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FDF-KOLLABORATIE 
Wie de nieuwe VU-voorzitter wordt, 
dat is een interne VU-aangelegenheid 
waarin buitenstaanders zich niet te 
mengen hebben. De keus kan evenwel 
een belangrijke weerslag hebben op 
het hele proces van de demokratize-
ring van de Nederlandstaligen in ons 
land, met name in Brussel. 
Niemand is gelukkig geweest met de 
onontkoombare dissidentie tijdens de 
periode van Egmont d .w i van de 
rampzalige FDF-kollaboratie. Die dissi
dentie kan enkel verdwijnen als de 
nieuwe VU-voorzitter op dit punt een 
onbesmet blazoen heeft en straks ook 
volmondig die gruwelijke vergissing 
toe zal geven. Anders valt te vrezen 
dat elke nieuwe verkiezing de VU 
steeds dichter bij de afgrond brengt 

P.C.P., Kortrijk 

BRUSSELS PARKET 
IN OPSPRAAK 
De aanhouding van de advokaat van 
de Franse gangster Besse, mr Grain-
dorge, is een fameuze rel geworden 
tussen magistratuur en advokatuur 
Zonder de grond van de zaak ter spra
ke te brengen is het grootste gedeelte 
van de advokaten solidair met hun ge
vangen kollega, waarbij benadrukt 
wordt, dat het parket van Brussel over 
geen afdoend bewijsmateriaal tegen 
Graindorge beschikt Enkele dagen, 
nadat de Brusselse advokaten in egn 
open brief aan de prokureur hun pro
test tegen de door het parket gevolg
de praktijken hadden geuit kwam uit 
Parijs het bericht dat de Vereniging 
van de Franse advokaten op hun beurt 
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tegen de arrestatie van Graindorge 
protesteren. Ze verwijzen daarbij naar 
de gerechtelijke praktijken in West-
Duitsland waar het omzeggens voor 
een advokaat niet meer mogelijk is, de 
verdediging van bepaalde kliënten 
waar te nemen, zonder het risteo te lo
pen, onder beschuldiging van mede
plichtigheid zelf in de nor te belanden. 
Ook al poogt men nu deze zaak toe te 
spelen aan de BOB, die het onderzoek 
op haar eentje zou gedaan hebben en 
waarop geen demokratische kontrole 
mogelijk is, dan zal de aanduiding van 
deze zondebok niet beletten vast te 
stellen dat het parket gretig van het 
BOB-dossier als basis voor zijn optre
den tegen de advokaat te nemen, 
wiens ijveren voor menselijker toe
standen in de gevangenissen en voor 
betere opvangmogelijheden van in vrij
heid gestelde delinkwenten, gebruik 
heeft gemaakt om deze ongewenste 
pottekijker de voet dwars te zetten. 
Het ziet er echter meer naar uit dat het 
gerecht te Brussel zich zelf in een alles 
behalve aangename positie heeft ge-
maneuvreerd. Indien zou blijken, dat 
het parket voortvarend opgetreden is, 
dan moet de overheid daaruit de pas
sende konklusie trekken. Ze zou te
vens van de gelegenheid gebruik kun
nen maken om de thans zeer gebrekki
ge en nog steeds wereldvreemde 
rechtsspraak grondig te hervormen. 
Of er althans een begin mee te maken. 
Ronduit gezegd: onze rechtsspraak is 
in haar geplogenheden, privileges en 
niet het minst in haar kunstmatige ver
heffing boven alle andere burgers drin
gend aan een demokratizering en ver
eenvoudiging toe. Nu is ze ruim een 
eeuw ten achter! 

M.N., Molenbeek 

VOOR NIEUWE 
EENDRACHT 

Persoonlijk zou ik het beter en vooral 
wijzer gevonden hebben indien de 
knappe Hugo Schiltz met zijn vele ta
lenten en zijn zeer grote verdiensten 
spontaan zijn ontslag had aangeboden 
dadelijk of kort nadat zijn partij de ver-
kiezingsnederiaag had geleden en niet 
omdat hij met bepaalde partijgenoten 
niet meer kon samenwerken. Dit om 
zo weer tot de grootst mogelijke een
dracht te komen in het Vlaams-radikale 
kamp. 
Eendracht bevorderend zou ook zijn 
dat hij zijn vele en grote talenten 
100 % ten dienste zou stellen om te 
komen tot één sterke en grote Vlaam
se radikale partij. 
Dit laatste hopen én verwachten wij 
van hem. 
Alhoewel anti-Egmonter zegde ik mijn 
abonnement op «WIJ» niet op, toege
geven dat ik ons blad heelwat geniet
baarder vond voor en na dan tijdens 
de Egmont-periode. 

J.V., Roeselare 

«HET WOORD. 
Ik wist dat Vic het zou winnen. Als in
woner van St-Jans-Molenbeek vanaf 
1922 na mijn ooriog 1914-18, dicht wo
nende bij Dilbeek en Neerpede, als 
vriend van Staf De Clerq en vele oud-
strijders, hebben wij verder gestreden 
voor Vlaanderens zelfbestuur Na de 
2e ooriog leerde ik Vic Anciaux en Val
keniers kennen te Anderiecht twee 

prachtmensen en Vlamingen, te vee) 
om alles hier neer te pennen. Maar na 
zoveel jaren voel ik mij oprecht geluk
kig dat onze mensen van de VU een 
man hebben uitgekozen naar ieders 
hart een Vlaams-Brabander en goed 
mens. 
Niets gaat verioren bij ons 25 jaar be
staan van de VU. Met een nieuwe 
voorzitter als Vic Anciaux, gaan wij 
trachten nieuwe wegen in te slaan, nnet 
de raadgevingen in acht nemende van 
Hugo Schiltz, waarvan Vic Anciaux al
tijd een trouwe medewerker en vriend 
is geweest ook in moeilijke omstandig
heden. Daarom, Vlaams-nationalisten, 
sluit terug de rangen, vergeet het voor
bije leed, met een nieuw ideaal en doel 
op kop, met het einddoel Vlaanderen 
ons vaderiand, Vlaanderen aan de Vla
mingen, met in het zicht ons enig doel, 
aan ons «het woord». 

A.D.K, Oostende 

TAALINCIDENT 

Op zaterdag 28 juli had ik een taalinci
dent op Zaventem met personeel van 
de Belgische luchtvaartmaatschappij 
TEA. Een alr-fiostess van TEA weiger
de Nederiands te spreken of te ver
staan. Toen haar On het Frans) ge
vraagd werd of zij dit normaal vond 
haalde zij de schouders op. Toen zij 
erop gewezen werd dat zij als air-hos
tess tweetalig diende te zijn en dat 
± 70 % van de passagiers Vlamingen 
waren vond zij dit schijnbaar zeer ple
zierig want zij begon te lachen en 
draaide zich om en ging door 
Toen ik haar volgde en haar naam 
vroeg weigerde zij deze te geven. Na 
meerdere malen (in 't Frans) hierop 
aangedrongen te hebben en na ge
dreigd te hebben er de gezagvoerder 
van het vliegtuig bij te roepen zegde zij 
uiteindelijk haar naam. 
Toen ik vervolgens poogde op het 
vliegtuig een offrciële klacht neer te 
leggen was dit onmogelijk gezien wij 
door een technisch defekt aan het 
vliegtuig gedwongen waren het te ver
laten. Ik heb gepoogd een klacht neer 
te leggen tegen dit personeelslid (of te
gen TEA) op Zaventem. 

Gedurende anderhalf uur stuurde men 
mij van het kastje naar de muur Van 
dit vliegtuig naar de personeelsverant-
woordelijke van TEA, van daar naar 
Sabenakantoor 52, van daar naar Sa-
benakantoor in de grote vertrekhal (op 
ongeveer 1 kilometer van de eigenlijke 
vertrekplaats). 

Oorspronkelijk lukte het mij niet om 
een klacht ingediend te krijgen. Overal 
waren plotseling alle klachtenformulie
ren op of verdwenen en niemand kon 
mij zeggen waar ik een klacht kon 
neerieggen. Uiteindelijk kreeg ik een 
wit blad papier om mijn klacht op te 
vermelden. 

Terug op het vliegtuig (na 4 uur vertra
ging) eiste ik van de chef-hostess een 
onderhoud met deze heer en gaf haar 
een kopij van de ingediende klacht 
Een tiental minuten later kwam hij bij 
mij om mijn klacht te bespreken. Hij 
verontschuldigde zich omdat hij geen 
Nederlands sprak en vroeg of ik hem 
mijn klacht kon vertalen. Toen ik hem 
vroeg of geen enkele van zijn hostes-
sen een nederiandstalige klacht in het 
Frans kon vertalen zegde hij dat hij het 

probleem persoonlijk met mij wenste 
te bespreken. 
Hij verklaarde de zaak te zullen onder
zoeken en mij hierover nieuws te laten. 
Naderhand kwamen twee perfekt ne
deriandstalige hostessen zich veront
schuldigen namens hun kollega. Ik ver
klaarde dat ik alleen verontschuldigin
gen wenste te aanvaarden van de air-
hostess in kwestie en in het Neder
lands. Dit gebeurde niet 
Nu meer dan 1 maand na de feiten heb 
ik nog steeds geen bericht ontvangen 
van TEA. Waarschijnlijk is voor de 
maatschappij het incident met die am-
betante Vlaming gesloten. Voor mij 
echter is dit niet het geval. 

W.H., Mortsel. 

BDBH 
Naar aanleiding van uw artikels over 
de toestanden in de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel geven wij U 
hierbij onze eigen eri^aring met deze 
dienst 
Ondergetekende is verantwoordelijk 
voor de commerciële dienst op een fir
ma waar 90 % van de omzet voor ex
port bestemd is. Onze goederen (ta
pijt) worden uitgevoerd naar meer dan 
50 landen voornamelijk in het Midderv 
Oosten. 
Niettegenstaande wij meer dan 5 jaar 
intensief gebruik maken van alle ons 
door de B.D.B.H. geboden mogelijkhe
den (adressenbestanden, kontaktda-

gen op kamers van koophandel, beur
zen, prospektiereizen... (1) is het resul
taat van deze kontakten op commer
cieel vlak nul. 
Onze export en onze expansie is het 
resultaat van zuiver private initiatieven. 
Heeft het nog langer zin een dergelijke 
staf «dode» administratie op de been 
te houden? Heeft oud-minister de 
Bruyne hieraan trachten te verhelpen 
of liep hij mee in deze molen? Brieven 
hieromtrent en betreffende gelijkaardi
ge zaken gerkiht aan zijn kabinet ble
ven immers steeds onbeantwoord. 
(1) Betreffende de taaitoestanden op 
de ambassade van Irak waar wij te 
gast waren gedurende een dergelijke 
reis werd door senator Rob. Van de 
Sande onlangs een pariementaire 
vraag gesteld. 

K. & M. ULede 

SOCIAAL EN FEDERAAL 

Strijd leveren in verspreWe gelederen 
is tot mislukking gedoemd. Iedereen 
moet offers brengen. 
Op sociaal vlak gaan flirten met de 
kommunisten is larie. 
Voor mij is de zaak eenvoudig en kan 
in twee woorden samengevat: sociaal 
en federaal I M de rest is defaitisme. 
Het is vijf voor twaalf. Wij moeten de 
massa sensibilizeren en er van overtui
gen dat de Walen en de Brusselaars 
op onze kosten leven; de portemonee, 
weet ge~ 

J.S, Berchem 

GELD 
BELEGGEN 
in de zon 
in Spanje... 

Bouwen in een volledig uitgeruste 
urbanisatie onder Belgisch beheer. 

Ergens waar het nog echt rustig is 
en mooi; aan een ongerept zancj-
strand. waar U zich dadelijk thuis 
voelt. Bij Vlamingen met de 
zekerheid dat U altijd gerriakkelijk 
verhuurt via V.T.B.-V. A B. 

Nu kan het nog, in 

PUERTO 

REY 
Over een paar jaar wordt zon 
pakket niet alleen onvindbaar maar 
ook onbetaalbaar. 

WILT U MÉÉR WETEN OVER PUERTO REY? 
Dat kan. Als U bijgaande Cion invult en terugstuurt, krijgt 
u zonder enige verbintenis, een volledig-gratls dokumen-
tatle 

Naam: 

Adres 

Plaats-

Tel. nr: 

Opsturen aan Promociones Puerto Rev, 
Leo de Bethunelaan 10,9500 Aalst, België. 
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•••rekening, regeling, werk van duur̂ ^̂  
De niet eens twee dozijn pagina's dikke, 
maar zeer gedegen en volledige studie van 
de Leuvense ekonomen Paul van Rompuy en 
Albert Verheirstraten is een gebalde lading 
springstof, niet alleen omwille van de in
houd maar ook omwille van het politieke 
moment waarop ze bekendgeraakte. 

De Leuvense ekonomen, die de cijfers voor 
het jaar 1974 als uitgangspunt hebben geno
men, bewijzen glashelder dat Vlaanderen in 
dat jaar een begrotingsoverschot van 14,8 
miljard gehad heeft, terwijl Wallonië een te
kort had van 75 miljard. Het verschil werd 
bijgepast door de eenrichtingstechnieken 
van de nog altijd unitaire Belgische staat. In 
klare taal betekent dat: in 1974 leefde Wallo
nië ver boven zijn stand en de Vlamingen 
mochten kromliggen om dat te betalen. Er is 
geen enkele reden om aan te nemen dat het 
vandaag andersom zou zijn. Wel integen
deel: de cijfers voor 1978 of 1979 zijn met ze
kerheid nog ongunstiger voor Wallonië. 

Het huidig politiek moment — een staatsher
vorming waarbij de Walen precies weten 
wat ze in de tweede faze willen, maar de Vla
mingen er nog geen flauw idee van hebben 
hoeveel hen dat kan kosten in de derde faze 
— heeft er voor gezorgd, dat de studie van 
Van Rompuy en Verheirstraten voor heel 
wat deining zorgt De Leuvense ekonomen 
hebben weliswaar nieuwe en op een sluiten
de wijze berekende gegevens op tafel ge
gooid, maar ze bevestigen slechts datgene 

wat eigenlijk al lang geweten was en wat de 
Vlaamse openbare mening reeds veel vroe
ger had moeten beseffen. 

Op haar Kongres van 1971 maakte de Volks
unie bekend dat, alleen reeds op het vlak van 
de sociale zekerheid, er een geruisloze ge-
Idafvloei van 8 miljard uit Vlaanderen naar 
Wallonië was. In 1975 en 1976 werden deze 
cijfers, geaktualizeerd tot op dat ogenblik en 
aangevuld met de miljardenbedragen uit 
andere sektoren, bijeengebracht in de Volk
sunie-dossiers «Vlaanderen 1975» en «Vlaan
deren 1976.. In 1977 zorgde een Volksunie
werkgroep voor een publieke en sluitende 
weerlegging van de tesis Bastin-Yema. Ver
leden jaar publiceerde Van Haegendoren 
zijn ophefmakend boek «Het geld der Vla
mingen». 

Inmiddels echter was de belangstelling van 
de Vlaamse openbare mening toegespitst op 
de pro-en-contra's van het Egmontpakt. In 
dat klimaat konden de pogüigen van de 
Volksunie om het debat te verruimen, door 
de centenkwestie er centraal in te stellen — 
onder meer rond het tema «klare taal over 
staal» — onvoldoende de aandacht trekken. 
Vandaag echter, in deze vroege herfst waar 
sombere cijferdossiers uit alle richtingen 
aandwarrelen, liggen de dingen anders: een 
krisisbewuste openbare mening in Vlaande
ren geeft zich met een schok rekenschap van 
het feit, dat de dingen fundamenteel anders 
zouden liggen indien Vlaanderen over zijn 

Oproep van de voorzitter 

De Partijraad van d« Volksunie 
heeft mij vorige zaterdag als 
uw voorzitter verkozen. 
De verantwoordelijkheid die ik 
zal te dragen hebben is 
biezonder groot Niemand zal 
ontkennen dat er verwarring 
heerst in onze partij. Het is 
mijn taak, de taak van het 
bestuur en van alle kaderleden, 
deze onzekerheid weg te 
werken. Als wij dat willen en 
als wij handelen naar deze wil, 
zullen wij daar op korte tijd in 
slagen. 
De opdracht van ons allen, de 
politieke uitdaging van het 
ogenblik, onze zending zijn 
immers te belangrijk om nog 
langer doorkruist te worden 
met onvruchtbare diskussies 
over ai of niet grondige 
meningsverschillen uit het 
verleden. 

Wij wensen 
in alle duidelijkheid 
te stellen dat de Volksunie het 
beeld moet bevestigen van een 
radikale Vlaams-nationale partij 
met een diepe sociale 
bewogenheid. Een partij die, 
trouw aan haar programma, 
haar aktlvltelten ontwikkelt op 
een jonge, frisse en propere 
wijze. Een partij die een 
Vlaamse natie wil 
verwezenlijken waarin geen 
discriminaties of privilegies, 
geen ongelijkheid In kansen 
mag bestaan. Een partij die een 
biezondere zorg heeft voor het 

landschappelijk en kultureel 
erfgoed, voor het behoud of 
het herstel van een 
milieuvriendelijke ruimte. Een 
partij die de vele vraagstukken 
die de snel evoluerende 
maatschappij stelt resoluut 
aanpakt vanuit een Vlaams-
nationale kijk. 
De Volksunie heeft ontegen-
spreke-lijk een deel van haar 
aanhang op de proef gesteld 
en een aantal sympatizanten 
verloren. De eendracht 
hersteilen lijkt mij essentieel. Ik 
wil u allen doen delen in mijn 
overtuiging dat deze opdracht 
noodzakelijk is en dat het 
mogelijk is ze te vervullen. 
Door onze zelfbepaalde 
politieke standpunten, door 
onze nonkonformistische 
werkmetoden is de Volksunie 
vrij vlug In staat het verloren 
terrein te heroveren en 
bovendien nieuwe 
sympatizanten en vooral 
jongeren te motiveren. 

Al wie ons programma kan on
derschrijven, Is welkom. Aan al 
degenen voor wie Egmont een 
struikelsteen was waarover ze 
niet konden heenstappen, wens 
ik duidelijk te zeggen dat deze 
bladzijde omgedraaid is. 
Ik kan, noch wens mijn taak 
aan te vatten, zonder een 
uitdrukkelijk woord van dank 
aan mijn voorganger Hugo 
Schiltz. Mijn aanpak zal 
onvermijdelijk anders zijn dan 
de zijne. Ik hoop van mezelf 
dat Ik de werkkracht de nooit 

aflatende energie zal kunnen 
opbrengen die hij jarenlang — 
en vaak in de moeilijkste om
standigheden — heeft 
opgebracht De hardnekkigheid 
en de Vlaams-nationale 
overtuiging waarmee hij zich 
heeft ingezet verdienen ons 
aller hulde en waardering. Het 
is mijn oprechte wens, met 
hem verder samen te kunnen 
werken aan wat ons allen 
bindt: de Vlaamse natie en het 
doordesemen van deze natie 
met een Vlaams-nationale 
geest 
Mag ik U allen vragen, 
onmiddellijk aan de slag te 
gaan, in het kleine en het grote 
werk dat nodig is om terug het 
hart van ons volk te veroveren. 
Allen samen zijn we sterk! 

Vic Anciaux 

eigen centen, over het produkt van zijn ar
beid kon beschikken. 

De politieke konklusies liggen voor de hand. 
In een land waar de sociaal-ekonomische 
rollen al lang zijn omgekeerd, kunnen de po
litieke rollen onmogelijk blijven wat ze wa
ren. Vlaanderen is niet alleen volkomen in 
staat om zijn eigen weg te gaan, het zou er 
zelfs beter van worden. Als er nog objektieve 
redenen voorhanden zijn om het kader van 
een Bondstaat of een Statenbond te behou
den, dan kunnen de voorwaarden daarvoor 
onmogelijk uit het zuiden gedikteerd wor
den. Een staatshervorming zonder het recht
trekken en zuiver stellen van de rekeningen 
is onmogelijk. En indien een verpauperd 
Wallonië, een sociaal-ekonomisch en nadien 
wellicht ook politiek vacuüm aan onze zui
dergrens voor niemand een aantrekkelijke 
gedachte zijn, dan moet Vlaanderen — in 
volle kennis van de dossiers — zélf bepalen 
voor welke solidariteit, van welke omvang 
en tegen welke voorwaarden het nog wil op
draaien. 

Onze ruiten kapotslaan in de Voerstreek, in 
Komen, te Brussel en in het Brabants rand
gebied, ons nadien de rekening prezenteren 
voor de gebroken stukken en voor de rest 
van de kaduke Waalse inboedel: dat is er 
niet meer bij! 

«... Weg met de voogden. Zelfbestuur!» 
tvo 

If^iF"' 
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Jef Van de Wiele 
overleden 
Vorige week dinsdag overieed 
op 76-jarige leeftijd Jef Van de 
Wiele. Het nieuws is slechts 
laattijdig bekend geworden. 
Van de Wiele leefde zozeer te
ruggetrokken dat van hem nau
welijks bekend was, dat hij en
kele jaren geleden vanuit de 
Duitse Bondsrepubliek, waar 
hij zich gevestigd had na zijn 
vrijlating uit de gevangenis, te
rug naar Vlaanderen was geko
men. 
Jef Van de Wiele was op 20 juli 
1903 in Deurne geboren, uit een 
gezin waarvan de vader 34 jaar 
burgemeester van die gemeen
te is geweest Van vorming was 
hij germanist Voor de oorlog 
was hij aktief in de Vlaamse 
kultuurbeweging. Hjj was gees
telijk en politiek sterk op Duits
land gericht; in 1935 stichtte hij 
de De Vlag (Deutsch Vlami-
sche Arbeitsgemeinschaft) die 
aanvankelijk op het kulturele 

vlak een toenadering tussen 
Duitsland en Vlaanderen voor
stond. 

Onder de oorlog groeide de De 
Vlag uit tot een politieke strijd-
organizatie die binnen de kolla-
boratie de extreme pro-Duitse 
vleugel vormde. De tweestrijd 
tussen het VNV en de De Vlag 
leidde op diverse terreinen tot 
een onzalige opbodpolitiek in 
de kollaboratie, tot wanneer 
Himmler het politieke primaat 
van de De Vlag in Vlaanderen 
bekrachtigde. Naarmate er 
thans meer wetenschappelijk-
verantwoord studiewerk over 
de kollaboratie wordt verricht 
— o.m. door de historicus De 
Jongh — blijkt steeds duidelij
ker dat de De Vlag gehanteerd 
werd als de speerpunt van de 
SS-politiek in Vlaanderen. Of 
Van de Wiele zich daarvan, of 
van de omvang en de betekenis 
ervan, bewust was, blijft nog al
tijd een open vraag. Van de 
Wiele is de politieke leider ge

weest die na de oorlog het 
langst gevangen zat 
Hijzelf en een aantal van zijn 
volgelingen moeten gerekend 
worden tot die groep van Vla
mingen die geen vrede meer 
namen met de opvattingen, de 
metodiek en het tempo van de 
Vlaamse Beweging en die de 
vlucht vooruit verkozen. Over 
de innerlijke motieven voor 
deze houding oordelen is moei
lijker dan over de fatale gevol
gen ervan. 

Ook bij dit overlijden kan men 
betreuren, dat praktisch geen 
enkele leider uit de kollaboratie 
geschriften over die periode 
nalaat 

Herrie in 
de Voer?(1) 

Het komend weekend kondigt 
zich onheilspellend aan in de 
Voerstreek. Bendeleider José 
Happart en zijn Action Fouron-

naise organizeren namelijk een 
groots aangekondigd «Fête du 
Peuple Fouronnais». Op het 
programma staan onder meer 
een dansfeest met zanger Her-
vé Villard en een optocht met 
volksfeest in Voeren. 
Het is echter niet zozeer dit 
programma dat de Vlaamse 
Voerenaars verontrust Wel de 
aanwezigheid van de uitgeno
digde gasten: illegale stoot
troepen uit de Jura en Quebec! 
Bij een gelijkaardig feest vorig 
jaar werd een Vlaams gemeen
teraadslid voor eigen deur af
geranseld en werd door Walen 
en buitenlanders ernstige scha
de aangericht aan eigendom
men van Vlaamse inwoners. 

Herrie In 
de Voer? (2) 
Namens de Volksunie heeft ka
merlid J. Gabriels dan ook een 
open brief gericht aan minister 
Gramme van Binnenlandse Za
ken om voor zaterdag en zon

dag een samenscholingsver
bod uit te vaardigen in de Voer. 
Het is immers onduldbaar dat 
Franstaligen en vooral buiten
landers de Vlamingen op eigen 
grondgebied komen uitdagen. 
In het verleden heeft Gramme 
zich herhaalde malen uitge
sproken tegen de aanwezig
heid van Voer-vreemde ele
menten in de Voerstreek. De 
aanwezigheid van illegale ben
den uit Jura en Quebec zijn een 
regelrechte intimidatie en pro
vocatie. 
Indien het feest plaatsgrijpt, 
zijn incidenten haast onvermij
delijk. En daarvoor zal de ver
antwoordelijkheid enkel en al
leen bij Gramme liggen, indien 
hij weigert in te gaan op de 
vraag van de Vlamingen een sa
menscholingsverbod uit te 
vaardigen! 

Hoe «nationaal» 
is de NMVB? 
In Wallonië reden in 1978 de 
bussen 80 miljoen km, 103 in 
Vlaanderen en 2,4 miljoen te 
Brussel De inkomsten belie
pen resp. 1 miljard 726 miljoen, 
2 miljard 369 miljoen en 59 mil
joen. De uitgaven 4 miljard 437 
miljoen, 4 miljard 945 miljoen 
en 140 miljoen. De gemiddelde 
opbrengst per buskm bedroeg 
23 fr. De uitgave per buskm be
droeg 48 fr. in Vlaanderen en 
56 fr. in Wallonië. Dit hoge 
Waalse cijfer is te wijten aan de 
diensten in Henegouwen, waar 
de buskm 70 fr. kost Een 
buskm kost dus in Wallonië 
200/0 meer dan in Vlaanderen! 
Uiteraard ligt het personeels
aantal hoger in Wallonië dan in 
Vlaanderen. Het tekort per 
buskm bedraagt in W. 35 fr., in 
VI. 25 fr. In Vlaanderen is er 1/3 
trafiek meer dan in Wallonië, 
maar niettemin ligt het totaal te
kort in Wallonië 10 "/o hoger. 
De dekking van de uitgaven 
door eigen middelen bedraagt 
50 0/0 in Vlaanderen en 40 Vo in 
Wallonië. 
In Brussel zijn er 16 jaar na het 
in voege treden van de taalwet 
bij de NMVB nog steeds geen 
taalkaders. De opeenvolgende 
CVP- en BSP-ministers van 
Verkeer misten de moed om 
deze hervorming door te voe
ren. Voor ons hoeft het niet 
meer vermits we de radikale 
splitsing van het streekvervoer 
eisen. 

