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Betoging te Komen voor een 
Vlaamse schooi. 
Verzamelen om 14 u. 30 op 
een plaats, die schriftelijk 
aan alle VU-verantwoorde-
lijken wordt meegedeeld. 
Nadere gegevens ook in 
ons blad van 27 september. 
Organizeer nu dringend de 
verplaatsing naar Komen! 
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DOE z o VOORT VIC 

Met de verkiezing van Vic Anciaux tot 
partijvoorzitter wordt de V U hopelijk 
terug de non-konformistische radikale 
aktiepartij die heel het Belgische unitai
re systeem tot in zijn wortels zal tref
fen. De kompromispolitiek van Hugo 
Schiltz is op een sisser uitgelopen en 
dit is grotendeels te wijten aan de 
schijnheiligheid van een sterke unitaire 
harde kern in de CVP rond Leo Tinde-
mans. Hugo Schiltz is het slachtoffer 
geworden van zijn eigen eerlijkheid. 
Het is te hopen dat de nieuwe partij
voorzitter in zo kort mogelijke tijd de 
Vlaams-nationale gelederen weer kan 
doen sluiten en het Vlaams-nationaiis-
me weer een revolutionaire aanvals-
kracht bezorgt Bij een innerlijke ver
deling van het Vlaams-nationalisme 
hebben enkel de tegenstanders in de 
andere partijen belang. 
Het sociaal-ekonomische programma 
van onze partij moet ook meer in de 
verf gezet worden. Want de V U gaat 
nogal eens door als een -taalpartij». 
Het sociale, ekonomische en het natio
nale zijn in de Vlaamse Beweging ech-
terdialektisch in elkaar verweven. De 
Vlaamse beweging is een totale bevrij
dingsbeweging. 

Na de kordate houding van de partij in
zake Komen moet er eens ernstig 
werk gemaakt worden om de bevrij
ding van de andere vergeten Vlamin
gen te bewerkstelligen (Edingen, Mark, 
Overmaas, -Waals-Brabant, Frans-
Vlaanderen, vallei van de Geer). De 
V U moet overal optreden waar de 
rechten van de Vlamingen worden 
verkracht In Brussel en Vlaams-Bra-
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HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 
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houd 

• Vaste breedte van 2.80 m en 
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Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst''' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

bant moet radikale en doeltreffende 
aktie worden gevoerd (het onderwijs 
e.aJ. 
Ook moet er krachtig worden ge
ageerd tegen het nu reeds door het 
Vlaams Regionaal Executief definitief 
bekrachtigde tracé van de overbodige 
taalgrensweg Pecq-Armentières, die 
weer eens honderden ha vruchtbare 
Vlaamse landbouwgrond opslorpt 

De partij moet ook terug intens samen
werken met alle radikale Vlaamse ak-
tiegroepen. Hopelijk loopt onze partij
voorzitter, samen met héél het VU-ka-
der en alle mandatarissen, op 21 okto
ber eerstkomend mee in de wandel
voettocht te Voeren en wordt de 
(H)appartheid daadwerkelijk uitge
roeid. De in sommige VU-kernen heer
sende kleinburgerlijke mentaliteit moet 
worden vervangen door een open pro
gressief maatschappijbeeld. 

Tot slot wou ik onze partijvoorzitter 
nog vragen om in het vervolg voor de 
RTBF enkel Nederlands te praten, ook 
als de journalist zegt dat ze de tijd niet 
meer hebben om ondertitels te plaat
sen. Dan wachten de Walen en frans
kiljons maar een dagje langer en horen 
de volgende dag het interview. De Vla
mingen wachten immers in dit landje al 
150 jaar op een menswaardig bestaan. 

V.d.W.L., Hove 

KOMEN 

Het nieuwe schooljaar is alweer be
gonnen en nog steeds is er het pro
bleem van de Vlaamse school in Ko
men. Op het ogenblik dat deze brief 
verschijnt is er misschien reeds een 
oplossing, maar in elk geval komt ze te 
laat aangezien het schooljaar begint 
op 3 september. 

