het jaar. Terecht. Hij 
is immers de eerste atleet die 
er in slaagde de drie halve 
fond wereldrekords (800 en 
1500 meter en de mijl) gelijk
tijdig naar zich toe te trekken. 
Een volslagen verrassing ei
genlijk. Want Sebastian Coe 
was dan wel in 1977 Europees 
indoorkampioen geworden, in 
Groot-Brittannië rekende 
men voor 1979 vooral op Ste
ve Ovett, de man die zelden 
grote tijden loopt maar des te 
gemakkelijker wedstrijden 
wint. Een uniek duo eigenlijk: 
de ene een tempo-tijdloper, 
de andere een winnaar. 

Toen Sebastian Coe het wereldre-
kord over de 800 meter van Juan-
torena neerhaalde, verscheen Ro
ger Moens op de beeldbuis om 
enige toelichting te verschaffen bij 

deze nieuwe kampioen 
Roger Moens, de expert bij uit
stek, stelde met zonder trots — 
wellicht omwille van de polemiek 
die in «Het Nieuwsblad» gevoerd 
werd omtrent Rogers opvatting 
over de training van jongeren — 
dat Coe zich eigenlijk pas laat tot 
de atletieksport had gewend Trai-' 
nen doet hij m hoofdzaak in de 
heuvels van Sheffield. Zesmaal 
achthonderd meter in twintig mi
nuten Nooit boven de 1.52. Om er 
stil bij te worden. 
Sebastian Coe, zoon van een ope
razangers en geslaagd in het kan-
didattsexamen ekonomische poli-
tikologie, wil van 1980 «zijn» Olym
pisch jaar maken. Olympische tri
omfen van Coe zouden de atle
tieksport kunnen vernieuwen. 
Want sinds Juantorena en Walker 
was men geen geloven dat de 
midden-afstanden uitsluitend tot 
wingebied van lange gespierde 
kerels zouden verklaard worden. 
Coe meet 1,76 meter en weegt 58 
kilo. Hij bewijst dus gelukkig het 
tegenovergestelde. Coe heeft, re
kening houdend met zijn lengte, 
weliswaar een lange pas, maar zijn 

doorbraak opent voor vele atleten 
perspektieven Er bestaat weer 
duidelijk geen «suksesmodel» 

Bijkomende sportieve prikkel voor 
Coe Is de rivaliteit met zijn landge
noot Steve Ovett. De rivalen gun
nen elkaar niets. Coe is populair, 
praatvaardig, bedachtzaam. Ovett 
is antipatiek, nors, gesloten. Coe 
stelt dat het leven hem nog wat 
anders te bieden heeft dan atle
tiek. Ovett heeft zijn studies stop
gezet. Hij denkt nog slechts aan 
trainen en winnen Coe en Ovett 
gaan elkaar zoveel mogelijk uit de 
weg. In Moskou zullen zij een wed
strijd binnen de wedstrijd leveren. 
Niemand durft voorspellen wie zal 
winnen Want Coe moet nog be
wijzen dat hij meer kan dan tijden 
lopen. HIJ ZOU met de eerste 
wereldrekordhouder zijn die moei
lijk wedstrijden wint We verwijzen 
naar de legendarische tijdloper 
Ron Clarke en naar onze eigen 
Miei Puttemans. Wedstrijdlopers 
daarentegen (denk maar aan Willy 
Polleunis) treden bij voorkeur op 
de voorgrond in een Olympisch 
jaar. Daarom belooft Moskou zo
veel op de midden-afstand. 

Over de onzin 
van nationale ploegen 
Roger De Vlaeminck heeft tijdens 
de wereldkampioenschappen ach
tervolging op de baan de halve fi
nales gehaald Een hele prestatie. 
Naar aanleiding daarvan werd hij 
in Sporttribune geïnterviewd door 
Louis De Pelsmaeker. Roger 
kwam nog even terug op het weg
wereldkampioenschap. Hij beves
tigde ons vermoeden dat de acht 
vluchters verdacht gemakkelijk 
van de rest wegreden: «Wij reden 
vijf per uur en zij tien per uur Dus 
waren ze weg. Ik kon niet reage

ren want Willems zat vooraan en 
hij gold als een kanshebber Dus 
moest ik, omwille van de ploeg-
tucht, blijven zitten Ik werd dus 
weer geen wereldkampioen en zal 
het wellicht nooit worden.» Tot zo
ver de nog zichtbaar ontgoochel
de De Vlaeminck die er nog aan 
toevoegde dat hij geloofde dat hij 
bij een andere wedstrijdontwikke
ling zeker had kunnen winnen. 
Nog maar eens een bewijs hoe 
zinloos de formule met nationale 
ploegen wel is geworden. 

Zin en onzin van de Memorial 
Dinsdag 4 september Voor de 
derde keer werd in het Heizel-
stadion de "memorial Ivo Van 
Damme» georganizeerd. Een 
reeks topatleten. Veel volk. Te
levisie Uitvoerige voor- en na
beschouwingen in de dagbla
den. De 'memorial» is een on
vergelijkbaar gebeuren. België 
was tot voor een drietal jaar 
vrijwel nooit gastheer voor de 
internationale atletiektop. In
dien er al eens een kampioen 
van wereldformaat naar onze 
contreien afzakte, gebeurde dit 
meestal in funktie van de pres-
tatiehonger van eigen topatle
ten: Gaston Roelants, Miei Put
temans en in mindere mate de 
betreurde Ivo Van Damme 
De «memorial» vult bijgevolg 
een sportieve leegte op. De 
Belgische atletiekliefhebbers 
hebben recht op een jaarlijks 
topgebeuren De memorials 77 
en 78 hebben bewezen dat er 
in dit land wel degelijk een pu
bliek bestaat voor atletiek Op 
voorwaarde dat je de mensen 
kampioenen voorstelt Tot zo
ver kunnen wij ons met de or-
ganizatie vereenzelvigen Wij 
distantieren ons evenwel van 
de meeting op andere gron
den De organizatoren zijn na
melijk voor het merendeel 
mensen die omwille van hun 
hoofdberoep, de sportjourna
listiek, deontologisch afstand 
van het gebeuren zouden moe
ten kunnen nemen 

'Vrienden'van de 
Belgische atletiek» 

Wij hebben het in deze kolom
men al vaker gehad over de 

objektiviteit van de sportjour
nalistiek Wij gaan er van uit dat 
journalisten vrij en onbevan
gen over de door hen behan
delde materie moeten kunnen 
schrijven. Voorwaarde daartoe 
is materiële en geestelijke on
afhankelijkheid. Het veelvuldig 
tafelen met voetbaldirigenten 
bij voorbeeld bevordert geens
zins de kritische zin, noodzake
lijke voorwaarde voor het ple
gen van waardevolle journalis

tieke arbeid. 
Hetgeen echter met en rond 
de -memorial» gebeurt, gaat 
oneindig veel verder Sport
journalisten die optreden als 
organizator van een sporteve
nement met internationale allu
re: hoe kunnen zij daar objek-
tief over berichten"^ Zij zijn te
gelijk rechter en partij Uiter
aard zullen de betrokkenen — 
Wilfried Meert van -Het Laat
ste Nieuws» en Daniel Mortier 

van de BRT bij voorbeeld — 
zelfzeker stellen dat het een 
het andere niet uitsluit, maar wij 
zijn zo vrij daar sterk — om het 
dan nog zacht uit te drukken 
— aan te twijfelen. 
Een voorbeeld? Vorig jaar 
werd de deelneming van Rono 
met veel tamtam aangekon
digd. Hij was de grote trekpleis
ter van de meeting. Daags voor 
de memorial stond het vast dat 
Rono niet zou aanwezig zijn. 

Een paar kranten lieten dit in 
hun ultieme voorbieschouwing 
onomwonden verstaan. Maar 
in -Het Laatste Nieuws», toe
vallig de krant van één van de 
voornaamste organizatoren, 
viel daar geen letter over te le
zen Het één zou dus het ande
re duidelijk niet uitsluiten! 

De BRT van haar kant ont
houdt zich doorgaans angstval
lig — en terecht van battage. 
Wij herinneren ons echter met 
absolute zekerheid dat Mortier 
en Moens — laatstgenoemde 
zou inmiddels als -Vriend van 
de Belgische atletiek» ontslag 
genomen hebben — tijdens 
kommentaar bij internationale 
meetings die aan de memorial 
voorafgingen herhaaldelijk 
meldden dat deze of gene at
leet op de memorial aanwezig 
zou zijn. Zuivere battage dus. 
Let wel, wij misgunnen de -me
morial» zijn sukses niet Inte
gendeel WIJ verheugen er ons 
over op sportieve gronden 

Maar het wordt de hoogste tijd 
dat de Beroepsbond van Belgi
sche Sportjournalisten eens 
onderzoekt in hoeverre de akth 
viteiten van sommige van haar 
leden met de deontologie van 
het vak in overeenstemming 
zijn te brengen. De omschrij
ving -Vrienden van de Belgi
sche atletiek» mag dan nog zo 
waar en juist zijn — wij zijn er 
inderdaad van overtuigd dat 
met het opzet geen persoonlijk 
winstbejag wordt nagestreefd 
— zij vormt nog geen vrijgelei-
de voor soortgelijke aktivitei-
ten 
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TI/-PROGR/^MMKS 

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
1800 Fhc de eekhoorn - 1805 
Rondomons — 18 30 Dick Turpin 
— 1855 Uit het leven van een 
toondichter — 1917 Standpunten 
— 19 37 Morgen — 19 45 Nieuws 
— 2010 Mork en Mindy (f) -
2035 Panorama - 21 25 Hopelo
ze vlucht — 2240 Nieuws 

BRT 2 
2010 Sporttribune - 2040 Een 
man wil vooruit — 21 40 Premiere 

NED. 1 
13 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1400 Schooltelevisie — 
18 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1830 Sesamstraat — 
1845 Paspoort - 1855 Nieuws 
- 1859 BIJ ons in Vught - 1950 
De man met de groene vingers 
(dok) - 20 20 Michel Fugain et sa 
comf)agnie — 2135 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
Markant — 2315 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 De astro-
nautjes — 19 05 AVRO's toppop 
- 2000 Nieuws - 2037 Roots II, 
de volgende generaties (f) — 
2210 Televizier magazine — 22 05 
AVRO's sportpanorama — 2315 
Nieuws 

RTB 1 
17451,2,3 Cinema - 1815Ma 
sorciere bien-aimee (f) — 1845 
Munkhaven 1897 — 1915 Anten-
ne-soir — 1929 Weerbencht — 
1930 Nieuws - 1950 Sugges
tions — 2000 Autant-savoir — 
20 20 Flic story Cf) - 2210 Le car-
rousel aux images 

RTB 2 
1955 Euro-folklore 

ARD 1 
1710 Nieuws - 1715 Sie, er, es 
— 1800Rufmichan - 1825 Fau
na Iberica (dok) — 1850 Nieuws 
— 19 00 Berliner Stachelschweine 
— 1915 Joerg Preda benchtet — 
2015 Hier und heute - 2045 
Spiel um 4tel vor 8 — 2100 
Nieuws — 21 15 lm Brennpunkt 
— 22(X) Craig Russel in concert 
— 23 00 Zu Gast Anni Anderson 
— 2330 Tagesthemen - 0000 
Herbst aV-spel) - 1 30 Nieuws 

ZDF 
1730 Einfuhrung in die Kommuni-
kationswissenschaft — 18 00 
Nieuws - 1810Wickie - 1840 
Die Drehscheibe — 1920 Wie Er-
ziehe ich meinen Vater' — 2000 
Nieuws - 2030 Dalli-Dalli -
2200 Heute-journal - 2220 Nicht 
nur Sternstunden — 2315 Domiti-
la aus dem «Zwanzigsten Jahrhun-
dert- (dok) - 0035 Nieuws 

ARD 3 
2000 Geht's auch anders' -
2045 Journal 3 - 21 00 Nieuws 
- 21 15 Das spate Madchen (f) 
- 2240 Galerie - 2310 Amenka 
Literarisch — 0010 Nieuws 

TF 1 
1215 Reponse a tout — 1233 
Midi-premiere — 13 00 Nieuws — 
1335 Regionaal programma — 
1350 Objectif santé - 1400Aci-
lion et sa bande — 1802 TF Qua-
tre — 1830 Un, rue Sesame — 
18 57 C'est arrive un jour — 1912 
Une minute pour les femmes — 
19 30 Gewestelijk nieuws — 1944 
Les inconnus de 19 h 45 — 20 00 
Nieuws — 2035 Le loup cervier 
(f) - 21 03 Levenement - 2305 
Atletiek - 2350 Nieuws 

A 2 
1230 Quoi de neuf' - 1245 
Nieuws — 13 25 Tom et Jerry — 
1335 Les arpents verts — 1400 
Aujourd'hui madame — 15 03 Dró-
les de dames (f) — 1600 C'est 
nous — 17 55 Jeugdprogramma 
— 18 50 Des chiffres et des lettres 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 19 45 Les trois cameras de l'ete 
— 2000 Nieuws - 2035 Sacha 
Distel show — 21 35 Magazine du 
cinema (f) — 2235 Fenétre sur 
— 2305 Nieuws 

TF 3 
1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tribune libre — 1910 Nieuws — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionaal programma — 
1955 Super-becane — 2000 Les 
jeux de 20 heures — 20 30 Le clan 
des Siciliens (f) — 22 25 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 25 
Cinq a sept agenda — 17 30 Heidi 
- 1800 Le coffre-fort - 1803 
Cinq a sept service — 1810 Ak-
tualiteiten — 18 20 Ram-dames — 
18 35 Le coffre-fort - 18 40 Le lu-
dion - 1900 Nieuws - 1935 Le 
ludion — 1947 Entre chiens et 
chats — 1957 Nieuwsoverzicht 
— 2000 Section contre-enquéte 
(f) - 21 00 La ville sans loi (f) -
22 20 Horoskoop 

Vrijdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
1800 Projekt Z (f) - 1815 Klem, 
klem kleutertje — 1830 Open 
School - 1900 Kandy Perahera 
(dok) - 1910 Laurel en Hardy -
19 35 Morgen — 19 45 Nieuws — 
2010 De Weerman - 2015 Wij, 
Zwarten (f) - 21 45 Herfsttij der 
Middeleeuwen — 22 35 Nieuws 

BRT 2 
2015 Spel zonder Grenzen 
21 40 Dag aan dag 

NED. 1 
1045 Schooltelevisie - 1300 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 1800 Nieuws voor gehoorge
stoorden — 18 30 Sesamstraat — 
1845 Paspoort - 1855 Nieuws 
— 18 59 The man from Laramie (f) 
- 2040 Op volle toeren - 21 37 
Nieuws — 21 55 Hawaii Five-O (f J 
- 2245 Dr JJ Buskes 80 jaar -
2330 Nieuws 

NED. 2 
1840 Open School/Teleac -
1855 Nieuws - 1859 Cijfers en 
letters - 1925 De Barry Hughes 
Kwis - 2000 Nieuws - 2027 De 
steppenruiters (f) — 22 05 Brand
punt - 2240 Jozef Stalin - De 
Rode Tsaar (dok) - 2330 
Nieuws 

RTB 1 
17451,2,3 Cinema - 1815Ma 
sorcière bien-aimee — 1845 Festi
vals — 1915 Antenne-soir — 
1928 Weerbericht - 1930 
Nieuws — 19 55 Opendeurdag in 
Brussel — 20 05 La chute des aig-
les — 21 00 Le temps des incerti
tudes - 2155 Nieuws - 2210 
Femmes au soleil (f J 

RTB 2 
1955 Euro-Folklore 
Retro 

2055 Tele-

ARD 1 
1715 Nieuws — 1720 Vater der 
Verfassung - 1805 Alles klar'i 
- 18 50 Nieuws - 1900DieOne-
din Linie (f) - 19 30 Tip um Halb 7 
- 1940 Die Onedin Linie - 2015 
Hier und Heute — 21 00 Nieuws 
.— 21 15 Ein seltsames Paar (f) — 
2300 Plusmmus - 2330 Tages
themen — 0000 Die Sportschau 
- 0025 Sonderdezernat K 1 (f) 
- 1 25 Nieuws 

ZDF 
1705 Dokumente Deutschen Da
seins - 1800 Nieuws - 1810 
Das Maon-Kanu in Neuseeland 
(dok) — 1840 Die Drehscheibe 
— 1920 Meisterszenen — 1940 
Manner ohne Nerven — 2000 
Nieuws — 2030 Auslandsjournal 
- 21 15Aktenzeichen XY Unge-
lost - 2215 Die Pyramide -
2300 Heute-Journal - 2320 As-
pekte — O 05 Aktenzeichen XY 
Ungelost - 015 Bedrana (f) -
1 30 Nieuws 

ARD 3 
2000Hobbythek - 2045 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Zeit-
zeugen — 2200 Momente — 
2215 Die Kloster von Meteora — 
2300 So grun war mem Tal — 
2345 Gott und die Welt - 0015 
Nieuws 

TF 1 
1215 Reponse a tout - 12 33 Midi 
Premiere — 1300 Nieuws — 
1335 Regionaal programma — 
13 50 l'Energie c est nous — 14 00 
Acilion et sa bande - 1802 TF 
Quatre — 1829 Un, rue Sesame 
— 1857 C'est arrive un jour — 
1912 Une minute pour les femmes 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
19 44 Les inconnus de 19 H 45 — 
20 00 Nieuws — 20 35 Tout dans 
le jardin — 22 27 A bout portant 
— 2315 Nieuws 

A 2 
12 30 Ouoi de neuf - 1245 
Nieuws — 13 25 Tom et Jerry — 
1335 Les arpents verts — 1400 
Aujourd'hui Madame — 1503 
Dróles de dames (f) - 1600 
Sportreportages — 1800 Jeugd
programma — 1830 C'est la vie 
— 18 55 Des chiffres et des lettres 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 19 45 Les trois cameras de l'ete 
— 2000 Nieuws - 2035 II y a plu-
sieurs locataires a l'adresse indi-
quee — 2130 Apostrophes — 
2245 Nieuws - 2257 Les colts 
bnllent au soleil (f) 

FR. 3 
1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tnbune libre — 1910 Nieuws — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionaal programma — 
1955 Super-Becane - 2000 Les 
jeux de 20 heures — 20 30 Le nou
veau vendredi — 2130 Alors 
Chantei - 2225 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715 
Cmq a sept week-end — 17 50 l'A-
tout-cuisine du chef — 1805 Le 
coffre-fort — 1810 Paris, si tu 
veux — 1835 Le coffre-fort — 
1840 Le ludion - 1900 Nieuws 
- 19 30 Le coffre-fort - 19 35 Le 
ludion — 1947 Entre chiens et 
chats — 1957 Nieuwsoverzicht 
— 2000 Les grandes batailles du 
passé (dok) - 21 00 Viva l'ltalia 
(f J — 23 00 Les potins de la come-
te 

Zaterdag 
8 SEPTEMBER 

BRT 1 
1430 Festival van Vlaanderen — 
1500 De ongelukken van Alfred 
(film) - 1630 Festival van Vlaan
deren — 1730 Open school — 
1800 Flic, de eekhoorn - 1805 
Festival van Vlaanderen — 1850 
Profiel - 1945 Nieuws - 2010 
Duet (f j - 2035 Festival van 
Vlaanderen — 21 00 Terloops — 
21 45 Festival van Vlaanderen — 
2215 Frank Ross is vrij (f) -
2305 Nieuws 

NED. 1 
15 30 Nieuws - 15 32 Wolga Wol-
ga (dok) — 1615 PJ en de zoon 
van de president (jeugdfilm) — 
1830 Sesamstraat - 1845 Pas
poort — 1855 Nieuws — 1859 
Lucy en Mr Mooney (f J — 19 20 
De Trein (film) — 21 35 Nieuws — 
21 55 Ook NCRV - 23 05 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Bassie en 
Adriaan (f) - 1925 Geef 'r de 
ruimte (fJ — 2000 Nieuws — 
20 27 Te land, ter zee en in de lucht 
hoogtepunten — 21 30 Pearl (f) 
- 2235 Aktua TV - 2330 
Nieuws 

RTB 1 
1610 On treuzinme fi (Waals to
neel) - 1800Declic(f) - 1825 
Le regard s'arrete (dok) — 1850 
Boule et Bill — 18 55 Les mysteres 
de la chambre noire (dok) — 
1910 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 19 55 Animaux du soleil 
(dok) - 2020 Melodie en sous
sol (politiefilm) — 22 15 Festival de 
sport — 2315 Nieuws 

RTB 2 
11 00 Féte de la jeunesse laique — 
1200 Faire le point (debat) -
1300 Nieuws — 1305 Concertis-
simo — 1445 Calimero (f) — 
1500 Le grand bidule (film) -
1630 Jeux sans frontieres — 
1810 Ma sorciere bien aimee (f) 

— 1840 Le Francophonissime — 
1910 Les aventures de Tintin — 
1915 Antenne-soir - 19 30 
Nieuws — 1955 Le week-end 
sportif — 2020 Special vacances 
— 21 20 Emile Zola ou la conscien
ce humaine (dok) - 2320 
Nieuws 

ARD 
1510 Nieuws — 1515 Sesam-
strasse — 15 45 Spiel ohne Gren
zen — 1715 ARD-Ratgeber -
1800 Ansichten eines Menschen 
(portret) — 18 30 Regionaal maga
zine - 1900 Nieuws — 19 05 Die 
Sportschau — 2000 Hier und 
Heute - 2022 Hotel zur schoe
nen Marianne (f) — 21 00 Nieuws 
— 21 15 Musik-Jahrmarkt Berlin 
1979 - 2245 Nieuws - 2305 
Hec Ramsey (tv-film) — 0040 Ver-
rueckt nach Gefahr (dok) - 01 25 
Nieuws 

ZDF 
15 47 Welcome back Kotter (f) — 
1615 Kampf um die Seehundinsel 
(jeugdfilm) — 1710 Die Biene 
Maja (f) - 1735 Mork vom Ork 
(f) - 1805 Nieuws - 1810 
Laenderspiegel — 19 00 Das Haus 
am Eaton Place (fJ — 2000 
Nieuws - 2030 Rockpop — 
21 15 Kinder Muetter und ein Ge
neral (film) - 2300 Nieuws -
23 05 Das aktuelle Sportstudio -
0020 Der Kommissar (f) - 01 20 
Nieuws 

ARD 3 
1900 Notre voisine france — 
1930Schulsachen - 2 0 0 0 Markt 
- Wirtschaft - Sozial - 2015 Sport 
im Westen — 20 55 Journal 3 — 
21 00 Nieuws - 21 15 Reisebe-
kanntschaften (tv-film) - 2240 
Olivier Messiaen 

F1 
1300 Nieuws — 1330 Le monde 
de l'accordeon — 13 48 Au plaisir 
du samedi — 18 09 Trente millions 
d'amis — 1840 Magazine auto 
moto 1—910 Verbruikersmagazi
ne — 19 20 Gewestelijk nieuws — 
1946 Les inconnus de 19 h 45 
spel - 20 00 Nieuws - 2035 Nu
mero un (show) — 21 25 Chapeau 
melon et bottes de cuir (f) — 
22 20 Tele-foot 1 - 23 20 Nieuws 

A2 
1245 Nieuws — 1300 Samedi et 
demi — 13 30 Sportreportages — 
1825 La vente est au fond de la 
marmite — 1850 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Gewes
telijke aktualiteiten — 1945 Les 
trois cameras de l'ete (variete) — 
2000 Nieuws - 2035 Brigade 
des mineurs (toneel) — 22 10 Bay-
anihan (Ballet) — 2305 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 55 Super-be
cane (tekenfilm) — 20 00 Les jeux 
de 20 heures (spel) - 2030 Les 
mouches (toneel) - 2220 
Nieuws — 2240 Randonnee è 
pony (reportage) 

LUX. 
1632 Super juke-box - 1800 Le 
monde merveilleux de Walt Disney 
— 1900 Nieuws — 1930 Aventu

res des hommes — 20 00 Hawaii-
Five-0 (f) — 21 00 L'intermediaire 
(tv-film) 

Zondag 
I 9 SEPTEMBER | 

BRT 1 
9 30 Doe mee — 10 00 Eucharistie
viering vanuit Gent — 11 00 Kon-
frontatie (debat) — 12 00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1430 
Voor boer en tuinder — 15 00 Se
samstraat — 1525 De valkenja
gers (film) — 1615 Brueghelfeest 
(reportage) — 1715 Sportuitsla
gen — 17 20 Paardesport — 1830 
Flic, de eekhoorn (f) — 1835 Eeu
wig Libanon (dok) — 18 50 Alfred 
J Kwak (kabaretsprookje) — 
19 45 Nieuws - 20 00 Sportweek
end — 20 30 WIJ zwarten de vol
gende generaties — 2205 Maria 
X, een patologisch onderzoek 
(dok) - 2255 Nieuws - 2325 
Einde van de uitzending 

NED. 1 
11 00 Eucharistievienng — 13 00 
Nieuws - 1700 Vesper - 1730 
Bericht van de wilde ganzen — 
18 00 Nieuws — 18 30 Teleac — 
1900 Nieuws - 1905 WKRP m 
Cincinnatti (f J — 19 30 Avro's zo-
merkwis — 2015 Roots II, de vol
gende generaties (f) — 2150 
North Sea jazz festival VI — 22 50 
Nieuws 

NED. 2 
1800 Nieuws - 1805 Studio 
Sport I — 1830 Sesamstraat — 
1845 Muziek voor ons plezier — 
1916 Studio Sport II - 2030 Hu
manistisch Verbond — 2035 
Nieuws — 2040 Modern leven 
(dokJ - 21 25 Monty Python s 
flying circus (f) — 21 55 Dying 
(dok) - 2225 Nieuws 

ARD 
1530 Nieuws - 1535 Danke 
schon — 1550 Die Schwabische 
Alb (dok) - 1620 Wo der rote 
Farn wachst — 17 55 Een reis naar 
Kopenhagen — 1800 Nieuws — 
1802 Die Sport-Reportage -
1900 Tagebuch - 1915 Raum-
schiff Enterprise (f) — 2000 
Nieuws — 2010 Bonner Perspek-
tiven — 2030 Pottenbakkenj uit 
Panjs — 21 00 Oscar Blijspel — 
22 30 Nieuws - 22 45 MacMillians 
Mayerling (ballet) — 00 40 Nieuws 

ZDF 
11 00 Europa im 20 Jahrhundert 
(dokj — 11 40 Oude gebouwen 
en monumenten — 11 45 Die Sen-
dung mit der Maus — 1215 Die 
kleine Heimat — 13 00 Der interna
tionale Fruhschoppen — 1345 
Nieuws — 1415 Zwischenspiel 
— 1445 Regionaal weekoverzicht 
— 15 25 Ein Ratz an der Sonne — 
1530 Die seltsamen Abenteuer 
des Herman Van Veen (fJ — 
1600 Gala-Abend aus der Wiener 
Staatsoper — 1800 Der Mann in 
den Bergen (fJ — 1845 Nieuws 
uit Italië - 1930 Nieuws - 1933 
Die Sportschau — 2015 Wir uber 
uns — 20 20 Weltspiegel — 21 00 