/ / Zeg maw Wc lÊ 

De meeste waarnemers, zijn vrienden met enige bezorgdheid, zijn tegenstrevers met 
enig leedvermaak, voorspellen hem een moeilijke toekomst Hijzelf treedt deze toe
komst tegemoet met de bezonnen kalmte, waarmee hij vroeger reeds op andere uit
dagingen is ingegaan: het herstel van de zwaar geschokte Brusselse VU na het avon
tuur van de Vlaamse Demokraten anno 1965 bij voorbeeld, of het staatssekretariaat 
voor Nederlandse Kuituur en Sociale Zaken van Brussel onder Tindemans-ll. 
Hij heeft er altijd het beste van gemaakt tegen wind en ontij in. Niet door te schippe
ren of te halveren. Maar door alle hens aan dek te roepen: een man die de kunst ver
staat om het hart van de tiemanning te zijn. Méér de stijl van de schipper dan die van 
de kapitein. 
Hij heeft zichzelf publiekelijk minder briljant genoemd dan zijn voorganger Met Hugo 
Schiltz, en voordien Frans Van der Eist heeft de Volksunie mensen aan het roer ge
had wier intellektuele gaven, en de wijze waarop ze in de politiek voortdurend op die 
gaven konden teruggrijpen, vrij uniek waren niet alleen in het Vlaams-nationalisme, 
maar in de politieke arena überhaupt De kracht van Vic Anciaux, wiens intellektuele 
gaven nochtans duidelijk bleken tijdens zijn staatssekretariaat en zijn voorzitterschap 
van de Kamerfraktie, ligt elders. Gek genoeg zou men kunnen stellen dat deze man, 
die sinds vijftien jaar van de politiek zijn beroep heeft gemaakt misschien minder poli
tieker is dan zijn voorgangers. De huisarts die hij was heeft al vlug leren inzien, dat met 
alleen de wetenschap de mens geneest en dat de dokter vaak andere medicijnen 
moet verstrekken dan degene die prijken in de pharmacopée. De afstand die hij zo
doende heeft leren nemen van de Medische Wetenschap met grote M en W, bewaart 
hij ook ten opzichte van de politiek. Een afstandelijkheid die hem toeliet de mens an
ders te benaderen dan alleen maar als patiënt En vandaag, in de politiek, anders dan 
alleen maar als partijganger of tegenstrever 

Zijn stijl als staatssekretaris was een openbaring. Hij had zich omringd met een kabi
net dat bruiste van jeugd en ondernemingslust De protokollaire statigheid van de 
doorsnee-kabinetten kwam er niet aan te pas. Er hing doorgaans de gezellige sfeer 
van een équipe die van zichzelf en haar voorman weet dat het wederzijds vertrou
wen groot genoeg is om samen paarden te gaan stelen. Anciaux zelf niet naïef en 
vaak met een goede neus voor de wijze waarop het nieuws en de headlines konden 
gehaald worden, speelde het nochtans zonder enige berekening. Als hij vond dat de 
ouwe sukkelaars of de marginalen in de Noordwijk en de Marollen beter aan hun trek
ken moesten komen, dan dook hij boordevol energie in dat dossier, zonder zich af te 
vragen of het veel elektorale roem zou opleveren. Als hij het levensgrote vraagstuk 
van de gastarbeid leerde kennen, dan zorgde hij als allereerste excellentie in de Belgi
sche politiek voor een sluitende studie, zonder er zich om te bekreunen dat de hon
derdduizenden vreemdelingen zelfs niet goed waren voor één enkele stem. 

Hij kent de Vlaams-nationale hebbelijkheid om voormannen ofwel torenhoog te ver
heffen ofwel afgrondelijk te verguizen. Hij kent wellicht nog niet de eenzaamheid van 
de op het schild gehevene. Misschien zal hij ze nooit leren kennen. Want het behoort 
tot zijn stijl, een babbeltje te slaan met de schildsjouwers en inmiddels het schild maar 
schild te laten. 

Zodat wij wellicht niet zullen opzien naar hem. Maar met hem praten. 

io Genes 
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Uit de toespraak van algemeen voorzitter 

Vic Anciaux op de partijraad van 8 september 

„AAN DE SLAG, 

VOOR EEN NIEUWE 25 JAAR # # 

Ik wil mijn funktle van voorzitter 
niet aanvatten zonder een warme 
en ontroerde hulde te brengen 
aan de militanten van het eerste 
uur en de zeer velen die erbij zijn 
gekomen in de loop van deze 25 
jaar. Zij waren steeds het enige 
kapitaal. Zonder hen was er niets 
gelukt, was de partij nooit ge
groeid. Nooit kunnen zij genoeg 
gewaardeerd worden. 
Gedurende deze kwarteeuw 
heeft de Volksunie, na een zeer 
korte periode onder het voorzit
terschap van prof. Couvreur, 
slechts 2 voorzitters gekend: 
Frans Vander Eist en Hugo Schiltz. 
In een krisisperiode, waarin onze 
partij onloochenbaar verkeert en 
waarin de meningsverschillen al te 
scherp aan bod komen, dreigen 
wij alles te vergeten wat ons zo 
vele jaren bindt. Frans Vander Eist 
en Hugo Schiltz, beiden hebben zij 
— en ook Wim Jorissen — onte
gensprekelijk, ieder volgens zijn 
eigen geaardheid, met volle over
tuiging hun schrandere geest en 
het beste stuk van hun leven ter 
beschikking gesteld van de partij 
en het Vlaams-nationalisme. 
Ik wil hen hiervoor danken en hul
digen en ik ben ervan overtuigd 
dat U allen zich daarbij wilt aanslui
ten, over alle wederzijdse me
ningsverschillen heen. 
Nu heeft U mij als hun opvolger 
verkozen. 

Ik wens overduidelijk te stellen dat 
ik deze partij wil «vóór-zitten» en 
leiden in groep met de twee on
dervoorzitters, de algemene se-
kretaris en heel het partijbestuur, 
na voortdurend en intens overleg 
met de partijraad, in nauw kontakt 
met de arrondissementsbesturen-
en raden en met een ruime in
spraak en valorizatie van de Ka
mer- en Senaatsfrakties. 
Ik verwacht van al deze mensen 
de broodnodige medewerking om 
deze wisselwerking tot stand te 
brengen. Heel de organizatie dient 
hiertoe gesmeerd te worden en 
desnoods aangepast. 
Maar eveneens dient de Volks
unie het kontakt met de kiezers en 
dus met heel de volksgemeen
schap intensief, efficiënt en gron
dig te herstellen. 
Van hoog tot laag — hiermee be
doel ik van de partijtop tot de afde
ling — moet de Volksunie zich 
aanbieden op een non-konformis-
tische wijze met permanente aan
wezigheid in het hele gemeen-
schapsgebeuren. 

Door heel ons optreden, onze me
tode van werken en aktie voeren, 
evenzeer als door de politieke 
standpunten, wens ik dat onze 
partij het beeld verkrijgt van een 
frisse, ongebonden, non-konfor-
mistische propere partij. 

Ons rijk programma bestaat wel 
op papier in een overvloed aan 
kongresbesluiten, maar is totaal 
onvoldoende gekend door onze 
kaders en leden, laat staan door 
de publieke opinie. Niet alleen on
voldoende gekend, maar dan ook 
onvoldoende beleefd. 

Ik weet wel dat een partijprogram
ma niet aan alle problemen, die 
onze moeilijke en snel evolueren
de maatschappij stelt, een klare en 
pasklare oplossing kan bieden. 
Maar toch zijn er zowel op het zui
ver politieke als op het sociaal-kul-
turele en ekonomische vlak ver
scheidene essentiële punten 
waarop de Volksuniestandpunten 
niet zijn uitgediskussieerd en al te 
vaag blijven. 

Ik ben ervan overtuigd dat de 
Volksunie alleen maar baat kan 
vinden met een klaar en duidelijk 
profiel, waaruit zoveel mogelijk de 
dubbelzinnigheden verwijderd 
zijn. 

Uit de jongste nationale verkiezin
gen is gemakkelijk af te lelden dat 
de Vlaamse kiezers — en zeker 
de potentiële VU-kiezers — nog 
steeds, misschien wel meer en 
meer en bovendien vooral gevoe
lig zijn voor hetgeen zou kunnen 
genoemd worden de gefragmen
teerde taaitoestanden, de plage
rijen en incidenten die, trouwens 
terecht, als vernederingen worden 
aangevoeld. Op al deze punten 
moeten wij als eersten, radikaal en 
met de grootste hardnekkigheid 
reageren en aanvallen. Niet vanuit 
een gecomplexeerde klaagmenta
liteit maar vanuit een volwaardige 
zelfzekerheid, die geen frankofo-
ne arrogantie tegen of vernede
ring van een individuele Vlaming 
of het Vlaamse volk kan dulden. 
Eveneens en terzelfdertijd meen 
ik dat de Volksunie als Vlaams-na-
tionale partij een uitzonderlijk zwa
re opdracht heeft in de huidige 
Vlaamse beweging. 

Deze opdracht bestaat erin de 
idee van het Vlaams-nationalisme 
in zijn volle kracht te propageren. 

Strijd voor federalisme is nog 
geen nationalisme. Dit wordt al te 
vaak en door velen vergeten, in 
1965 schreef Rik Elias in een van 
zijn nota's: 'Indien federalisme niet 
veroverd wordt in nationalistische 
geest, zal het evenmin de oplos
sing brengen en gaan wij naar het 
roemloos einde van de Vlaamse 
Beweging, misschien als volk in 
welstand, maar zonder geestelijke 
standing of kultuur». 

Tientallen keren heb ik in vele 
spreekbeurten — o.m. op het 
jongste verkiezingskongres — 
verklaard en herhaald dat de 
vraag «oppositie of regering» niet 
relevant is voor de Volksunie. 
Trouwens ook vanuit de oppositie 
kan ze haar macht vormen en een 
beleid voeren. 

Bovendien, zelfs al zou de V U in 
de regering willen treden nu of la
ter, dan heeft ze daar zelf niet al
leen over te beslissen. Nu en 
waarschijnlijk nog een hele perio
de zou elke vraag in die aard tot 
ons gericht, mij biezonder ver
dacht voorkomen. 

Naar mijn oordeel kan de houding 
van de Volksunie in die aangele
genheid alleen maar de volgende 
zijn: 

— Enerzijds moet de politieke 
realiteit ons leren dat onze politie
ke standpunten niet mogen gefor
muleerd worden met in het achter
hoofd de zorg of we ons hiermee 
al dan niet aanvaardbaar maken 
voor een regeringsdeelname; 

— anderzijds dient de Volksunie 
zich te hoeden voor onnuttige en 
onzinnige onbezonnenheid en dui
delijk te kennen geven dat ze be
reid is volle verantwoordelijkheid 
op te nemen om haar programma 
te realizeren. 
Meer dan gelijk welke partij heeft 
de Volksunie als ongebonden 
Vlaams-nationale partij de op
dracht, in sterke mate de bevech-
ter te zijn van elke discriminatie, 
van elke achterstand en ongelijk
heid in kansen en het beeld te ver
werven van een partij bezield door 
een diepe sociale bewogenheid. 
Dit houdt in dat we als volks-unie 
in de eerste plaats moeten ijveren 
voor het menswaardig bestaan 
van de minstbegoeden en tevens 
dat alle anti-sociale elementen van 
de zgn. verworven rechten in het 
sociaal besteJ door de V U dienen 
aangeklaagd. 
Stilaan verschijnen allerhande his
torische publikaties over de perio
de van de Tweede Wereldoorlog. 
Ook in dit verband moeten de 
Vlaams-nationalisten hun verant
woordelijkheid opnemen. 
Zoals het aktivisme tot de ge
schiedenis behoort van de Vlaam
se beweging en niet tot deze van 
het Pruisisch imperialisme, moet 
ook de politieke kollaboratie een 
hoofdstuk worden uit de geschie
denis van het Vlaams-nationalisme 
en niet een uit de geschiedenis 
van het nationaal-socialisme in Eu
ropa of van het België in de 2de 
Wereldoorlog. 
Alleszins ben ik ervan overtuigd 
dat de Volksunie de plicht heeft de 
eis van amnestie opnieuw kracht
dadig te stellen niet alleen uit zorg 
voor de vele individuele getroffe
nen van de repressie, maar princi
pieel en konsekwent met heel de 
idee van het nationalisme. 
Wat ons kader vraagt, naar wat 
onze leden en sympatizanten vra
gen en bijna hunkeren is uiteraard 
duidelijkheid, krachtdadigheid en 
beginselvastheid, maar ook en 

"Vooral eendracht, gedaan met de 
ruzies, in alle geledingen maar 
vooral aan de top. 
Eendracht die de rangen sluit be
tekent vrijmoedige interne bespre
king om besluiten te treffen, maar 
ook discipline om deze uit te voe
ren. 
Ik zelf als voorzitter, maar even
zeer ieder van ons dient bewust te 
zijn van de verantwoordelijkheid 
en van de opdracht. Het woord 
zending mag gerust gebruikt wor
den. 
W e kunnen die verantwoordelijk-

Vic Anciaux 
Vic Anciaux werd geboren te 
Boechout bij Antwerpen op 24 
december 1931. 
Aan de Leuvense universiteit 
studeerde hij niet alleen ge
neeskunde, maar speelde hij te
vens een belangrijke rol In de 
volkskunstkring De Kegelaar, 
de Katolleke Studenten Aktle 
en het Katoliek Vlaams Hoog-
studentenverbond. In 1957 werd 
hij voorzitter van het Jeugdko-
mltee voor de Wereldtentoon
stelling, dat Ijverde voor de 
Vlaamse aanwezigheid op de 
Expo. 

Als hulsarts vestigde Vic An
ciaux zich in het Vlaams-Bra-
bantse Machelen. Hij trad er In 
het huwelijksbootje, en zijn ge
zin telt thans twee dochters en 
vijf zonen. 

Op verzoek van toenmalig ka
merlid D. Deconinck treffen we 
V. Anciaux reeds in 1961 aan op 
de kamerlijst voor de parle
mentsverkiezingen. In 1964 
werd hij gemeenteraadslid van 
Machelen en sedert 1965 ka
merlid voor het arrondissement 
Brussel-Halle-Vllvoorde. 

t^v.*VjV»N? 

Het drukke parlementaire man
daat noopte hem ertoe zijn art
senpraktijk op te geven. Te Leu
ven specializeerde hij zich in de 
arbeidsgeneeskunde, om zich 
daarna te vestigen als genees
heer-hygiënist. 
Sedert 1970 werd hij ook het 
enige Volksunle-gemeente-
raadslld van de stad Brussel. In 
1974 werd hij tot voorzitter van 

de kamerfraktle verkozen en 
wanneer in 1977 de partij toe
trad tot de regering Tindemans 
II, werd hij staatssekretarls 
voor Brusselse Sociale Zaken 
en adjunkt voor de Nederlandse 
Kuituur Na de val van de rege
ring werd hij opnieuw fraktielel-
der in de Kamer, en dit tot aan 
zijn verkiezing tot algemeen 
voorzitter van de Volksunie. 

De 

partijraad 
Op de Partijraad van verleden 
zaterdag werd, naast de alge
meen voorzitter, ook een Partij
raadsvoorzitter verkozen ter 
vervanging van algemeen se-
kretaris Willy De Saeger Guido 
Van In, die eerst met 87 stem
men op 115 brj één onthouding 
in het Partijraadsbureau werd 
verkozen, werd nadien bij hand
geklap aangeduid als voorzitter 
van de Raad. 

Voor hef voorzitterschap van 
de Partij waren er twee kandida
ten: Johan Sauwens, advokaat 
uit Bilzen, VU-fraktieleider in de 
Limburgse provincieraad en ge
wezen VUJO-voorzitter naast 
volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux. Op onthechte wijze en 
in een brede geest van eensge
zindheid werden deze kandida
turen verdedigd resp. door Pol 
Van Grembergen en Evrard 
Raskin, waarna de beide kandi
daten In het kort de betekenis 
van hun kandidatuur toelichten. 
Bij een eerste stemronde haal
de Johan Sauwens 40 en Vic 
Anciaux 72 stemmen bij 3 ont
houdingen. De tweede stemron
de leverde de statutair vereiste 
2/3-meerderheid: 38 tegen 77 
bij 1 onthouding. 
Uit de rede van Vic Anciaux na 
zijn verkiezing citeren we uit
voerig elders in dit blad. 
De Partijraad beluisterde ver
volgens de afscheidsrede van 
scheidend voorzitter Hugo 
Schiltz die zijn dank uitsprak 
aan het kader en de militanten, 
die eveneens zijn dank uitsprak 
voor zijn voorganger Frans Van 
der Eist en die Vic Anciaux de 
moed, de wijsheid en het geduld 
toewenste die nodig zijn bij het 
vervullen van het voorzitter
schap. Hugo Schiltz riep op tot 
eenheid en eendracht in duide
lijkheid. 

De Partijraad besliste, rond 15 
december een besloten partij-
kongres te houden en aan de 
kongreskommissie reeds thans 
voor te leggen de manifesttekst 
van Hugo Schiltz, de rede van 
de aantredende voorzitter en de 
beginselverklaring van het hui
dig partijbestuur 

heid pas goed beseffen en boven
dien dragen, indien we allen een 
rotsvast geloof hebben in de 
waarachtigheid van deze zending, 
in de kracht van de idee die vaak 
veel sterker is dan de traditionele 
macht, geloof ook in de mogelijk
heden om deze zending te vervul
len. 

Het moet bovendien voor ieder
een duidelijk zijn, iedereen die het 
goed meent met de rol van het 
Vlaams-nationalisme, dat er in het 
Belgisch politiek gebeuren geen 
plaats IS voor twee Vlaams-natio
nale partijen. 

Door onze zelfbepaalde, ongebon
den politieke opstelling en onze 
begeesterende werkmetoden is 
de Volksunie in staat, de geslagen 
kloof te dichten tussen Vlaams-na
tionalisten onderling en tussen de 
partij en de hele Vlaamse bewe
ging-
Ik zal pogen samen met het partij
bestuur het brein te zijn van de te 
volgen politiek. Laat me ook de 
energie zijn, de glimlach, het hart 
en de geloofwaardigheid. 
Ik reik aan allen de hand. We kun
nen niemand missen. 
Al wie dezelfde inzichten heeft en 
dezelfde doeleinden, neme ze aan. 
We moeten aan de slag, voor een 
nieuwe 25 jaar. 
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Komen 

Op 29 september 

betoging ? 

Het is nu t i en dagen ge leden 
da t Pon t i us P i ta tus W. Mar 
t ens en z i jn ko l lega 's hun han
den in o n s c h u l d h e b b e n ge 
w a s s e n wa t be t re f t de zaak 
van d e V l a a m s e s c h o o l te K o 
men. D e taa lwe t p r imee r t w e l 
i swaar o p de s c h o l e n s t o p , 
maar v o o r he t ove r i ge ver
schu i f t de reger ing de ve ran t 
w o o r d e l i j k h e i d naar he t K o -
m e n s g e m e e n t e b e s t u u r : « in
d ien de we t te l i j ke voo rwaa r 
den v e r v u l d z i jn moe t de ge
meente de V l a a m s e s c h o o l 
in r i ch ten». 

Een s lag in het water , wan t 
he t K o m e n s schepenko t l ege 
had de a v o n d v o o r d i e n ge
s te l d da t de aanvraag van de 
V l a a m s e o u d e r s niet o v e r e e n 
s t e m t met de we t te l i j ke voo r 
waa rden . S i n d s d i e n hebben 
d ie he ren n ie ts meer van z ich 
la ten h o r e n , en het is reeds 
13 s e p t e m b e r ! 

De aanvraag van de ouders da
teert van 31 juli. Haast twee maan
den heeft men de zaak dus laten 
rotten, op de lange baan gescho
ven. En de klok tikt stilaan verder. 
Het nieuwe schooljaar is gestart 
de nieuwe leerboeken zijn uitge
deeld... en straks zal men nog be
weren dat de al te laattijdige op
richting van een Vlaamse school 
niet meer te verenigen valt met 

een «degelijk» onderwijs voor de 
betrokken kinderen. 
Heel deze zaak illustreert nog 
maar eens hoe in dit land een poli
tiek van twee maten en gewichten 

wordt gevoerd. Voor de eerste 
maal sedert de wet van 1963 dat 
Vlaamse ouders beroep doen op 
de faciliteiten die hen krachtens 
de wet gewaarborgd zijn, wordt 
gegoocheld met termijnen en an
dere juridische futiliteitjea Futilitei
ten die men nooit heeft horen in
roepen bij de massale vestiging 
van Franstalig onderwijs in de 
Vlaamse faciliteitengemeenten. 
Destijds heeft Leburton hele wets
artikels verkracht om de situatie 
van het Franstalig onderwijs in de 
Voerstreek te regelen. Te Ronse 
werden de wettelijke schikkingen 
toegepast alsof er punten noch 
komma's instonden, kilometers 
noch termijnen. En recent bij de 
oprichting van een Franstalige 
school te Linkebeek was de wet 
van generlei waarde: het was een
voudig de uitvoering van de fak-

tuur waarmede het F.D.F, in de re
gering werd «in»-gekocht 

Er moet en zal een Vlaamse 
school te Komen opgericht wor
den. 
En die Vlaamse school moet vóór 
1 oktober opgericht worden. Er is 
meer dan voldoende tijd verioren. 

De Vlaamse deelregeringen die
nen hun verantwoordelijkheid op 
te nemen. 

Wanneer datzelfde schepenkolle-
ge van Komea precies een week 
geleden, de realizatie eist van de 
expresweg Pecq-Armentières, 
dan haasten Franstalige regerings
leden zich om de wensen in te wil
ligen. De door de Vlamingen zo 
gewraakte taalgrensweg zal er ko
men. Een reaktie gehoord van een 
Vlaams regenngslid? Integendeel, 
het Vlaams Regionaal Executief 

Verleden zondag greep te Antwerpen de 16e Europeade plaats. Er waren meer dan vierduizend deelnemers, 
in meer dan honderd groepen uit twintig Europese volksgemeenschappen. Minister Rika De Backer vond de 
bijeenkomst van voldoende belang om ze met haar aanwezigheid te versieren. Als voogdijminister van de 
BRT moet zij maar eens uitvissen waarom radio en tv weinig of geen belangstelling hadden voor dit groots 
Europees volksfeest Inmiddels hebben de VU-beheerders in de Raad van Beheer van de BRT de vraag 

reeds vóór haar gesteld... 

Uw 
wintervakantie 

Kiest U best in onze nieuwste brochure! 
Vraag ze aan! KOSTELOOS 

l Naam 
I Straat Nr 

Woonplaats Postnr. 
wenst de winterbrochure te ontvangen. 

I 

Vlaamse Toeristenbond 
St.-Jakobsmarkt 45-47, 
2000 Antwerpen - Tel. 031-34.34.34 
Vergunning nr. 1185 - kat A. 
Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk, Gent, 
Hasselt, Herentals, leper. Kortrijk, Leuven, Lier, Me-
chelen, Oostende, Roeselare, St.-Niklaas, Turnhout en 
Vilvoorde. 
Inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegen
woordigers. 
Lidmaatschap vereist (Adv. 348) 

Vlaamse 
dierenbescherming 
Omdat een aantal leden van de 
Blauwe Wereldketen van oor
deel waren dat de door Frans-
taligen beheerste Blauwe We-
reidketen de inkomsten van de 
lidgelden uit Vlaanderen In 
hoofdzaak aan Franstalige aktl-
vitelten spendeerde en zich 
met zaken inliet die met dieren
bescherming niets te maken 
hadden, hebben ze een autono
me Vlaamse Vereniging opge
richt Daarmee is weer een unl-
tarist isch, anti-Vlaams onding 
in Vlaanderen opgedoekt 
Kontaktadres: Vlaamse Blauwe 
Keten, Spoorwegstraat 36,9030 
Gent-Wondelgem. Tel. 091-
26.59.74. 

Waals 
geneeskundig 
oververbruik 
De studie van de Leuvense 
ekonomen over de regionale 
herverdeling van de inkomsten 
heeft heel wat Vlamingen wak
ker geschud. Voor ons brengt 
deze studie slechts de weten
schappeli jk verantwoording 

van hetgeen de Volksunie nu 
bijna een kwarteeuw voorhoudt 
zonder dat de kleurparti jen het 
wilden geloven. Nu ze samen 
met de zgn. weldenkende pers 
met de neus op de schril le 
waarheid geduwd worden, 
schreeuwen ze moord en 
brand. 

Intussen weten we dat b.v. ook 
het medisch oververbruik in 
Wallonië veel groter is dan in 
Vlaanderen. VU-senator Vande-
zande gaf in een parlementaire 
vraag volgende ci j fers op, per 
1000 rechthebbenden: V L 
49.250; Brussel 78.058 en Wal
lonië 78.116 met een uitschieter 
van eventjes 119.737 te Charle
ro i ! 

De minister van Sociale Voor
zorg en Pensioenen wist op de 
vraag van de senator naar be
vestiging of korrektie van deze 
ontstellende cijfers slechts te 
antwoorden dat het RIZIV niet 
over geregionalizeerde gege
vens beschikt omdat de verze
keringsinstell ingen dit niet 
doen o.m. daar in de wet van 
9 augustus 1963 het beginsel 
van de regionalizering niet 
werd opgenomen. Het wordt 
dan ook hoog ti jd dat de wet 
passend wordt aangevuld, zo-

heeft het tracé goedgekeurd. Die 
nutteloze spookweg wordt de Vla
mingen als een voldongen feit op^ 
gedrongen. 
Deze politiek van twee maten en 
gewichten zal de regering niet 
straffeloos verder zetten. Nog 
deze week heeft algemeen voor
zitter V. Anciaux een onderhoud 
aangevraagd met eerste-miriister 
Martens. En wanneer geen bevre
digende oplossing uit de bus komt 
— en een bevredigende oplossing 
kan enkel en alleen de oprichting 
van een Vlaamse school zijn — zal 
de Westvlaamse Volksunie niet 
aarzelen, op 29 oktober te beto
gen in Komen. Indien de Vlamin
gen in volle sereniteit krachtens 
de wettelijke procedure, geen vol
doening krijgen voor een gerecht
vaardigde eis, dan rest er slechts 
één alternatief: een scherpe aktie. 

dat we ook in die belangrijke 
sektor aan de weet zullen ko
men hoeveel de Vlamingen uit 
hun zak moeten betalen om de 
Belgische luxepaarden Bruxel-
les en Wallonië toe te laten ver
der van een luxueus medisch 
oververbruik te genieten. Men 
kome ons a.u.b. niet vertellen 
dat de frankofonen zieker zijn 
dan de Vlamingen (ook al wor
den er veel meer Waalse jonge
lui dan Vlaamse voor leger
dienst afgekeurd). Men moet in 
elk geval met dit spel van be
driegt de (Vlaamse) boer op
houden! 