Het is toch zonder meer onaanvaard
baar dat men steeds weer zaken in 
twijfel gaat trekken die al te evident 

zijn. Eén van de voorbeelden is die 
Vlaamse school in Komen. 
In 1962 werd een typisch Belgische 
overeenkomst gesloten: Wallonië 
kreeg Komen-Moeskroen (71.000 in
woners) in ruil voor de Voerstreek 
(4.000 inwoners) Deze ongelooflijke 
cijfers alleen al bewijzen de onredelijk
heid van dit akkoord, en alsof de Vla
mingen daar nog niet genoeg zijn bela
chelijk gemaakt, eisen de frankofonen 
nu ook nog de Voer terug! Heeft een 
gegeven woord dan absoluut geen en
kele waarde? 

De frankofonen kregen faciliteiten in 
de Voer en hebben die altijd gebruikt. 
De Vlamingen in Komen willen nu ein
delijk ook wel eens gebruik maken van 
één van hun faciliteiten en vragen de 
oprichting van een Vlaamse school... 
wat hen natuurlijk prompt wordt ge
weigerd. Ondertussen houden onze 
«Vlaamse» politici vol dat ze er niets 
aan kunnen doen en dat de sociaal-
ekonomische problemen toch veel be
langrijker zijn dan de tapkast-twisten 
tussen de gemeenschappen. Maar de 
problematiek van de Vlaamse Bewe
ging is er hoofdzakelijk één van soci
aal-ekonomische aard! 

Waarom doet de Vlaming zijn ogen 
niet eens open en laat hij zich voortdu
rend manipuleren door figuren die zich 
kapot lachen met die Vlaamse sullen 
die blijkbaar te stom zijn om te besef
fen hoe men met hun voeten speelt? 

vu-De Haan 

TWEE KERKPROVINCIES 

Het heengaan met pensioen van kardi
naal Suenens biedt een gedroomde 
gelegenheid om de Kerk in ons land in 
twee kerkelijke provincies te splitsen. 
Het ontstaan van een Vlaamse en een 
Waalse natie rechtvaardigt een derge

lijke struktuurwijziging. De nieuwe pri
maat zou deze splitsing moeten voor
bereiden. Hierbij werd reeds de naam 
genoemd van de bisschop van Brugge, 
mgr. De Smedt Hij zou de voorkeur 
van Rome genieten, waar hij hogere 
studies verrichtte. De Brugse prelaat is 
thans 70 en zou vijf jaar krijgen om de 
splitsing te bewerkstelligen. Het hoofd
bestuur van het Davidsfonds pleitte 
reeds in een mededeling voor de split
sing van de Belgische kerk daarbij uit
gaand van een kristelijke en Vlaamse 
bekommernis. Alleen al uit pastorale 
overwegingen moeten er twee kerk
provincies opgericht worden. De 
Vlaamse bisschoppen moeten in de
zelfde zin spreken en deze unieke ge
legenheid met beide handen aangrij
pen! 

I.P., Gent 

KOMEN 

De Algemene Vergadering van de 
Groot-leperse Jeugdraad bijeen op 
zondag 15 september te Vlamertinge-
leper sluit zich aan bij de eis tot onmid
dellijke oprichting — door het gemeen
tebestuur — van een Vlaamse School 
te Komen. 

De Groot-leperse Jeugdraad ver
draagt geen enkele vorm van verdruk
king ta.v. kinderen en ouders die on
derwijs in hun moedertaal wensen, en 
eist dan ook de toepassing van de Bel
gische wetgeving (met afwijkingen). 

Stedelijke Jeugdraad 
leper 

OVERTROKKEN 

Het initiatief van de burgemeester 
van Dilbeek, om aan alle notarissen in 
het Brusselse te laten verstaan dat ze 
op geen welwillendheid van de admi
nistratie hoeven te rekenen als ze 
gronden te koop stellen na adverten
ties in de franstalige pers is lovens
waardig doch absoluut niet nieuw. 