— De clan van de Sicilianen — Knappe gangsterfilm met Alain Delon 
en Jean Gabin, vol aktie en spanning De Siciliaanse maffia op z'n best 
Donderdag 6 september op F 3 om 20 u 30 
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Nieuws — 21 15 Wege in der 
Nacht (tv-film) - 23 00 Nieuws -
2305 Richard Strauss (dok) — 
00 05 Nieuws uit de filmwereld — 
0050 Nieuws 

DU 3 
1630 Notre voisine la France — 
1700 Ihre Heimat unsere Heimat 
— 18 00 Die Hauptschule (reporta
ge) - 1830 Postfach 10 19 50 -
19 00 Sechs Wilde und ein Krumel 
(jeugdfilm) — 19 30 Ervaringen op 
Sardinië — 2000 Rockpalast — 
2045 Sport im Westen - 2055 
Journal 3 — 21 00 Nieuws — 
21 15 Die Welt im Krieg (dok) -
2200 Laserkanonen im Opera-
tionssaal (reportage) — 2245 
John Denver (show) - 23 35 Chi
cago 1930 (f) 0020 Tips fuer Le-
ser 

FR. 1 
915 Godsdienstige uitzendingen 
— 1202 La sequence du specta-
teur - 1230 Nieuws - 1320 
C'est pas serieux (humor) — 1415 
Les rendez-vous du dimanche — 
15 35 La chute des aigles — 1628 
Sportreportages — 1800 Les 
hommes preferent les blondes 
(film) — 1925 Les animaux du 
monde — 2000 Nieuws - 2035 
Le grand Meaulnes (film) — 22 25 
Arthur Rubinstein (piano) — 22 55 
Tennis - 2320 Nieuws 

A 2 
1340 Hawaï Police d'Etat (f j -
14 35 Tennis (reportage) — 16 30 
Le jardin damere le mur — 17 00 
L'homme de 40 ans (fJ - 1800 
Sport (roeien) — 19 00 Stade 2 -
1945 Les trois cameras de l'ete 
(variete) - 20 00 Nieuws - 2035 
Jeux sans frontieres — 2205 
Splendeurs et misères des courti
sanes (f) — 2352 Nieuws 

FR. 3 
17 30 Het leven in Franknjk (dokJ 
— 1830 Rire et sourire — 1945 
Overzeese gebieden — 2000 La 
grande parade du jazz — 2030 
Rue des Archives — 2120 
Nieuws — 21 30 Korte film — 
2200 Cine-regards - 2230 Le 
coupable (film) 

ARD 1 

LUX. 
16 45 Les animaux sont dans la ville 
(film) — 18 00 Spektakelmagazine 
— 19 00 Les sentters de l'aventure 
(dokJ - 1930 Nieuws - 1933 
Tekenfilms — 2000 Histoire de 
trams (Afnka) — 21 00 Les freres 
Siciliens (film) 

Maandag 
10 SEPTEMBER 

BRT 
1800 Fhc, de eekhoorn - 1830 
Open school — 19 00 Doe mee — 
1925 Filopat en Patafil - 1930 
Kijk uiti - 1945 Nieuws - 2015 
Dubbel dobbel — 21 00 Een ruiter 
reed voorbij (O - 21 50 The Cle
veland Orchestra — 2240 
Nieuws 

NED. 1 
1000 Schooltelevisie — 1855 
Nieuws — 1859 Jeremiah John
son (trappersepos) — 2040 
Schlagerfestival I 1979 - 2135 
Nieuws — 21 55 O moeder wat is 
het heet (f) — 22 25 De vuurvogel 
(ballet) - 22 50Socutera - 2305 
Nieuws 

NED. 2 
1859 Zo vader zo zoon — 1925 
Onkel Braesig (toneel) — 2000 
Nieuws — 2027 He kijk mij nou 
(f) - 21 15 James Herriot (f) -
22 05 Hier en nu - 22 45 Pit-aktie 
— 23 00 Nieuws 

RTB 1 
17 45 Rimes et racontines — 1815 
La bataille des planetes (O — 
18 45 Sept sur sept — 1915 Lundi-
sports - 1930 Nieuws - 2000 
Leven en dood in de Andes (dok) 
- 2105 Styles (dokJ - 2200 
Nieuws — 2215 Jazzfestival — 
2320 Einde van de uitzending 

RTB 2 
1955 Marcel Pagnol (portret) — 
2045 Le port de langoisse (film) 

6 SEPTEMBER 1979 

1710 Nieuws — 1715 Schauke-
stuhl — 18 00 Spass muss sein — 
1850 Nieuws — 1900 Das Inter
mezzo bietet an — 1930 Tip um 
halb 7 - 19 40 Weite wilde Welt 
der Tiere (dok) — 2015 Regionaal 
magazine — 20 45 Tip um 4tel vor 
8 — 21 00 Nieuws - 21 15 Der ei-
serne Gustav (O - 2215 Gold 
(dok) — 2300 Medienklinik (sati
re) — 23 30 Tagesthemen — 000 
Kino tod Oder lebendig' (dokJ — 
1 45 Nieuws 

ZDF 
18 00 Nieuws - 1810 In de Rocky 
Mountains (dok) — 1840 Die 
Drehscheibe — 1920 Koniglich 
Bayensches amtsgericht (fi — 
2000 Nieuws — 2030 Hitparade 
— 21 15 Kinder Kinder (dok) -
22 00 Heute-Journal - 22 20 Das 
Nest (tv-film) — 000 Nieuws 

ARD 3 
19 00 Sesamstrasse — 19 30 Tele-
kolleg I - 20 00 Hinter den Schlag-
zeilen - 2045 Journal 3 - 21 00 
Nieuws — 2200 Momente — 
2215 Schone Sitten (film) - 23 25 
September in der Prarie (video-re
p o r t a g e ) ^ 

TF 1 
1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
programma — 1350 Kinderpro
gramma — 1425 D'hier et d'au-
jourd'hui — 1755 Konsumenten-
magazine — 1827 LTIe aux en
fants — 1850 Ongewone verha
len — 19 05 Wielrennen (De Toe-
komstronde) — 1912 Une minute 
pour les femmes — 19 20 Gewes
telijke aktualiteiten — 19 44 Les in-
connus de 19 h 45 - 2000 
Nieuws — 20 35 Que la béte meu-
re (tilm) — 22 25 (Questionnaire — 
2325 Nieuws 

NED. 2 

A2 
1245 Nieuws — 1335 Regionaal 
programma — 1350 Courner des 
telespectateurs — 1400 Dames
magazine — 1505 Dróles de da
mes (O - 1555 Tennis - 1725 
Fenêtre sur_ — 1755 Jongeren
programma — 1835 C'est la vie 
(bps) — 18 55 Des chiffres et des 
lettres (speD — 1920 GJewestelij-
ke aktualiteiten — 1945 Top club 
(show) - 2000 Nieuws - 2035 
Question de temps — 21 40 Sept 
jours en Perse — 22 35 Salie des 
fêtes — 2325 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws — 1920 Geweste
lijke aktualiteiten — 1940 Regio
naal programma — 1955 Super-
becane (tekenfilm) — 2000 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 30 
Regain (toneel) — 2230 Nieuws 

LUX. 
1730 De jakhals (dok) - 1800Le 
coffre-fort (spel) - 1803 Cinq a 
sept service — 1810 Aktualiteiten 
— 1820 Ram-dames - 1835 Le 
coff re-fort — oe 1840 Le ludion — 
1900 Nieuws - 1930 Le coffre-
fort - 1935 Le ludion - 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuwsoverzicht — 2000 L'hom
me de f er (f) — 21 00 A l'ouest du 
Montana (western) 

BRT 1 
1800 Flic, de eekhoorn (f) — 
1805 Sesamstraat - 1830 Open 
school — 1900 Toestand 79 — 
19 45 Nieuws — 2010 Wings over 
the world (dok) — 2055 Pompei 
'79 (dok) - 2215 Jij of wij (kwis) 
— 22 40 Nieuws 

BRT 2 
2010 De noordwest-trek (dok) — 
2030 Potter (f) - 21 00 De band 
(film) — 22 45 Einde van de uitzen
ding 

NED. 1 
1000 Schooltelevisie — 1855 
Nieuws — 1859 EO zomerkrant 
— 19 30 Het kleine huis (f) — 
2015 Van u wil ik zingen - 20 50 
Tijdsein — 21 35 Nieuws — 21 55 
Den Haag vandaag — 22 10 De 
multinational (dokumentaire) — 
23 15 Nieuws 

1855 Nieuws - 1859 Black 
Beauty (f) - 2000 Nieuws -
2027 De eikelmuis (dok) - 21 20 
Face to face (tv-film) - 2210 
VARA visie — 2243 De doden 
zwijgen niet (dok) — 2343 
Nieuws 

RTB 1 
1745 1, 2 3 cinema - 1815 
La bataille des planetes (f) — 
1845 Francis aux paradis perdus 
(f) - 1915 Antenne-soir - 1930 
Nieuws — 1955 Llle aux trente 
cercueils (f) — 2045 L'Antarcti-
que a la voile (dok) — 2140 
Nieuws — 21 55 Hommes de Wal
lonië (dok) 

RTB 2 
19 55 Histoire de la musique popu
laire — 2045 Chateau en Suede 
(toneel) 

ARD 
1710 Nieuws — 1715 Op zoek 
naar een alternatief kultuurpatroon 
- 1800 Immer Kathi (fJ - 1825 
Kasper Lans Abenteuer (fJ — 
1850 Nieuws — 1900 Drei im 
Morgenland — 19 30 Tip um halb 
7 — 1940 Polizeiinspektion (f) — 
2015 Regionaal magazine — 20 45 
Zwischen Ostsee und Thunnger-
wald (dok) - 21 00 Nieuws -
21 15 Ein Platz fur Tiere (dok) -
2200 Panorama - 2245 Detektiv 
Rockford Anruf genugt (f) — 
2330 Tagesthemen — 000 Usti-
novs Fern-Gesprache — 055 
Nieuws 

ZDF 
1800 Nieuws - 1810 Berufsre-
port (dokumentaire) — 1840 Die 
Drehscheibe — 19 20 Die unwahr-
scheinlichen Abenteuer des Lemi 
Gulliver (f) - 19 45 Oskar dieSu-
permaus (tekenfilm) — 2000 
Nieuws — 2030 Geisterbehorde 
(tv-film) - 22 00 Heute-Journal -
22 20 Lasst mir meine Traume (re
portage) — 2300 Das Gestut 
(film) — 045 Nieuws 

ARD 3 
2000 De witte Indianen (dok) — 
2045 Journal 3 - 21 00 Nieuws 
— 21 15 De tragedie van Aken 
(dok) - 2200 Momente - 2215 
Micro-Macro - 2300 Sport kn-
tisch — 23 30 Let's swing (jazz) — 
000 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws — 1415 Le regard 
des femmes — 17 55 Konsumen-
tenmagazine — 18 27 L'ile aux en
fants — 18 50 Echt gebeurde ver
halen — 1905 Wielrennen (de 
Toekomstronde) — 1912 Une mi
nute pour les femmes — 19 20 Ge
westelijke aktualiteiten — 1944 
Les inconnus de 19 h 45 (spel) — 
2000 Nieuws — 2035 Demain les 
hommes — 21 50 Demis Roussos 
a l'Olympia — 2255 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Courner des te
lespectateurs — 1400 Damesma
gazine — 1505 Dróles de dames 
(f) — 15 55 Wandeling in Frankrijk 
— 1725 Fenétre sur (fotoro
mans) — 17 55 Jongerenprogram
ma — 18 35 C'est la vie (tips) — 
1855 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 1920 Gewestelijke ak-
tualiteiten — 1945 Top club 
(show) - 20 00 Nieuws - 20 35 
Maïs qu'est-ce qu'on va faire de lui 
(film) - 2330 Nieuws 

LUX. 
17 30 Mash (f) - 18 00 Le coff re-
fort (speO — 1803 Cinq a sept 
service — 1810 Aktualiteiten — 
1820 Ram-dames — 1840 Le lu
dion - 19 00 Nieuws - 19 30 Le 
coff re-fort — 19 35 Le ludion -
1947 Entre chiens et chats — 
1955 Nieuws — 2000 Voyage au 
fond des mers (f) - 21 00 
Le chasseur de chez Maxim's 
(toneel) 

Woensdag 

I 12 SEPTEMBER 

BRT 1 
1530 Open School - 1630 Tip
top — 1815 Flic de eekhoorn (f) 

— Jermlah Johnson — Trappersepos maar ook historische ontleding 
van het Wilde Westen met zijn autochtone indianenkultuur en het on
begrip van de blanke «beschaver» 
Maandag 10 september om 18 u 59 op N 1 

Een u i tgave van de 

Vlaams-nationale 
Studiedienst 

Verantw uitg Hugo Schiltz te Cou-
Vvelaprlei 134 2100 Deurne 

— 1820 Jonger dan je denkt — 
1850 Projekt UFO (f) - 1945 
Nieuws — 2010 Maak het maar 
waar (f) - 2035 Everard T'Ser-
claes (tv-spel) — 21 50 Fundamen-
ten — 2240 Nieuws 

BRT 2 
1530 Overname BRT 1 (tot 1955) 
— 2145 Getatoeëerde tranen 
(dokJ — 2305 Einde van de uit
zending 

NEP. 1 
1855 Nieuws - 1859 Van ge
west tot gewest — 1950 Politieke 
partijen — 2000 Glittering prizes 
(f) — 21 18 Ahcia de Larrocha 
speelt piano — 21 35 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
Studio sport — 2250 Humanis-
tisch verbond — 23 25 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 Kinderen 
werken ook (dok) — 1925 Ken
merk - 2000 Socutera - 2032 
Countdown (pop) — 21 05 
Starsky en Hutch (f) - 21 55 Info 
— 2230 Taxi (f) - 2305 Nieuws 