Outers 

FDF-minister Outers, die in het 
jongste nr. van zijn partij-or
gaan «4 mil l ions 4» dreigde uit 
de regering te zullen treden in
dien de Vlamingen zouden 
voortgaan met de dialoog te 
weigeren over bepaalde fran-
kofone (en nieuwe) eisen in ver
band met de staatshervorming 
en de taalwetten, heeft bij pre
mier Martens bevest igt dat hij_ 
in de regering b l i j f t Daarmee 
stelt premier Martens zich 
bli jkbaar tevreden waar een 
echte bolwassing van de auteur 
van «Le divorce beige» meer 
aangebracht zou geweest zijn. 

In een motie wi jst het Verbond 
van Vlaamse Overheidsperso
neel er o.m. Outers op, dat de 
taalwet van 1963 van lang vóór 
het huidig regeerakkoord da
teert en dat ze bovendien geen 
afspraakje is maar een wettel i j 
ke verplichting. Ondanks deze 
wet wachten we nog steeds op 
taalkaders in de NMBS, Sabe
na en_ ABOS, dat afhangt van 
Outers. Outers speelt het zelfs 
klaar, de uitvoer van Vlaamse 
bedri jven tegen te werken en 
alzo werkloosheid in Vlaande
ren te veroorzaken! Is deze Ne
derlands- en Engelsonkundige 
blaaskaak wel op zijn plaats bij 
Buitenlandse Handel? 

Wat de bedreiging met het uit
eenvallen van België betreft 
stelt het W O lakoniek vast dat 
Vlaanderen bij een eventuele 
scheiding wel zou varen, inte-
genstell ing met Brussel en 
Wallonië (cfr. ook het zopas be
kend geworden rapport over de 
interregionale verdeling in f i 
nancieel opzicht van de Leu
vense ekonomen Van Rompuy 
en Albert Verheirstraeten). Tot 
besluit geeft het W O Outers 
de raad, eens de fabel van La 
Fontaine te herlezen: «La gre-
nouille qui se fait bceuf» (de op
geblazen kikker). 
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„Springplank 
Cuba 

II 

Terwijl de zesde konferentie 
van de zg. niet-gebonden lan
den te Havana gehouden 
werd, kwam aan het licht dat 
er Sovjettroepen op het ei
land gestationeerd zijn. Beter 
bewijs dat Cuba daardoor 
niet langer als niet-gebonden 
land kan beschouwd worden, 
kon er niet geleverd worden. 
Nieuw is dit evenwel niet, ver
mits het Castro-regime a.h.w. 
gedwongen werd de Sovjet
unie als bondgenoot te kiezen 
vermits de VSA destijds ko
zen voor Battista (de rechtse 
diktator) tegen Castro. Dit 
was mede de oorzaak waar
om de liberale Castro naar 
links zwenkte in ruil voor 
Sovjetsteun tegen de Ameri
kaanse blokkade. Een eerste 
beangstigende krisis volgde 
daaruit, toen wijlen president 
Kennedy Kroetsjev verplicht
te de Sovjet-raketinstallaties 
op Cuba op te ruimen. 
Washington staat echter niet zo 
vast op de benen, wanneer het ful
mineert tegen de aanwezigheid 
van Sovjettroepen op Cuba. De 
Amerikanen zelf houden er al ja
ren een militaire basis op na, zodat 
het Amerikaans protest niet hele
maal overtuigt. Vandaar ook dat 
president Carter de zaak niet op 
de spits wil drijven en o.m. in te
genspraak met leiders van zijn ei
gen partij verklaart dat Salt II los
staat van de Sovjet-aanwezigheid 
op Cuba. Over het sturen van Cu
baanse troepen naar Ethiopië en 
Angola om de aldaar gevestigde 
«linkse» regimes manu milltari te 
helpen, wordt bijna niet gespro
ken, ook al is die hulp overzee een 
tweede argument tegen het lid
maatschap van Cuba bij de organi-
zatie van de niet-gebonden lan
den. 

De konferentie van deze organiza-
tle kende een mat einde. Er was 
geen meerderheid om Egypte uit 
te stoten wegens het vredesver
drag met Israël; er werd Kaïro een 
jaar uitstel verleend. Dit is een tij
delijke overwinning voor president 
Sadat, die geduldig en gestadig 
voortwerkt aan zijn voorstellen i.z. 
een vredesverdrag met de Pales-
tijnen, waarbij hij er tevens in 
slaagt de verdeeldheid in de Israë
lische regeringskoalitie en in de 
betrokken partijen zelf te doen 
toenemen. Dit is heel wat realisti
scher dan het opgewonden proza 
van de meeste Arabische landen, 
die in werkelijkheid" nog even 
machteloos als vroeger staan te
genover Israël én nu duidelijker 
dan ooit tegenover Egypte. Sadat 
heeft zich ontpopt tot een ge
wiekst diplomaat en geen enkele 
andere Arabische leider bereikt 
zijn formaat en zijn gezag. 
Intussen eisen demokratische se
natoren een onmiddellijke terug
trekking van de Russische troe
pen uit Cuba. Ze dreigen tegen 
Salt il te stemmen, indien Moskou 
niet op hun eis ingaat. Carter 
dreigt dus eens te meer heibel met 
zijn eigen partij te zullen krijgen en 
dat juist op een moment dat zijn 
populariteit in de USA nog slechts 
op een klein pitje brandt Niettemin 
blijkt uit een andere opiniepeiling 
dat niet minder dan 70 % der on

dervraagden Carter een integer, 
rechtvaardig en altruïstisch man 
noemt, wat toch niet zonder bete
kenis IS in een land dat de jongste 
jaren ettelijke politieke schandalen 
moest ondergaan, waarvan het 
trauma nog lang niet verdwenen 
is. De opiniepeiling over Edward 
Kennedy gaf als resultaat dat de 
ondervraagden Kennedy een be
ter leider vonden (men vraagt zich 
af op grond van welke presta
ties...), maar minder integer dan 
Carter. 

Edward Kennedy heeft officieel 
nog steeds met zijn kandidatuur 
voor het presidentschap gesteld. 
Zijn familie, in hoofdzaak zijn moe
der, zou nu evenwel Edward Ken
nedy van zijn belofte, niet te kandi-
deren, ontslaan. Zal Hamlet Ken
nedy nu eindelijk beslissen, is een 
vraag die in de Verenigde Staten 
steeds grotere afmetingen ver
krijgt. 

„Stoplcogel" schiet Nederland 
in het verlceerde Iceeigat 
(jeeveedee) Het verband tussen (letterlijk) kleine oorzaken en 
grote gevolgen is de afgelopen dagen weer eens aan het licht 
getreden in Nederland. In de einde-vakantie-periode, met kranten 
die uit eigen land vrijwel niets te melden hadden en met een 
televisie-journaal dat eerder de benaming «buitenlands overzicht» 
verdiende, slaagde een voorwerp van nog geen centimeter dikte 
erin ieders aandacht te trekken en felle diskussies los te slaan 
onder het teruggekeerde verlofgangersleger. Het bewuste voor
werp is dan ook niet een onschuldig «dingetje», maar een 
pistoolkogel. En dan nog wel een kogel die in geen enkel leger 
van de wereld gebruikt zou mogen worden (ingevolge het 
geldende internationale oorlogsrecht). Maar tevens en desondanks 
een projektiel (9 millimeter) dat aan de Nederlandse ministers van 
Justitie en van Buitenlandse Zaken wordt aanbevolen als munitie 
voor de 35 duizend nieuwe pistolen waarmee de politie binnenkort 
zal worden uitgerust. 

«Stopkogel» is de naam van dit 
projektiel Een onschuldig klinken
de aanduiding, maar wie een beet
je op de hoogte is met het verhul
lende taalgebruik dat ten aanzien 
van gruwelijk wapentuig en af
schuwelijke geweldtoestanden 
vaak wordt toegepast, kan terecht 
vermoeden dat het niet gaat om 
zoiets als een verbeterde uitgave 
van de welbekende proppen
schieter Integendeel, de «stopko-
gel», bedoeld om een verdachte 
onmiddellijk uit te schakelen, 
dringt in het lichaam binnen en 
richt daar ernstige verwondingen 
aan. Wie door een «stopkogel» ge
troffen wordt, loopt de kans blij
vend invalide te blijven. 

Geen wonder dat er alom, óók on
der de politiemensen, veel veront
rusting rees toen, zoals gezegd op 
het einde van de vakantietijd, een 
speciale kommissie met het advies 
kwam om deze kogel te bestem
men voor gebruik door de Neder
landse politie, van de stadsagent 
die soms danig in het nauw ge
raakt bij hevig agressieve toestan
den tot de dorps-sjampetter» die 
meestal in alle rust per fiets zijn 
ronde kan doen. 

Eén in plaats 
van acht... 
De bewuste kogel is van West-
duitse makelij en volgens de advi-
zerende kommissie zou hij de mo
gelijkheid bieden om met één 
schot een verdachte uit te schake
len. Met het tot nu toe gebruikte 
dienstwapen daarentegen zou het 
volgens de kommissie meer dan 
eens zijn voorgekomen dat acht 
schoten nodig waren om het ver
zet van een verdachte te breken. 
In het advies werd voorts de sug
gestie gewekt dat de «stopkogel» 
door de Westduitse politie reeds 
IS aanvaard. 
Dit laatste nu blijkt allerminst het 
geval te zijn. Want midden in de 
hoogoplopende diskussie over de 
gewraakte kogel kwam uit de 
Bondsrepubliek het bericht dat 
daar in elk geval voorlopig het pro
jektiel niet zal worden ingevoerd 
omdat men «sterk beducht» is 
voor het effekt. In West-Duitsland 
bestaan namelijk scherpe regels 
voor het optreden van de politie 
en in verband daarmee voor de 
verhouding tussen de gebruikte 
wapens en het doel dat de politie 
onder bepaalde omstandigheden 
voor ogen staat. 

De opschudding in Nederland 
over het voorgestelde wapen nam 
nog toe toen niemand minder dan 
voorzitter Van der Linden van de 
landelijke politievakbond de «stop
kogel» vergeleek met de beruchte 
dum-dum-kogel die in het lichaam 
versplintert en die in de hele we
reld tot de verboden projektielen 
hoort. Van der Linden zei dan ook: 
«Er zitten grote bezwaren aan zo'n 
patroon die enorme gaten in het li
chaam slaat». Ook de strafrecht
deskundige Van der Meulen van 
de Amsterdamse universiteit had 
geen goed woord voor de kogel 
over. Volgens hem veroorzaakt 
het projektiel afschuwelijke won
den, zelfs in de gevallen dat geen 
edele delen geraakt worden. 

Technokratische 
oplossing 
De «stopkogel» leidde zelfs tot 
vragen van parlemensleden, die 
bovendien de eis stelden dat het 
hele onderzoek naar invoering van 
het tuig opnieuw zou worden uit
gevoerd. Zo'n nieuw onderzoek 
zou dan ook over de medische en 
etische kanten van het gebruik 
van de kogel moeten gaan. Want 
het is wel duidelijk dat de kommis
sie die het positieve advies uit
bracht, uitsluitend naar de techni
sche en strikt «politiële» aspekten 
heeft gekeken. Met andere woor
den: men heeft naar een techno
kratische oplossing gezocht zon
der oog voor de dienstverlenende 
(en dus niet gewelddadige) kant 
van het beroep van politieman. 
In dat verband zou men kunnen 
zeggen dat de hele zomerse rel 
rond een heel klem «dingetje» toch 
ook een nuttig effekt heeft. Want 
met het minst door de huiver die 
bij een aantal politiemensen voor 
de «stopkogel» is ontstaan, moet 
het voor heel wat mensen duide
lijk zijn geworden dat het gezag 
van de politie niet op de eerste 
plaats afhangt van het gebruik van 
bedreigende wapens. Dat gezag 
zal een agent eerder ontlenen aan 
het respekt dat de burgers voor 
hem hebben, namelijk doordat hij 
steeds maat weet te houden en bij 
elk doel dat hij nastreeft, het juiste 
middel toepast Dat dit middel in 
uitzonderlijke omstandigheden 
een kogel zal moeten zijn, zullen 
de meeste mensen wel toegeven. 
Maar we zouden op een gevaarlijk 
hellend vlak geraken als men het 
ruïneren van een menselijk li
chaam met behulp van een «stop
kogel» als iets onvermijdelijks zou 
aanvaarden. Het zou betekenen 
dat de politie zelf de straf uitdeelt 
En dat is, gelukkig maar, nog altijd 
voorbehouden aan de rechter. 
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„Nooit brengt 
een oorlog vrede" 

'Wij gaan een stuk spelen, over de oorlog. Ons stuk 
gaat over een oorlog die al lang voorbij is, de eerste 
wereldoorlog, maar het kon net zo goed de tweede 
wereldoorlog zijn, of de derde, of de vierde, of.. 
Alles speelt zich hier af, bij ons, in onze streek, maar 
het kon net zo goed in Vietnam, of in Israël, of in Korea, 
't Kon net zo goed in Chili of Brazilië zijn, of in Sjaba, 
of in-
Oorlog. 

En elke dag vindt de mens nieuwe wapens uit, betere, 
sterkere, die nog méér kunnen vernielen. En altijd op
nieuw laten wij ons er toe verleiden de mensen te ver
delen in goeden en slechten, bondgenoten en vijan
den, de onzen en de anderen. 
In ons stuk spelen we de oorlog van achter naar vo
ren, van '18 naar '14, niet om een raar te doen, maar om 
er beter over na te denken. We beginnen ons stuk met 
de uitgelaten vreugde bij de wapenstilstand in '18 en 
we eindigen met eenzelfde feestelijke stemming bij de 
mobilizatie in '14. Daartussen ligt een zwart gat van 
vier jaren vol verdriet, miserie en dood. 
Of je een oorlog van achter naar voren of van voren 
naar achter meemaakt, 't is altijd even erg, het aantal 
doden, gewonden, sukkelaars en zotten die eruit ko
men of er in blijven, is precies hetzelfde. 
We tonen de oorlog dus van achter naar voren, en dan 
zien we dat er bij het begin evenveel muziek en dans 
en feest en ijver en overtuiging was in beide kampen 
als bij het einde in het kamp van wie de oorlog won. 
De oorlog won. Wie wint een oorlog? Oorlog. Waar
om? Waartoe? Waartoe heeft het allemaal gediend? 
Waartoe dient het nog steeds? 

Eerst mensen doden, dan monumenten om te- herden
ken.» 

(uil de proloog) 

De nazomer maakt het West-
vlaamse Heuvelland mooier 
dan het reeds is. Het langge
rekte landschap van aarden 
buiken en ruggen, van groen 
en hoekige boerderijen on
der een torenhoge hemel is 
een en al rust en vrede. Zelfs 
de ontelbare soldatenkerk-
hoven storen helemaal niet 
in dit land. Het is alsof ze er 
steeds geweest zijn en het 
zou opvallen indien ze er niet 
waren. Géén mens denkt aan 
oorlog en geweld, integen
deel. Wie geen «sekonde» 
nadenkt weet van geen oor
log, van geen brands 

CEen kind stoeide in het pret
park van Adinkerke en wist 
niet dat honderd meter ver
der, achter de heg, zijn non
kel, gesneuveld in de grote 
oorlog, begraven lag. Wij we
ten (soms) zo we in igJ 

Diepzinnige gedachten 
schieten door het hoofd als 
je in het Heuvelland bent. Wi j 
die er niet wonen, moesten er 
wat meer komen, kwestie van 
eens na te denken. De Heu-
vellanders zou het ook geen 
kwaad doen, zij zien dan ook 
eens een ander gezicht. Zo 
hebben wij er beiden wat 
aan. 

De sporen van de grote oor
log zitten nu wel diep onder 
het gras, de wonden in de 

harten groeien moeilijker 
dicht. 
"Dien oorlog kan ik nooit 
vergeten. Hij zit lijk een 
schrapnel in mijn herte, 't kan 
er nooit meer uit, en 't doet 
nog altijd zeer-» 
Mensen dekken hun hart toe 
als het zeer doet, soms jaren
lang, maar als ze ooit de kans 
krijgen dan komt het er uit, 
dan zeggen ze het allemaal. 
Aan de eerste de beste. Dan 
stroomt de waterval van pijn 
en van verdriet en herinne
ring. 

Op een zekere dag komt een 
groepje jonge mensen bij 
Marie Beek aan huis, ze vra
gen haar wat ze nog weet van 
de eerste oorlog. En ze be
gint te vertellen.. 
'We hoorden van een oorlog 
die zou komen, maar we wa
ren niet ongerust Maar als 
de oorlog verklaard werd, 
was iedereen daarvan gelijk 
gepakt Er waren er veel die 
niet meer wisten wat ze de
den. We wisten ook niet wat 
dat was, een oorlog. 

Ik vrijde toen met Oscar. En 
thuis was 't altijd van die oor
log, vader en moeder, de 
mensen waren daar mee be
zig, van de jonkheden en van 
onze drie broers, van Rubin, 
Sylvain en Firmin. Ik zei niets 
van hem, maar 'k was er altijd 
mee bezig.» 

Ik was er altijd mee bezig» 
want onder het lieflijke groen 
van dit landschap smeult de 
pijn van de grote oorlog 
zoals hij voortleeft bij oud-
soldaten, weduwen, mensen 
die hem als kind hebben 
meegemaakt en die getroffen 
zijn door een klein feit zoals 
Jules Lepla bij voorbeeld die 
niet kan vergeten dat de ak-
kordeon moest zwijgen. 
"Er was een prins doodge
schoten. Dien oorlog is dan 
uitgebroken. Na d'hoogmis 
was er een liedjeszanger die 
speelde met zijn akkordeon 
en die er van zong. Van den 
prins en het wrede schot En 
van den oorlog. Dat komt er 
van. De burgemeester ging 
er naar toe — 't was den eer
sten dag van de oorlog, ge
loof ik — hij mocht niet meer 
spelen. Akkordeon toe.» 
Ontelbaar waren de anekdo
ten die het groepje jonge 
luisteraars te horen kreeg. 
Hun bandjes geraakten da
nig vol en ze tikten ze uit, 
zonder aan de teksten te 
schaven, zonder ze te ver
fraaien. Samen met een mas
sa foto's — vaak aangrijpen
de momentopnamen — vor
men zij het materiaal van het 
prachtig volksboek, getiteld 
Van den Groten Oorlog. Dat 
groepje mensen werkte goed 
samen en het gaf zichzelf de 
naam Elfnovembergroep. 

Vredesvolksstuk 

op toemee 

door Vil I I deren 

De repetities in een turnzaal, regisseur Beuckelaers en Wannes Van de Velde nemen de kinderen 
'onder handen» 

Roeselare, Stadshallen op za
terdag 22 september om 20 u 
en zondag 23 september om 15 
en om 20 u 

Hasselt, Cultureel Centrum op 
zaterdag 29 september om 20 u. 
en zondag 30 september om 
15 u 

Oostende, Kursaal op vri|dag 
19 oktober om 20 u 30 

Gent, Volksschouwburg Voor
uit op zaterdag 20 oktober om 
20 u 

Brussel, Paleis voor Schone 
Kunsten op zondag 4 november 
om 15 u 

Turnhout, De Warande op zater
dag 17 november om 20 u 

Antwerpen, Eikerlijk op zondag 
18 november om 15 u 

Kaarten (150 fr) door storting 
van 150 fr (en eenmaal 10 fr 
verzendingskosten) op reke
ning 738-3061151-47 van Elfno-
vembergroep-Kemmel 

Telefonisch (laatste dagen) 057-
44.4710 Elfnovembergroep, 
Streekhuis Malegi|s, 8948 Kem-
mel (en telkens ter plaatse) 

VOLKSBOEK 
•VAN DEN 
GROOTEN 
OORLOG. 
384 bladzijden getuigenissen 
van gewone mensen, burgers, 
soldaten, mannen, vrouwen- de 
oorlog van onderuit gezien Met 
236 foto's, 500 fr. 
FONOPLAAT 
«NOOIT BRENGT 
EEN OORLOG 
VREDE. 
Boeiendste fragmenten van het 
spel op een langspeelplaat 
330 f r 
FONOPLAAT '14-'18 
We beleven de eerste wereld
oorlog in liederen en geluiden 

We horen Wilhelm II bi| de 
oorlogsverklaring Liederen als 
•Oh' It's a lovely war'» - «Ich 
hatt'einen Kameraden. - «J'en ai 
marre, in opnamen uit die tijd 
330 f r. 

FRONTGIDS 
Een goed gedokumenteerde be-
zoekersgids, 90 biz., 60 foto's, 5 
kaartjes 120fr Korting 100 fr 
Elfnovembergroep, Dorpsstraat 
12 te 8948 Kemmel 
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jMorieke Demeester: 

Oorlog, blijven wij machteloos toezien? 
K E M M E L - He t hu is M a l e -
g i j s te K e m m e l is het har t van 
o p b o u w w e r k Heuve l l and . 

Haas t vee r t i en jaar r eeds 
w e r k t deze o rgan iza t ie in d i t 
s tuk je Z u i d - W e s t - V l a a n d e r e n . 
H ie r w o o n t Jan H a r d e m a n , de 
m o t o r ach te r d i t o p b o u w w e r k , 
de du l ve l -doe t -a l . Vaak in o n 
d a n k b a r e o m s t a n d i g h e d e n , 
w a n t n ie t i ede reen w i l het nu t 
van d i t o p b o u w w e r k z ien . 
M a a r da t is een ande r ve rhaa l . 
Hu ize M a l e g i j s heef t in al d ie 
ja ren s t e e d s hee lwa t j o n g e l u i 
a a n g e t r o k k e n en r o n d 11 no
v e m b e r 1977 za ten deze ten 
hu ize H a r d e m a n o v e r de w a 
p e n s t i l s t a n d , d ie in 1978 zes 
t i g jaar o u d w a s , te kou ten . 
He t een b r a c h t na tuu r l i j k het 
andere m e e ; d a a r o v e r g i ngen 
w i j p ra ten met M a r i e k e D e -
mees te r , J a n s ech tgeno te . 
M. Demeester: «Wij hadden ver
nomen dat men de zestigste 11 
november speciaal wou herden
ken, met groots militair vertoon, 
een taptoe enzo en wi j vroegen 
ons af of dat wel goed was. 11 
november is een vredesdag en 
met kanonnen en tanks bereik je 
natuurli jk het tegenovergestelde. 
Iedereen van ons vond dat er an
dere manieren bestonden om de 
vrede te herdenken. Iemand zei 
dat her-denken beter zou zijn. 
Meteen was het woord geval len: 
her-denken. Oor log en vrede 
eens van een andere kant beki j
ken, een her-denken.> 
Ideeën werden of tafel gegooid, 
bijgeschaafd en herdacht; tot uit
eindelijk een paar duidelijke lijnen 
zichtbaar werden. Het groepje 
jongelui trok er op uit om mensen 
die het hadden meegemaakt te la
ten ve r t e l l ^ . Hun belevenissen 
eens uit de doeken te doen. Ze 
luisterden naar hen. Het resultaat 
was zo verbluffend dat ze de 
mededelingen verzamelden en er 
een volksboek, dat de titel «Van 
den Grooten Oorlog» meekreeg, 
mee samenstelden. Meteen was 
de «Elfnovembergroep» geboren. 
— Hoe ontstond dan het Volks-
spel «Nooit brengt een oorlog vre
de»? 

M. Demeester: «De vertell ingen 
van de bezochte mensen grepen 
ons zo aan dat wij het daar niet 

mochten bij laten. Wat voor zin 
zou het hebben het geregistreer
de te publiceren en daarmee uit? 
Nee, wi j wensten de oorlog van 
'14-'18 naar vandaag te transpo
neren en ons af te vragen wat 
kunnen wij vandaag de dag doen 
om de vrede te bewerken? Het 
spreekt vanzelf dat daar een heel 
stuk denkwerk aan te pas kwam. 
De getuigenissen vormden de 
basis van dit volksspel, samen 
met de oorlogsdagboeken (van 
de pastoor van Dikkebus bie-
voorbeeld), romans en werken 
over het vraagstuk van oor log en 
vrede. Langzaamaan groeide ook 
onze belangstell ing voor een 
bredere vredesproblematiek, die 
jammer genoeg nog steeds aktu-
eel blijft. Denk maar aan de op
eenvolgende aankopen door 
onze minister van Landsverdedi
g ing - Met z'n drieën schreven we 
dan de tekst voor het vo lksspel : 
Stef Dehollander, Jan Hardeman 
en ikzelf.» 

Wannes Van de Velde 
De groep spelers en speelsters 
zijn amateurs. Mensen van alle 
slag, studenten, arbeiders, bedien
den, huisvrouwen... Het was ech
ter nodig dat ze bijgestaan werden 
door enkele beroeps op de plan
ken. Frangois Beukelaers regis
seerde het toneel, Lea Daan zorg
de voor de koreografie, Frieda 
Dauphin tekende de kostumes en 
leidde het naaiatelier en Wannes 
Van de Velde bewerkte en her
schreef de liederen. Wannes, eens 
op bezoek in het Heuvelland om 
een liedjesavond rond De Cous-
semaecker mee te maken, geraak
te danig entoesiast voor het volks
spel dat hij naar het Heuvelland af
zakte om op de repetities «het 
volkse zingen» bij te brengen. 
— Het stuk bevat ook liederen uit 
een recent verleden. Wij hebben 
ze nog in de jeugdbeweging ge
zongen. Waarom? 
M. Demeester: De keuze van de 
liederen gebeurde bewust In 
plaats van liederen te kiezen uit 
de eerste wereldoorlogperiode 
kozen wi j er uit een recent verle
den. Ze staan bol van kri jgshafti
ge taal: «zwaarden», «gevecht», 
«strijde», «dood», «grimmige 
vijand» enz. Het zijn liederen die 
niet naar de oorlog verwijzen, 
maar die toch een klimaat van 
onverdraagzaamheid en onvrede 

oproepen. Wi j hebben ze te goe
der trouw gezongen. Wi j hebben 
daarover met Ignaas De Sutter, 
die een van de komponisten was, 
gesproken. Hij antwoordde ons: 
«In geestdrift heb ik dit geschre
ven, maar ik ben gelukkig dat 
men er nu afstand van neemt» 

In een smidse-
Op 11 november 1978 ging de 
première door. In de werkhalle van 
een smidse te Kemmel werd een 
podium van 15 op 10 meter ge
bouwd. Er werd zes keer opgetre
den, telkens voor 800 mensen. 
Avond na avond zat deze «front
schouwburg» nokvol. Meer dan 
vijfduizend mensen waren onder 
de indruk gekomen van het volks
stuk. Op 7 januari van dit jaar trad 
de groep voor het voetlicht van 
het Brussels Paleis voor Schone 
Kunsten. 1.400 entoesiaste toe
schouwers! 