Het gemeentebestuur van Schep-
daal eiste reeds in 1963, onder impuls 
van burgemeester Louis De Dobbe-
leer, schepen Vic Valkeniers en raads
lid Isidoor De Mane die na het overiij-
den van burgemeester De Dobbeleer 
respektievelijk burgemeester en sche
pen werden, dat de immobiliënmaat-
schappij die de wijk Schorenbos ver
kavelde, uitsluitend in het NedeHands 
publiciteit zou voeren, wat ook gebeur
de. 

Was het niet onder het bestuur van 
burgemeester Jef Valkeniers dat van 
de groep I, die een verkavelingsaan-
vraag had ingediend voor een 6 ha 
pro jekt een schriftelijk akkoord be
dongen werd om alle opties van ver
koop ter goedkeunng voor te leggen 
aan het schepenkollege? Door hetzelf
de bestuur werden ook aan de maat
schappij Providentie duidelijke richtlij
nen gegeven om alle franstalige kandi
daat-eigenaars of huurders van een 
sociale woning te weren in haar sociaal 

Sedert 1 juni is het eksamen 
voor het 

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

Rijschool 
Ferd. VERBIEST 

(waar Vlamingen thuis zijn) 
is dus geen overbodige weel
de! 
Weelde? Een volledige kur-
sus, boek inbegrepen, kost 
slechts 1.460 fr. (-1- BTW). 
Regelmatig nieuwe kursus-
sen in: 
- MOLENBEEK, Leopold II-

laan 194 (viadukt). 
- SCHAARBEEK, Leuvense 

stwg 555 (Meiserpl.). 
- ANDERLECHT, Bergense 

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

Adv. 343 

woonprojekt te Schepdaal dat 214 
eenheden tel t 

Het ligt niet in mijn bedoeling deze 
konsekwente Vlaamse houding alleen 
voor Schepdaal op te eisen want in 
heel wat Vlaamse gemeenten in de pe
riferie van Brussel, zelfs in de facilitei
tengemeente Sint-Genesius-Rode, 
werd in de laatste jaren dezelfde poli
tiek toegep>ast 

Tegenover al deze besturen en 
mandatarissen komt het wel enigszins 
overtrokken over om de burgemees
ter van Dilbeek nu te zien ophemelen 
als de voorloper die navolging ver
dient Wat hij nu doet is alleen met veel 
publiciteit en waarschijnlijk o m elekto-
rale redenen propageren wat door 
vele anderen reeds talrijke jaren kpn-
sekwent wordt toegepast dit zelfs 
toen men er in het Dilbeeks gemeente
huis nog prat op ging de Franstaligen 
in het Frans te woord te staan. 

HO., Schepdaal 
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Wie schiet de hoofdvlieger ? 
Het politieke spervuur vanuit Leuven houdt 
aan. Vorige week waren het de ekonomen 
Van Rompuy en Verheirslraeten, die glas
helder bewezen dat er een miljardenover
dracht van Vlaanderen n a a r Wallonië is. 
Dat Wallonië boven zijn stand leeft en dat de 
Vlamingen mogen bijpassen. Deze week 
heeft hun kollega Theo Peeters becijferd dat 
de huidige staatshervorming het financieel 
eenrichtingsverkeer van Vlaanderen n a a r 
Wallonië bestendigt. De Walen zullen per 
hoofd 20 procent méér krijgen dan het rijks-
gemiddelde van de dotaties. Terwijl de Vla
mingen het zullen moeten stellen met 9 pro
cent minder. Eens te meer gaat het om een 
miljardenpakket dat — «dubbel in de ke
ring», zoals de Vlaamse volksmond zegt — 
ieder jaar zal aanzwellen. 
Het loont de moeite, er even aan te herinne
ren hoe de huidige regering tot stand is ge
komen. Het licht voor de koalitie van socia
listen, kristen-demokraten en FDF-ers werd 
op groen gezet toen Wilfried Martens op 
15 maa r t jongstleden, zonder dat hij zijn 
Vlaamse onderhandel ingspartners nog ver
der raadpleegde, door de knieën ging voor 
het ultimatum van Van den Boeynants die de 
onvoorwaardelijke goedkeuring eiste van 
zijn eigen tekst. Een tekst die niet beant
woordde aan het voorstel dat door de drie 
Vlaamse partijvoorzitters, toen nog ver