RTB 1 
1700 Feu vert - 1840 Barbapa-
pa — 18 45 Katoliek-godsdienstige 
uitzending — 1915 Antenne-soir 
— 19 30 Nieuws — 20 00 Noorwe
gen—België (voetbal) — 2145 
Nieuws — 22 00 Creations super 
8 (dok) 

RTB 2 
1955 Teleretro (dok) - 2130 
Chapeau melon et bottes de cuir 
(f) 

ARD 1 
12 00 30 Jahre Bundestag - 1710 
Nieuws - 1715 Ein Platz an der 
Sonne (show) - 1800 Immer Ka-
thi (f) - 18 25 Kasper Lans Aben
teuer (f) - 1850Nieuws - 1900 
Die Onedin Linie (f) - 1930 Hit 
um Halb 7 - 1940 Die Onedin Li
me (f) — 2015 Regionaal magazi
ne — 2045 Gilbert Becaud 
(show) - 21 00 Nieuws - 21 15 
Geteilte Freude (tv-spel) - 2300 
Fallschirmjager (dokO - 2 3 30 Ta
gesthemen 

per (f) - 1800 Nieuws - 1810 
Flambards(f) - 1840 Die Dreh-
scheibe - 1920 KO - KO -
2000 Nieuws — 20 30 Alles Gute, 
Kohier (f) - 21 15 ZDF-Magazin 
- 2200 Heute-Journal - 2220 
Van Der Valk (f) - 2310 Sieh mal 
an - 2315 Blickpunkt - 0000 
Wo liegt Arkadien'' (tv-film) — 
1 30 Nieuws 

ARD 3 
2000 Medizin im Dritten - 2045 
Journal 3 — 21 00 Nieuws — 
21 15 Mittwochs in - 2300 Ver-
keerstips - 2305 Graf Zaroff 
(film) — 005 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws - 1337 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 1800 Konsumen-
tenmagazine — 18 27 Llle aux en
fants — 18 50 C'est arrive un jour 
— 1905 Wielrennen (de Toe
komstronde) — 1912 Une minute 
px)ur les femmes — 19 20 Gewes
telijke aktualiteiten — 19 44 Les in
connus de 19h45 - 2003 
Nieuws — 2035 Le dernier tram 
(toneel) — 22 08 Dis moi, pourquoi 
la drogue — 2300 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Courner des te
lespectateurs — 1400 Damesma
gazine — 15 05 Le Magicien (f) — 
1610 Jongerenprogramma — 
1810 Anglais - 18 35 C est la vie 
— 18 55 Des chiffres et des lettres 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 19 45 Top club (show) - 2000 
Nieuws — 2035 Annie Cordy a 
l'Olympia — 21 40 De televisie van 
morgen (dok) — 2230 Koumen 
(dokJ - 2320 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 1955 Super-beca-
ne (tekenfilm) — 2000 Les jeux de 
20 heures (spel) - 2210 Nieuws 

LUX. 

ZDF 
1200 30 jaar Duits parlement — 
17 20 Trickbonbons - 17 35 Flip-

1805 Nieuws uit de regio's — 
18 20 Ram-dames - 18 35 Le cof-
fre-fort - 1840 Le ludion - 1900 
Nieuws - 1930 Le coff re-fort — 
1947 Entre chiens et chats -
1955 Nieuws - 2000 Hit-parade 
— 21 00 Le choix (film) 

PRECISIA 
kleuren-tv 
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• Voor het volgend seizoen 
worden in het Paleis voor Scho
ne Kunsten te Brussel volgende 
tentoonstellingen gehouden. 
Jef Verheyen (14/9 tot 28/10); 
La Mémé (14/9 tot 23/10); Irena 
Dedicova (29/9 tot 28/10); St-
Michiel en zijn symboliek (29/9 
tot 25/11); Amerikaanse kunst 
tussen beide wereldoorlogen 
(10/11 tot 30/12); Roger Som-
ville (7/12 tot 13/1/80); Eerste 
trimester 1980 aktuele kunst
markt, antiekbeurs en -de we
reld van de stations». In Art 
Shop september 12 Belgische 
tekenaars: november Philip Ge-
luck en december Artists' 
Rooms van Phillipe Degobert. 

galerij 
• Van 8 tot 30 september in 
kunstgalerij Embryo, Justus 
Lipsiusstraat 20 te Leuven 
Landschap met werken van 
Cobbaert, Cockx, Francis, Gof-
fart, Lecompte, Minnaert, Tul-
kens en Van Rintel. Dagelijks 
van 14 tot 18 u. Maandag geslo
ten. In Embryo Studio: Harold 
Van de Perre. 

• Van 6 oktober tot 18 novem
ber heeft in het Broodhuis te 
Brussel een tentoonstelling 
plaats over het werk van Rogier 
van der Weiden, hofschllder 
van de hertogen van Boergon-
dië en een der voornaamste 
Vlaamse Primitieven. De ten-
toostelling omvat 20 schilde
rijen op paneel, 15 tekeningen, 
beeldhouwwerk, een wandtapijt 
en een kostbaar manuskript. 
Het geheel wordt aangevuld 
met foto's en schetsen. Vijfen
twintig grote buitenlandse mu
sea en verzamelaars verleen
den hun medewerking. Er zal 
een viertalige kataiogus te koop 
zijn. 

• Van 8 september tot 10 ok
tober in het Gasthof Britannia, 
St-Baafsplein 28 te Gent, ten
toonstelling Annick en Paul 
Decq. 

Het ganse maatschappelijke 
leven is ekonomie 

De Noordnederlandse hoogleraar
auteur Jan Pen heeft voorbije 
dinsdag te Antwerpen als nieuw
ste Boek van de Maand zijn Kijk, 
ekonomie. Over mensen, wensen, 
werk en geld ff.) voorgesteld en te 
dier gelegenheid — op afdoender 
wijze dan in zijn publikatie zelf be
nadrukt dat het fenomeen ekono
mie eigenlijk niet minder en niet 
meer is dan het fenomeen «maat
schappelijk leven» zelf: de mensen 
met hun doen en laten, hun verle
den en hun toekomst, hun kuituur 
en hun anti-kultuur, hun macht en 
hun onmacht, hun bestaan van al
ledag en hun terechte en niet-te-
rechte dromen voor morgen. 

Het fraai verzorgde en intelligent 
geschreven en geïllustreerde 
doch al bij al niet zo dure boek wil 
laten zien aan allen die zien willen 
hoe ekonomie en maatschappelijk 

lEDEKl 
van öe 
maandi 

leven in elkaar grijpen en eikaars 
emanatie zijn. 

De hoogleraar die hier aan het 
woord Is, blijft doorheen dit boek 
de echte leraar en specialist die tot 
mensen spreekt die reeds een 
beetje specialist zijn, ook al belooft 
hij bij de aanvang dat hij het simpel 
zal houden. Overigens, hoe kan 
men het zo Ingewikkeld maat
schappelijk — en dus ekonomisch 
— beeld van de huidige maat
schappij alleen maar met simpele 
woorden laten zien, verklaren en 
het daarenboven nog een toe
komst — verwachting meegeven 
ook? Van Plato tot Marcuse heb
ben auteurs, feiten en omstandig
heden In een steeds Ingewikkel
der Interrelatie het maatschappe
lijk en ekonomisch leven niet altijd 
even doorzichtig en herkenbaar 
geboetseerd. Hoe zou een boek 

dat dat alles — de vloed van de Il
lustraties ten spijt — In woorden 
moet verklaren echte makkelijke 
kost kunnen zijn? 
Toch is het een grote verdienste 
van Initiatiefnemers en samenstel
lers zich In soms fraaie bochten te 
hebben gewenteld om van Kijk, 
economie een populair boek te 
maken dat uiteindelijk verteerbaar 
Is voor al wie zich hiertoe enige In
spanning wil getroosten. Aan deze 
laatste lieden Is dit Boek van de 
Maand absoluut aanbevolen! 

Frans-Jos Verdoodt 

Jan Pen, Kijk, economie. Over men
sen, wensen, werk en geld. Voor
woord door prof. Dr. M. Eyskens, Het 
Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1979, 
160 biz. in gr. ft. Tot 6 okt. tegen 
299 fr., nadien tegen 499 fr. 

«D'onacht der Moederlyke Tael» 
opnieuw uitgegeven 

Z0€KIRC]6 
A1 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. N I36 

De dienst Publlkatles van het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 
verzorgde zopas de historische 
uitgave ««Verhandeling op d '0-
nacht der Moederlijke Tael In de 
Nederlanden» door Jan Baptist 
Chrysostomus Verlooy. 

De «Verhandeling van Verlooy 
was de eerste strijdbare Vlaamse 
reaktie tegen de verf ransing en de 
«Onacht der moederlyke Tael». 
Wie deze «verhandeling» leest 
verbaast er zich steeds opnieuw 
over dat vele argumenten en be
sluiten van Verlooy ook nu nog, 
200 jaar later, hun betekenis ten 
volle bewaard hebben. 
In het eerste deel van het boek 
worden de persoon, het werk en 
de betekenis van Verlooy toege
licht door de professoren J. 

Smeyers en J. Van Den Broeck. In 
het tweede deel werd de oor
spronkelijke tekst In «facsimile» 
opgenomen, waar nodig voorzien 
van tekst- en woordverklaringen. 
Prijs; 435 fr. + 10 fr. verzendings
kosten. 

• • • 

Vlaamse 
Beweging 
en Europa 
Een werknota, uitgegeven naar 
aanleiding van een tweedaags col
loquium met als tema «Vlaamse 
beweging en Europa» gehouden 
op 23 en 24 september 1978. 
Deze nota bevat de referaten van 
de verschillende sprekers en de 

resultaten van de groepswerken. 
(Dosfelnota nr. 15). 
Prijs: 150 fr. + 20 fr. verzendings
kosten. 

Het Rood 
van de 
klauwen 
Ekonomie en etiek in de Vlaamse 
Beweging met plan van de ver
schillende Belgische ekonomische 
machtsgroepen. Door prof. Jef 
Maton. 

Prijs: 160 fr. + 15 fr, verzen>dlngs-
kosten. 

Bibliografie 
van de Vlaamse 
Beweging 
In twee Dosfeldokumenten (10-11 

en 15-16) werd de bibliografie van 
de Vlaamse Beweging samenge
vat 1945-1970 In nr. 10-11 en 
1971-1975 In nr. 15-16. Deze boe
ken bevatten tijdschriftenartikels 
i.v.m. de Vlaamse Beweging. 

Voor de belde delen samen: 
365 fr. + 20 fr. verzendingskos
ten; voor D.D. 10-11: 150fr. -^• 
15fr. verzendingskosten; voor 
D.D. 15-16:265 fr. -I- 15 fr. verzen
dingskosten. 

Voor alle Informatie en bestellin
gen omtrent deze publlkatles en 
andere, eveneens voor het beko
men van een publikatiefolder, kunt 
u terecht op volgend adres: 

Dienst Publikaties, Vormings
centrum Ld, Dosfel V.Z.V4., Ben-
nesteeg 4 te 9000 Gent (teL 0 9 1 / 
23.08.24). 

kijk,ecQn(»me 
jiuipen^^ K^ van JAN PEN, (met voorwoord van Mark Eyskens) kÜk,eC(XMinK r september t/m 6 oktober 

Biografie 

van een koning 

Alleen in de erkende boekhandel. Vereniging ter Bevordering v.h. Vlaamse Boekwezen, vzw., Antwerpen 

Op 7 september verschijnt gelijk
tijdig in het Nederlands en het 
Frans een opmerkelijke biografie 
van koning Albert /. 

De auteur van deze biografie is 
Professor dr Jacques Willequet, 
hoogleraar in de geschiedenis aan 
de Université Libre van Brussel 

De geautorizeerde Nederlandse 
vertaling, die verschijnt bij Elsevier, 
is van Frans Brouns. 

Dit werk is de eerste echte biogra
fie van Albert I Professor Wille
quet beschikte voor zijn studie 
over vele nooit eerder gepubli
ceerde persoonlijke notities en do-
kumenten van de koninklijke fami
lie. 

Hierna een citaat uit het eerste 
hoofdstuk. 

«Als wij ons een beeld willen vor
men van koning Albert en hem be
grijpen, moeten we allereerst enig 
licht werpen op het milieu, de tradi

tie en de politieke, sociale en eko
nomische situatie. Vervolgens 
moeten we ons verdiepen in zijn 
jeugd, zijn opvoeding, de invloe
den van buitenaf de eerste kon
takten met het openbaar leven. 

Kortom, we moeten streven naar 
een zo genuanceerd mogelijke be
schrijving van een persoonlijkheid 
die in december 1909 voor de ver
antwoordelijkheden van een kon-
stitioneel staatshoofd zou worden 
gesteld, in augustus 1914 voor het 
oog van de wereld kwam te staan 
en van de ene op de andere dag 
voorwerp werd van een vrome 
mythevorming. David die Goliath 
het hoofd biedt, Sint-Joris die de 
draak verslaat, een vorm van hel
denverering.» 