De kommentaren in de pers wa
ren navenant: minutenlange ova
tie, de prachtige inzet van de 
toneelamateurs, een onverwacht 
sukses, un succes bien mérité. 
M. Demeester: «Wat wij bereikt 
hadden was natuurli jk prachtig. 
Maar meer interesseerde ons de 
vraag: wat kunnen wij doen om 

Een meisje moét trouwen met een Engelse soldaat en daarna mee naar Engeland. «Ze zal daar ander Engels 
leren dan «1 love yowl 

In het lazaret 

de oorlog te voorkomen en om 
de vrede een kans te geven. Ik 
geloof dat in de slotwoorden van 
het volksstuk de kapitale vraag 
gesteld wo rd t 

12 miljoen kleine mensen sneuvel
den van '14 tot '18, 42 miljoen van 
'40 tot '45, hoeveel miljoenen daar
na? 

En we zien het nog steeds niet 
Willen we het zien? We spreken 
over oorlog als over een ziekte, 
een blinde kracht Of zijn wij blind? 
Waar groeien wapens aan bo
men? Ze worden gekocht en ver
kocht Gisteren, vandaag. Alfried 
Krupp verkocht zijn aandelen aan 
de Sjah van Perzië. De firma 
Krupp bouwt geen tanks meer en 
geen kanonnen. 

Maar Westinghouse en Lockheed, 
de zeven oliezusters, General Dy
namics en vele anderen doen 
voort West én Oost bewapenen 
zich. Vliegtuigen, raketten, atoom
bommen, neutronenbommen, wa
pens die ons vroeg of laat allemaal 
zullen vernietigen. In een kernoor
log is er geen overwinnaar meer, 
allen zijn verliezers bij het grote 
Einde. 

Blijven wij machteloos toezien als 
de regering van ons eigen kleine 
land, jaar na jaar, voor miljarden 
oorlogsmateriaal bestelt? 30 mil
jard voor Amerikaanse F-16 
gevechtsvliegtuigen, dit jaar 15 
miljard voor nieuwe legervoertui
gen. Samen goed 200 miljard in 6 
jaar tijd. 200 miljard? Dat is 
100.000 huizen van elk 2 miljoen. 
100.000 huizen, dat is een heel 
nieuwe stad voor 300.000 mensen. 
Blijven wij machteloos toezien ? Of 
doen wij er iets aan? 
Om mee op deze prangende vra
gen een antwoord te geven Is de 
Elfnovembergroep dan de vredes-
toer opgegaan. Opdat het vraag
stuk van oorlog en vrede op scho
len, in jeugdklubs, enz. zou bespro
ken worden stoomde de groep 
werkteksten klaar om mensen be
wust te maken van hun verant
woordelijkheid. 

M. Demeester: «Wij hopen dat 
onze opvoeringen de aanzet zijn 
voor verder vredeswerk. Als 
meer mensen goed geïnformeerd 
zijn over en zich betrokken voe
len bij het vredeswerk, dan wor
den zij samen een «vredes
macht» waarmee de polit iekers 
wel rekening moeten houden. 
Vrede is niet alleen een zaak van 
polit iekers, maar gaat ons toch 
allemaal aan. De Elfnovember

groep stelde een Vredeswijzer 
samen met alle informatie 
(adressen, studies, films enz.) 
over de vredesproblematiek.» 

— Daarom ook een Toernee door 
Vlaanderen? 

M. Demeester: »lnderdaad, al
hoewel het ons veel kost aan in
spanningen'en kosten. Trekt de 
groep met «Nooit brengt een 
oorlog vrede» door Vlaanderen. 
In alle Vlaamse provincies, Bra
bant inbegrepen, treden wij op en 
wij hopen dat de zalen te klein 
zullen zijn.» 

— Wat heeft deze ervaring U ge
leerd? 

M. Demeester: «Zeventig gewo
ne mensen hebben het klaarge
speeld een toneelstuk zelf te 
schri jven, in mekaar te steken en 
met sukses te spelen. Niet als in
dividu, maar als groep: samen. 
Dat heeft hen geleerd dat men
sen in een haast vergeten uit
hoek van het land ook wat kun
nen. Dat betekent dat men niet 
moet twijfelen om het platteland 
de mogelijkheden te geven waar 
het recht op heeft Dit waagstuk 
heeft ons zelfvertrouwen ge
sterkt Verleden maand zijn de 
repetities opnieuw begonnen. 
Wannes Van de Velde en regis
seur Beuckelaers zijn terug. De 
groep moet weer in zijn beste 
doen zijn. Wi j treden tweemaal in 
Roeselare en in Hasselt op, ver
der in Oostende, Gent, Brussel, 
Turnhout en Antwerpen. Het 
heeft mij ook geleerd dat men
sen, hoe bescheiden hun beroep 
ook is, vaak tot grote dingen in 
staat zijn. 

Een van de medespelers is me
taalbewerker, de man kon zijn 
vreugde niet op, niet alleen om
dat hij deelachtig was aan het 
sukses van de groep, maar om
dat «de regisseur hem au serieux 
had genomen-» 

Vreugde en voldoening ook om-
dal weer het bewijs geleverd 
werd dat samen iets tot stand 
brengen altijd goed en schoon is. 
Tevreden ook omdat alles goed 
is afgelopen. Carlos Tindemans 
die in «Streven» een zeer loven
de bespreking bracht, noemde 
het volksstuk «het tealerevene-
ment van 1978» en Pax Christ i 
schreef: «Als er een Vlaamse 
vredesprijs bestond, ging die on
getwijfeld naar de elfnovember
groep in KemmeL» 
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Donderdag 
13 SEPTEMBER 

BRT1 
18.00 Fhc, de eekhoorn (O. — 
18.05 Rondomons. - 18.30 Dick 
Turpin (f J. — 18.55 Het onbekende 
Nederiand CdokJ. - 19.17 Stand
punten. — 1945 Nieuws. — 20.10 
Mork en Mindy (fJ. - 2035 Pano
rama. — 21.25 Hopeloze vlucht 
(thriller). — 22.45 Nieuws 

BRT 2 
20.10 Sporttribune. - 20.40 De 
boeren (f.) — 21.30 Première. 

NED.1 
11 30 Schooltelevisie. - 18.55 
Nieuws — 18.59 Lucy en mr. Mo
ney (f). - 1 9.25 The streets of San 
Francisco (f.) — 2015 Over Tsje-
chov gesproken (dokj. — 21.35 
Nieuws. — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Markant (dokJ — 
2315 Twintig jaar danspaar Radius 
en Ebbelaar. — 23.50 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 De astro-
nautjes (fJ. - 19.05 AVRO's top-
pop. — 20.00 Nieuws. - 20.27 
Roots II, de volgende generaties 
(fJ. — 22.10 Televizier magazine. 
— 22.25 AVRO's sportfjanorama. 
— 2315 Nieuws. 

RTB 1 
17.45 1, 2, 3.. cinéma. - 18.15 La 
bataille des planètes. — 18.45 La 
pensee socialiste — 19.15 Anten-
ne-soir. — 1930 Nieuws. — 20.00 
De Westhoek (dokJ. - 20.20 Ce-
sar et Rosalie (film). — 22.05 
Nieuws. — 22.20 Le carrousel aux 
images 

ARD1 
17.10 Nieuws. - 17.15 De «Grijze 

•Panters» uit Wuppertal (dok) — 
18.00 1000 und eine Meile (dokJ 
— 18.50 Nieuws. - 19.00 Beriiner 
Stachelschweine (satire). — 19.15 
Joerg Preda benchtet — 20.15 Re
gionaal magazine. — 20.45 Spiel 
urn 4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Die Fernseh-Diskussion. — 
22.15 Fnends Roadshow met Jan-
go Edwards (dokO — 22.30 Tages-
themen. — 00.00 De schilder Max 
Beckmann — 0045 He Joe CTv-
spel). — 01.10 Nieuws 

ZDF 
18.00 Nieuws - 1810 Wickie (f J 
— 18 40 Die Drehscheibe. - 19 20 
Wie erziehe ich meinen Vater (f J. 
— 20.00 Nieuws - 2030 Der 
Grosse Preis. — k, .30 Die Grosse 
Hilfe - 22.00 Heute-Journal -
22.20 Die bonner Runde. - 23.20 
Unversóhnliche Erinnerungen 
(dok). - 0.50 Nieuws 

ARP 3 
18.30 Sport in der Hauptschule. — 
19.00 Sesamstrasse. - 19.30 Tele-
kolleg 1 - 2 0 0 0 UFO (fJ. - 2045 
Journal 3. — 2100 Nieuws. — 
21.15 Spiel mit dem Feuer (film). — 
22.20 Famihenrat. - 22 50 Kino '79. 
— 23 45 Monopol der Nachnchten 
(reportage). — 0.30 Nieuws 

TFJ 
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma — 13 50 Objectif san
té (tot 14.00) — 15.30 Wielrennen 
(De Toekomstronde) — 16.40 De 
universiade van Mexico — 1755 
Konsumentenmagazine — 18 27 
L'ile aux enfants. — 18.50 C'est ar
rive un jour. — 19.12 Une minute 
pour les femmes. — 19.20 Gewes
telijke aktualiteiten. — 19.44 Les in-
connus de 19 h 45 (spel). — 20.00 
Nieuws — 2035 Le derniér tram 
(toneel) — 22 00 L'événement — 
23.00 Nieuws - 23.15 Le poison 
(film) 

A2 
1245 Nieuws — 1335 Regionaal 
magazine — 13.50 Courrier des tè-
léspectateurs — 14 00 Damesma
gazine — 1505 La familie Adams 
(f.) - 1600 L'invité du jeudi -
17 20 Fenétre sur . — 17 50 Jonge
renprogramma — 18.30 C'est la 
vie — 18 50 Des chiffres et des let
tres (spel) — 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten — 1945 Formations 
politiques — 2000 Nieuws — 
2035 Ego (toneel) - 22.05 Pre
mière (viool) — 23.00 Nieuws 

FR 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19 40 Regionaal 
programma. — 19.55 Super-Beca-
ne (tekenfilm). — 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). — 20.30 Flic story 
(film) - 22.15 Nieuws. 

LUX. 
17.30 Heidi. - 18.00 Le coffre-fort 
— 18.03 Cinq a sept service. — 
18.10 Aktuahteiten. — 18.20 Ram-
dames. — 18.35 Le coff re-fort. — 
19.00 Nieuws. - 1930 Le coffre-
fort — 19.47 Entre chiens et chats 
— 19.55 Nieuws. — 20.00 Section 
contre-enquéte (fJ. — 21.00 Le pi
geon (film). 

Vrijdag 
I 14 SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Projekt Z. (fJ - 18.15 Klein, 
klein, kleutertje. — 1830 Open 
school. - 19.00 Troje. (dokJ. — 
19.20 Renè Julien (korte film). -
19.45 Nieuws. — 2015 Wij, zwar
ten: de volgende generaties, (f J. — 
21.45 Ontmoeting met Jürgen 
Moltmann. (portret). — 22.15 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Spel zonder grenzen. — 
21.45 Aktie knngloop. — 22.10 Dag 
aan dag. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Banjo Ha-
ckett. (western). — 20.35 Roots 
rock reggae — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Door het oog van een kat 
(TV-spel). — 23.15 Simon Carmig-
gelt — 23.30 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Cijfers en 
letters. — 19.25 De Barry Hughes 
kwis. — 20.00 Nieuws. - 2027 
Dokter worden is niet moeilijk, 
(film). - 22.00 Brandpunt - 22.45 
Jozef Stalin, de rode tsaar. (dokJ. 
— 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
17.45 1, 2, 3... Cinéma. - 18.15 U 
bataille des planètes. (f J. — 18.45 
Festn">is — 19.15 Antenne-soir. — 
19.J0 Nieuws. — 19.55 La chute 
des aigles. (O. — 20.50 Le temps 
des incertitudes, (dok.). — 21.45 
Nieuws - 22.00 Rue haute, (film). 

RTB 2 
19.55 Douze hommes en colère. 
(toneel). 

ARP 
17.15 Nieuws - 17.20 Auto 79. -
18.05 Szene 79. (show). - 18.50 
Nieuws. — 19.00 Die Onedin-linie 
(f J - 19 30 Tip um halb 7. - 19.40 
Die Onedin-linie. (f.). - 20.15 Regi
onaal magazine. — 21.00 Nieuws. 
— 21 15 Wichita, (western). — 
22.35 Die Sonne scheint nicht in 
der Nacht (dok.). - 23.30 Tages-
themen. — 0000 Liebe mit 50. (TV-
spel) — 1.40 Nieuws. 

ZPF 
17.20 Die Kinder zahlen die zeche 
(reportage) — 18.00 Nieuws. — 
1810 Das Hirtenvolk der Borana in 
Kenia. (dok.). - 18.40 Die dreh-
scheibe. — 19.20 Stan Laurel en 
Oliver Hardy — 19.40 Maenner 
ohne nerven (filmpje) — 20.00 
Nieuws — 2030 Auslandsjournal. 
— 21 15 Der alte. (f). - 22.15 Tele-
Zoo — 2300 Heute-journal. -
23 20 Kultureel magazine. - 23 50 
Sport am Freitag — 020 Der 
Zweite atem (film). — 2.10 Nieuws. 

P 3 
2000 Vrijetijdsmagazine - 20.45 
Journal 3 — 2100 Nieuws -
21 15 Deutscher alltag - 2200 
Momente — 22 15 Beobachtun-
gen in Amerika, (dok.) — 23.00 So 
grun war mem Tal (f.) — 2345 
Gott und die Welt - 0015 
Nieuws 

FJ 
1300 Nieuws — 13 35 Regionaal 
programma — 1530 Wielrennen 
De Toekomstronde — 17 55 Kon
sumentenmagazine — 18.27 Llle 
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aux enfants. — 18.50 C'est arrive 
un jour. — 19.05 Wielrennen. — 
19.12 Une minute pour les femmes. 
— 1920 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.44 Les inconnus de 19 h. 45. 
(spel). — 20.00 Nieuws. - 20.35 
Les petites tétes. (toneel). — 22.15 
Wanneer de Rhone door China 
loopt (reportage). — 23.30 
Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courrier des té-
léspectateurs. — 14.00 Damesma
gazine. — 15.05 La familie Adams. 
(fJ. - 16.00 Magazine. - 17.00 
Super 8. — 1725 Fenétre 8<jr_ — 
17.55 Jongerenprogramma — 
18.35 C'est la vie. ( t ^ . - 1855 
Des chiffres et des lettres. (speO. 
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.45 Top dub. (show). — 20.00 
Nieuws — 20.35 II y a plusieurs k>-
cataires a l'adresse indiquée. (f J. — 
21.35 Apostrophes. — 22.45 
Nieuws. — 22.57 Les amants cruci
fies, (film). 

FJ 
1910 Nieuws. - 19.40 Regkxiaal 
programma — 19.55 Super-beca-
ne. (tekenfilm). — 20.00 Les jeux 
de 20 heures. (spel). — 20.30 Le 
nouveau vendredi. (reportage). — 
21.30 Grilles closes. (TV-sp«0. — 
22.25 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
18.05 Le coff re-fort. (spel). - 18.10 
De diepten (dok). - 18.35 Le cof-
fre-fort (spel). — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Le coff re-fort (spel) — 19.47 
Entre chiens et chats. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Les grandes ba-
tailles du passé. (dokJ. - 21 00 
Moritun. (film). 22.55 Horoskoop. 
— 22.57 Programma-overzicht 

Zaterdag 
15 SEPTEMBER 

BRT 
14.30 Canaris (film). - 16.30 Open 
School. — 18.00 Flic, de eekhoorn 
(fJ. - 18.05 Disneyland. - 18.50 
Honzon. — 19.45 Nieuws — 20.10 
Duet (f.) - 20.35 Henk in Torhout 
— 21.35 Bezwarende omstandig
heden (weekendfilm). — 22.45 
Nieuws - 23.00 Selichot (Israëliti
sche eredienst). 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
DIREKT 
TE KIEZEN 

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 31 SO 71 

NEP. 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 Lassie (fJ. 
— 15.55 Voor elk kind een boom 
(dokJ. — 16.20 Mattie en de gans 
(tekenfilm). - 18.00 Nieuws. -
18.30 Sesamstraat — 18.45 Pas
poort — 18.55 Nieuws. - 18.59 
Harriet van baby-luipaard tot moe
der-luipaard (dokJ. - 19.50 Mai-
gret en het raadsel van St-Fiacre 
(film). - 21.35 Nieuws. - 21.55 
AVRO's Sportpanorama. — 22.15 
The anniversary of the American 
bandstand. - 23.00 Verslag 
AVRO. - 23.10 Nieuws. - 2320 
Last night of the proms. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 TROS Top 
50 - 20.00 Nieuws. - 20.27 Met 
de TROS de winter door. - 2120 
Peari (fJ. - 22.35 Aktua-tv -
23.30 Nieuws. 

RTB 
16.05 Tout feu! Tout femme! (Waal
se revue). - 18.00 Dèclic (fJ. — 
1825 Le regard s'arrête (fJ. — 
18.50 Boule et Bil! (fJ. - 19.55 Les 
mystères de la chambre noire (fJ. 
— 19.10 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Pelikanen en vlie-
genvangers (dok.). — 20.20 Ya, ya, 
mon general (film) — 22.15 Rufus 
(portret). — 23.00 Selichot (repor-
tage). — 24.00 Nieuws. 

ARP 1 
14.45 Nieuws. — 14.50 Sesam
strasse. — 15.20 Lebenskunstler 
(film). — 17.15 ARD-Ratgeber. — 
18.00 Für Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit (dokJ. - 19.00 
Nieuws. — 19.05 Die Sportschau. 
— 2022 Hotel zur schonen Mari
anne (f J. - 21.00 Nieuws. - 21 15 
Einer wird gewinnen (kwis) — 
23.00 Nieuws. - 23.20 Angèlique 
(film). 

ZPF 
15.47 Welcome back. Kotter (f). -
16.15 Freundschaften (jeugdfilm). 
— 17.00 Kette, Kardan, Köpfchen. 
- 17.10 Die Biene Maja (f.). -
17.35 Mori< vom Ori< (f). - 18.04 
Der grosse Preis. — 1805 Nieuws 
- 18.10 Landerspiegel - 19.00 
Das Haus am Eaton Race (f.). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Telemotor 
— 21 15 Don Camillo und Peppone 
(film) - 22.55 Nieuws - 2300 
Das aktuelle Sport-Studio. - 015 
Die Leute von der Shiloh Ranch 
(f) - 1 30 Nieuws. 

ARP 3 
2015 Sport im Westen — 20.55 
Journal 3 — 2100 Nieuws — 
21.15 Die Geisel (tv-speO - 2355 
Otto Klemperers lange Reise (por-
treO. 

TF1 
1212 Regionaal magazine — 12.30 
La vie en vert. — 12 47 Jeune prati
que - 13 00 Nieuws. - 1310 Le 
monde de l'accordèon — 13 50 Au 
plaisir du samedi — 1810 Trente 
millions d'amis — 18 40 Magazine 
Auto Moto 1 - 19.00 Wielrennen 
(Toekomstronde). — 19.10 Six mi-

— El esperitu de la Colmena, levend 
gedicht over kinderen en ode aan de 
kunst van Goya en de Spaanse roman
tiek. Woensdag 19 september om 
20 u. 15 op BRT-2. 

nutes pour vous défendre. — 1920 
(Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 
Les inconnus de 19 h 45 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Spécial va-
cances è Blankenberge. — 21.38 
Los Angeles années '30 (fJ. — 
22.33 Télé-foot 1. — 23.33 Nieuws. 

A 2 
12.00 Kooktips. — 12.30 Samedi et 
demi — 13.35 Monsieur cinéma 
(fhnkwis). — 1420 Les jeux du sta
de (sport). — 17.10 Jeugdpro
gramma — 17.55 La course autour 
du monde. — 18.50 Des chiffres et 
des lettres (^leO. — 1920 Gewes
telijke aktualiteiten. — 19.45 Top 
caub (show). — 20.00 Nieuws. — 
20.35 Jean Ie bleu (film). - 2225 
Paroles et musk^ue. — 23.25 
Nieuws. 

FR 3 
18.30 FR 3 jeunesse - 19.10 
Nieuws. — 19.20 (Gewestelijke ak
tualiteiten. — 19.40 Television ré
gionale. — 19.55 Tekenfilm. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La Bohème (opera). — 
2220 Nieuws. - 22.40 Cavalcade 
(reportage). 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
16.32 Super juke-box. - 18.00 Le 
monde merveilleux de Walt Disney 
— 19.00 Nieuws — 19.30 Aventu-
res des hommes — 20.00 Hawaii 
Five-0 (fJ. - 21.00 Le refroidis-
seur de dames (film). 

Zondag 
SEPTEMBER I 

BRT1 
9.00 Open school - 9.30 Doe 
mee. — 10 00 Openbaar kunstbe
zit Retabels (dokJ - 1030 De 
muggen van Myvatn (dok.). — 
1100 Konfrontatie (debaO. -
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1430 Open school. — 
1500 Sesamstraat - 1525 De 
krokodillenbende (jeugdfilm) — 
1650 Militaire taptoe m Edinburgh 
1979 (reportage) — 1800 Sport
uitslagen — 1830 Flic, de eek
hoorn (f) — 18.35 Van pool tot 
evenaar (Peru) — 1945 Nieuws. 
— 2000 Sportweekend — 2030 
China, aspekten van een kuituur 
(dok) — 21 15 WIJ, zwarten de 
volgende generaties (f) — 2245 
Nieuws 

NEP. 1 
11 00 Omroepparochie - 13 00 
Nieuws — 17 00 Vesper - 17 30 
Bericht van de wilde ganzen — 
1900 Nieuws - 1905 De Flint-

stones (f.). _ 19.30 
1979.-2010 Sanfor 
— 20.35 Spreekuur ii 
20.45 Duidelijk een 
moord (tv-speO. — '' 
33. - 2255 Nieuws. 

NEP. 2 
13.00 Nieuws - 18.C 
18.05 Studio sport 1 
samstraat — 18.45 
ons plezier — 1920 E 
— 20.30 Humanistiscl 
20.35 Nieuws - 204 
ven (dok.) _ 212E 
thon's Flying Circus 
Verhagencadabra. 
Nieuws. 

RTB 1 
11.00 Eucharistievieri 
Faire le point (debe 
Nieuws. - 13.05 C 
- 14.40 Calimero. -
impératrice (film). — 1 
du monde (Knie). — 
uitslagen. — 1725 lm 
pour le monde (Peru) 
canto d'Ostende. — 1 
cière bien aimée (f), 
tenne-soir — 19.30 
19.55 Sportweekenc 
Face au publc (balli 
Emile Zola ou la cons( 
ne (dokJ - 2325 N 

ARP 
10.30 Prograflwnaov 
deze week - 11.001 
Jahrhundert (dok) — 
menten in Duitsland 
derprogramma — 11 
ten was neues? — 12 
nationale Fruhschopf 
sprek. — 1345 Nieu 
Regionaal weekoverz 
Die seltsamen Abenti 
man Van Veen (fJ. 
Fenster zum Rur. -
Mann m den Bergen 
Lebensraum in Gefc 
Nieuws. - 19.33 Die 
- 20.15 Wir über i 
Weltspiegel - 21 0( 
21 15 Die Baf* ge 
(dokJ. - 2205Gege 
gein (tv-film) - 23.3 
23.35 Kntik am S 
(dokJ. - 0020 Nieu 

ZPF 
15.35 Nieuws. — 
schön. — 1545 Mo 
(komedie) - 1700 
Komödiant - 180( 
1802 Die Sport-R( 
19.00 Uit de evangel 
— 19.15 Rauchende 
20.00 Nieuws. — 5 
Perspektiver - 20.3 
groene staat (reports 
Es ist die üebe (verhi 
Nieuws. - 2220 D« 
— 0.05 Nieuws. 

ARP 3 
1900 Sechs vvikte ur 
(speelfilm voor-kinde 
Reisefijhrer Van Car 
co (reisverhalert). — ; 
last - 20 45 Sport ii 
20.55 Journal 3. — 2 
- 21.15 Die Welt im 
— 22.00 De uitvino 
22.45 Kopf um Ko| 
0015 Tips fur Leser. 

FR 1 
9.15 Godsdienstige 
— 12.30 Nieuvws uit 
— 1300 Nieuws. -
pas sérieux (humor) 
kenfilms - 1430Spi 
— 16.00 La chute des 
16.55 Les rendez-vo 
che - 1810 Les a 
Mississippi (tv-film) 
gazine over dierei 
Nieuws - 2035 Cè 
(film) - 22 25 Ja 
2313 Nieuws 

FR 2 
12.45 Nieuws - 13 
lees (f) - 14.20 Di 
des lettres pour les 
— 1512 Des animau 
mes Magazine ove 
1600 Muppets(show 
ours pas comme les 
1730 Majax - 1( 
Martin - 1855Stac 
2000 Nieuws - 20 
frontières — 2205 
Rousseau Ctv-spel) 
Nieuws 

FR 3 
20 00 La grande para 
20.30 Rue des archi 
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(fj. - 19.30 RAI-koncert 
• 20.10 Sanford en zoon (f J. 
5 Spreekuur in de kerk. — 
Duidelijk een geval van 
(tv-speO. - 22.25 't Zand 
22.55 Nieuws. 

ieuws — 18.00 Nieuws. — 
tudio sport 1. - 18.30 Se-
lat — 18.45 Muziek voor 
der. - 1920 Studio sport 2. 
) Humanistisch verbond. — 
ieuws — 20.40 Modern le-
Dk.). _ 21.25 Monty Py-
-lying Circus (f.). — 21.55 
encadabra. — 22.45 

I 
uchanstieviering. — 12.00 
( point (debaü. - 13.00 
, — 13.05 Concertissimo. 
O Calimero. - 14.50 Sissi, 
rice (film). — 16.35 Cirques 
de (Knie). - 17.20 Sport-
n. — 17.25 Images de visa 
monde (Peru). - 18.05 Bel 
'Ostende. - 18.50 Ma sor-
en aimée (fJ. — 1915 An-
oir. — 19.30 Nieuws. — 
Sportweekend. - 20.20 
j public (ballet). - 21.20 
ola OU la conscience humai-
J . — 2325 Nieuws. 