enigd in het kortstondig «Vlaams Front», 
was opgesteld en voorgelegd. Martens ging 
door de knieën precies op het essentiële punt 
van de financiële verantwoordelijkheid van 
de gemeenschappen en gewesten. Van Miert 
volgde hem. De Volksunie besloot konse-
kwent dat de staatshervorming op tal van 
punten, en in de eerste plaats op het vlak van 
de centen, geen enkeie waarborg bevatte en 
wees dan ook de voorstellen Van den Boey
nants af. 
Het is niet slecht, nog eens te her inneren aan 
dit recente verleden omdat op dat ogenblik 
een aanta l verantwoordelijkheden vastge
legd zijn. De onze, die van de Volksunie die 
de deur dichtsloeg. Maar ook die van Mar
tens en van de CVP, die allebei de pad slik
ten. Die hun goedkeuring hechtten aan een 
regering en een staatshervorming, die de 
miljardendiefstal ten nadele van Vlaande
ren dreigen te bestendigen. 
Vandaag krijgt Wilfried Martens de reke
ning voor zijn eenzijdige verbreking van het 
Vlaamse Front en voor zijn kapitulatie aan
geboden van verschillende kanten. Hij krijgt 
de kous op de kop in zijn eigen partij , die nog 
altijd niet weet op welke poot te dansen. Die 
— vla de tussenpersoon van de voorzitter der 
CVP-jongeren - de guerrilla laat voeren te
gen een formule die zijzelf boven de doop
vont heeft gehouden. Wat dan leidt tot de 

potsierlijke toestand, dat de beroeps-CVP-
Jongere Erik van Rompuy vandaag moord 
en brand schreeuwt tegen de miljardendief
stal ten nadele van Vlaanderen, daa r waar 
hijzelf een paa r weken geleden nog nadruk
kelijk zegde dat hij en zijn organizatie van 
sociaal-ekonomisch federalisme niets willen 
weten. 
Martens krijgt nog veel meer de wind van 
voor van zijn Franstalige vrienden, op wier 
a l taren hij op 15 maar t het miljardenoffer 
plengde. Outers, Lagasse, Spaak, Dehousse, 
het FDF en de PS: ze stapelden de provoca
ties en de beledigingen en de arrogantie 
week na week opeen. Ongestraft! Als De
housse de Vlamingen in het gezicht spuwt, 
geeft Martens geen kik. Maar als het Vlaams 
regeringslid Akkermans daarop reageert, 
worden plots de twee excellenties op het mat
je geroepen voor een bolwassing. Als André 
Cools eist dat er komaf wordt gemaakt met 
de tweede faze van de staatshervorming, 
dan staat Martens onmiddellijk k laar met de 
sussende toezegging, dat «de timing geres-
pekteerd» wordt. 
De school van Komen, die kan inmiddels wel 
wachten! 
Bij dit alles kan men zich de vraag stellen, 
wie de hoogvlieger schiet: het FDF met zijn 
doldrieste venvatenheid of de CVP met haar 
farizeïsche tweeslachtigheid. tvo 

• • • eigenlilk al lang geweten 

Het geld van de Vlamingen 
De studie van de Leuvense ekonomen heeft voor heel wat 
deining gezorgd. Het politiek moment van publikatie kon 
moeilijk beter gekozen worden. De tweede faze van de 
staatshervorming staat op til, zonder dat Vlaanderen ook 
maar enig uitzicht heeft op de definitieve contouren van 
het toekomstige België. Laat staan waarborgen! 
En toch is die studie slechts de nauwkeurig wetenschappe
lijke bevestiging van wat eigentijk al lang geweten was. Lo-
dewijk De Raet vestigde als eerste de aandacht van de 
Vlamingen op de financiële verongelijking. Hij toonde aan 
dat een ontwikkeld volk meer kans heeft om welvarend te 
worden dan een dom gehouden massa. De strijd voor de 
vernederlandsing van de Gentse universiteit fundeerde hij 
niet enkel op het kultureel belang voor Vlaanderen, maar 
tevens op het «geld der Vlamingen». 