Albert I, Koning der Belgen 240 
bIz., 16 bIz. foto's in zwart-wll, ge
bonden 595 fr bij Elsevier. 
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boeken die van oudsher onder het volk hehhen geleefd en 
door dceeuvoen heen door honderdduiz^en werden geliefd en gelemü 

Delen 1 en 2 

Delen I en 2 

it is het grootste projekt 
dat, in verband met de 
Vlaamse kuituur en de ge

schiedenis van de literatuur, ooit boven de 
doopvont werd gehouden. 

eze luxe-uitgave is ook een 
verzameling van de Vlaamse 

liM^^ kultuurschatten uit vroegere 
eeuwen, maar in een moderne, vlot lees
bare en boeiende vorm gebracht voor vol
wassenen. De serie werd bovendien rijke
lijk geïllustreerd met meer dan duizend 
oude platen. Het betreft hier geen ver
minkte of gecensureerde uitgaven, maar 
moderne bewerkingen van de originele 
«ongekuiste» boeken. 

'kii, eze luxe-uitgave werd samen
gesteld onder de hoofdredak-

an^r^ tie van de Heer A. VAN HA-
GELAND, volkskundige en auteur. Ver
der verleenden volgende personen hun 
medewerking: 
ALBERT MARINUS, socioloog, oud 
vice-president van de Commissie voor 
Volkskunst en Volkstradities van de 
Unesco. 

/ uxeformaut: 25 x 21 im 

JAN VERBESSELT, voorzitter van de 
raad van beheer van het Koninklijk 
Geschied- en Oudheidkundig Genoot
schap van Vlaams-Brabant. 
Licentiaat RENAAT VAN DER LIN
DEN, voorzitter van de raad van beheer 
van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse 
Volkskundigen. 
Dr. TJ. W.R. DE HAAN, hoofdredakteur 
van «Nederlands Volksleven». 
MAURITS BROECKHOVE, lid van de 
beheercommissie van het Museum voor 
Volkskunde te Gent. 

ok op technisch gebied mag 
deze bibliofiele uitgave 
als een unicum worden be

schouwd: groot formaat 25 x 21 cm, 
goudstempeling op gewatteerd Bala-
cron 3000, voorzien van leeslint en kapi-
taalband en gedrukt op houtvrij wit editie
papier. 

T ^ ^ S ^ ^ Ike Vlaming zal met trots en 
l^rSj* vreugde deze grote, geillus-

'C\iTOtiifei» J treerde prachtbanden de ere
plaats geven in zijn boekenkast. 

tAi 

Delen 1, 2 en ^ 

'f'tfdd: ^paep 

Delen 1 en 2 

v ^ j ^ ^ tuur mij meteen gratis 
de exclusieve kunstmap «Thyl 
Ulenspief>hel >', bestaande uit 
25 reprodukties van vroege drukken 
(houtsneden), gedrukt op Ossekop 
kuns tdrukpapier 

Verder wens ik mij graag te abonne
ren op de 36 luxe-delen « Vlaamse 
Volksboeken ». Ik regel maandelijk s 
(en pas na goede ontvangst) 470 fr. 
( + port) per hoek. 

Indien ik niet tevreden ben, 
zend ik u de eerste 2 boeken binnen de 
7 dagen na ontvangst terug in de origi
nele verpakking. Ik behoud in ieder geval 
de gratis kunstmap. 

i 
O) 
r^ 

Naum Voorn 5 

straat, nr bus 

Postnr Gemeente 

Telefoon Beroep 

Handtekening 

GARANTIE 
Uitgeverij Beckers n v garandeert u na intekening géén 

tussentijdse prijsverhoging 

Terug te zenden a a n : 

Uitgeverij Bedters - 2180 Kalmthout 
(Als drukwerk, onder omslag a.u.b.) 
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VU-Deurne sinds 1974 
in de weer voor de Arena-weide 

Sinds 7 4 
houdt VU 
Arenaweide warm 
in gemeenteraad 
Juni 1974: Op het groenko-
mitee werd door BSP-sche-
pen Mangelschots beloofd 
dat de open ruimte van 
'f Fortje (nu Arenaweide) 
groen zou bli jven, groen 
voor rekreatie! 

3 jaar later: In de gemeente
raad komen de werkelijke 
plannen boven water: twee 
maanden na de verkiezingen 
keuren CVP en BSP de 
bouw van nog eens 300 ap
partementen goed en even 
later wordt in het ontwerp-
gewestplan de Arenaweide 
volledig als bouwzone aan
geduid. 

5 jaar later: De bouwaanne
mer mag beginnen, de be
volking steekt een stok tus
sen de wielen: op de Arena
weide wordt gekampeerd! 

We zijn gaan grasduinen in de be
richtgeving van de plaatselijke 
Volksunie-afdeling. De Arena-wei
de staat er reeds In de belangstel
ling sinds 1974 hoewel ook eerder 
reeds een waarschuwende vinger 
van de VU-fraktie in de gemeente
raad werd omhoog gestoken. 

De Arena-welde werd omgord 
met een betonnen gordel van ap
partementsgebouwen. De VU-
ifraktle verkreeg van het gemeen
tebestuur (toen nog een BSP-
meerderheid) de garantie dat de 
rest van het domein tot rekreatie-
zone zou voorbestemd worden. 
Enkele maanden na de laatste ge
meenteraadsverkiezingen wordt 
het Arena-gebied door BSP én 
CVP echter tot woonzone omge
doopt. Een krachtige protest-Inter
pellatie van de VU-fraktle haalde 
niet eens de kranten. Aangezien 
van de Vlaamse pers dus geen 
heil te verwachten was, schaarde 
de Volksunie-Deurne zich achter 
de drukkingsgroepen van Deurne 
om dan maar op straat het ge
meentebestuur tot denken te 
dwingen. 

In juni 1977 wordt een heel Tref
punt-nummer (afdelingsblad van 
de Deurnese VU) gewijd aan het 
alternatief plan opgesteld door de 
milieu- en buurtgroepen. De Volks
unie verleent haar volledige steun. 

In september 1977, als de aktie 
van de buurtbewoners enigszins 
verzwakt was, schreef Jan De 
Landtsheer, VU-raadslid te Deur
ne; 'Volgens ons wisten de heren 
en de dame van het schepenkolle-
ge reeds lang welke veranderin
gen (aan het gewestplan) ze zou
den voorstellen. Nochtans hebben 
ze via enkele van hun partijleden 
de bevolking trachten te sensibili-
zeren voor zaken die al lang in 
kannen en kruiken waren. De 
BSP-fraktie deed geen mond 
open bij de beslissende raadszit
ting, de CVP kwam zelfs bij de 
«fagadeo-akties niet aan bod. Het 
wordt allemaal duidelijker als we 
kijken welke gebieden van Deurne 
dan toch werden aangesproken 
voor het protest: ten noorden van 
het Rivierenhof. De milieugroepen 
uit Deurne-Zuid, waarvan de lei
ders aanleunden bij dezelfde poli
tieke strekking als deze van Deur-
ne-Noord kwamen alzo bedrogen 
uit». 
In mei 1978 komt een detail van de 
Arena opnieuw In de gemeente
raad: «Er komt een biblioteekfiliaal 
op het Arenaplein, wat op zichzelf 
toe te juichen is, maar, verwijst Mi
chel Martens (VU), wat dan met 
de standpunten van de «Arena-
groen'-aktie? Niks aan te doen, 
zegt schepen Mangelschots 
(BSP), het Arena-plein dient voor 

sociale woningen, de petitie met 
duizenden handtekeningen opzij 
schuivend". 
In het voorjaar van 1979 komt heel 
het projekt terug In de gemeente
raad, een honderdtal milieu-min-
ners wordt de toegang tot de 
raadszaal ontzegd; Staf Herey-
gers (VU) voert het woord; 
«Schors de bouwtoelating om de 
gemeenteraad én de bevolking de 
kans te geven in samenspraak alle 
voor en tegen af te wegen». BSP-
schepen Mangelschots Is wel be
reid een onderzoekskommissie 
samen te stellen, maar dan enkel 
voor het resterende groen na de 
nieuwe gebouwen opgetrokken 
zijn! Mangelschots verklaarde bo
vendien dat hij zijn instemming 
met het door de buurtbewoners 
opgezette plan zelfs dan niet zou 
geven... 
De Vlaamse pers volgt niet; geen 
letter over de VU-akties, interpella
ties of wat dan ook. De Volksunie 
wordt doodgezwegen tot in de 
rangen van de buurtgroepen zelf. 
Nochtans Is zij de énige politieke 
fraktie die al van vóór 1974 vecht 
voor het behoud en de verbete
ring van de Arena-weide. Wat ba
ten kaars en bril als de Vlaamse 
pers niet zien wil? De gevolgen 
zijn echter voor de bevolking, een 
politieker heeft niet zo veel te ver
liezen... 

De Bond Beter Leefmilieu -
Vlaanderen is verheugd over 
het sukses van de aktie voor 
het behoud van het Arenaplein 
te Deurne en heeft de bezetters 
en de betogers zijn solidariteit 
betuigd, namens alle verenigin
gen voor natuurbehoud en mi
lieubescherming in Vlaanderen. 
De Bond Beter Leefmilieu is 
zich bewust van de sociale wo
ningnood, maar kan niet aan
vaarden dat dit probleem een
zijdig wordt aangepakt, door 
nieuwbouw in steeds schaarser 
wordende open ruimten, terwijl 
andere alternatieven niet eens 
worden overwogen. 

Bond Beter 
Leefmilieu solidair 
In de regio Antwerpen zijn de 
jongste jaren een indrukwek
kend aantal groene zones ver
dwenen: de Wezenberg, het 
Noordkasteel, het Wilrijkse 
plein, het Sint-Annastrand, enz. 
Vergeleken met steden als Rot
terdam, Keulen, Londen en het 
dichtbevolkte Berlijn is er een 
aanzienlijke achterstand ont
staan. Zelfs door het vliegveld 
van Deurne als park te bestem
men en de onbebouwde ruimten 
voor te behouden voor groen
voorziening, kan deze achter
stand niet meer worden wegge
werkt Daarom moeten de loka
le overheden hun prestigepro-
jekten afremmen. Daarom ook 
moet de nationale overheid op
treden en een beleid van ruimte
lijke ordening opleggen en doen 
naleven. 

De Bond Beter Leefmilieu eist 
dan ook de herziening van het 
sociaal woonbeleid in Vlaande
ren en in afwachting het inte
graal behoud van het Arena
plein te Deurne als groene zone. 

Prof. Van Roosbroeck sprak 
te Aartselaar 

~irn»ï8m>ii«» 

De Aartselaarse Vlaamse Kring 
(A.V.K.) was vorige maand aan zijn 
1-jarig bestaan toe. Tijdens de afgelo
pen maanden was deze nog jonge 
kring zowat de blikvanger van het 
Aartselaarse verenigingsleven. Voor
zitter R. Himpe weet namelijk precies 
wie hij moet aantrekken om bij het 
publiek goed over te komen. N.a.v. 1 
jaar A.V.K. wou men terecht met iets 
tastbaars uitpakken. Het werd een 
heemkundig werk over Aartselaar, 
van de hand van «meester» Marivoet 
en met een inleiding door niemand 
minder dan prof. dr. Rob. Van Roos-
broeck-

Prof. Van Roosbroeck (80) was ter ge
legenheid van de voorstelling aan het 
publiek zelfs speciaal uit Nederland 
overgekomen. F. Marivoet Czelf 70!) 
was namelijk een van zijn vroege leer
lingen aan de Antwerpse Normaal-
school. Zoals gebruikelijk zat de Ro-
denbach bij deze gelegenheid volledig 

vol. Zelfs CVP-burgemeester, F. De 
Groof, had eraan gehouden aanwezig 
te zijn. 

Vooraf ontving ons raadslid en fraktie-
leider R. Thys het gouden A.V.K.-ere-
metaal. Deze prijs zal jaarlijks toege
kend worden aan hem of haar die zich 
in de gemeente voor het kultureel le
ven extra heeft ingespannen. 

Prof. Van Roosbroeck was vol lof over 
het werk van «meester» Marivoet. Hij 
stelde dat de heemkunde een belang
rijke hulpwetenschap voor de geschie
denis is geworden. Tegelijk herinnerde 
Marivoets werk hem aan zijn eigen 
jeugd. Tijdens zijn studies woonde hij 
te Wilrijk en hij was ook even onderwij
zer te Hemiksem. In die tijd maakte hij 
lange voet- en fietstochten door het 
mooie gebied ten zuiden van Antwer
pen. Prof. Van Roosbroeck drukte de 
hoop uit dat Marivoets werk navolging 
zou krijgen te Aartselaar en omliggen
de. Hij dacht daarbij aan de oprichting 
van een heemkundige kring. 