Programmaoverzicht van 
Bek. - 11.00 Europa im 20. 
idert (dok). - 11.40 Monu-
in Duitsland. — 11.45 Kin-

iramma — 12.15 lm Wes-
. neues? — 13.00 Der inter-
e Fruhschoppen: panelge-
- 1 3 4 5 Nieuws. — 14.45 
ial weekoverzicht — 1525 
samen Abenteuer des Her-
in Veen (fJ. - 15.55 Das 

zum Flur. — 18.00 Der 
1 den Bergen (fJ. — 18.45 
raum in (jefahr. — 19.30 
. — 19.33 Die Sportschau. 
5 Wir über uns. - 20.20 
egel — 21.00 Nieuws. — 
Die Bank gewinnt immer 
- 2205 CSegen die Spidre-
-film) - 23.30 Nieuws. — 
Kritik am Sonntagabend. 
- 00 20 Nieuws. 

vJieuws. — 15.40 Danke 
— 1545 Möglch ist alles 
ie). — 17.00 Rundum ein 
lant - 18.00 Nieuws. — 
Die Sport-Reportage. — 
lit de evangelische wereW. 
5 Rauchende Co\ts (f J. — 
Nieuws. — 20.10 Bonner 
<tiven — 20.30 Oregon, de 
staat (reportage). — 21.00 
e Liebe (verhalen). - 22.05 
. - 2220 Der Pate (film). 
Nieuws. 

echs wikte und ein Krümel 
lm voor-kinderen). — 19.30 
hrer Van Canada tot Mexi-
verhalen). - 20.00 Rockpa-
20.45 Sport im Westen. — 
3urnal 3 — 21.00 Nieuws. 
5 Die Welt im Krieg (dok). 
O De uitvindersbeurs. — 
Copf um Kopf (spel). — 
ips fur Leser. 

odsdienstige uitzendingen. 
O Nieuws uit de tv-wereld. 
O Nieuws. — 13.20 C'est 
ieux (humor). — 14.15 Te-
3. — 14.30 Sports première. 
) La chute des aigles (f.). — 
es rendez-vous du diman-
18.10 Les aventuriers du 

ippi (tv-film). - 19.25 Ma-
over dieren. — 20.00 

. — 2035 César et Rosalie 
- 22 25 Jazzfestival. -
lieuws 

lieuws. — 13.20 Têtes brü-
I. — 14.20 Des chiffres et 
res pour les jeunes (spel). 
2 Des animaux et des hom-
/lagazine over dieren. — 
luppets (show). - 16.35Un 
IS comnne les autres (f.) — 
Vlajax — 18.10 Jacques 
- 1855 Stade 2. sport -
lieuws — 20.35 Jeux sans 
es. — 22.05 Jean-Jacques 
au (tv-spel). - 23.15 

a grande parade du jazz. 
lue des archives (dok). 

21.20 Nieuws. - 21.30 De film en 
zijn tijd: de jaren veertig (dok.). — 
22.00 Ciné-regards. - 22.30 Les 
bas-fonds (film). 

LUX. 
13.15 Hei elei, kuck elei. - 16.45 
Un roi a New York (film). - 18.30 
La vie nous entourne (dokJ. — 
19.00 Les sentiers de l'aventure 
(reisverslag). — 19.30 Nieuws. — 
19.33 Ciné-selections. — 20.00 
Treinen in Frankrijk (dokJ. — 21.00 
Liza (film). 

Maandag 
17 SEPTEMBER 

BRT 1 
17.30 Schooltelevisie. — 18.00 Flic, 
de eekhoorn (f J. - 18.05 Heidi (f J. 
— 18.30 Open school. - 19.00 
Doe mee. — 19.30 Kijk uit! — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Micro-macro. — 
20.50 De ceder (fJ. - 21.40 Wik
ken en wegen. — 22.20 Nieuws. — 
22.35 Open school. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Avro aka-
demie. - 19.30 Musica '78. -
20.00 Roots II, de volgende genera
ties (fJ. — 21.35 Nieuws. — 21.55 
Tigris (dokJ. - 22.50 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Zo vader, 
zo zoon (spel). — 19.25 Onkel 
Braesig (vertellingsreeks). — 20.00 
Nieuws. — 20.27 Hé, kijk mij nou 
(f.). - 21.15 James Herriot (fJ. -
22.05 Hier en Nu. - 22.45 Het 
Utrechts byzantijns koor. — 23.10 
Tot besluit (meditatie). — 23.25 
Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. — 17.45 Ri
mes et racontines. — 18.15 La ba-
taille des planètes. — 18.45 Sept 
sur sept — 19.15 Lundi-sports. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Mexkx> gis
teren en eergisteren (dokJ. — 
21.10 Gelukkige verjaardag, me
neer Tolstoi! — 22.10 Nieuws. — 
2225 Moment musical. 

RTB 2 
19.55 Marcel Pagnol (portreO. — 
20.50 Chair de poule (film). 

ARP 
17.10 Nieuws. - 17.15 Schaukel-
stuhl. — 18.00 Die Reisen des Mar
co Polo (tekenfilm). — 18.50 
Nieuws. — 19.00 Das Intermezzo 
bietet an (dok). — 19.30 Tip um 
halb 7. — 19.40 Afrikaanse wilde 
honden (dokO. — 20.15 Regionaal 
magazine. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Der eiserne Gustav (f). — 
22.15 Aktualiteitenprogramma. — 
22.45 Spass beiseite - Herbert 
kommtl (f.). - 23.30 Tagesthemen. 
— 00.00 Jonas, der im Jahr 2000 
fünfundzwanzig Jahre alt sein wird 
(speelfilm). — 1.50 Nieuws. 

ZPF 
18.00 Nieuws. — 18.10 Nieuw land 
voor Florida (dok.). - 19.20 Koe-
niglich Bayerisches Amtsgericht 
(f.). - 20.00 Nieuws - 20.30 Dis
co '79. — 21.15 Aus Forschung 
und Technik. — 22.00 Heute-Jour-
nal. - 22.20 Der Pate (film). - 0.05 
Nieuws. 

ARP 3 
20.45 Journal 3. — 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Opposition in der DDR 
(dok). - 22.00 Momente. - 22.15 
Der innere Verfall (speelfilm). — 
00.00 Nieuws. 

TFJ 
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma. — 13.35 D'hier et d'au-
jourd'hui. — 17.58 Konsumenten-
magazine. — 18.29 Un, rue Sesa
me — 18.57 Echt gebeurde verha
len. — 19.12 Une minute pour les 
femmes. — 19.20 Gewestelijke ak-
tualiteiten. — 19.44 Les inconnus 
de 19 h 45 (spel). - 20.00 Nieuws. 
— 2030 Le grand alibi (film). — 
22.25 Siegmund Freud. - 23.40 
Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courner des té-
lèspectateurs. — 14.00 Damesma
gazine. — 15.05 Une maison dans 

l'ouest (tv-film). — 16.35 Libre par
cours. — 17.20 Fenêtre sur... — 
17.50 Jeugdprogramma. — 18.30 
C'est la vie. — 18.50 Des chiffres 
et des lettres (spel). — 1920 Ge
westelijk nieuws. — 19.45 Top 
Club (show). — 20.00 Nieuws. -
20.35 Aktualiteitenmagazine. — 
21.40 De islam (dok.). - 22.35 Sal-
le des fêtes. — 23.25 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Television 
scolaire. — 19.55 De avonturen 
van Kuifje. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 Le soleil des 
voyous (gangsterfilm). — 22.05 
Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Tekenfilms. — 17 25 Cinq a 
sept agenda. — 17.30 Les lions 
(dokJ. — 18.00 Le coffre-fort. — 
18.03 5 a 7 service. - 18.10 Aktua
liteiten. — 18.20 Damesmagazine. 
— 18.35 Le coff re-fort. - 19.35 
Spelprogramma. —• 19.47 Entre 
chiens et chats. — 19.55 Nieuws. 
- 20.00 L'homme de fer (f). -
21.00 Cinq hommes armès 
(western). 

Dinsdag 
18 september 

BRT 1 
17.30 Schooltelevisie. - 18.00 Flic, 
de eekhoorn (fJ. — 18.05 Sesam
straat — 18.30 Open school. — 
19.00 Muzieksien special. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Leen Persijn in 
koncert — 21.00 Een wereld: vrij
willig - vrijblijvend? Een programma 
over de meer dan 700 Belgische 
ontwikkelingsvrijwilligers. — 21.55 
Jij of wij? (kwis). - 2225 Gastpro-
gramma. Het Humanistisch Ver
bond. — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes. - 20.40 
Potter (f J. - 21.05 De aarde beeft 
(film). 

NEP. 1 
18.00 Prinsjesdag. — 18.30 Sesam
straat. — 18.45 Paspoort. — 18.55 
Nieuws. - 18.59 Ronduit TV. -
20.00 Kennen en kunnen (gezins
programma). — 20.50 Tijdsein. — 
21.24 Ten slotte (meditatie). — 
21.35 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.25 Philips - een on
derneming, de samenleving (dok). 
— 23.45 Nieuws. 

NEP. 2 
12.55 Opening der Statengeneraal. 
- 18.55 Nieuws. - 18.59 Black 
Beauty (f). — 20.00 Nieuws. -
20.27 De bosbewoners (dok.). — 
21.17 Face tot face (fJ. - 22.05 
Vara visie. — 22.55 De vrije ge
dachte. — 23.15 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 17.45 1,2, 
3... Cinema. — 18.15 La bataille des 
planètes (f.). — 18.45 Ma sorcière 
bien aimèe. — 19.15 Antenne-soir. 
- 19.30 Nieuws. - 19.55 LTIe aux 
trente cercueils (f.). — 20.50 Alain 
Colas, de Franse solozeiler (dokJ. 
— 21.40 Nieuws. — 21.55 De rou
tiers (dok.). 

RTB 2 
19.55 Histoire de la musique popu
laire. — 20.45 Tom et Julie (tv-film). 

ARP 
17.10 Nieuws. — 17.15 Wir ziehen 
aufs Land, es wird besser (toneel). 
— 18.00 Immer Kathi (f). - 18.25 
Het houten figuurtje (tv-spel). — 
18.50 Nieuws. - 19.00 Drei im 
Morgenland. — 19.30 Tekenfilm
omnibus. — 19.45 Warburg (dok.). 
— 20.15 Regionaal magazine. — 
20.45 Zwischen Ostsee und Thü-
ringerwald (dokJ. — 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Nonstop Nonsens. — 
22.00 Aktualiteitenmagazine — 
22.45 Kaz & Co (f). - 23.30 Tages
themen. — 00.00 Ustinovs Noten-
wechsel (portreO. — 00.45 Nieuws. 

ZPF 
18.00 Nieuws. — 18.10 Begeleiding 
van gehandicapten (dokJ. — 18.40 
Die Drehscheibe. — 19.20 Die un-
wahrscheinlichen Abenteuer des 
Lemi Gulliver (f.) - 19.45 Oskar, 
die Supermaus (f.). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Super Stunt - die 
Draufganger vom Dienst (Stunt-
film). — 22.00 Heute-journal. -
22.20 Der Pate (film). - 0.10 
Nieuws. 

P. 3 
20.00 Nieuws uit het buitenland. — 
20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
- 21.15 Schauplatz. - 22.15 Part
nerschap en relaties (dokJ. — 
23.00 Experten antwoorden. — 
23.30 Let's Swing (Jazz). - 00.00 
Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.45 Le regard 
des femmes. — 18.00 Konsumen-
tenmagazine. — 19.29 Un, rue Se
same. — 18.57 Echt gebeurde ver
halen. — 19.12 Damesmagazine. 
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.44 Les inconnus de 19 h. 45 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Commissaire Moulin (f). — 22.15 
Clès pour demain. — 22.55 
Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courrier des te-
lespectateurs. — 15.03 Dröles de 
dames (fJ. — 15.55 Voyage en 
Ouzbekistan. — 17.20 Fenètre 
sur... - 17.50 Récré A2. - 18.30 
C'est la vie. — 18.50 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Top club 
- 20.00 Nieuws. - 20.35 L'affaire 
Matteotti (film). - 23.30 Nieuws. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstront 24-26 
Tel 054/331 05 

PVBA 
AALST 

Lnnge Zoiitstr 30 29-33 36-38' 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en w.indelwngens - bedjes en wieyen -
stoelen en looprekken - schoniniels • k.unerversicringen - wnst.ifels 

en wnskussens - kinderklediiKj 

SPORTARTIKELEN ollerlei - turnkledii - ruiteinitriistingen - jjing-
|)ongl.ifels - badkleding en nlle toebehoorten - lol- en ijsschnotseii -

knnipingnrtikelen - tiirngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merk.utikelen nutobonen -
elekir tremen der beste merken - auto» - go-c.\rts - tr.Tktoren - jjop-
pen - |)0|)i)enw,igens en wiegjes - b reien - Icsben.i.nrs - borden -
fietsjes - ulle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden • tuinmeubelen • tuinschomniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

F. 3 
19.10 Nieuws. - 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19 40 Regionale 
televisie. — 19.55 De avonturen 
van Kuifje. - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). — 20.30 Les massa-
creurs du Kansas (film). — 21.50 
Nieuws. 

LUX. 
- 18.10 Aktualiteiten. — 18.20 Da
mesmagazine. — 18.35 Le coff re-
fort — 19.00 Nieuws. — 19.30 
Spelprogramma. — 19.47 Entre 
chiens et chats. — 19.55 Nieuws. 
— 20.00 Voyage au fond des mers 
(dok). - 21.00 O.K. Patron (film). 

Woensdag 
19 SEPTEMBER 

BRT 1 
15.25 Wielrennen. Parijs-Brussel. — 
17.00 Tip-Top. - 18.45 Flic, de eek
hoorn (f) - 18.50 Projekt Ufo (f). -
19.45 Nieuws. - 20.15 Maak het 
maar waar (f). — 2040 De man die 
niet zou sterven (dok) — 21.05 Spel 
zonder grenzen. — 22.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 De geest van de bijenkorf (film). 

NEP 1 
18.30 Sesamstraat — 18.50 Toeristi
sche tips. — 18.55 Nieuws. — 18.59 
Van gewest tot gewest. — 20.05 Glit
tering prizes (f). — 21.20 Politieke par
tijen. - 21.37 Nieuws. - 21 55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Studio sport 
— 22.50 Humanistisch verbond. — 
23.25 Nieuws. 

— Rue Haute, psychologisch drama 
waarin een student een oude geeste
lijk gestoorde volksvrouw ontmoet. 
Met o a Annie Cordy. Vnjdag 14 sep
tember om 22 u. op RTB-1. 

NEP 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Kinderen wer
ken ook. — 19.25 Kenmerk. - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Socutera. - 20.32 
Countdown (pop). — 21.05 Leven op 
Mars? (dok). — 21.25 De omega man 
(film). - 22.55 Agenda. - 23.05 
Nieuws. 

RTB 1 
15.15 Schooltelevisie. — 17.00 Feu 
vert. - 18.40 Barbapapa. - 18.45 La 
pensee et les hommes. — 19.15 An
tenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 20.00 
Los Angeles, les années '30 (f). — 
20.50 Tekenfilm. - 21.05 Jeux sans 
frontières. — 22.30 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Teleretro. - 21.30 Chapeau 
melon et bottes de cuir (f). 

ARP 
18.50 Nieuws. - 19.00 Die Onedin-li-
"nie (f). — 19.30 Was gibt's Neues? — 
19.40 Die onedin-linie (f). - 20.15 Re
gionaal magazine. — 20.45 Het zigeu
nerorkest Reinhardt. — 21.00 Nieuws. 
— 21.05 Unabhangig und nur dem 
Gesetz unterworfen (TV-spel). — 
22 45 Kultureel magazine. - 2315 Ta
gesthemen — 23.30 Voetbal. — 1.00 
Nieuws. 

ZPF 
17.20 Trickbonbons. - 17.35 Flipper 
(f). - 18.00. - 18.10 Flambards (f) 
— 18.40 Die Drehscheibe. — 19.20 
Früh übt sich.. (folklore). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 In besseren Kreisen 
(f). - 21 15 Bilanz. - 22.00 Heute-
journal. - 2220 Der Pate (film). -
0.10 Nieuws. 

P 3 
20.00 Tier-report. — 2045 Journal 3. 
— 21 00 Nieuws — 21.15 Mittwochs 
in... - 22.45 Dreizack (O. - 23.05 
Noch einmal mit Gefuhl (film). — 
00.35 Nieuws. 

F 1 
13.00 Nieuws. — 13.37 Les visiteurs 
du mercredi. — 17.55 Sur deux roues. 
— 18.00 Konsumentenmagazine. — 
18.29 Un, rue Sesame. - 18.57 Echt 
gebeurde verhalen. — 19.12 Dames
magazine. — 19.20 Gewestelijke ak
tualiteiten. — 19.44 Les inconnus de 
19.45 (spel). - 20.03 Nieuws. -
20.35 Le baiser au lepreux. - 22.10 
L'avortement une loi en sursis 

A 2 
12 45 Nieuws. — 13 35 Regionaal ma
gazine — 13.50 Courrier des télé-
spectateurs. — 14.00 Damesmagazi
ne - 15.03 Le magicien (O. - 16.10 
Recre A 2. - 18.10 On we go. — 
18.30 C'est la vie. - 18.55 Voetbal. -
20.55 Nieuws. — 21 10 Michel Sardou 
(show) - 22 10 La vie a vif (dok). — 

F 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijke 
aktiviteiten. — 19.40 Television régio
nale. — 19 55 De avonturen van Kuif
je — 20.00 Les jeux de 20 heures. — 
2030 Rio Bravo - 22.45 Nieuws. 

LUX. 

13 SEPTEMBER 1979 

12.00 La bonne Franquette. — 16.00 
L'ecole buissonnière. — 17 00 La 
course autour du monde — 18.00 
Spelprogramma. — 18 05 De nos clo-
chers. — 1820 Damesmagazine — 
18.35 Spelprogramma — 19.00 
Nieuws. — 19 30 Spelprogramma. — 
19.47 Entre chiens et chats — 19.55 
Nieuws. - 20.00 Hit-parade. - 21.00 
Made in Paris (film). 

WIJ up 
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„Fijnproeven in België", 
een boeic om van te smullen 
Bij de Antwerpse uitgeverij 
Esco Books (een zusterbe
drijf van de genoegzaam be
kende Fotogravure De 
Schutter) verscheen onlangs 
een prestigieus opgevat en 
uitgevoerd boek over de 
gastronomie In België. Dit lij
vige (300 pagina's) naslag
werk komt om meer dan één 
reden op z'n tijd. Niet alleen 
bestond een dergelijk kom
pleet overzicht van onze na
tionale culinaire kunsten tot 
dusver niet, maar daarenbo
ven heeft onze gastronomie 
stilaan de internationale 
faam verworven waarop ze 
recht heeft. Want inderdaad 
de «Franse keuken» heeft 
misschien meer naam en 
faam dan de onze, op het ge
bied van streekgerechten 
zijn we — zij het op een klei
nere schaal — beslist even
waardig aan onze zuiderbu
ren. Trouwens, ook in de Mi-
chelin- en Gault Millau-gid-
sen krijgen onze chefs 
steeds meer sterren en «toc-
ques». 

Een bordvol moois 

Wat in «Fijnproeven in Belgiè» 
meteen opvalt is de voorstreffelij-
ke verzorging van het boek: pret
tige, luchtige bladspiegel, royale 
karakters, overvloedig en typisch 
illustratiemateriaal, magistraal 
mooie kleurfoto's (al kenden we 

die van de streekgerechten al 
van eerder). Wat de teksten be
treft is de geschiedenis van de 
gastronomie, zoals die door so
cioloog Léo Moulin geschetst 
wordt, een klem meesterwerkje 
— geestig geschreven en uitvoe
rig gedokumenteerd. Vooral de 
verzamelde menu-kaarten «van 
toen» geven een bijna hallucinant, 
maar des te smakelijker beeld 
van de feestelijke eetgewoonten 
van onze voorzaten. Natuurlijk 
betreft de tekst voornamelijk de 
materiele kant van de zaak, maar 
toch gaat de auteur ook de eko-
nomische, folklonstische en kultu-
rele aspekten van de gastrono
mie niet uit de weg. Ondanks de 
«zware kost» van deze bijdrage 
blijft het geheel een gemakkelijke 
te «verteren» brok, dank zij de 
met veel anekdotes en talrijke 
historische feiten gestoffeerde 
benadering. 

Het hoofdstukje dat Robert Gof-
fard over wijn bij elkaar «brouw
de» IS minder boeiend. Een vrij 
steriotiep verhaal dat we elders 
duidelijker en beter lezen. Voor 
beide hoofdstukken geldt alles
zins wel een proficiat voor de 
goede Nederlandse vertaling van 
Leentje Vandemeulebroecke. Zij 
is er prachtig in geslaagd om de 
zgz. «onvermijdelijk franstalige 
terminologie» om te zetten in een 
eenvoudig, duidelijk en mooi klin
kend Nederlands dat de «smaak» 
van de spijskaart niet bederft — 
integendeel. Een goede tip dus 
voor onze restauranthouders. 
De «grosse piece» van «Fijnproe
ven in België» wordt gevormd 

door een beschrijving van 30 Bel
gische restaurants, oordeelkun
dig geselekteerd in de beide 
landsdelen. We gaan hier niet vit
ten over de vraag of deze keuze 
in alles even verantwoord is, de 
«grote coryfeeën» van onze na
tionale pollepelkunst zitten erbij 
en elke auteur heeft het recht 
zo'n keuze zijn persoonlijke stem
pel te geven. Wat ons wél stoor
de is de te zwaar op de handse 
benadering van Soir-journalist 
Léon Leonard. Zijn stijl is te 
stroef, te gezwollen en te overda
dig ingesaust met niets ter zake 
doende hoera's waar niemand 
wat aan heeft, de lezer niet, de 
chefs evenmin. Deze ouderwetse 
en opgeschroefde aanpak is 'n le
vensechte schoonheidsvlek op 
deze anderzijds zo overtuigende 
publikatie. Wat daarbij eveneens 
nogal dubieus overkomt is de lijst 
van «enkele specialiteiten van het 
huis» die op elk behandeld restau
rant volgt... en blijkt te bestaan uit 
een nauwelijks ingekorte versie 
van de «kaart». Steeds zowat 
twintig tot dertig «specialiteiten», 
dat is zelfs voor een «gourmand» 
van het goede te veel. Waar we 
wel genoegen aan beleefden zijn 
de recepten die een aantal chefs 
in het boek uit de doeken doen 
(waarom deed b.v. Pierre Wij-
nants van de driemaal besterde 
Comme chez Soi daar niet aan 
mee?). Ook die recepten maakt 
«Fijnproeven in België» tot een 
waardevol dokument, voor de 
doe-het-zelver deze maal. Nog 'n 
schoonheidsfoutje zijn de foto's 
of de tekeningen die sommige 
van de restaurants vergezellen. 

Dit is witioof op z'n Ternats. 

Neem b.v. de Bellefleur, da's mooi 
en uitnodigend... maar de Aquilon 
daarnaast, om maar beter z'n bo
terhammen in het tramhokje op 
te eten. Natuurlijk zit de niet altijd 
even «estetische smaak» van 
sommige chefs hier voor veel tus
sen. Maar het blijft wel jammer. 

«Fijnproeven in België» kost 1.500 
frank, da's niet niks... maar voor 

die prijs komt u in de dertig gese-
lekteerde restaurants nauwelijks 
per persoon terecht Hoe ook, dit 
vrij unieke b)oek is z'n prijs waard. 

Nic van Bruggen 

— Fijnproeven in België, 304 biz., 
30 X 22 cm. gebonden en geplastificeerd, 
68 kleurillustraties + vele zwart/wit, 1.500 
frank (BTW inbegrepen), Esco pvba. Lan
ge Brilstraat 11, Antwerpen. 

Dames en heren met muziek van v • 
I I I 

Na haar prachtplaatje met twee 
Dylan-covers in het Engels die 
het spijtig genoeg toch met zo 

goed deed, is Ann Christy terug 
met een Nederlandstalig singeltje, 
en «Als je wil zal ik blijven» is een 

RICKIE LEE JONES 

gezellige meestamper waarop 
het publiek bij haar talrijke optre
dens haar ongetwijfeld zal terug
roepen. Ommekantje «Die pijn 
vanbinnen» (4C006-23869) heeft 
tekstueel en muzikaal iets van 
haar «Vreemde man» maar lijkt 
meer geschikt als elpeemateriaal 
omwille van de niet zo in het oor 
en in de mond liggende melodie. 
Eveneens op IBC een nieuwe Mi-
cha Mara met twee nummertjes 
van een zekere Lolandson dat in 
samenwerking met huisvedette 
Raymond van het Groenewoud 
meer de discotoer op wil. Omme-
kant «Vakantie» stelde ze tijdens 
haar prezentatie-uurtjes op zon
dagnamiddag reeds voor en is 
een gezellige reggae-achtige 
meezinger die Micha uit de teleur
stelling weg in een zonniger dag
licht moet stellen. 

De dames blijven eerst aan het 
woord, en Rickie Lee Jones zal 
voor velen geen ongekende 
meer zijn daar deze zomermaan
den het singeltje «Chuck E. is in 
love» op de gewestelijke zenders 
tot een minihit is grijsgedraaid. 
Een stevig nummertje van hoog
staand peil dat meteen ook een 
waardige introduktie was van een 
zangeres en komponiste die met 
deze eerste elpee reeds gerust 
naast een Carole King mag staan, 
en een beloftevolle toekomst 
voor ogen heeft. Haar muziek 
gaat lichtjes de jazzy-richting uit 
zoals ook een Janis lan soms 
pleegt maar Rickie Lee zorgt er
voor met in een schuifje te wor
den geschoven van den beginne 

af. Nummers als «Easy money», 
«The last chance Texaco» of nog 
het bluesy getinte «Weasel» en 
het fijne «After hours» om af te 
sluiten geven een overduidelijk 
beeld van iemand die door heeft 
wat betekent tekst en muziek tot 
een klankgeheel, te brengen. Een 

Vlaamse pop 
samen in 
«Be Bop» 

Vier popgroepen van bij ons 
hebben de handen in elkaar ge
slagen om samen een aantal 
festivals en optredens te ver
zorgen. Het zijn Bread and But
ter, Humdrum, de Jests en de 
Leuvense Smalle Wikke. De 
eerste voorstelling gaat door 
volgende zaterdag (15 septem
ber) in het Centrum Roxy te 
Wijgmaal bij Leuven, vanaf 14 u. 

welkome ontdekking! (WEA -
W.B K56628). 