In hun propaganda knoopten de 
aktivisten nauw aan bij de gedach-
tenwereld van L De Raet. Denken 
we maar even aan Claudius Seve-
rius' Vlaanderens Weezang. 

Onder druk van de arbeidersbe
weging bracht de 20ste eeuw een 
eind aan de meest schreeuwende 
ellende. 

Vlaamsgezinde zakenlui groe
peerden zich in het Vlaams Ekono-
misch Verbond, een Vlaams bank
wezen kwam tot stand en jonge 
ekonomisten legden zich toe op 
de studie van het Vlaams ekono-
misch bestel. Maar de algemene 
trend bleef ongewijzigd, ook na de 
tweede wereldoorlog. Tot in de ja
ren 50 stuurde de regering propa-
ganda-treinen naar Vlaanderen 
om aan de werklozen de welda
den van de arbeid in Waalse 

steenkoolmijnen aan te prijzen en 
Vlaamse koelies te ronselen. 
Het heeft tot 1959 geduurd eer er 
wetten kwamen tot steun aan 
streken in nood. Voor de eerste 
maal ijverde Vlaanderen voor zijn 
verkommerde regio's om het deel 
van de staatssteun op te eisen 
waar het volgens okjektieve maat
staven recht op had. 

Op haar Kongres van 1971 stelde 
de Volksunie dat er, alleen reeds 
op het vlak van de sociale zeker
heid, per jaar ongeveer 8 miljard 
van Vlaanderen naar Wallonië af
vloeit In 1975 en 1976 werden 
deze cijfers, geaktualizeerd en 
aangevuld met schrijnende finan
ciële benadelingen in andere sek
toren, bijeengebracht en gepubli
ceerd in de Volksunie-dossiers 
«Vlaanderen 1975' en «Vlaande
ren 1976'. 

Droogstoppel 
En verleden jaar publrceerde oud-
senator M. Van Haegendoren zijn 
ophefmakend boek «Het geW van 
de Vlamingen». 

Er is weinig nieuws onder Vlaan
derens zon. Ook het debat rond 
pro en contra Egmont zou de 
Volksunie trachten open te trek
ken door de centenkwestie op de 
voorgrond te brengen, vooral naar 
aanleiding van het staaldossier. 

Vandaag liggen de zaken echter 
anders. De ekonomische krisis 
heeft diepe wortels gekregen, de 
gevolgen laten zich voelen. Daar-
enlx)ven is de studie van de Leu
vense professoren gebaseerd op 
onweerlegbare, sluitende gege
vens. Met een schok begint Vlaan
deren zich dan ook rekenschap te 
geven van het feit dat alles anders 
en beter zou kunnen zijn indien 
Vlaanderen «het geld van de Vla
mingen» zelf zou beheren. 

De aanbeveling die M. Van Hae
gendoren aan het eind van zijn 
boek uit, is aangehoord: «Eén van 
de verhandelingen die Max Have
laar door Droogstoppel laat ont
dekken in de papieren van de 
Sjaalman gaat 'Over het recht var 
een volk te eisen dat de opge
brachte belastingen te zijnen be
hoeve worden aangewend.' De 
verhandeling was in 't Javaans ge 
schreven. Wij bevelen de studie 
bureaus van alle Vlaamse politieke 
partijen aan een dergelijke verhan 

deling voor Vlaanderen op te stel 
len.' 
De verhandeling is opgesteld dooi 

een universitair studiebureau. Aar 
de Vlaamse partijen om de politie 
ke konklusies te trekken! 