Meester Marivoet dankte daarop ont
roerd. Bescheiden als steeds zei hij 
«dat het slechts om zijn hobby ging»... 
Marivoet heeft wel heel lang op erken
ning moeten wachten. Zijn historische 
nota's waren er immers al lang. Van 
CVP'zijde veinsde men steeds grote 
belangstelling, maar verder dan een 
stenciltje was het nooit gekomen. Tot 
de A.V.K. het belang inzag van Mari
voets studie en onderzoek. R. Thys en 
de drukkerij van de Vlaamse verzeke-
ringsmaatschapij Mauretus maakten 
het mogelijk dat het ook materieel kon. 
En zo heeft Aartselaar een prachtig 
lees- en kijkboek over eigen schoon
heid en geschiedenis. Tijdens de jaar
markt gingen er ruim 350 van over de 
toonbank, wat doet vermoeden dat het 
niet bij een eerste druk zal blijven. 
Vlaamse vrienden van buiten de ge
meente kunnen Marivoets boek be
stellen aan de prijs van 250 frank, door 
dit t)edrag over te schrijven op rek. 
320-0461491 -35 van het A.V.K.-Aartse-
laar. Het boek wordt hen dan gratis 
toegezonden. (wd) 
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Vracht parlementaire vragen 
door Willy Kuypers 
Het politieke leven was ternauwer
nood hen/at of VU-kamertid Kuijpers 
deponeerde bij de diverse ministenes 
een vrachtje parlementaire vragen 
Aan eersteminister Martens vroeg hij 
wie instaat voor de volledige sociale 
zekerheid van de Vietnamese boot
vluchtelingen, of hun een statuut van 
erkend vluchteling werd toegekend en 
hoe het staat met de eventuele hereni
ging met hun familie De minister van 
Binnenlandse Zaken werd gevraagd, 
waarom tajdens de vakantie sommige 
gemeente- en OCMW-centra tijdens 
de namiddag met bereikbaar zijn, wat 
heel lastig is voor het publiek Daarom 
vraagt het kamerlid wat de minister 
daarvoor zal doen 

In een reeks vragen aan de minister 
van Verkeerswezen vestigt het kamer
lid de aandacht op de onwettige aan
stelling van een nederlandsonkundig 
algemene toezichter in de werkplaats 
elektnsche traktie in Brussel-Zuid en 
op het besturen van treinstellen door 
nederlandsonkundigen in het Neder
lands taalgebied Een andere vraag 
gaat over de benoemingen na een exa
men voor opsteller in december 1976 
meer bepaald wat de indeling per taal
groep betref t In een volgende vraag 
wordt gehandeld over de opschnften 
op de treinnjtuigen Vervolgens stelt hij 
het verder gebruik door een partikulier 
reisagentschap van taalonwettige reis
biljetten aan de kaak ondanks uitge

bracht advies door de Vaste Taalkom-
missie Het postjsersoneel knjgt een 
aantal internationale vnjkaarten op het 
spoor De uitgifte werd toevertrouwd 
aan Belga Voyages Brussel, dat zijn 
klanten maar al te vaak Frans spreken 
poogt op te dnngen In een vraag aan 
PTT wou kamerlid Kuijpers weten 
waarom deze uitgifte aan een franstai-
lig agentschap werd toevertrouwd en 
met aan de eigen parastatale spoor
dienst Dezelfde minister werd in een 
andere vraag aan de tand gevoeld 
over eentalig Franse vermeldingen op 
postzakken Zijn kollega van Financien 
werd gevraagd waarom er geen Duit
se afstempeling is op BTW-ontvangst-
bewijzen voor duitstalige spijshuisuit-
baters 

In een vraag aan de minister van 
Volksgezondheid wordt gevraagd 
waarom er bij bepaalde geneesmidde
len alleen een duitstalige toelichting is, 
waar een nederlands- of franstalige 
toelichting normaal zou zijn 
In een vraag aan de minister van Ar
beid en PTT wenst het kamerlid het be
drag te weten van de aan de vakbon
den uitbetaalde betoelagingen voor de 
uitkenng van werklozensteun, en te
vens hoeveel holdups er tijdens de vijf 
voorbije jaren op de uitbetalingskanto-
ren plaatshadden Hij vraagt tevens of 
een betaling per postmandaat met veel 
eenvoudiger, veiliger en goedkoper 
zou zijn 

VU-moties over Komen 
vu-Kortrijk 
De Volksunie afdeling Kortnjk protes
teert tegen de Waalse sabotage die 
verhindert dat er een Vlaamse school 
te Komen wordt opgericht De argu
menten van de Waalse minister hou
den geen steek en zijn vernederend 
voor alle Vlamingen 

De scholenstop werd ingevoerd om 
geldverspilling te vermijden, maar met 
om te beletten scholen op te richten 
waar ze nodig zijn Het staat vast dat 
de specifieke wettelijk voorziene 
school te Komen nooit onder de ratio-
nalisatiemaatregelen kan vallen 
Wanneer 42 Vlaamse gezinshoofden 
een school vragen die wettelijk voor
zien IS IS het gewoonweg een schande 
deze school te weigeren Iedereen 
weet dat een basisschool met een mi
nimum van infra-struktuur onmiddellijk 
kan starten zodat de termijn waarbin-

Gemeente 
Edegem 

Volgende betrekkingen zijn 
te begeven en een werf reser
ve wordt aangelegd 2 be
trekkingen van halfge-
schoold werkman (vrouw) -
karlader reinigingsdienst. 
Bruto aanvangswedde: 
26168fr (index en haard-
geld inbegrepen) 

Voorwaarden: 18-40], Belg, 
militieplichten volbracht 
(mannelijke kandidaten), 
goed zedelijk gedrag, getuig
schrift lager onderwijs, me
dische goedkeuring 

Aanvragen: eigenhandig ge
schreven, uiterlijk op 21 sept 
1979 aangetekend op een 
postkantoor afgegeven, ge
adresseerd aan het Kollege 
van Burgemeester en Sche-
penery, en vergezeld van een 
eensluidend verklaard af
schrift van het vereiste ge
tuigschrift (desgevallend be
wijzen van vakpraktijk) De 
overige bewijsstukken zul
len gevraagd worden na het 
eventueel slagen m het voor
geschreven eksamen 
Verdere inlichtingen: Ge-
meentesekretanaat , tel 
57 0118 (toestel 403), na 
17 sept tel 57 78 40 (toestel 
403) 

nen de aanvraag gebeurde ruim vol
stond 
Daarom eist de Volksunie, afd Kortnjk, 
de onmiddellijke opnchting van de 
Vlaamse school te Komen en verzoekt 
de regenng geleid door eerste-mims-
ter met een Vlaamsgezind verleden 
om daartoe alle maatregelen te treffen 

FVV tegen 
minister Hoyaux 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen die een honderdtal Vlaamse 
Vrouwengroepen koordineert, tekent 
hiermee protest aan tegen de beslis
sing van minister Hoyaux geen toela
ting te verlenen een Vlaamse school in 
Komen op te richten dit terwijl de 
Vlaamse gemeenschap wel Franstalig 
onderwijs in de Brusselse agglomera
tie betaalt De FVV stelt vast dat op 
deze wijze de Vlaamse kinderen in 
België omwille van hun nationaliteit 
worden gediscnmineerd 
De FVV eist dat de Vlaamse school m 
Komen wordt opgericht en aldus de 
taalwetten worden toegepast 

Antwerpen 
De Volksunie-Antwerpen bezorgd om 
de gelijkwaardige behandeling van alle 
Vlamingen vraagt met aandrang dat 
aan de Vlamingen in Waalse facilitei-
ten-gemeenten dezelfde onderwijsmo
gelijkheden zouden geboden worden 
als aan de Franstaligen in Vlaamse taal
grensgemeenten 
In die zin werd volgende motie una
niem door de Antwerpse gemeente
raad goedgekeurd 
«Alhoewel de gemeenteraad als stelre
gel aanvaard heeft zich met uit te spre 
ken over problemen die uitsluitend be
horen tot de bevoegdheid van de na 
tionale overheid moet het toch duide
lijk zijn dat we allen bekommerd zijn 
om de gelijkberechtiging van alle km 
deren In die geest zijn we dan ook van 
oordeel dat ouders die zoals te Ko 
men op basis van de taalwetgeving 
Nederlandstalig onderwijs wensen 
voor hun kinderen van dit recht met 
mogen verstoken blijven» 

Eens te meer bewijst Volksunie-Ant
werpen bij uitstek de scholen stad be 
zorgd te blijven opdat alle Vlamingen 
rechtmatig aan hun trekken zouden 
komen ( W W ) 

VU waarheen? 
Vrijdag 7 september om 20 u 30 

spreekt Hugo Schiltz voor leden en 
simpatizanten van Antwerpen stad 
De vergadering gaat door in de Nieu
we Carnot Carnotstraat 60 te Ant
werpen Welkom I 

lepel & vork 
Maak ook eens kennis met de gezel 
hg»- sfeer m 

Café-restaurant 
S C H U t t E R S H O F 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 
Tel 015 711549 

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

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031 374572 

DE O U D E K R I N G 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

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

Olensewe^' 41 Weslerio 
CVoortkapel! lel 014 213696 

Vraag prijzen voor u«f feestmenus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-213533 

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

Een stuk|e ongerept 
natuurschoon 

H e r b e r g 't S T A M P K O T 
St-Maria Latem ZWALM 

Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055 4994 76 

/"insd gesloten 
vroegere uitbater Zwalmlandia 

Fees tza len 

H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6 Lier 
Tel 031- 81568 

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 

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

Elie Van Laere Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle 
rel 091 30 0653 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken 
'JlKl\ demokratische prijzen 

uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

W i l f r i e d B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47 UITBERGEN 
Tel 091 67 5712 

Voeding D e Polder 

Polderstraat 12 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dg vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois zegels aan alle leden 

^of tctt Ccnijoortt 

t Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbat ing: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

F Dewilde Mackelbergh Oosten 
desesteenweg 1 8270 Ichtegem 

E'agschotel specialiteit boeren 
rood met hesp 

rel 051 5881 76 

L I N D E N H O V E 
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 668740 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 Gooik 

Tel 054 334857 
Uwr tweede thuis' 

ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

de belangrijkste kledingszaak in Vlaanderen 
heeft eep onvoorstelbare keus 

ROUWKLEDING 
voorradig in alle denkbare maten en modellen. 

IVIogelIjke retouches worden uitgevoerd 
terwijl u een heerlijk kopje koffie drinkt. 

BAAN ANTWERPEN-BRUSSEL • VRIJE INGANG • RUIME PARKING 

SUCCES KLEDING MEYERS 
?nify/l?r " AARTSELAAR 

VAN 9 TOT :• U 
ALLE ZATERDAGEN 
VAN » TOT 11 U. 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 

7 TOT 13-9-1979 

TERVUREN 
Zondag 15 u KT 

Cinderfelta 
met Jerry Lewis 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 KT 
Zondag 18 u 

OtJver's Story 
film van John Korty 

met Ryan O'Neal, Candice 
Bergen en Ray Milland 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 20 u 30 

KNT 
The boys from Brazil 

film van Franklin J Schaffner 
met Laurence Olivier, Gregory 

Peck en James Mason 

LEUVEN 1 
14u - 20u KT 

Play Time 
film van Jacques Tati 

16 u - 22u KT 
Tweede week Dolby stereo 

Hair 
film'van Milos Forman 

met John Savage. Treat Williams 
en Annie Golden 

18 u - 24u KT 
The adventures of Picasso 

film van Tage Danielsson 
met Gosta Ekman als Picasso 

LEUVEN 2 
14u - 20u KNT 

Deliverance 
film van John Boorman 

met Jon Voight 
en Burt Reynolds 

16 u - 2 2 u KNT 
Tweede week 

Les heroines du ma! 
film van Walerian Borowczyk 

18 u - 24u KNT 
Wet dreams 

met Max Fischer 
en Geert Kooiman 

TIENEN 
Zondag 15 u KT 

The ugly dachshund 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 KT 
Zondag 20 u - Maandag 20 u 30 

Days of heaven 
film van Terrence Malick 

met Richard Gere, Linda Manz 
en Brooke Adams 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30 KNT 
Zondag 17 u 30 en 22 u 
Dinsdag, woensdag, donderdag 
20 u 30 

Phantasm 
film van Coscarelli 

met Michael Baldwin 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag 15 u K T 
Mickey Jubileum 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u KNT 
Zondag 18 u 

Enter the dragon 
met Bruce Lee 

Zondag. maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 KNT 

Mark of the devil 
met Herbert Lom 

Herdenking 
Herman Van den Reeck 

Dit jaar wordt voor de twintigste maal 
hulde gebracht aan het werk en het of
fer van Herman Van den Reeck Deze 
herdenking omvat twee samenkom
sten 
— op zaterdag 29 september te Bor
gerhout in de St-Annakerk (Goeden-
dagstraatD een gedachtenisviering E H 
Joost Boel, pwelaat van Tongerio, zal in 
deze dienst voorgaan en de homilie 
fiouden De viering zal worden opge
luisterd door de toondichter Fons Ber-
voets (orgel). Fons Peeters (tenor) en 
het St -Jozefskoor uit Edegem o I v Rik 
van Hoof De dienst vangt aan om 19 
uur. 
— op zondag 30 september te Ant
werpen op de begraafplaats «Schoon-
selhof» van 11 u tot 12 u een bezin-
ningsronde rond het eregraf van Her
man met een bloemenhulde, samen

zang o lv Willem De Meyer en een 
toespraak door M Coppieters, onder
voorzitter van de Kultuurraad voor de 
Nederlandse Kultuurgemeenschap en 
lid van het Europees Parlement Sa
menkomst aan de mgang van het kerk
hof om 10 u 45 BIJ ongunstig weder 
wordt de herdenking gehouden in de 
wachthal 
Personen of groepen die wensen deel 
te nemen aan de gezamenlijke bloe
menhulde storten 100 fr op bankreke
ning 407-3041859-25 van het Herman 
Van den Reeck-komitee of op postre
kening 000-0458243-15 van de h Jos 
Mannaerts te Borgerhout De naam 
van uw organizatie vermelden aub 
Vlaamsgezinden ut «diverse richtin
gen- zijn welkom rmts eerbied voor el-
kaars levensbeschouwelijke of partij
politieke overtuiging 

Jeugdfeest 
te Boom 
Zondag 16 september vanaf 14 uur 
groots jeugdfeest voor alle jongens en 
meisjes van 6 tot en met 14 jaar op het 
Kerkplein (H Hartkerk) vóór ons lokaal 
«Nele» 
Iedereen, ook uw kinderen (kleinkinde
ren) kunnen deelnemen Volksspelen 
vereisen geen speciale sportieve in
spanningen, een beetje behendigheid, 
aandacht en vooral wat geluk Het is 
de moeite waard om deel te nemen 
Alle kinderen ontvangen een waarde
volle prijs Iedereen welkom 