RICK TUBBAX EN DE 
TAXIS 

Jongens van bij ons, uit de omge
ving van Leuven, en in het goede 
spoor van Big Bill Krakkebaas op 
hun beurt met een eerste plaat
opname. Een zelfgeproduceerde 
singel die nauw aansluit bij de be

tere «New wave»- klanken en El-
vis Costello's recente werk 
Voorkantje «When the weekend 
comes» wordt ongetwijfeld dé 
meestamper op de talrijke stu-
dentenfuiven van het komende 
winter. Ook op de planken be
wees de groep uit het goede hout 
gesneden te zijn om stijlvol het 
nieuwe seizoen in te spelen. Dus 

uitkijken geblazen. 

«THAT SUMMER. 

Om de zeventigerjaren en haar 
muziek zowat af te sluiten is ook 
een elpee uit die een vrij goed 
overzicht geeft van wat de «Nieu
we Lichting» van de laatste paar 
jaar op muzikaal vlak bracht. Aris
ta bracht een verantwoord geko
zen reeks uit het beste wat de 
nieuwere stijl te bieden heeft se
dert begin '77. Met onder meer 
het steengoede «Chelsea» en 
«Detectives» van voornoemde 
Costello, «She's so modern» van 
momenteel nummer I-groep in En
geland Boomtown Rats, het stevi
ge Bruce Springsteen-nummer 
«Because the night» door dichte
res Patti Smith en haar groep 
Mink Deville, en verder nummers 
van onder meer de Only Ones 
Wreckless Ene, Eddie & de Hol 
Rods, twee maal lan Dury, de Un
dertones en de Ramones. Be
stemd vooral als eerste kennis
making met de nieuwere pop. Er 
meteen een uitstekende verza-
melplaat van stevige hitsingels 
van vorige zomers. 

Sergiui 
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Autobiografie Bertrand Russell 
Bij de uitgeverij De Bezige Bij 
verschenen onlangs delen I en II 
van de autobiografie van Ber
trand Russell, de befaamde Brit
se fi losoof. Naar Russell werd 
het gefingeerd tribunaal ge
noemd, dat op regelmatige t i jd
stippen landen, organizaties en 
personen daagt, om hen al dan 
niet te veroordelen wegens 
schending van de rechten van de 
mens. Dit is geheel in harmonie 
met Russells ideaal, dat zich 
vooral bewoog in de richting van 
de vooruitgang, in de richting van 
het pacifisme, humanisme en 
rechtvaardigheid. Hoewel een 
gevoelsmens, was Russell een 
nuchter wetenschapsman, wat 
bli jkt uit zijn groot werk «The 
principles op Mathematics» 
(1903) en «Principia Mathemati
ca» in samenwerking met A.N. 
Whitehead. In deze werken poogt 
Russell de nauwe banden aan te 
duiden tussen de exacte weten
schappen en de fi losofie. Aan het 
schri jven ervan wi jdde hij er als 
nauwgezet wetenschapsman ja
ren aan. 

Russell is zijn hele leven (18 mei 
1872, 2 februari 1970) trouw ge
bleven aan zijn vredesideaal. In het 
begin v\/as dit nogal een naïeve be
lijdenis, wat hem in 1914 maar al te 
duidelijk werd, dat het pacifisme 
goed was voor vredestijd, maar 
niet voor oorlogstijd. Tot zijn diepe 
ontgoocheling zag Russell bijna al 
zijn vrienden pacifisten naar de 
«oorlogspartij» overlopen, onder 
het vaandel van een weergevon
den patriotisme. In «Trenches» van 
John Ellis (1) beschrijft deze au
teur een gelijkaardige evolutie bij 
de niet-intellektuelen, bij het gewo
ne volk, dat de tienduizenden ge
sneuvelden zou leveren in «Flan
ders fields», in de hekatomben van 
leper, Passendale, enz. Zonder 
veel hoerageschreeuw werd het 
merendeel van de Britse soldaten 
zich ervan bewust dat ze «hun va
derlandse plicht deden» en zich 
moesten verzoenen met de quasi-
zekerheid van te sneuvelen, voor
al na de eerste, moorddadige kon-
frontatie met de soldaten van «the 
Kaiser». Aan dit zelfde IJzerfront 
zouden nochtans de Britse en 
Duitse soldaten bij een spontaan 
staakt het vuren en verbroederen 
rond Kerstmis 1915 en 1917 vast
stellen, dat «de vijand nog zo 
kwaad met was» en «feitelijk maar 
mensen waren zoals zijzelf, met 
een familie, een vrouw en kinde
ren». Dat deze uiting van mense
lijkheid (overigens streng onder
drukt door de geschrokken leger
leidingen) Russell in zijn wanhoop 
enigszins troostte hoeft geen na
der betoog. 

Het eerste deel van de autobiogra
fie bestrijkt de jaren tussen 1872 
en 1914 Zowat de belle époque 
dus. In een proloog noemt Russell 
de dne passies op die zijn leven 
hebben beheerst: het verlangen 
naar liefde, de dorst naar kennis 
en ondraaglijk mededogen met 
het lijden van de mensheid. 

Russells ouders, lord en lady Am-
berley, waren even radikaal in hun 
opvattingen, zodat het radikalisme 
van hun zoon niet verbaast. Deze 
had bovendien nog het voordeel, 
gefortuneerd te zijn en geen finan
ciële zorgen te kennen, zodat hij 
zich volledig kon wijden aan zijn 
studie, al gaf hij wel kollege aan de 
Britse universiteiten en te Harvard 
(USA). 

Russell geeft in zijn biografie veel 
kleine gebeurtenissen weer, die 
veelal niet zo belangrijk zijn. Dat 

komt ook tot uiting bij de brieven, 
die hij na elk hoofdstuk publiceert. 

De auteur gaat intussen het op
roepen van zijn intiem leven niet 
uit de weg. Deze rusteloze geest 
heeft zeer nauwe relaties gehad 
met verscheidene vrouwen en 
brak na dertien jaar huwelijk met 
zijn echgenote, einde van een 
langdurend proces en geenszins 
het gevolg van zijn verhouding 
met lady Otolline Morell, verhou
ding die ook maar enkele jaren 
zou duren. Een andere belangrijke 
relatie die tot vriendschap zou 
groeien was deze met de schrijver 
Joseph Conrad, een Poolse inwij-
keling, die een bijna religieus ge
volg van bewondering had voor 
zijn tweede vaderland, Engeland 
en een even grote afkeer voor 
Rusland, zowel het tsanstische als 
het kommunistische. Deze haat 
ging zo ver, dat Conrad «zichzelf 
niet toestond bewondering voor 
Dostojevski en Tolstoi te koeste
ren». Conrad was overigens niet 
het enige excentriek personage 
dat Russells levenspad zou krui
sen. 

Deze memoires lezen zeer vlot. 
W e volgen de auteur in zijn esca
pade in de partijpolitiek, waar hij 
zich vruchteloos in 1910 zou mili-
teren voor een zetel bij de libera
len in het Lagerhuis. Zijn beschrij
ving van de kiescampagne is kos
telijk. Russell zou trouwens via dit 
partijpolitiek intermezzo ervaren, 
dat het merendeel van de Engelse 
vrouwen tegen de emancipatie ge
kant was, weeral zo een typisch 
Britse tegenstrijdige reflex. Zijn 
steun aan de suffragettes be
kwam hem in elk geval slecht, wat 
hem niet zou beletten, verder voor 
de ontvoogding van Eva, zelfs te
gen haar zin, te ijveren. Deze kop

pigheid en vasthoudendheid zijn 
typische karaktertrekken van de 
beroemde Britse kultuurfilosoof. 
Deze autobiografie brengt ons 
heel dicht bij de mens Russell, die 
zelfs niet blind wil zijn voor de ei
gen fouten en vergissingen. Zijn 
werk getuigt van een grote zelfze
kerheid na een betrekkelijk korte 
periode van pijnigende twijfel. Hij 
ontleedt ook op levendige wijze 
de periode van glashelder denken 
(waardoor zijn werk over de rela
tie wijsbegeerte-exacte weten

schap een nog overtuigender ka
rakter verkreeg) dat even onver
wacht eindigde als dat het te 
voorschijn kwam. 

Een van de oorzaken van Russells 
overtuigingskracht was het feit dat 
hij zelf een rotsvast geloof had in 
de stellingen die hij verkondigde. 
Een ander kenmerk van deze fas
cinerende figuur IS het feit dat hij 
door zijn eigen evolutie a.h.w. tot 
de avant-garde bleef behoren, on
danks het feit dat hij een zeer 
hoge leeftijd haalde (98 jaar). Een 

andere «charme» van deze schrij
ver is zijn bevattelijke taal, wars 
van geleerddoenerij en pedante-
righeid, zodat ook de niet ge
schoolde doch in geschiedenis en 
haar personages belangstellenden 
aan hun trekken komen, (sw) 

(1) John Ellis, «Deep in the heil - Life 
in the tranches 1914-1918» - Fontena 
Coll ins. 

Bertrand Russell - Autobiografie Deel I -
296 biz. Register inbegrepen. Nederlandse 
vertaling door M. en L Coutinho - Uitgeverif 
De Bezige Bij. Amsterdam. 

Europees poëziefestival trekt grote pennen 
Onder het motto «de dichter 
in zijn landschap» gaat op 28, 
29 en 30 september a.s. te 
Leuven het Europees poëzie
festival door. 

Organizator is de groep «Leu
vense schrijversaktie», het 
voorzit terschap berust bij 
Emma Vorlat, het a lgemeen 

sekretariaat bij Eugene van It-
terbeek, geen onbekende 
voor de «WIJ»-lezers. 

W i e wil inschrijven voor deze 
grootse manifestatie richt 
zich tot het Algemeen Kon-
gressekretariaat Rerum No-
varumlaan 34 te 3200 Kessel-
Lo (016-25.47.88). 

EUROPEES POËZIEFESTIVAL 
DE DICHTER IN ZIJN LANDSCHAP 

Hier het rijkgevuld program
ma: 

Vri jdag 28 sepL 
15 u.: Onthaal van de deelnemers. 
(Salon Georges, Hogeschool
plein). 

19 u. 30: Ontvangst door de Uni
versiteit ter ere van de buitenland
se gasten (Faculty Club, Groot Be
gijnhof, 14) 

Zaterdag 29 sept. 

9 u. 45: Muzikale ouverture: «son-
neries» voor koperinstrumenten. 

10 u : Openingszitting (Grote Aula, 
Hogeschoolplein): Toespraak 
door Emma Vorlat (Univ. Leuven); 
Voorstelling van de Europese 
Dichtbundel: «De taal is mijn land
schap» door Eugene Van Itter-
beek; Lezingen: Italië: Ugo Fasolo, 
Groot-Brittannië. Roger 
McGough, Nederland J Bernlef, 
België (Vlaanderen). Karel Jonck-
heere, (Wallonië): Jacques Izoard, 
Frankrijk. Pierre Torreilles. 

15 u.: Europees poèzieprogramma 
- Deel I: België (Vlaanderen): Ro
land Jooris, Enk Van Ruysbeek, 
Karel Jonckheere, Hubert Van 
Herreweghen, Lucienne Stas-
saert, (Wallonië): Liliane Wouters, 
Henri Cornelus, William Cliff, Jac
ques Izoard, Conrad Detrez; De
nemarken: Thorkild Björnvig, Inger 
Christensen, Duitse Bondsrepu
bliek- Ludwig Fels, Helga Novak; 
Spanje: Josep Maria Llompart 
(Mallorca), Frankrijk: Alain Bos
quet, Pierre Torreilles; Groot-Brit
tannië: Roger McGough, Peter 
Porter 

16u. 30: Free Podium. 

17u. 30: Literaire wandeling door 
de stad. 

20 u. 30: Poëzie en muziek: mu
ziek geïnspireerd door dichters 
Het Brussels Kamerorkest, onder 
leiding van Arie van Lysebeth, 
voert muziek uit van Witold Luto-
slawski, Maurice Ravel, Gabriel 
Fauré, Benjamin Britten en André 
Laporte. 

Zondag 30 sept. 

11 u.: Nederlands poëzieprogram-
ma: «Het kind van de rekening» 
(Gotische zaal van het stadhuis) 
12u.: Receptie aangeboden door 
het stadsbestuur van Leuven 
(Stadhuis). 

15 u.: Europees poèzieprogramma 
- Deel II: Italië: Ugo Fasolo, Elio Fi-
lippo Accrocca, Giovanni Cristini, 
Mimmo Morina; Luxemburg: Ro
bert Schaack, Henri Blaise; Neder
land: J. Bernlef, Gerrit Kouwenaar, 
Rutger Kopland, Jan Wybenga 
(Friesland), C. Buddingh; Portugal: 
Ana Hatherly, Pedro Tamen. 

16 u.: slotzitting en toekenning van 
de Poezieprijzen van het Euro
pees Poëziefestival; Toespraak 
door Karel Anthierens; Slottoe
spraak door Hendrik Brugmans, 
ererektor Europa College en voor
zitter van de Culturele Commissie 
van de Europese Kulturele Stich
ting: «Dichters: hart en geweten» 
19u. 30: Slotmaaltijd. 
Deelnameprijs: 600 fr. (poëziebun
del inbegrepen), 100 fr. voor jon
geren beneden de 25 jaar. 750 
voor deelname aan het slotbanket 
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Voetbal 
en televisie 
Woensdag eerstkomend is 
het weer zover. De Europese 
bekerkompetities 79-'80 
schieten dan op gang. Beer
schot—Rijeka. Servette —Be-
veren. Dundee —Anderlecht. 
Glentoran —Standard De te
levisiekijker zal er weer wel 
bij varen. Hij stoort zich al 
lang niet meer aan de ontken
ning van berichten omtrent de 
uitzending — rechtstreeks of 
in uitgesteld relais — van (en
kele van) bedoelde wedstrij
den. 

De zaken liggen in feite een
voudig. Een televisiestation 
dat zichzelf respekteert kan 
het zich (nog niet) veroorlo
ven voorbij te gaan aan het 
Europacupgebeuren De 
klubs worden bijgevolg bena
derd. Deze kunnen op hun 

beurt de televisie niet nege
ren Zi j zouden direkt last krij
gen met hun sponsors en.„ ad
verteerders. Want er bestaat 
geen geschikter oord om 
sluikreklame te bedrijven dan 
een voetbalveld 

Er worden aan die noodgedwon
gen samenwerking weliswaar nog 
enkele «voorwaarden» vastgekop
peld De klubs houden eraan vast 
dat de televisie de voetbaluitzen
dingen met vooraf aankondigt De 
tijd dat de massa storm liep wan
neer er Europees werd gevoet
bald, behoort immers al lang tot 
het verleden Officieel heet het dat 
de televisie schuld heeft aan die 
teruggang in de belangstelling Wij 
hechten daar met het minste ge
loof aan Integendeel De televisie 
heeft het sukses (aanvankelijk 
sportief, nu vooral commercieel) 
van dat «soort» voetbal in de hand 
gewerkt 

•WJCCs-^CCWMNWS 

In Nederland is men aan de gunsti
ge wisselwerking van voetbal en 
televisie in de voorbije maanden 
openlijk gaan twijfelen De KNVB 

wilde namelijk «veel meer» gul
dens voor de beeldverslaggeving 
van het nationale kompetitiege-
beuren Er werd zelfs aan toege-

Alternatieve sporten 

Rekreatiesport nog 
«onderontwikkeld» 

Itijd 

Vlamingen zijn iportliefhebbers 
maar geen sportbeoefenaars. 
Van deze wijsheid wordt de 
waarnemer snel doordrongen 
wanneer hij de gedragingen 
van de doorsnee inwoner van 
dit land analyzeert Belgen 
lopen te hoop rond een 
voetbalveld. Zij vormen een 
levend lint langs wegen waarop 
wielerwedstrijden worden 
georganizeerd Maar zij laten 
zich slechts moeizaam tot 
aktieve sportbeoefening 
verleiden De oorzaken van dit 
verschijnsel kunnen 
gemakkelijk worden 
achterhaald. 

Noch opleiding, 
noch traditie 
In zijn boek «De Vlaamse wieler-
koningen» stelt Joris Jacobs «En 
sport bedrijven was aanvankelijk 
het voorrecht van de gegoede 
klasse Het was een uiterlijk teken 
van welstand» Dit inzicht ligt aan 
de basis van de huidige situatie, 
lees mentaliteit Belgen hebben 
geen traditie van sportbeoefening 
Evenmin is hun opleiding van kind 
tot volwassene erop voorzien op 
dit vlak enige behoeften te schep
pen Integendeel Onlangs nog be
handelden WIJ op deze bladzijden 
de interpellatie van Jan Caudron in 
de kultuurraad omtrent het aantal 
lesuren lichamelijke opvoeding op 
school De geplande, of althans 
overwogen, inkrimping van dit 
ovengens al bijzonder schaars 
aantal lesuren bewees andermaal 
de totale miskenning van ds li-
chaamskultuur in ons oplei-
dingssysteem Sport, en wat daar
onder verstaan wordt, krijgt nog 
steeds geen plaats in onze opvoe

ding Het kan dan ook geen toeval 
heten dat bijvoorbeeld de Belgi
sche soldaat fysiek als een der 
zwaksten van West-Europa be
kend staat 
In de voorbije tien jaar hebben di
verse kultuurministers «gepoogd» 
de inzichten en gewoonten desbe
treffend te wijzigen Maar die po
gingen waren nooit gebaseerd op 
sociologische studies of objektie-
ve onderzoeken omtrent de reële 
behoeften van de bevolking Om 
het scherp te stellen de over
heidsbemoeiing met de sport was 
vnjwel steeds elektoraal geïnspi
reerd 
Dit gold en geldt evenzeer de 
overheidssteun (subsidies) aan de 
diverse sportbonden of verenigin
gen (hoe verdacht klem ook ) als 
de subsidienng van de bouw van 
zwembaden en sporthallen De lo-
gika bij de inplanting van deze was 
en IS meestal ver, heel ver, te zoe
ken De exploitatiecijfers van de 
meeste zwembaden wijzen op 
een duidelijk verlies Met de sport
hallen, het jongste prestige-objekt 
van stemgijle burgemeesters, zal 
het wel dezelfde weg opgaan Nog 
afgezien van de aanwending van 
deze Voor de rekreatiesporters, 
in dit land altijd al stiefmoederlijk 
bedeeld, zijn in de sporthallen wei
nig mogelijkheden weggelegd De 
mooiste uren worden «afgehuurd» 
door sportklubs die in kompetitie-
verband uitkomen 
Voor de familievader die eens een 
balletje wil gooien of trappen biedt 
de sporthal geen oplossing Die 
man blijft op zichzelf aangewezen 
Voor zover hij daartoe al enige be
hoefte voelt Want aan desbetref
fende behoeftenkreatie heeft men 
nog maar weinig gedacht De tnm-

woede van voor enkele jaren is af
gekoeld De gezinskilometer is ei
genlijk voltooid verleden tijd Er 
worden wel wandeltochten geor
ganizeerd Maar het organizato-
risch element blijft ook in de sek-
tor van de rekreatiesport te na
drukkelijk primeren Te weinig Vla
mingen voelen zich aangetrokken 
om in eigen familieverband sport, 
zonder een doorslaggevend kom-
petitief element, te beoefenen Er 
bestaat desbetreffend niet de mi-
niste traditie bij ons volk De 
schoolse opleiding legt er met de 
minste basis voor En de vreugde 
van de enkeling biedt weinig elek-
torale uitzichten aan de macht
hebbers Daarom zal het nog wel 
een tijdje duren eer de Vlamingen 
als een aktief sportvolk zullen kun
nen worden bestempeld 

Alternatief 
Meer, de Vlamingen hebben enige 
opvattingen over het begrip sport 
Niet erkel kunnen zij spott met 
loskoppelen van het kompetitieve 
element, binnen deze begrenzing 
oriënteren zij zich ook nog op 
hooguit enkele sporttakken Voet
bal en wielrennen Daarmee is 
veel, zoniet alles gezegd In aan
zienlijk mindere mate bestaat er 
ook in hoofdzaak passieve belang
stelling voor atletiek, basket, paar
densport en gemotorizeerde 
sporten Dit blijkt duideijk uit de 
kijkcijfers van de sportprogram
ma's op de televisie Van enig be
grip voor alternatieve sportbeoe
fening IS duidelijk geen sprake 
Momenteel bleeft een sport een 
werkelijke «boom» tennis De Vla
mingen beginnen de racket te ont
dekken 
Daarbij stopt het Ook het wieler-

toerisme floreert Maar het kom
petitieve element wordt hierbij al
maar belangrijker De wandelaars 
blijven zeldzaam Een tocht door 
bijvoorbeeld de Hoge Venen lokt 
nog steeds veel te weinig (jonge) 
mensen Om maar met te spreken 
over de watersporten 

Hoeveel Vlamingen zaten ooit in 
een kano of roeiboot"? Wij zouden 
de lijst lang kunnen maken Maar 
dit heeft in feite weinig zin Belang
rijker dan de naam van de sport is 
de mentaliteit die erachter schuilt 
Het ervaren van de noodzaak 
door lichaamsbeweging bij te dra
gen tot de harmonische ontwikke
ling van de menselijke persoonlijk
heid Maar het is maar al te duide
lijk dat WIJ een land van voetbal
lers, wielrenners en duivenmel
kers zullen blijven zolang men met 
van aan de basis (de lagere school 
dus) aan behoeftenkreatie begint 
te denken Want ook sporten 
moet men «leren» 

Voor dit laatste bieden vakanties 
uiteraard ruime mogelijkheden 
WIJ menen dat de Club Mediterra-
nee de eerste was die de sportbe
oefening aan het vakantiebedrijf 
vastkoppelde Nadien volgden vnj
wel al de anderen, zij het in minde
re mate De initiatie in sporttakken 
IS met onbelangrijk Op dit vlak le
veren het Bloso en zeker ook 
Sporta pionierswerk bij de jonge
ren Maar het staat voor ons vast 
dat de inspanningen in deze nog 
moeten worden opgevoerd en be
ter worden gekoordineerd Want 
heel wat ineressante Blosokam-
pen bijvoorbeeld zijn snel volge
boekt En je weet hoe men in dit 
land bij de selektie van mensen te 
werk gaat wanneer het woord 
«volgeboekt» eraan te pas komt 

voegd dat ook de radio in zijn be
richtgeving diende te snoeien 
Maar uiteindelijk kozen de voet
balbonzen toch maar eieren voor 
hun geld Zij bonden in 

Gelukkig maar Want de verdere 
neergang in de belangstelling zou 
door het bannen van televisieca
mera s en radiomikrofoons zeker 
met afgeremd worden Integen
deel De klubs zouden moeten be
grijpen dat ZIJ in de eerste plaats 
rechtstreeks verantwoordelijk zijn 
voor tanende of groeiende belang
stelling Zouden zij er met beter 
aan denken de spelkwaliteit te ver
beteren Dit laatste is heus niet uit
sluitend de resultante van de op 
de groene rechthoek aanwezige 
som aan individueel talent Ook de 
morele en taktische ingesteldheid 
(bevorderen van alle mogelijke 
vormen van spelbederO van spe
lers en trainers heeft er mee te 
maken De klubs zouden het pu
bliek ook kunnen aantrekken door 
het verminderen van de waanzin
nig hoge toegangsprijzen Een va
der die momenteel met zijn zoon 
een eerste- klassewedstrijd zit
tend wil bekijken moet daarvoor 
(verplaatsing en drankje inbegre
pen) minstens duizend frank (ja
wel') uittrekken 

Dat de televisie de publieke be
langstelling met afremt, schijnt 
men in België best begrepen te 
hebben Het is jaren geleden dat 
er nog geschilpunten tussen BRT/ 
RTB en KBVB in de openbaarheid 
kwamen Ook de BRT zal ruim be
talen voor de beeldverslaggeving 
van het kompetitiegebeuren Maar 
daar staat dan weer tegenover dat 
het ongetwijfeld de voetbalsport is 
die een uitzending als Sportwee
kend hoge kijkcijfers bezorgt 

Wij hebben persoonlijk het ver
moeden dat de KBVB, die toch 
model staat voor een goed geor-
gamzeerde sportbond, gelooft in 
de promotie van het voetbal via de 
televisie Hoe anders uitleggen dat 
men in België rechtstreeks de 
wedstrijden van de Olympische 
ploeg te zien knjgt Wedstrijden 
die worden gespeeld in «lege» sta
dions Om al deze redenen gelo
ven WIJ dat er ook woensdag wel 
weer voetbal zal te bekijken vallen 
op de nationale beeldbuis Zoniet 
zullen de kijkers verplicht worden 
over te schakelen naar Nederland, 
Duitsland of Frankrijk Want er 
wordt overal Eurofjees gespeeld 
en uitgezonden 
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Nationaal VUJO-weekend te Bemelen op 7, 8, 9 september 

,,Luisteren, niet gehoorzamen" 
BEMELEN — Afgelopen weekend 
had het dagelijks bestuur van VUJO 
weer verzamelen geblazen voor het 
traditioneel vormings- en bezlnnings-
weekend bij het begin van het werk
jaar. Al lag het aantal deelnemers dit
maal iets lager dan vorige jaren, toch 
liep het gezellige Europahuis van Be-
melen (bij Maastricht) vrijwel vol op 
vrijdag 7 september. 