20 SEPTEMBER 1979 WIJ 3 



••^f:^i9f^jr;^t]^_<f«i|p^f^/«-|il?p^^^ll3P ^^mw-:s\ 

mmètwm 

de week van G ^ * i ^ # ^ ' 

Graindorge 
Rond de aanhouding en de 
vastzetting van de Brusselse 
advokaat Graindorge is er heel 
wat beroering: er wordt voor 
hem betoogd, aktiekomitees 
schieten uit de grond en zo ver
der. 
Een deel van die beroering is 
stell ig polit iek getint: de linkse 
opvattingen van Graindorge 
b o o r g e n hem polit ieke sympa-
tieën van mensen, die het meer 
te doen is om die opvattingen 
dan om recht of onrecht 
Nochtlans bli jkt in de zaak 
Gratndorge dat heel het sys
teem van de voorlopige hechte
nis en van de geheimhouding 
van het dossier in die faze 
hoogst aanvechtbaar is. In 
Frankrijk bij voorbeeld en in de 
Angelsaksische landen is het 
onderzoek van meet af aan te-
gensprekeli jk en het dossier 
toegankeli jk voor de verdedi

ging. De herrie rond Graindor
ge heeft dan toch alvast als 
winstpunt dat de vinger op 
deze zwakke plek in ons 
rechtsbestel wordt gelegd. 

Dehousse en 
Vlaanderen 

Minister Dehousse heeft vor i 
ge zondag op de RTBF nog 
maar eens verklaard dat de 
Waalse ekonomische afgang 
door de Vlamingen bewust ge
wild en in de hand gewerkt is. 
Je moet maar durven! Geen en
kel verstandig Vlaming zal be
weren dat Wallonië de berg af 
gaat omdat de Walen stuk voor 
stuk luiaards zijn. De Walen 
hebben alleen maar de fout be
gaan generaties lang te teren 
op hun sterke sektoren: kolen 
en metaal. Ze verleerden daar
bij de zin voor het eigen klein

schalig initiatief. En toen het 
met de sterke sektoren op z'n 
einde liep, hebben ze het leven 
van hun verouderde nijverheid 
kunstmatig tientallen van jaren 
gerekt met Vlaamse gastarbeid 
en Vlaamse centen. 
Zoniet was de teloorgang ai 
twee generaties vroeger geko
men! 

Eerste Vlaamse 
regering 

In een overigens niet onver
diensteli jk In Memoriam voor 
Jef Van de Wiele noemt het 
weekblad «Knack» de gewezen 
De Vlag-leider «zoiets als de 
eerste leider van een Vlaamse 
regering». 
Hebben de «Knack»-jongens 
dan nog nooit gehoord van 
Borms? En van de «Raad van 
Vlaanderen» die in 1917, tegen 

de wil van de Duitse bezetters, 
werd opgericht? 
Om over de geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging te schri j 
ven is er toch iets meer nodig 
dan een vlotte pen en de vluch
tige lektuur van pagina 2.063 in 
Lannoo's Encyclopedie. 

Miljardendans 
In een advies maakte de hoge 
raad van Financiën bekend dat 
het Belgisch tekort in de over-
heidssektor thans reeds 5523 
miljard frank bedraagt, hetzij 17 
ten honderd van het bruto na
tionaal produkt. De hoge raad 
noemt dit «een onhoudbare 
toestand». 
In klare taal betekent de verwit
t iging van de hoge raad dood
eenvoudig, dat België ver bo
ven zijn stand leeft. Om deze 
stand kunstmatig op te houden 
volstaat een beroep op het ei

gen spaarvermogen reeds niet 
meer: sinds vor ig jaar wordt 
een beroep gedaan op buiten
lands k r e d i e t a a s p f t J ^ I H l ï t v 

Alleen al voor de sociale zeker
heid is er dit jaar een financie
ringstekort van 33 mi l jard! 