Meegedeeld 
Slnt-Maartensfonds 
Kempen/Limburg 
Vrijdag 14 september, diavoorstelling 
«Der Ulrichsberg ruft- en de vreedza
me (') wandelingen in de Voer door 
Vik en Juul Meulenberghs en Lode 
Van Houtven Om 20 uur in de «Ka-
peliekenshoef» te Tongerio (Wester-
lo) Het gaat over de samenkomsten 
van 1977 en 1978 

Vriendenkring 
«Snel/Pede» 
— Zaterdag 8 september: om 
16u30 Bloemenhulde op graf Ri
chard Thiebaut te Itterbeek Kerkhof 
(Itterbeek is nu deelgemeente Dil-
beek) 
— Zondag 9 september: Kameraden
en familiedag te Impe (deelgemeente 
Lede op 5 km van Aalst) 
Om 11 uur kerk Impe zieledienst voor 
onze overleden kameraden en familie 
Na de zieledienst in zaal «Edelweis» op 
80 meter van kerk Impe 5e Kamera
den en familiedag 

VU-werking 
hervat 
te Mechelen 
In samenwerking met het bestuur van 
de Volksunie, afdeling Mechelen en de 
gemeenteraadsfraktie, nodigt de VU 
uit op een belangrijke en tegelijkertijd 
aangename samenkomst Op vrijdag 5 
oktober om 20 u in de zaal van het 
Mechels Mimatuurteater toneelvoor
stelling «Dat IS hier nogal een hoeren
kot», van Eugene lonesco Uit de titel 
zou men ten onrechte kunnen afleiden 
dat het stuk over de regering handelt 
Niets daarvani Inkom 125 fr 
Na de vertoning in de kelder van het 
mimatuurteater gezellig samenzijn 
Voor diegenen die het wensen is er 
gelegenheid voor een nachtelijke 
feestmaaltijd De deelneming is met 
verplicht Op de kaart staat vermeld 
toast met champignons. Andalusische 
roomsoep en Zeetong Veronica Voor 
diegenen die geen vis lusten, kan er 
uitzonderlijk een pepersteak bereid 
worden, bij voorafgaandelijke inschrij
ving Prijs voor deelneming 350 fr In-
schnjven als volgt Postrekening Re-
nard 000-0093073-50, Kredietbanl< 
Renard 413-0057191-18 Toneelvoor
stelling 125 fr per persoon en feest
maaltijd 350 fr per persoon Voor die
genen die ter plaatse willen afrekenen 
volstaat een telefonische inschnjving 
Tijdens de kantooruren 015-20 3314. 's 
avonds 015-51 1703 

OCMW 
BORSBEEK 

De betrekking van gezins-
bejaardenhelpster is te be
geven Aanvragen in te die
nen ten laatste op 17 septem
ber 1979 met de nodige be
wijsstukken aan de Voorzit
ter van het OCMW, Jos Reu-
senslei 105 te Borsbeek. De 
betrekking is full-time. Alle 
inlichtingen worden u graag 
verstrekt via tel. 21.27.00. 

VUJO-nationaal 
koos nieuw 
Op zaterdag 1 september werden in 
de schoot van de nationale VU JO-raad 
tussentijdse verkiezingen gehouden, 
dit omdat het dagelijks bestuur kollek-
tief ontslag had genomen begin juli. het 
meende met meer het vertrouwen van 
de raad te genieten 
Uit de stemming van 1 september 
ulijkt dat het uittredend bestuur het rui
me vertrouwen van de VUJO-raad ge
niet (meer dan 2/3) Vijf van de zeven 
uittredende bestuursleden waren op
nieuw kandidaat Eddy Gaublomme en 
Dirk Vergauwen hadden zich met 
meer kandidaat gesteld Zij werden in 
het nieuwe t)estuur vervangen door 
Bob Raets (Mortsel) en Jan Rutgeerts 
(Vilvoorde) 

Welkom te 
Borgerhout 
Vanuit Borgerhout worden twee blijde 
gebeurtenissen gemeld 
Op 23 augustus werd Katleen gebo
ren bij Dirk en Martine De Beukelaer-
Tack Proficiat aan de ouders en de 
grootouders dhr en mevr Frans Tack 
Op 25 augustus werd Joris geboren 
bij Koen Raets-Brandt Proficiat aan de 
grootouders Bert en Josée Mutsaers 
en de overgrootmoeder mevr Mana 
Raets-Van den Driessche 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 

wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro-
m e m e n heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acljttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
u m en magnesium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 

1. ziekte der urine-afvoer-
kanaien. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziel^teverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens-
^vater gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.28 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

VU-Eppegem danst 
15e nacht van Eppegem met The Blue 
Diamonds en Ann (Dhnsty, orkest Ly-
dia en The New Peppers Dit bal gaat 

door op zaterdag 29 september a s. in 
de zaal «Rubenshof», Dorp te Eppe
gem Start om 21 uur 

luslrerie marcdevriese 
verlichting voor: 
woning en tuin 
keuken, badkamer, bureaus, winkels, horeca, feestzalen. 
salontafels voor elk interieur, spots en lichtrails. 
baron ruzettelaan 56c assebroek/brugge 
telefoon 050/35 74 04 

4fgk 
VV.s 
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Bejaarden van Hollebeke 
kregen bezoek 

Onder deze sprekende titel verscheen een klein schrift je met de resultaten 
van huisbezoeken die werden afgelegd bij 114 gepensioneerden van Hollebe
ke. 
Het init iatief ging ui l van de groep Open Bejaardenwerk (Opbouwwerk Heu
velland) te Kemmel. Tien vr i jwi l l igers uit Hollebeke zelf brachten de afgelopen 
maanden de bezoeken. 
Alle bejaarden van de gemeente werden bezocht. Terloops werden ook enkele 
vragen gesteld rond de woon- en leefsituatie, de vr i jet i jdsbesteding, enz-

Aanbevolen huizen 

Te Hollebeke wonen ongeveer 2 op 3 
gepensioneerden nog samen met hun 
partner Onder de alleenstaanden zijn 
er eens zoveel vrouwen ais mannen 
Dit IS een algemeen verschijnsel 
Minstens 4 op 5 bejaarden zijn regel
matige TV-kijkers Opvallend voor Hol
lebeke IS het grote aantal 60-piussers 
dat nog in de tuin werk 77 van de 114 
De helft van de bejaarden neemt regel
matig deel aan de aktiviteiten van de 
plaatselijke bejaardenbond 
Het IS prettig vast te stellen dat 9 op 10 
bejaarden goede kontakten onderhou
den en meestal ook hulp krijgen van fa
milieleden Dit heeft onder meer als ge
volg dat er zeer weinig beroep gedaan 
wordt op hulpverleningsdiensten zoals 
bejaardenhulp Merkwaardig is tevens 
dat 30 % van de gepensioneerden in
woont bij een van de kinderen 
Deze en nog veel meer gegevens zijn 
vervat in de brochure 
De initiatiefnemers zullen met bij de 
pakken blijven zitten Er is al een eer

ste bijeenkomst geweest met afge
vaardigden van de bejaardenbond, het 
O C M W en de vrijwilligers die de be
zoeken brachten 
In het najaar worden de resultaten 
naar de (bejaarden)bevolking doorge
speeld Men denkt ook aan een perma
nente bezoekersploeg, omdat geble
ken IS dat heelwat bejaarden erg ge
steld zijn op een bezoek 
Een ding staat echter vast een uitbrei
ding van aktiviteiten en voorzieningen 
kan maar slagen als er een goede sa
menwerking IS tussen de verscheide
ne verenigingen te Hollebeke en de 
vele organizaties die zich met een of 
ander aspekt van de bejaardenwer
king bezighouden 

Dit prachtig initiatief kan misschien een 
voorbeeld zijn voor andere gemeenten 
in Vlaanderen 
De brochure is te verkrijgen tegen 20 
fr (-I- 10 fr portkosten) bij Open Be
jaardenwerk, streekhuis Malegijs, 8948 
Kemmel 

Rouw te Aalst 
Zondag j l . overleed te Aalst op 57-ja-
rige leefti jd de h. Jules De WIL De af-
l i jvige was een trouwe nationalist die 
steeds met raad, daad en een groot 
hart achter de Volksunie stond. Voor 
de lezers van ons blad was hij geen 
onbekende, jarenlang reeds konden 
zij in «Wij» de advertentie voor zijn 
prachtige zaak «Kleding Standing» 
lezen. De h. De Wit was zowel in het 
zakenleven als in de louter mensel i j 
ke omgang een fi jn en rechtzinnig 
man. 

Zaterdag 8 september a.s. wordt hij 
na een plechtige dodendienst om 
11 u. 30 in de St-Jozefskerk te Aalst, 
te Dendermonde ten grave gedragen. 
De redaktie van het weekblad «Wij> 
biedt aan mevrouw De Wit haar bl i j
ken van medeleven bij dit p lots en 
pi jnl i jk afsterven. 

Stadsbestuur 
van Sint-Niklaas 
A a n l e g g e n v a n een w e r v i n g s r e 
s e r v e v a n s c h o o n m a k e r o f 
s c h o o n m a a k s t e r . 
B i e z o n d e r s t e w e r v i n g s v o o r -

w a a r d e n : 1 Minimunn 18 jaar e n 
m a x i m u m 45 jaar zi jn o p he t o g e n 
bl ik van d e ind iens t t red ing . 2 
60 % de r p u n t e n beha len v o o r 
e e n ve rge l i j kend e x a m e n , da t en 
ke l bes taan . 
D e aanv ragen d ienen , v e r g e z e l d 
v a n d e nod ige b e w i j s s t u k k e n , ui
ter l i jk o p 5 1 0 1 9 7 9 bij het s tads
bes tuu r t oe t e k o m e n Een vol led i 
g e o p g a v e van d e v o o r w a a r d e n 
kan bi j he t s tadsbes tuu r , d iens t 
S e k r e t a r i a a t / P e r s o n e e l s z a k e n , 
w o r d e n b e k o m e n (adv.) 

VU-Bilzen danst 
Te Munsterbilzen-Waltwilder op zater
dag 22 september 1979 om 20 u jaar
lijks VU-Bal in zaal Narcisse, Water
straat te Munsterbilzen Inkom 50 fr 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn Aalst 
De Raad van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn van de stad Aalst, 
heeft bij het verplegings- en 
verzorgingspersoneel een 
betrekking opengsteld van 
gebrevetteerde verpleegster. 
De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de 
voorzitter van het OCMW, 
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, 
en dienen met de bewijsstuk
ken uiterlijk op woensdag 19 
september 1979 ter bestem
ming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalin
gen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering 
van 4.8.1978, genaamd anti-
krisiswet, is de opengestelde 
betrekking toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij 
het uitdrukkelijk anders is 
voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn 
op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel. 
053-21.23.93, binnenpost 104). 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beversiront 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lnng£ Zoii lstr 30 29 33 36 38" 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi en w.Tndelwngens bedjes en wiecjen 
stoelen en loojjrekken scliomniels k.imerversienngen «.isLifels 

en waskussens kinderklediny 

SPORTARTIKELEN .illerlei turnkledij ri i i teri i i trustmgen • ping 
pongt.Tfels bndkledmg en alle toebehoorten rol en cjssclin.ntsen 

kanipingarlikelen ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide kens in nierk.nrtikelen ,T,itobanen 
elektr tremen der beste nierken niMOï go c u t s Irnktoren • j )op 
(jen poppenw.igens en -wiegjes b reien lesbenn.irs borden 
fietsjes alle gezelscliapssjjelen alle soorten niekanieken schooi 

tassen borden tii innieiibelen tiimschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Franssens Optiek: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herenta lsebaan 3 4 0 

D e u r n e - Z . - Tel . 21.08.96 

Kerkstraat 44 - Antwerpen 

Tel. 35.65.75 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge-, 
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - fl«kla-
me-kalenders. 

MARCADAIVIS 

Mechanische schrijnwerken! 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 

Tel 053-70 4875 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 70 39 

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 Z O N E N 

KerkwegS. 1760 Roosdaal-Stri|tem 
Tel 054-3337 56 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten, alle soorten ook medika 
Ie en anti allergische matrassen 

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9, 

1780 Teralfene 
Tel 053-6674 56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

^ 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS V t b t ü N S BROEKEN-PAROESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwenvest,52, Antwerpen. 

Tel 031-31J5.83 

Zaadhandel 
PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDE WINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw 
Tel 091-62 5142 

DROOGKUIS-WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

DE CRAEN ROM pvbj 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 711240 

Verwarming stoom sanitair 
Alle herstell ingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014-58 85 81 
Alle dag- en weekbladen 

P V B A J BORREMANS C O C K 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 41 25 89 

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

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

lustrerie 
mare de vriese 

b a r o n r u z e t t e l a a n 

assebroek - b r u g g e 

te l . 050-35.74.04 

p.v.b.a. JEURCLOO 
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 Grimbergen 

Tel 02-268 1402 

Kdntoormachine -1- kantoor-
meubilairbedrijf SERCÜ 

Bruggesteenweg 380 
ROESELARE Tel 051-205200 

201265 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059-803172 

qi^v STUDIO 
•^-^ DANIM 
02-428.69.84 
— Industne le fo tograf ie 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s 
Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

L U K O S p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthou-
der - pochetten - snelhech-
ters - offertemappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

MARC ADAMS 

Mechanische schri|nwerkeri| 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053-7048 75 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN. Keizerstraat 2, Ternai 
Tel. 031/36.45.31. 02-582.22.22. 

Open van 10 tot 19 u. 30. Zondag en maandag gesloten. 