Nu onze partij er minder dan in de 
zestiger jaren in slaagt jongeren te 
winnen voor onze beweging, werd als 
tema voor dit weekend gekozen: «Hoe 
kunnen wij opnieuw aansluiting vinden 
bij het jonge Vlaanderen'» 

Als aanzet voor de bezinning hier
omtrent waren enkele mensen uitge
nodigd om te getuigen voor hun enga
gement in de VU of om te verklaren 
waarom de VU hen minder sterk aan
sprak Na een kijk op de Volksunie 
door een Nederlander, stafmedewer
ker van het Europahuis Jaap Slagter, 
wees Niki Maes op de behoefte in 
Vlaanderen aan een alternatiefpartij 
met een duidelijk profiel Voor de VU 
ligt hier een braakliggend terrein, waar 
zij metterdaad haao maatschappelijke 
bewogenheid kan bewijzen Paul Maes 
verwoordde de ontgoocheling van 
heel wat radikale jongeren uit Vlaams-
Brabant over de kompromisbereidhekJ 
van de VU inzake het Brussels randge
bied bij het afsluiten van het Egmont-
pakt 

Guido Provoost was gevraagd na
dien een tijdsbeeld, gestoeld op histori
sche achtergronden, te schetsen met 
daarbij de oogmerken voor morgen. 
Het werd een verbeten afrekening met 
de «usurpatoren van de pacifikatie-
demokratie en de partikratie» met tot 
besluit een vung pleidooi voor het ge
loof in de kracht van het nationalisme, 
dat in Vlaanderen in staat moet zijn de 

Jef Olaerts hield het jonge VUJO-volkje gedurende twee uur in de ban 
van zijn bezielend levensverhaal. Een getuigenis van een maatschappe
lijk sterk bewogen Vlaams-nationalist, van een intellektueel die elitevor
ming verafschuwt, van een open geest die voortdurend zoekt naar nieu
we horizonten en nieuwe middelen, van een rebel die blijft vechten tegen 
wat gevestigd heet, van een integraal-federalist Jef bracht op het 

VUJO-weekend de bezielende vonk. 

volstrekte meerderheid van het volk 
achter zich te krijgen. 

Zaterdagavond zorgde oud-volks-
vertegenwoordiger Jef Olaerts voor 
een stuk warme bezieling door uit de 
volheid des gemoeds te vertellen over 
zijn njke, politieke leven, waann 
«Zwartberg- ongetwijfeld een hoogte
punt betekende Jef besloot met een 
integraal-federalishsche geloofsbelij
denis en met de raad dat jongeren 
steeds moeten bereid zijn te luisteren, 
maar nooit mogen gehoorzamen 

In werkgroepen werd over de in
houd van de spreekbeurten een hele 
boom opgezet en werd ook gezocht 

naar de weg en de middelen om op
nieuw in het brandpunt van de maat
schappelijke belangstelling te staan. 

Het weekend werd op zondag be
sloten met een pyrimeur- de eerste pu
blieke toespraak van de nieuwbakken 
voorzitter, Vic Anciaux, waaruit wij hier 
enkele, belangrijke passages brengen 

Even uitweidend over de knsis in de 
VU, zet de voorzitter dat die bijna on
vermijdelijk was, zeker na de schok 
van 17 december Nu moet de strate
gie bepaald worden, in het licht van de 
huidige toestand Vooraf moet duide
lijk de plaats en de opdracht van de 
VU bepaald worden 

«Heel wat gesprekken met men
sen, van wie men mag veronderstel
len dat zij een wijs oordeel kunnen 
vellen hebben mij — en anderen — 
zeer duidelijk gemaakt dat de rol en 
de opdracht van de VU zeer belang
rijk is, zowel in de Belgische politiek 
als in de Vlaamse beweging, dat de 
mogelijkheden om die opdracht te 
vervullen en die rol te spelen nog 
zeer groot zijn, maar dat wij een
drachtig naar buiten moeten treden. 
Eendracht onderstelt enerzijds open 
gespreksmogelijkheid intern, ander
zijds gedisciplineerd eensgezind op
treden naar buiten. 

Wij kunnen ons geenszins veroorlo
ven twitspunten naar buiten te bren
gen, tegengestelde verklanngen af te 
leggen e.dm.» 

Onze partij is gedurende 25 jaar ge
groeid, zo vervolgde de voorzitter, met 
alleen in aantal kiezers, maar ook in 
haar opvattingen en programma. Dit 
programma is bijzonder njk en maat-
schappijomvattend. 

«Ik heb echter het gevoelen dat 
heel wat van onze kamerleden, laat 
staan onze leden, laat staan de pu
blieke opinie, ons programma niet 
kennen. Wij moeten dan ook allerhan
de werkmetoden vinden om dit rijke 
programma zelf beter te leren kennen 
om het nadien uit te dragen. Ook de 
beleving van ons programma door 
onze kaderieden en mandatarissen is 
essentieel. Maar daarvoor is nodig 
dat ons programma kenbaar wordt 
gemaakt en op sommige punten dui
delijker wordt De vaagheden moeten 
plaats maken voor een afgelijnd pro
fiel. 

Als wij onze standpunten duidelijk 
en klaar formuleren en geen twijfel 
overiaten, hebben wij mogelijkheden. 
Onze opstelling moet zich onder-

Tijdbom in Borsbeelt! 
Met nog geen 4 km2 oppervlakte 
Is onze gemeente één der klein
sten van Vlaanderen. Dit feit 
neemt niet weg dat er verschi l
lende unieke situaties bestaan 
die weinig benijdenswaardig zijn. 
De niet minst belangrijke is de 
t i jdbom die gelegen is op de 
grens met Deurne. Het is zo maar 
geen futi l i teit aangezien het hier 
gaat over een gasopslagplaats 
met 200.000 liter propaan d.i. bi j
na vijfmaal meer dan met de 
ramp op de camping van Los A l -
faques (Spanje). 

Geli jkaardige mengsels van 
koolwaterstoffen (kenmerk 123-
1965) met hun karakteristieke 
dampspanning, dichtheid en ont-
vlammingskoncentratje zorgden 
eveneens voor rampen zoals 

Feyzin, Martelange, Sint-Katheli j-
ne-Waver enz_ De resultaten zijn 
gekend: vele doden en gekwet
sten plus grote materiële schade 
m.a.w. een hoop menselijke ellen
de. 

Wat de opslag van dergelijke ge
vaarlijke produkten betreft be
schikt men over de reglemente
ring die goedgekeurd v^/erd bij K.B. 
van 21.10.68 en gewijzigd door het 
KB dd. 01.1069 Het gemeentebe
stuur werd reeds verwittigd dat de 
kwestieuze installatie niet konform 
is met de bestaande voorschriften. 
Op zichzelf IS het reeds een on
aanvaardbare toestand, maar er is 
nog veel meer Dit groot latent en 
steeds aanwezig gevaar ligt niet 
ergens afgelegen, maar wordt om
ringd door: 

een grootwarenhuis met par
king voor honderden auto's, benzi
nestation, garage enz... 
• een parochiecentrum met 
kerk, vergader- en feestzalen, 
speeltuin en kleuterschool. 
• verschillende woonwijken. 
Honderden mensen bevinden zich 
dus regelmatig in de onmiddellijke 
omgeving. 
Deze voorstelling kan ongeloof
waardig schijnen, maar is het he
laas niet. Derhalve heeft het VU-
bestuur volgende duidelijke stel
ling genomen-
1. Deze gasopslagplaats moet 
daar verdwijnen. 
2. In het kader van de rechtszeker
heid zullen de verantwoordelijken 
de eventuele financiële gevolgen 
moeten dragen. J. Denil 

scheiden van anderen en daardoor 
aantrekken. Dan kunnen wij vrij vlug 
de verzoening tussen het trouw ge
bleven kiezerskorps en diegenen die 
ons veriaten hebben realizeren. 

Bovendien zullen wij niet alleen 
een groot deel van onze aanhang 
kunnen terugwinnen, maar een grote 
aantrekkingskracht op onze poten
tiële kiezers kunnen uitoefenen. Ik 
ben er daarenboven van overtuigd — 
en ik heb die ervaring opgedaan door 
heel wat met jongere mensen te wer
ken en te diskussiëren — dat er heel 
wat jongeren aan het werken zijn 
waarop wij onze aantrekkingskracht 
hebben verloren. Ik denk bv. aan de 
sociale sektor, waar heel veel jonge 
mensen aktief zijn, mensen die een 
grote mobiliteit, een grote affiniteit 
hebben, niet rechtstreeks voor de 
partijpolitiek, maar voor het politiek 
gebeuren (zij zetten zich ook in voor 
de gemeenschap) en die a.h.w. een af
keer hebben voor de huidige politie
ke bedrijvigheid, die bijna hunkeren 
naar een partij die zich in haar opstel
ling en haar werkmetodes proper, 
fris, jong, ongebonden, non-konfor-
mistisch aanbiedt Ik geloof dat wij 
daar een mogelijkheid hebben om op 
hen te appelleren. En als ik spreek 
over jongeren dan bedoel ik daar na-
tuuriijk de 18-20 jarigen mee, maar 
ook de generatie van '68. Ook daar 
ligt een taak voor VUJO.» 

Tot slot ging de voorzitter nog even 
in op de — naar zijn mening — valse 
vraagstelling of de VU een beleidspar-
tij of een oppositiepartij dient te zijn 

Het zeer warm applaus voor de war
me woorden van Vic Anciaux bewees 
dat de voorzitter moet in staat zijn het 
vertrouwen — ook van de jongeren — 
te winnen voor de nieuwe toekomst 
van de partij. j ^ ^ ^ , 

PIANO'S 
DE HONTE 

Rechtstreekse invoer van Duitse piano's: 
Zimmerman, Schimmel, Ibach 

Orgels: 
klassiek, ontspanning 
Alle muziekboeken en -instrumenten, als: 
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz,. 

Direkt uit voorraad! 

FIRMA DE MONTE, 
Korenmarkt 12, 2800 MECHELEN 
Tel. 015-41.53.52. 
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ferrukkelijk mooi 
dô  nieuwe herfst- en wintercollectie 

de belangrijkste belgische 
mantdzaak 
start op maandag 10 september 
met een enig mooie 
kmMÊm wiÉÉcoliectit. I. / 

A 

rf ••'! - }f.,i 

,-i/rü"^'' "1 "''"^/"i,/. 

blijft steeds 
extra voordelig! 
reeds een 
prachtmantel vanaf ^^ ^ 

.500 F ^ 
maten van 34 tot p 
58 beschikbaar ! " 

. . .wees er 
als de kippen bij 

om tussen die 
enorme collectie 

van meer dan 
5.000 modellen 

van de gekendste 
europese^ merken 
V nieuwe mantel, 
w nieuwe t3lll|ur 

tekiizeli 

vrije ingang 
ruime parking 

e n . . . 
de koffie staat klaar! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A D 
TEL. 031 87.38.42 A A K T S E L A A R 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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Vlaanderen viert 
zingend 

1000 jaar Brussel 
Vlaamse mobilisatie ter gele
genheid van «Brussel U mijn 
hart U mijn lied» in Vorst-Na-
tionaal op zondag 23 en 
maandag 24 sept e k telkens 
om 14 u 
In vorige uitgaven van ons 
weekblad brachten wij uit
voerig kommentaar over 
deze grootse Vlaamse Show-
namiddagen ten voordele 
van het Vlaams Onderwijs en 
het Vlaams Kultureel Leven 
te Brussel 
WIJ doen een dnngende op
roep tot alle Vlaams-nationa-
listen om massaal naar Vorst-
Nationaal te komen De 
maandag 24 sept speciaal 
voor onze VVVG en Vrou-
wenafdelinen 
Er mag geen ekskuus zijn om 
niet te komen Wij kunnen het 
ons als Vlamingen, en voor
zeker met als Vlaams-natio
nalisten niet veroorloven dat 
Vorst-Nationaal een misluk
king wordt Hoe zouden onze 
frankofone broeders lachen 
als die Vlamingen «die Brus
sel nooit loslaten» nog geen 
5000 man kunnen samen

brengen in Vorst-Nabonaal 
en dat dan nog ten voordele 
van onze Vlaamse Brusse
laars en Vlaamse instellingen 
in de hoofdstad Toegang-
skaarten voor zondag 23 zijn 
te bekomen bij 
• VZW Vlaamse Culturele 
Producties 
Kapelsesteenweg 852. 2070 
Ekeren Tel 031-642600 
• Kontakt- en kultuurcen-
trum - CCC 
Martelarenplein 23, 1000 
Brussel Tel 02-2181000 
• Vorst-Nationaal Tel 02-
3451855 
Pnjzen 350 fr 
250 fr - 150fr • 

- 300 fr 
100 fr 

Toegangskaarten voor maan
dag 24 zijn uitsluitend te be
komen bij de VZW Vlaamse 
Culturele Producties (adres 
zie hoger) 
Prijzen 80 fr (voor 3de Leef
tijd, Vrouwenbonden, scho
len) 
Wij hopen dat Vorst-Natio
naal op voorhand is uitver
kocht Zoniet zijn er nog toe
gangskaarten te bekomen 
aan de ingang 

Izegem bilingue? 
In Izegem bli j f t nog iets over van de oude franski l jonse kaste Maar het ge
beurt zelden dat die nog eens de kop opsteekt in het openbaar Deze oude glo
rie kwam onlangs toch nog in het nieuws 
Wat wi l het geval? 
De ui tnodiging voor de exposit ie van de Oostendse schilder R V i nde vroege
re stedeli jke, nu Lendeleedse, lagere school , was tweetalig Bovendien nog 
aangekondigd met <en col laborat ion avec les Municipal i tes d'lzegem et de 
Lendelede> Het Izegemse en Lendeleedse gemeentebestuur dus voor de kar 
gespannen van een tweetal ig init iat ief ' 
O p de jongste gemeenteraad bracht dat hij op de officiële opening van de 
de V U bij monde van Enk Varidewalle 
dit geval op de agenda De burge
meester probeerde de VU-interpellant 
voor te zijn door de motie voor te Ie 
zen van de stedelijke kultuurraad die 
het tw/eetalige gedoe krachtig afkeur
de en de boycot van de tentoonstelling 
voorstelde De burgemeester haastte 
zich om het voorstel van de kuituur 
raad en de V U bij te treden en te ver
klaren dat alles buiten zijn weten ge
beurd was 

Het dubbielzinnige is nu dat ook nog na 
deze raadszitting uitnodigingen gepost 
werden (het Frans netjes afgeknipO 
verzonden vanuit het stadhuis Of zou 
de burgemeester wat erg laat gerea
geerd hebben toen hij weet had van 
het V U p ro tes t ' 

S o c i a l i s t e n o p h u n s m a l s t 

Uit de raadszitting kwam evenwel pro
test dn het Antwerps) van de BSP ou 
derdomsdeken P Vanstaay die de 
tweetalige uitnodiging opperbest vond 
Vraag van V U zijde «Is dat ook het 
BSP standpunt?» 
Staf Nyffels «Jawel i» 
Bijna de helft van de BSPfrakt ie 
«Neee' » 
Daarop stelde de V U de stemming 
over een afkeurende motie voor wat 
de burgemeester weigerde Com de 
oude BSP-garde terwille te zijn"^5 
Vanuit de V U hoek klonk het spot
tend «Wat zou Karel Van Miert daar 
wel van denken'» 
Dat laatste wekte een woedende uitval 
op van Staf Nyffels aan het adres van 
Enk Vandewalle 
Blijkbaar zijn er nog die denken dat 
Jos Van Eynde nog BSP voorzitter isi 

P W d a n s e n o p 
e e n s l a p p e k o o r d 

Het enige Izegemse PVV-raadslid te
vens schepen was op bewuste zitting 
afwezig Hij kon zich dus met verbran 
deni 
Uit goede bron hebben we vernomen 

tentoonstelling evenmin aanwezig 
was Maar s nachts om 12 uur ging 
hij toch even het geval een bezoekje 
brengen Men laat zijn vnenden niet in 
de steek 
Al bij al was het hele incident op zijn 
minst leerrijk inzake de houding van de 
diverse frakties 

VU-Meetjesland 
en Het Leen 
De Volksunie afdelingsbesturen had 
den een onderhoud met vertegen
woordigers van het aktiekomitee ter 
tjescherming van het Leen 
Ze onderschreven hierbij volgende 
standpunten 
1 In de provinciale advieskommissie 
moeten natuurbewuste mensen zon
der politiek mandaat het overwicht knj-
gen 
2 Bij aanwerving van personeel moet 
rekening gehouden worden met een 
zekere kennis van natuur- en bosbe
heer 
3 Bijzaaien moet gestaakt worden 
aangezien de natuur zelf voorziet in 
een rijke groei 
4 Het maaien van grachtkanten en 
bermen mag slechts geschieden in de 
herfst 
5 De cafetana moet blijven waar ze nu 
IS 
6 De werken aan het kampeerterrein 
moeten gestaakt worden Geen enkele 
nieuwe steen in het Leen 
7 Een wetenschappelijk onderzoek is 
nodig om vast te stellen wat verenig 
baar is met het behoud van het natuur
lijk evenwicht in het Leen en de be 
scherming van planten en dieren 
Volksunie Meetjesland geeft opdracht 
aan haar mandatarissen deze stand
punten met kracht en hardnekkigheid 
te verdedigen tot behoud van een enig 
natuurgebied in het noorden van Oost 
Vlaanderen 

O p de jongste gemeenteraad drukte 
de CVP (de PVV was weer eens af
wezig zoals zo vaak wanneer het om 
de financies gaat) een eerste begro
tingswijziging door die de Buitenge
wone Begroting van Izegem voor 1979 
opvoert tot bijna een half miljard 
Dit betekent voor de Buitengewone 
Dienst een stijging met 220 % in twee 
jaar 
1977 146766206 frank 
1978 206158876 frank 
1979 470343168 frank 
De CVP gaat dus met rasse schreden 
het vroegere ACW-BSP-bestuur ach
terna, met daarbij de pijnlijke vaststel
ling dat met alleen buitengewoon veel 
uitgegeven wordt maar txjvendien een 
aantal klemtonen met een grootte
orde van tientallen miljoenen verkeerd 
gelegd worden (denk aan hiet nnarkt-
centrum de verkeerd gerichte stads-
kemhemieuwing en een aantal dwaze 
uitgaven zoals het «waterspel» op de 
Koommarkt en de straatveegmachi-
ne) 

Dit alles doet zeer veel vragen njzen 
omtrent de m 1977 met grote trom aan
gekondigde versobenngspolitiek Het 
IS duidelijk dat deze uitgavendans ver
hoogde inkomsten vergt Nu reeds 
kon deze begrotingswijziging slechts 
doorgevoerd worden dank zij een aan
tal mm of meer onverwachte meeront
vangsten in de gewone dienst en de 
nchdijnen van tMnnenlarnise zaken 
waarbij voor nieuwe leningen slechts 
de interesten moeten opgenomen 
worden in de gewone uitgaven en 
waarbij de kapitaalaflossingen pas vol
gend jaar moeten geboekt worden 

Schuld en schuldenlast 
s t i j g e n 

De meerderheid tjeweert ook volgend 
jaar de Gewone Dienst in evenwicht te 
zullen kunnen houden zonder tielas 
tingverhoging Hierbij passen twee be
denkingen 
1 Het zou intnestig zijn dat na de 
spectaculaire verhoging der opcentie
men op de onroerende voorheffing in 
1977 (van 1 300 naar 1 750) en na de 
zware verhoging der belasting op het 
huisvuil thans opnieuw een belasting
verzwaring zou nodig zijn 
2 De jaarlijkse schuldenlast en de to
tale schuld stijgen tot t)Oven de gren
zen van het redelijke van het voor een 

Begrotingswijziging 
steekt Izegem nog 
dieper in de schulden 
stadje als Izegem normaal verdraagk>a-
re Nu reeds kan met zekerfieid voor
opgesteld worden dat de totale Ize
gemse schukl einde 1979 dnekwart 
miljard zal bedragen Dit betekent dat 
in twee jaar ± 250 miljoen schulden 
bijgemaari^t werden 

Izegemse schuld in 
miljoenen 

1970 100 
1977 500 
1978 588 
1979 750 
Met andere woorden een schukl van 
30 000 frank per Izegemnaar 
Dit alles heeft een zeer zware weer
slag op de Gewone Uitgaven waar op 
100 frank die uitgegeven word t thans 
reeds 42 30 frank naar aflossing van 
schulden gaat Dit is te veel dit is onge
zond 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel 031-867121 

Voor •AL- uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031-361011 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel 091-224562 

O o k d e w e r k i n g s k o s t e n -
In zijn onderrichtingen voor het opma
ken van de begroting 1979 fiad die nm-
nister van Binnenlandse Zaken mooi 
schnjven «de werkingsuitgaven moe
ten behouden tjlijven op het peil van 
1978» 
In Izegem maakt de CVP daar het vol
gende van 
Werkingskosten 1977 30956952 

1978 32811887 
1979 37106107 

B e s l u i t 
Na bijna dne jaar CVP-bestuur zal het 
nu wél voor iedereen duidelijk zijn dat 
er geen nieuwe politiek gevoerd wo rd t 
Er IS slechts een verschil met de vonge 
koalitie BSP en A C W schreeuwden 
hun prestigepolitiek van de daken de 
CVP beweert te bezuinigen 

Geert Bourgeois 

Vreugde en 
leed te 
Borgerhout 
Op 3 september j I overleed in fiet S t -
Erasmusziekenhuis op 72jange leef
tijd ons trouw lid Rachel Van Breedam, 
echtgenote van VU-militant Isidoor Ke
tels Langs deze weg willen wij nog
maals aan vriend Isidoor en de andere 
naastbestaanden onze kjlijken van 
medevoelen in dit tneste verlies betui
gen 
Gusta Bleyenbrgh en Julien Vangestel 
gaan samen de weg van het leven De 
huwelijksinzegening heeft plaats op 22 
septemtier a s in de kerk van St-Jan te 
Borgerhout om 11 u Van harte geluk
gewenst moge al uw wensen in ver
vulling gaan 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 6575 

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- • 
kelten. Houten drukletters - fiekla-
me-kalei iHi ' is. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 4642 

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 

Kerkweg 8 1760 Roosdaal Slnj tem 
Tel 054 3337 56 

10 %vr.V.U. leden 
<übIUUMb VbblONb HROEKEN PAROEobUi 

OOK NAAR MAAT 

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

Tel 0 3 1 - 3 1 ^ 5 ^ 

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 M O L 
014 31 1376 

DE CRAEN ROM pvbd 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 12 40 

Verwarming stoom san tair 
Alle herstell ingen 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 537039 

Dames heren en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

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

assebrook - b r u g g e 

t e l 050-35.74.04 

L U K O S pvba 

Ringmappen dokumenthou-
der pochetten snelhech-
ters offertemappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-49 3507 

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 

Kcintoormachine + kantoor-
moubilairbednjf SERCU 

Bruggesteenweg 380 
ROESELARE Tel 051-205200 

201265 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059-8031 72 

qZT) STUDIO 
J - ^ DANIM 
02-428.69.84 
— I n d u s t n e l e f o t o g r a f i e 
— 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 
f090 Brussel 

13 SEPTEMBER 1979 
WIJ 17 

mm 
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FILMTHEATERS 

studio 
W E E K V A N 

14 T O T 20-9-1979 

TERVUREN 
Zondag 15 u KT. 

M a r y P o p p i n s 
van Walt Disney 

met Julie Andrews 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 
Zondag: 18 u K.NT 

T u r k s Fru i t 
van Jan Wolkers 

met Monique van de Ven 

Zondag, maandag, 
dinsdag,woensdag• 2 0 u 3 0 K T 

H e r f s t S o n a t e 
van Ingmar Bergman 
met Ingrid Bergman 

en Liv Velmann 

NIVWF 
Donderdag 20u . 30 

L o v e a n d D e a t h 
van Woody Allen 
met Woody Allen 
en Diane Keaton 

LEUVEN 1 
1 3 u 3 0 K T 
20 u. Derde week 

Dolby Stereo 
Ha i r 

van Milos Forman 
met John Savage 

15 u 3 0 - 2 2 u KT. 
J e r e m i a h J o h n s o n 
van Sydney Pollack 
met Roteert Redford 

1 7 u 3 0 - 2 3 u 4 5 K.NT 
P r o p h e c y 

van John Frankenheimer 
met Talia Shire 

LEUVEN 2 
1 4 u - 18u. K.NT 

H u l k 
van Kenneth Johnson 

20 u 
Tweede week 

16u 

Play Time 
van Jacques Tati 

- 22u 15 
Phantasm 

van D.A Coscarelli 

K.T 

KNT. 

24 u 
Tweede week 

W e t D r e a m s 
met Geert Kooiman 

Lee Kraft 
en Max Fischer 

K N T 

TIENEN 
K T Zondag. 15 u 

B e l l b o y 
met Jerry Lewis 

Vrijdag, zaterdag- 20 u 
Zondag. 19u .30 
Dinsdag, woensd.- 20 u. 30 K.N.T. 

O n c e u p o n a t i m e 
in t h e W e s t 

Vrijdag, zaterdag 22 u. 30 
Zondag: 17 u 30 - 22 u. 
Maandag 20 u 30 K.N.T 

D e e n g e l e n van 
he t k w a a d 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 KT. 

D i e p l ö t z l i c h e E i n s a m k e i t 
d e s K o n r a d S t e i n e r 

van Kurt Gloor 
met Sigfnt Steiner 

en Silvia Jost 

KURSAAL TURNHOUT 
Vnjdag, zaterdag 20 u. 30 
Zondag 18 u. 
Woensdag 15 u K T 

O l i v e r ' s S t o r y 

Vrijdag, zaterdag 22 u. 30 
Zondag, maand, dinsd • 20 u 30 
Woensdag 18 u K N T 

D e d o k t e r v a n 
SL-Pau l i 

NIVWF 
Woensdag 20 u 30 K T 

D i e p l ö t z l i c h e E i n s a m k e i t 
d e s K o n r a d S te i ne r 

van Kurt Gloor 

ROUWKLEDING 
voor domes en heren 

de belangrijkste kledingszaak in Vlaanderen 
heeft een onvoorstelbare keus 

i«lU!»Xlii»lKl! 
voorradig in alle denkbare maten en modellen. 

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

B A A N A N T W E R P E N - B R U S S E L • VRIJE I N G A N G • RUIME PARKING 

SUCCES KLEDING MEYERS 
•OOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A D 
TEL 031.87 38 42 AARTStLAAR 

OPEN 
AU.E WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN S TOT I I U. 

Kaderdag Limburg 
Wat is FVV? 

P r o g r a m m a 
1000 Samenkomst; 1030-1230 inlei
ding «Wat IS vormingsw/erk», diskus-
sie, 1230-14.00 middagpauze, MOO
IS 15 inleiding -doelstellingen en 
werking FVV», 1515-1545 pauze. 
1545-17.00 diskussie omtrent vorige 
tema's 

D a t u m 
Zondag 16 september 1979. 

P laa ts 
Kultureel Centrum, Kunstlaan 5 te 
Hasselt 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
Wommelgem 
Een betrekking van gezins-
of bejaardenhelpster, vol
tijds, op de proef, wordt open-
verklaard. De kandidaturen 
dienen vergezeld van de ver
eiste bewijsstukken bij aan
getekend schrijven en uiter
lijk op 25 september 1979 toe 
te komen bij de heer Voorzit
ter van het O.C.M.W, 2220 
Wommelgem. 
Benoemingsvoorwaarden en 
verdere inlichtingen zijn te 
bekomen op het sekretariaat 
op het adres Home Sint Jozef, 
Kallement 1, 2220 W^ommel-
gem of telefonisch op num
mer 031-53.04.58, elke werk
dag van de week van 9 u. tot 
12 u. en van 13 u. tot 17 u. 