Lagasse 
waarschuwt... 

Na Outers heeft ook Lagasse in 
het FDF-blad «4 mill ions 4» een 
waarschuwende vinger opge
stoken. 

Als de gewestvorming met drie 
er niet komt, zegt Lagasse, dan 
zal Brussel zicli definitiefin een 
gemeenschappelijke lotsbe
stemming aan Wallonië binden. 

We zijn zo vri j deze bedreiging 
als nogal i jdel te beschouwen. 

Als puntje bij paaltje komt, zul
len de Brusselaars eieren voor 
hun geld krijgen. En zullen ze 
zich niet in de armen gooien 
van een Wallonië dat in 1974 
reeds een begrotingstekort had 
van 75 miljard. 

Vlaanderen kan heel goed zon
der België. Maar Brussel? En 
Wallonië? 

De «Libre» 
aan de klaagmuur 

De «Libre Belgique» heeft, 
zoals alle dagbladen, een uit
voerig kommentaar gewijd aan 
de studie van de Leuvense eko-
nomisten Van Rompuy en Ver-
heirstraeten. 

Het blad geeft toe: «Oe Walen 
profiteren ontegensprekelijk 
méér van de herverdelingsme
chanismen dan de Brusselaars 
en de Vlamingen. » Men zou 
kunnen stellen, zegt het blad, 
dat een onafhankelijke Waalse 
staat veroordeeld zou zijn om 
véél zuiniger te leven of om 
steeds meer schulden In het 
buitenland te maken. 

De «Libre» besluit dan maar dat 
de regionalizatie maar best niét 
te ver gaat. Want, zucht het 
blad, ais de rekeningen zuiver 
gemaakt worden, moet dat naar 
separatisme leiden. 

Waarvoor de «Libre» duideli jk 
niet happig Is -

Het zand van Dehousse 
In onze onmiddellijke buurt, in het Aalsterse en verder Zuid-Oost-Vlaanderen in, 

kennen we tientallen en tientallen niet eens zo oude mannen die 'in de put' hebben 
gewerkt Mijnwerker was in heel deze streek niet eens zo lang geleden een vrij alge
meen beroep. Alhoewel 'de put- aan het andere eind van het land lag, twee-drie uur 
treinen heen en evenveel terug. Wat een werkdag, ook na de acht uren, tot twaalf-zes
tien uur verlengde. Of wat de 'houillekrabbers' veroordeelde tot een week uithuizig
heid, ergens in een goedkoop en dus gammel werkmanspension sur Ie tas de char-
bon. 

Jean-Maurice Dehousse is nog niet eens zo oud — hij is van '36 — maar toch al 
méér dan oud genoeg om dat gekend en geweten te Ipebtjen. Indien hij het wilde we
ten en kennen. Het zou geeneens een kunsttoer zijn, hem rond te leiden in tientallen 
Oostvlaamse huisgezinnen waar de vader — nauwelijks een halve generatie ouder 
dan de minister — hem de waarheid eens flink in het gezicht zou hoesten. Vanwege 
de stoflong. 'Betraapt' — zoals ze daar in de streek zeggen — in de putten van de 
Borinage. 

In deze tijd van autosnelwegen en snel autoverkeer is het nog altijd een flinke rit om 
op een zondag eens een kijkje te gaan nemen in het Zwarte Land. Tot voor enkele ja
ren was dat de rit van iedere dag, met de koolwerkerstrein van vier-vijf uur 's mor
gens, voor honderden mensen tot diep in Vlaanderen. 

En dan zegt Jean-Maurice Dehousse, minister van het Waals Gewest, dat de Belgi
sche staat gedurende gans de twintigste eeuw Vlaanderen bevoordeeld heeft tegen
over Wallonië. En dan zegt Dehousse Jean-Maurice, dat de Waalse afgang de fout is 
van de Vlamingen die Wallonië er onder houden. 