Jef De Coninck van 
Zulte 60 jaar jong 
Van hem zal men nooit kunnen zeggen 
dat hij een stille werker was Van vóór 
de oorlog al was hij flamingant en strij
der voor Vlaams recht, met al de geva
ren vandien Geen dekoraties alleszins 
Wat zou er van Volksunie-Zulte ge
worden zijn zonder h e m ' Al die jaren, 
als anonieme penningmeester deed hij 
het grote werk, moedig gesteund door 
zijn trouwe Julia 

De Jef kende geen teleurstelling, ook 
al moest hij ons soms op de hielen 
trappen om wat meer Vlaamse moed 
aan de dag te leggen 
Koken kost geld, zei onze De Coninck 
altijd, ook bij de Volksunie Daarom 
was hij altijd de primus bij elke kaarten-
verkoop en ledenwerving 
W I J hebben hem gevierd en zeker 

geen afscheid genomen Zolang hij op 
de benen kan hebben wij hem nodig 
Mannen als «de Jef» zijn de steunpila
ren van de Volksunie Wij wensen hem 
van harte nog vele jaren gezondheid 
en welgezindheid Bij de V U gaat men 
niet met pensioen m 

VU-Zulte 

Proficiat Jaak! 
Jaak Cuppens, VU-gemeenteraadslid 
in de fusiegemeente Maaseik, pionier 
van de Volksunie in Limburg, onderwij
zer bij de vnje lagere jongensschool te 
Neeroeteren, is, naar wij zo pas verne
men, geslaagd in het eksamen voor 
kantonnaal inspekteur 
Deze in het beroeps- en in het politiek 
leven harde werker, wensen de VU-af-
delingen van het kanton Maaseik van 
harte proficiati 

Nieuwe 

kunstkelder 

te Gent 
Onder het uithangbord «de gouden 
pluim» wordt op de Gentse Vrijdag-
markt 12 een nieuwe kunstkelder geo
pend De heer en mevrouw Frans 
Schamp-Dhont en hun kinderen nodi
gen uit de opening bij te wonen op vnj-
dag 14 september vanaf 20 uur 

Tot en met 29 september is er ook een 
tentoonstelling te bekijken met werk 
van Gilbert Baetsie, Oscar Bonnevalle, 
Luc De Pauw, Lm De Smet, Francinne 
Tavernier (TaO en Jos Trotteyn Inlei
ding door kunstcnticus Jos Murez 
Openingsuren dagelijks van 10 tot 12 
u en van 15 tot 18 u Vnjdagmarkt 12 
te 9000 Gent (091-256905) 
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Trek oiirlcl reent 
wat krom moet blijven? 

BIERBEEK. — Brusselse kabinetslui en afgezanten van openbare be
sturen gewagen zich volgend weekend (op 8 september) in het Vossen-
hol van Bierbeek. Niet dat zulks een groot waagstuk is: de milieuvrien
den van het Velpedal geven geen kwaadaardige beten, maar in menige 
beslissende faze van de plaatselijke strijd om het behoud van het leef
milieu is er dan toch maar de ministriële presence, zijnde de niet-afwe-
zigheid van de beslissingsmachten. Het gaat om verstrekkende maar 
op het eerste gezicht lokaal begrensde aangelegenheden: het al dan 
niet rechttrekken van het Velpedal , de alarmkreet voor het in extremis 
behoud van de unieke vogelstand, de al te meewarig bekeken strijd 
voor de gezondmaking van de rijen knotwilgen.„ 

Er zijn te lande zoveel milieugroepen en 
-komitees die te weinig samenwerken 
en niet zelden mekaar voor de voeten 
lopen. Het effekt van menige mllleuak-
tie is dan wel al te veel dat met de prl-
kaktles en manifesten naast de roos 
geschoten wordt. Ook al omdat er in de 
klubjes van milieuvrienden dikwijls veel 
woorden maar minder efficiënte daden 
genoteerd mogen worden. 
Niet dat er in het «Vossenhol van Bier
beek» wonderbare dingen geschieden, 
maar uit een en ander blijkt toch onom
streden dat er hoe dan ook efficiënt 
gewerkt wordt. 

Sluw 
Even voorstellen: Het Vossenhol vzw is 
tegelijkertijd een milieugroepering én 
een asiel voor wilde dieren. 
Die tweede vleugel van de milieu-aktie 
toont meteen aan dat er te velde zeer 
konkreet ingepikt wordt, met twee han
den en met mankracht, op de meest 
dringende noden van de bedreigde na
tuur. Trekpaard van die aktie (hoewel 
hij zichzelf niet graag in die hoedanig
heid vermeld ziet) is Leonard Van Roy, 
natuurminnaar van kindsbeen af. 
Hij heeft rond zich een ruime kring van 
medestanders geschaard die samen 
aan eenzelfde doelstelling werken: te
gelijkertijd een uitdeinend bewustma-
kingsproces op gang brengen én voor 
het bereiken van konkrete resultaten 
niet wachten op de dag na morgen. 
In het aktieprogramma noteren we: 

• de jaarlijkse knotwilgenaktie; 
• prikakties voor het behoud van 

waardevolle landschappen: 
• het timmeren van nestkasten voor 

mezen, uilen, vleermuizen; 
• het ineensteken van voertafels; 
• het inventarizeren van holle we

gen en houtwallen; 
• wandelingen onder leiding van na-

tuurgidsen; 
• aanplantingen (in samenwerking 

met het gemeentebestuur) op 
braakliggende gronden; 

• inrichting van dia- en filmavonden; 
• uitwerking en begeleiding van 

jeugdprogramma 's„ 

Te noteren valt dat dit Bierbeekse Vos
senhol pas sinds het begin van dit jaar 
teken van leven gaf en inmiddels reeds 
kleine én nationaal belangrijke resulta
ten heeft geboekt. 
Immers, het behoud van de knotwilgen 
aan de bovenloop van de Veipe kon 
bewerkt worden door een efficiënte 
aktie van zowat 200 vrijwilligers. Het is 
nu reeds het zesde jaar dat zulks suk-
sesrijk geschiedt, maar het is precies 
dank zij het betrekken van die knotwil

genaktie in een bredere milieu-politieke 
aktiewaaier van «Het Vossenhol» dat 
de allesvernietigende bulldozers wer
den gestuit in hun opmars. 

Leonard Van Roy: «Hoe je het draait 
of keert: al onze milieu-akties hier in 
de streek zullen, al dan niet efficiënt, 
gevolg hebben op halflange termijn 
volgens het resultaat dat we behalen 
met de strijd tegen de rechttrekking 
van de Velpe-beek die zoveel pitto
reske dorpen in een stukje van het 
Hageland hun enig uitzicht en unieke 
milieuwaarde geven*. 

De vogelstand, het lot van de knotwil
gen, de toekomst van het landbouwge
bied, de wateroverlast... alles staat in 
het teken van de rechttrekking van de 
Velpe. 
De milieugroepering «Het Vossenhol» 
mag zeker niet alleen met de aktieplui-
men gaan lopen; 32 Hagelandse na
tuurverenigingen hebben zich samen 
achter de milieukar gespannen. Maar 
Het Vossenhol, ten huize van Leonard 
Van Roy, heeft dan toch wel duidelijk 
de verdienste om op sluwe wijze (bij
voorbeeld bij de officiële opening van 
een origineel vogelasiel) de officielen 
en ministrabelen ter plekke te konfron-
teren met de nefaste plannen van de 
«Watering Velpedal». 

Lange armen 
Wat IS immers de grote dreiging in dat 
kleine Velpedal? 

De Velpevallei, zo'n 40 km uitgestrekt, 
bepaalt het wel en wee van de Hage
landse dorpen Opvelp, Neervelp, Vert-
rijk. Roosbeek, Vissenaken, Bunsbeek, 
Hoeleden, Kerkboek, Kortenaken en 
Halen. 

Nu reeds een tiental jaren zijn er ingrij
pende plannen voorhanden om de on
telbare meanders en inhammen van de 
landkaart te vegen en de grootgrond
bezitters de rechtlijnige kavels toe te 
kennen waar ze ongeduldig aanspraak 
op maken. 

Die sanering is het openbaar werk van 
de «Watering Het Velpedal»; een door 
de staat erkende koöperatie die de sta
tus van een openbaar bestuur heeft. 
In zo'n «Watering» hebben uiteindelijk 
een beperkt aantal grootgrondbezitters 
beslissingsmacht over de gronden van 
de kleine boeren in de valleistreek. Als 
deze grootheren beslissen «De Velpe 
mag niet langer krom blijven», dan wor
den meteen ook ministeriële stappen in 
die verkavelingsrichting gezet. 
Tegen beter weten van Belgische wet
ten, ministeriële beleidsnota's en de wil 
van de plaatselijke bevolking in. 
Inderdaad, de rechttrekking van de Vel
pe zou tot stand moeten komen (en de 
kans zit er nog immer dik in) ondanks 
drie gewestplannen (Leuven, Tienen en 
Aarschot-Diest), tegen een ministerieel 
advies van de Koninklijke Kommissie 
voor Monumenten en Landschappen, 
in tegenstrijd met een opdracht van het 

ministerie van Volksgezondheid, en te
gen het heersende principe betreffen
de de bezuiniging bij de uitgaven voor 
openbare werken. 
Een zeer beperkte groep belangheb
benden kan zomaar via een semi-open-
baar bestuur zijn willetje opdringen aan 
de bevolking én aan officiële instanties. 
De politiek van de lange arm heet dat. 
En, wat geschied is in de Netevallei be
wijst dat zulks niet alleen mogelijk maar 
ook lonend is. Protest van milieu-organi-
zaties ten spijt. 
Vooralsnog gaat het in het Velpedal 
dus een milieuvriendelijke toer op; dank 
zij het regionale Hagelandse aktiekomi-
tee, waarvan de groepering «Het Vos
senhol» niet van de minst aktieve pion
nen is. 

Nationale test 
Leonard Van Roy kan zich verheugen 
in een prettige vrijetijdsbesteding: met 
het timmeren van vogelkooien, snoeien 
van knotwilgen, en het timmeren aan de 
wandelwegen... 
Evenwel blijft er de vrees om wat mor
gen geschieden zal. De heren van de 
«Watering» schieten momenteel met 
kommercieel geschut. Inderdaad, eind 
vorig jaar werd een grootscheepse 
aanbesteding uitgeschreven ten belo-

het aanbestedingsdossier van «De Wa
tering». 
En dat gebeurt allemaal op een niet-
kwaadaardige manier; met milieuvrien
delijke recepties en zo. 
Maar als dan toch het moment zou op
duiken dat de politieke overheid een 
blunder van formaat begaat, het toege
ven aan de hunker van de «Watering» 
om het rechttrekken van de Velpe er 
ondanks alles, tegen gewestplannen en 
andere juridische regels in toch te doen 
geschieden, dan mogen wel hardere 
akties verwacht worden. Want op dat 
moment worden niet alleen de mooie 
beleidsopties van op zijn minst zeven 
ministers en staatssekretarissen in op
spraak gebracht, wordt het nut van Ko
ninklijke Kommissies zoals die van 
Landschappen en Monumenten funda
menteel betwijfeld, maar wordt het 
meteen ook duidelijk dat in het jaar na 
dat officiële «Jaar van het Dorp» door 
een handvol grondeigenaars zomaar 

In het 

Bierbeeks Vossenhol 
.•>.?>•• 

pe van 52 miljoen frank. Als die zogehe
ten saneringswerken morgen plaats
grijpen kan het eindcijfer van de afreke
ning gemakkelijk het dubbele bedra
gen. 
Vóór enkele maanden werd alles in ge
reedheid gebracht om het door de mi
lieugroeperingen omstreden bulldozer-
spoor doorheen het Velpedal te trek
ken. 

Te noteren valt dat een en ander zo
maar kon geschieden zonder dat één 
bouwvergunning werd afgeleverd. En 
nu komt die «Watering Het Velpedal» 
op de proppen met het zware argu
ment dat de aannemer spoedig bij niet-
uitvoering van de voorgenomen wer
ken een schadevergoeding ten belope 
van 10 procent (zeg maar ruim 10 mil
joen frank) kan eisen. 

Een zwaar argument dus dat het ook in 
de nationale politieke investeringsbe
slissingen nog immer best doet. 

Al dat gehakketak omtrent het milieu
vriendelijk behoud van het Velpedal 
toont overduidelijk aan op welk niveau 
de diskussie omtrent de investerings
dossiers gevoerd worden. 

Handtekeningenakties en protestmo
ties veranderen aan de gang van zaken 
bijster weinig. Behalve in het geval van 
het Bierbeekse Vossenhol en nog an
dere zeldzame buitenbeentjes, waarbij 
de bulldozerpolitiek kan gestuit worden 
met juridische valkuilen. 

Zo'n angel (het ontbreken van een 
bouwvergunning) werd door de Hage
landse milieuvrienden stevig geprikt in 

onherstelbare schade aan ons landelijk 
schoon en aan de landelijke gemeen
schappen kan aangericht worden. 
Het dossier «rechttrekking van het Vel
pedal» is zodoende een belangwekken
de nationale test voor de wijze waarop 
de overheid metterdaad een milieu
vriendelijke politiek wil voeren. Die van 
«Het Bierbeeks Vossenhol» hebben de 
enige gelegenheid om met hun aktie 
niet alleen te redden wat er nog te red
den valt, maar bovendien andere regio
nale aktiegroepen stevige (juridische) 
troeven in handen te spelen. 
Mag de Velpe niet krom blijven, dan 
verdwijnen in de streek de knotwilgen, 
de vissersplekjes, de merkwaardige vo-
gelfamilies, de kerkuil van Neervelp, en 
komt het Vogelasiel van Leonard Van 
Roy op droog zaad te zitten. 
In dat geval is het ook echt niet meer 
nodig om er een ministerieel kabinet 
voor het leefmilieu op na te houden. 
Het woord is nu aan de voogdijminister 
Mark Galle. 

(Hugo De Schuyteneer) 
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