LAdv. 353) 

leperse data 
om te onthouden 
De Vlaamse Vrouwenbeweging van 
leper deelt ons volgende data om te 
onthouden mee. 
30 september: geleid bezoek aan de 
Blankaart Vertrek leper-Markt 
14.45u Kosten rondleiding 25 fr., kin-, 
deren 10 fr. (met personenwagens) 
8 oktober in samenwerking W G . Be
zoek aan parlement en Brussel, rond
leiding W Kuiijpers. Start te Popennge 
om 7.30 u. leper om 8 u. Leden 250 fr, 
niet leden 900 fr. Inschnjven bij. Braem, 
Slachthuissfr. 29, leper; Devos, Rij-
selstr. 55, leper en Cardon, leperstwg 
31, Popennge. 

4-5 november: rondgang met S t -
Maarten bij de kinderen van de leden. 
16 december: Kerstfeest in het )eugd-
stadton om 14.30 u. 

FW-L iedeke rke 
nodigt uit... 
De afdeling Liedekerke van de federa
tie van Vlaamse Vrouwen nodigt leden 
en tielangstellerKlen uit op twee inte
ressante aktiviteiten. 

E H B O 

In samenwerking met Vlaams Kruis 
wordt een kursus EHBO ingericht 
Begin maandag 17 septemtier om 
20 u. De kursus t)estaat uit 10 lessen 
die doorgaan elke daaropvolgende 
maandag van 20 tot 22 u. Voorwaar
den 16 jaar zijn, FW- leden : 250 fr, 
niet-leden 300 fr. 

V o e d i n g en 
g e z o n d h e i d 

Op woensdag 26 september om 20 u. 
gaat een gespreksavond door met als 
onderwerp «De invk)ed van de voe
ding op onze gezondheid». Dit eigen
tijds en boeiend onderwerp wordt be
licht door de h. Callebert afgevaardig
de van de üma-produkten. 
Beide FW-akt iv i tei ten gaan door in 
het tx>venzaaitje van Vlaams Kring Pa-
jottenland, Statior»sfraat 7 te Liede
kerke. 

Kortn ieuws uit 
Borsbeek 
D i e n s t b e t o o n 

V a n a f septennber h e r v a t t e n w i j 
o n s d i e n s t b e t o o n . D e open ings 
u r e n van o n s sek re ta r iaa t ( hoek J . 
Reusens le i e n Snn isbergs t rJ z i jn 
d e v o l g e n d e : e l ke m a a n d a g e n 
e l ke w o e n s d a g van 19 u. t o t 
19 u. 30. Eén v a n o n z e manda ta r i s 
s e n is t i j dens v o o r m e l d e u r e n 
s t e e d s te r besch i kk i ng e n U kun t 
e r t e r e c h t m e t al u w p r o b l e m e n 
v a n f jens ioenen , l e g e r d i e n s t 
w e r k l o o s h e i d s v e r g o e d i n g , schoo l , 
ve r zeke r i ng , soc ia le zeke rhe id , te 
g e m o e t k o m i n g e n enz. B o v e n d i e n 
is e l ke e e r s t e m a a n d a g v a n d e 
m a a n d é é n o n z e r manda ta r i s sen 
t e u w e r besch i kk i ng in c a f é «Par
k ing» K. Soe te laan 2 v a n 19 u. t o t 
1 9 U . 3 0 

K o l p o r t a g e 

O p d insdag 18 s e p t e m b e r a s . ko l -
p o r t e r e n w i j m e t o n s w e e k b l a d 
« W U » in d e RoosekapeHewi j k v a n 
18 u. 30 t o t c a 20 u. I ede reen o p 
|30St! 

J a a r l i j k s B a l 

O n s jaar l i jks Bal hee f t p laa ts o p 
z a t e r d a g 3 n o v e m b e r a s . o m 
2 0 u . 30 in zaal R i v i e r a J o s R e u -
sensle i . V o o r U spee l t t e n d a n s 
h e t exc lus ieve o r k e s t v a n « L a u r d l 
Ber ry» . 

T o m b o l a m e t p rach t i ge pr i j zen, 
ve r rass ingen , a m u s e m e n t , s feer , 
geze l l ighe id , muz iek naar ' ieders 
g a d i n g ! 

N o t e e r n u r e e d s d e z e d a t u m in u w 
a g e n d a e n b r e n g v r i e n d e n e n k e n 
n issen nnee! I n k o m 100 fr., kaa r ten 
t e v e r k r i j g e n bi j al le bes tuurs le 
d e n . Z o r g da t j e e r bi j b e n t ! 

F.V.L 

SLACHTOFFER 
OF 
MOORDENAAR ? 
Aanstaande maandag begint voor het Assisenhof m 
Gent tiet proces tegen Dirk de W , die in 1976 - hij 
was toen zeventien - zijn vader, moeder en zuster 
heeft doodgeschoten nadat hi| vernomen had dat 
hi|. als straf voor spieken bi| het eksamen. nul op 
tien had gekregen voor godsdienst 
De misdaad van deze longen werd als dermate af
schuwelijk ervaren, dat hi|, in weerwil van zijn leef
tijd en van het protest van de verdediging, niet voor 
de jeugdrechter verscheen 
Knack peilt deze week naar de achtergronden van 
dit ontzettende drama Kan er ooit een verklaring 
worden gevonden voor zo n gruweldaad ' Is ie
mand die zijn toevlucht neemt tot dergelijke wan
hoopsdaad nog normaal en gezond ' Veel vragen 
en een aanzet voor mogelijke antwoorden deze 
week in 

knack 
nu te koop : 35 fr. 

MAGAZINE 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
van Antwerpen 
De bediening van psycholoog 
wordt openverklaard voor 
mannelijke en vrouwelijke 
kandidaten. 
Huidige aanvangswedde: 
51.437 fr. bruto per maand. 
Leef tijdsvoorwaarden: 
de leeftijd van 21 jaar bereikt 
hebben en deze van 40 jaar 
niet overschreden hebben op 
5-10-1979. Toepassing van de 
wetten van 3-8-1919, 27-5-1947 
en 27-7-1961. 
Diplomavereisten: 
houder zijn van het diploma 
van licentiaat in de psycholo
gie, met voorkeur voor klini
sche psychologie. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur inleveren, 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest. 
Aangezien het Openbaar 
Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn de wedden van 
het personeel uitbetaalt door 
tussenkomst van het post-
checkambt of van een bank
instelling, zijn de kandidaten 
ertoe gehouden in het bezit te 
zijn van een postrekening of 
een bankrekening op hun 
naam, binnen het tijdstip van 
2 maanden volgend op hun 
indiensttreding. 
Inschrijvingsrecht: 200 fr. 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsfor
mulier zijn te bekomen op de 
7e Afdeling/Personeelsza
ken van het Openbaar Cen
t rum voor Maatschappelijk 
Welzijn, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerp>en (tel. 
32.98.35 - 31.09.70). 
De aanvragen dienen inge
zonden te zijn op het sekreta
riaat, Lange Geisthuisstr. 33, 
Antwerpen, uiterlijk op 5 okt. 
1979. (Adv. 3491 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustingsmaterieel & ma
chines voor openbeire be
sturen en eiannemers van 
Ipouw- en wegeniswerken 
Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
êL 016-60.34.73. (Adv. 163) 

Stad Aalst 
Volgende betrekkingen zijn 
te begeven bij het stadsbe
stuur en zijn toegankelijk 
voor zowel mannelijke als 
vrouwelijke gegadigden: 
1 sekretaris van administra
tie 
1 burgerlijk bouwkundig in
genieur (wettelijke graad) 
De kandidaturen voor deel
name aan het eksamen wor
den ingewacht tot uiterlijk 
28 september 1979. Ze moeten 
bij ter post aangetekende 
brief gericht worden aan het 
Kollege van Burgemeester 
en Schepenen, Stadhuis, Gro
te Markt 3, 9300 Aalst. 
De formulieren voor kandi
daatstelling alsmede de vol
ledige voorwaarden kunnen 
schriftelijk of telefonisch aan 
de Personeelsdienst, Kapucij
nenlaan 63, 9300 Aalst wor
den aangevragd (tel. 053-
21.57.51 toestel 312). 

(Adv. 354) 
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«Van baby 
tot schoolkind» 
Het Vrouwencentrum - Vormingscen
trum Lod Dosfel organizeert in okto-
t)er een kursus over kinderzorg «Ont
wikkeling van baby tot schoolkind» 
Deze kursus is gegoeid uit onze vorige 
kursus «Kinderhygiene», die is doorge
gaan, einde apnl Bij gebrek aan tijd en 
door de zeer ruime belangstelling om
trent dit onderwerp, is men er toen niet 
toe gekomen het hele geplande pro
gramma af te werken 
Meer inlichtingen bij Vrouwencen
trum - Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel vzw. Casinostraat 20 te 2700 
Sint-Niklaas, of bel op nummer 031-
771400 indien u nog verdere informa
tie wenst 

Programma 
De kursus zal lopen over 4 dinsdag
avonden, telkens van 20 tot 22 u Hij 
zal doorgaan in het zaaltje van «De 
Ruim», Moleken, Dnegaaienstraat 2, 
Sint-Niklaas op 2, 9,16 en 23 oktober 
Deelname in de onkosten 200 f r 

Wat komt er zeker aan bod? 
• Specifieke problemen omtrent de 

ontwikkeling van baby tot school
kind 

• Symptomen van veel voorkomen
de kinderziekten 

• Knsispenoden 
• Opvoieding, gedragingen en spel 
De teoretische informatie wordt gege
ven door mevrouw Knekemans, do
cente aan het hoger instituut voor Ver
pleegkunde en door dr Stuer, arts 

's-Gravenwezel: 
gezinswandeling 
«De VU-afdeling Schilde-'s-Gravenwe-
zel nodigt alle leden en sympatizanten 
uit op haar gezinswandeling welke 
doorgaat op zondag 16 september 
Ook leden van andere afdelingen zijn 
welkom De tocht voert ons door een 
enig mooi Kempisch landschappelijk 
kader naar de Vraaghoeve te Brecht 
waar gelegenheid geboden wordt tot 
het eten van de knapzak of, indien ge
wenst een boerenboterham of panne-
koeken kunnen verkregen worden 
Samenkomst aan de kerk te 's-Graven
wezel om 10 u , einde rond 17 u 30 

VU-Meetjesland 
en het openbaar 
vervoer 
In de streekpers verscheen een be-
ncht omtrent het plan 1980-85 van de 
NMBS Hienn wordt gedacht aan het 
opdoeken van de stations van Waar
schoot Sleidinge en eventueel Won-
delgem Het treinverkeer zou vervan
gen worden door lijnbussen 
De Volksunie-afdelingsbesturen van 
het Meetjesland vergaderd te Eekio 
op 4 september 1979 maken bij dit 
plan volgende bedenkingen 
1 De spoorverbindingen verlopen 
over het algemeen stipter en vlotter 
dan het lijnbusverkeer, 
2 De lijnbussen raken bij het binnenrij
den en verlaten van Gent onvermijde
lijk geblokkeerd in de stadsdrukte en 
verspillen zo veel kostbare tijd en 
energie, 
3 Alle gerechtvaardigde kntiek ten 
spijt biedt de trein toch nog meer reis-
komfort dan de lijnbus, 
4 BIJ winterweer en gladde wegen blij
ven de bussen achterwege, terwijl de 
trein voor vele Meetjeslanders het enn 
ge verkeersmiddel is dat toelaat tjdig 
op het werk te raken 
Volksunie-Meetjesland besluit daar
om 
— zich radikaal uit te spreken tegen 
de voorgestelde afschaffing van de 
stations van Waarschoot Sleidinge en 
Wondelgem, een direkte verbinding 
Eeklo-St-Pieters is zij gunstig gezind, 
— zich voorstander te verklaren van 
de heropening van een station te Ever-
gem en de doortrekking van de trein
verbinding Eeklo-Maldegem 

filmavond door over de Voer in het ge
meentelijk ontspanninglokaal, hoek 
Van Dijckstaat en Mayerlei Begin 
20 u 

«Kempenland» 
op poststempel 
Naar aanleiding van de 75ste ver
jaardag van Arnnand Preud'hom-
me, wordt op zondag 28 oktober 
in het «Centrunn ten Berg», Meers
straat 94 te 9110 St-Amandsberg 
een postzegeltentoonstelling met 
bijzondere dagtekeningstempel in-
gencht 

Een speciale omslag of luxekaart, 
als hennnenng aan deze geliefde 
Vlaamse komponist wordt er te 
koop aangeboden (40 of 120 f r ) 
Belangstellenden kunnen de om
slag eveneens toegezonden krij
gen door storting op KB nr 443-
8585241-71 op naam van A De 
Meyer te St-Amandsberg Port 
20 fr of 40 fr aangetekende zen
ding Uiterlijk tegen 15 oktober De 
uitgaven worden genummerd 
De ovaalvormige afstempeling zal 
een partituur van «Kempenland» 
verbeelden 

De mogelijkheid bestaat dat de 
gevierde dit initiatief met zijn aan
wezigheid zal vereren 

Mortsel 
op wandel 
Op zondag 16 september wandelt VU-
Mortsel in Westerio en omgeving 
Samenkomst om 11 u 30 op de par
keerplaats achter het gemeentehuis, 
met of zonder wagen Eigen knapzak 
bij aankomst Na de wandeling komen 
we samen in eethuis «Ingnd» waar de 
keuze blijft voor een warm avondmaal 
of eigen knapzak 
Op zondag 30 september gaat een 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 o KERKSTRAAT 
TeL (031)35 98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

VERENIGING VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 
U ALS VLAMING sluit zeker a a n bij het Vlaams 
Ziekenfonds van uw streek 

ANTWERPEN 
- Vlaams Ziekenfonds -IC DIEN-, Merodestraat 30, 

MECHELEN Tel 015-206613 
— Vlaamse Mutualiteit Antwerpen en Turnhout, Bis

schopstraat 41, Antwerpen Tel 031-34 3002 

BRABANT 
- CEMBEL, Leuvenselaan 43, TIENEN Tel 016-813435 

OOST-VLAANDEREN 
- Vlaams Ziekenfonds SCHELDE DENDER DURME 

Em Van Winckelln 5, DENDERMONDE Tel 052-21 7545 
- Ziekenfonds FLANDRLfV 

Keizer Karelstraat 80, GENT Tel 091-235227 
- Ziekenfonds FLANDRIA MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, EEKLO Tel 091-772351 
- Ziekenfonds LAND VAN RHODE 

Hundelgemsesteenweg 359, MERELBEKE Tel 091-
307909 
- Ziekenfonds VLAAMSE ARDENNEN 

Fortstraat 34, OUDENAARDE Tel 055-313115 

WEST-VLAANDEREN 
- Vlaams Ziekenfonds DE WEST 

Recolettenstraat 66, NIEUWPOORT Tel 058-23 3715 
- Vlaams Ziekenfonds HET BRUGSE VRIJE 

Suvéestraat 2, BRUGGE Tel 050-33 2224 
- Ziekenfonds WEST-FLANDRIA-KORTRIJK 

Veldstraat 170, KORTRIJK Tel 056-2256 98 
- Ziekenfonds WEST-FLANDRL\-ROESELARE 

Zuidstraat 18, ROESELARE Tel 051-2083 45 

WZ-SEKRETARIAAT: Veldstraat 170, 
KORTRIJK. Tel. 056-22.56.98. 

Adv 320 

VUJO-land van Grimbergen 

wil aktief najaar 

Vrijdag 21 september 
Herfstfuif van VUJO-nieuw Grimber
gen in de parochiezaal te Beigem deu
ren 20 u 30 Gratis vat om 21 u naar 
aanleiding van de vijfde verjaardag van 
die VUJO-kem 
Vrijdag 28 september 
Info-avond land van Gnmbergen 
Vlaanderen aan en over de taalgrens 
met Walter Luyten van het vormings
centrum Dosfel dit ter voortiereiding 
van de ontdekkingstnp naar Komen-
Moeskroen dit om 19 u 30 in jeugd
huis -poetrel» te Kapelle-o/d-Bos 
Zaterdag 29 september 
Teedee -onder-ons» van VUJO Kraai-
nem-Wezembeek, zaal Lijstertjes te 
Kraainem 

Zondag 30 september 
1ste H Aelvoetmars (taalgrensmars) 
van VUJO-Halle-Vilvoorde Inschnjvin-
gen bij het arr komitee Deelnemings
bijdrage lOOfr 
Zondag 7 oktober 
Ontdekkingstnp naar «Vlaanderen aan 
en over de taalgrens» (Komen, Moes-

kroen, enz J onder leiding van Walter 
Luyten Organizatie VUJO-land van 
Gnmbergen Schnjf nu reeds in bij de 
kernleden van nieuw Gnmlïergen en 
nieuw Kapelle-o/d-Bos 

Zaterdag 13 oktober 
Kaas- en wijnavond VUJO Kraainem-
Wezembeek-Opfjem 

Zondag 14 oktober 
Anti-faciliteitenmars te Kraainem-We-
zembeek-Oppem 
Zaterdag 20 oktober 
Kinderfeest van VUJO-nieuw Gnm
bergen met poppenkast tekenwed-
stnjd en pannekoeken in de parochie
zaal te Beigem, vanaf 14 u 
Gevolgd om 20 u door kaas- en wijn-
avond van VU-Gnmbergen 
Zaterdag 27 oktober 
Verkavelingsrondnt te Kraainem-We-
zembeek-Oppem VU-bal te Kapelle-
op-den-Bos 
Zaterdag 3 november 
1 Jaar VUJO nieuw Kapelle-op<len-
Bos fuif in zaal «De knng» 

lepel & vork 

FRITUUR-EETHUIS 
INGRID 

Olenseweg 41, Westerio 
CVoortkapel) tel 014 213696 

Vraag prijzen voor uw feestme 
nus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 3745 72 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein. Heusden Limburg 

CAPE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcella Naes 
sens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 
Tel 091 300653 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053-213533 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Feestzalen 
HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel 031-81568 

Buitenkans 
voor werkers 

GEZIN zelfstandig uitbaten 
CAFETARIA-SPUSHUIS (een
voudige keuken) in zeer druk 
bezochte DISCOUNT rond Ant
werpen Mooie woonst Ernstige 
toekomstmogelijkheid Schr 
bur blad Adv 325 

Voeding De Polder 
Polderstraat 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dg vers fruit 
en groenten 

Dubbel Valois zegels aan alle Ie 
den 

LINDENHOVE 

Bellestraat 49 
1970 HEKELGEM 

Cafe restaurant speeltuin ter 
ras 
Woensdag en donderdag ge 
sloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15u 
Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053 668740 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 Gooik 
Tel 054 334857 

Uw tweede thuis' 

^ o f ten CT'cntioortt 
Restaurant 
Fees tzaa l Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D ó o r e n 
K e i e r b e r g 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag ges lo ten 
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Vlaamse Kruis wil meer veiligheid 

voor kinderen 
OOSTAKKER — Het «Jaar van het Kind» loopt van de ene poppen
kast naar de andere jeugdfilm. Dat is goed en plezant maar zo'n jaar 
betekent natuurlijk nog veel meer. Hoe spijt ig zou het zijn moesten wij 
1979 afsluiten en niets fundamenteels gedaan hebben? Onderwijs
problemen, rekreatievraagstukken, de veiligheid van het kind. 
Het Vlaamse Kruis wil zijn jaarli jkse veertiendaagse m het teken stel
len van «veiligheid voor het kind» Een nuttige maar tevens prettige 
campagne om gevaar te voorkomen op de baan, de speelplaats en op 
wandel. 
Op zaterdag 22 september worden kinderen en hun ouders op het 
Dorpsplein van Oostakker verwacht. Wat is er precies te doen? 

Veiligheidstocht 7 9 
Elk jaar richt het Vlaamse Kruis 
gedurende de tweede helft van 
september een 14-Daagse in Tij
dens die periode stellen de EHBO-
kernen alles tn het werk om een 
verdere en meer algemene ver
spreiding van de eerste hulp te be
werkstelligen 
Dat die algemene verspreiding 
van EHBO zijn vruchten afwerpt, 
hoeft niet meer herhaald te wor
den Thuis, op de baan en op fa-

^ briek sterven jaarlijks mensen om
dat één enkele, gemakkelijk aan te 
leren handeling onder de -potten
kijkers» met was gekend 
Maar het grootste probleem bij de 
EHBO-verspreiding bestaat erin 
dat de massa de moed met op
brengt om een kursus, een voor
drachtavond te volgen of een 
EHBO-boek te lezen 
Juist daarom oordeelt het Vlaam
se Kruis dat «een andere weg» 
moet gevonden worden het aan
leren van de eenvoudige EHBO-
handelingen 
De omzetting in praktijk ligt in de 
Veiligheidstocht 79 
Dit hoeft met per se in vervelende 
kursussen Een nieuwe formule 
werd bedacht de veiligheidstocht 
79 Wat IS er precies te doen? 

Een goede speurneus 
De familie wandelt samen en 
zoekt zijn weg doorheen de vel
den rond en in het Oostakkerse 
De traditionele speurtocht-vragen 
zorgen voor afwisseling en de be-
hendigheidsproeven laten de na
middag tot een boeiend geheel uit
groeien Daarnaast komen de 
EHBO-veiligheidsvragen via zoek
opdrachten moeten de wande
laars het juiste antwoord achter
halen Daarenboven moeten ook 
EHBO-proeven afgelegd worden, 
die zo gekozen werden dat de 
leek de proef, mits een goeie 
speurneus feilloos kan afleggen 
De keuze van de veiligheidsvra-
gen en de -proeven werd overge
laten aan een groep die bestond 
uit dokters, verplegers en ambu
lanciers Uit hun ervaring oordeel
den ZIJ welke zaken iedereen moet 
beheersen op het gebied van 
EHBO De orgamzatoren van de 
Veiligheidstocht 79 zorgen er dan 
voor dat de nodige aanwijzingen 
en «verscholen zoekertjes» op het 
parkoers worden aangebracht 
Die verborgen teksten en aanwij
zingen geven de wandelaar het 
antwoord op de EHBO-vragen en 
zo leert hij de essentiële zaken 
van de eerste hulp bij ongevallen 
Enige Kennis omtrent EHBO hoeft 
de deelnemer in geen enkel geval 
te hebben Het enige wat hij wel 
moet hebben is een betrouwbare 
speurneus en gezond verstand 

Jan Verhoeye, organizator «De 
orgamzatoren van de Veiligheids
tocht '79 vertrokken van een 

tweeledig standpunt Ten eerste 
hebben zij de belangrijkste scha
kel in de hulpverlening vooropge
zet, namelijk het preventief belang 
van EHBO Bovendien werd dit uit
gewerkt in het kader van het «Jaar 
van het Kind» in samenwerking 
met het ministerie van Kuituur en 
de dienst 900 van het Vlaamse 
Kruis Dit was dan ook één van de 
redenen waarom een speciaal 
programma werd uitgewerkt voor 
de kinderen Vooral zij moeten le
ren hoe gevaar-situaties best wor
den vermeden en daarnaast moet 
het kind weten hoe het dient te 
handelen van zodra die situaties 
zich voordoen 

Maar de veiligheid van de kinde
ren ligt niet alleen in handen van 
het kind zelf Veel belangrijker is 
de taak die de volwassene hierin 
toebedeeld krijgt Vele ouders we
ten met eens hoe de 900 moet 
worden gewaarschuwd op een 
korrekte en korte wijze Hoevele 
gevallen krijgt de 900 met te ver
werken door de onbezonnenheid 
van de ouders"^ 

Dit alles bewijst dat ook aan de 
volwassene nog iets kan bijge
bracht worden De bevoegden die 
WIJ voor dit doel kontakteerden 
gaven ons de nodige tips uit hun 
ervaring Samen met EHBO-op-
drachten krijgt elke deelnemer op 
22 september verscheidene veilig-
heidsopdrachten » 

mvl 

Programma 

Tussen 14 en 15 uur komen de 
deelnemers in de inschrijvingstent 
te Oostakker-Dorp (pijltjes volgen 
vanaf Dampoort en E3-uitrit Ken-
nedylaan) waarna de 11 km lange 
tocht in en rond het Oostakkerse 
kan beginnen 
Wie kan meedoen ' Iedereen die 
er eens uit wil zijn en er bovendien 
iets wil bij leren 
- Voor de kinderen vragen en 
proeven rond «wat moet ik doen 
bij » met de gebruikelijke speur-
tochtvragen 
- Voor de volwassenen vragen 
en proeven rond hulpverlening 

waarbij ook een flinke dosis speur-
zin nodig is 
Kinderen wandelen samen met 
hun ouders, er is een aangep>ast 
parkoers voor kinderwagens 
Meedoen kost slechts 50 fr per 
deelnemer bij voonnschrijving, 
75 fr bij inschnjving de dag zelf le
dere wandelaar ontvangt een prijs 
Eerste prijs draagbaar TV-toestel 
Pnjsuitreiking gedurende Barbe
cue-Avond die vanaf 19 u in de 
zaal naast het gemeentehuis van 
Oostakker-Dorp begint 

Om 20 u 30 begint dan een anima
tieavond met o a gezellig samen
zijn, leerrijke maar boeiende ver
halen rond hulpverlening voor de 
kinderen, een kwis, een reuzen-
tombola en de uitreiking van de 
pnjzen aan de wandelaars 
Inschnjvingen op KB-rekening 
448-7593391-38 
Per wandelaar 50 fr Barbecue: 
190 fr per persoon 
Verdere informatie 091/514304 
Meulestraat 47 te Oostakker-
Gent 

De NMKN 
verhoogt de rentevoeten 

en meer 
(vanaf 10.9.1979) 

Kasbons op 1 jaar 
Groeibons op 3 jaar 

Groeibons op 5 jaar 
Kasbons op 10 jaar 

Kapitalisatiebon 

7,75% (+0,50%) 
8,75% (+0,50%) 

9,50% (+0,50%) 
10,00% (+0,75%) 

uitgegeven a pan 

10,00% (+0,60%) 

Mé4ééÉti\ 

K R E D I E T A ^ N U V E R H E I D 
Spaar onder staatswaarborg 

Kontakteer uw NMKN-agentschap (raadpleeg de Gouden Gids, rubriek «Banken»). (adv. 351) 

WIJ ie 
13 SEPTEMBER 1979 