Men kan zich ergeren. Men kan zich ook verwonderen. Mer^kan zich verwonderen 
over het feit dat een jonge Luikse politieker, die daarenboven doctor in de rechten is 
en dus letters heeft gegeten, dergelijke onzin durft uitkramen. Men kan zich verwon
deren over het feit dat er te Luik en in Wallonië een publiek is om dat te geloven, om 

voorbij te zien aan de evidentie van het eigen Waalse tekort en om de fout ervoor bij 
de Vlamingen te leggen. 

De waarheid is dat in de vorige én in de eerste helft van deze eeuw Vlaanderen er 
hoegenaamd niet aan te pas kwam, tenzij als gastarbeider en als belastingbetaler De 
hegemonie van Wallonië was zo groot en leek zo definitief dat de Walen — met een 
variante op Napoleon — leerden dat ze vanop de top van hun terrils veertig eeuwen 
toekomst zorgeloos tegemoet konden zien. Het was de tijd van les maitres des forges 
die in heel België, inclusief het boeren-Vlaanderen, smeedden naar de vorm die hen 
beliefde. 

En toen de tijden keerden, toen de ekonomische wetmatigheid knaagde aan het im
perium van les maitres des forges en aan Ie tas de charbon, hadden de Walen ver
leerd om zélf in te staan voor hun bloedeigen boterham. Ze rekten de droom nog en
kele tientallen jaren met Vlaamse gastarbeid en met Vlaamse centen. 

Totdat Wallonië was wat het nu is: een inderdaad troosteloos, pokdalig museum 
van industriële archeologie waar de toekomst onzeker is en de onzekerheid de som
bere gezel van alle dagen. 

Onze fout? 

Jean-Maurice Dehousse is het plezantst waar hij de besluiten trekt uit zijn anti-
Vlaams rekwisitoor Naar mijn mening, zegt hij, houdt de Waalse eis naar zelfbestuur 
niet in dat er geen solidariteit meer hoeft te zijn tussen de gewesten. Wallonië heeft 
lang bijgedragen tot de ontwikkeling van Vlaanderen. Vlaanderen moet nu Wallonië 
en zijn moeilijkheden ter hulp springen. 

Moet er nog zand zijn ? 

dio Genes 
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Taalwet 
en openbare 
verkopingen 

Een openbare verkoop bil 
rechtsnweht is onderhevig aan 
<te taalwet Maar een vrijwillige 
openbare verkoop of nog een 
onderhandse is dat niet, hoewel 
de voorzitter van de iconinküilce 
federatie van Belgische nota
rissen de leden aanraadde de 
streektaal te gebruiken. Toch 
zijn er heel wat notarissen in 
Vlaams-Brabant die deze raad 
niet opvolgen. 

Kamerlid Valkeniers vestig
de de aandacht van minister 
Van Eislande op deze toestand, 
die erkende dat in de huidige 
stand van de wetgeving het 
taalgebruik inzake vrijwillige 
notariële verkopingen niet is 
geregeld. De minister deelde 
mee, de voorzitter van de fede
ratie van notarissen aan te zet
ten, zijn cirkulaire van 1973 nog 
eens rond te sturen. Hij onder
zoekt trouwens de mogelijk
heid van een wetgevend initia
tief. 

Enkele weken geleden deel
de burgemeester Philip Vergels 
van Dilbeek overigens aan de 
notarissen mee, dat ze de 
streektaal In hun mededelingen 
en verhandelingen moesten ge
bruiken, zoniet zou het gemeen
tebestuur geen medewerking 
en faciliteiten meer verlenen 
(ojn. door het verbod van 
Franstalige affiches). Als de an
dere gemeentebesturen dit 
voorbeeld volgen zal de minis
ter met des te meer gemak de 
taalwetgeving ter zake kunnen 
aanvullen. 

Vlaams-nationaal 
standpunt 
Vanavond, donderdag 20 sep
tember, spreekt VU-voorzitter 
Vic Anciaux in de VPRTI-radio-
tribune. 

Dit Vlaams-nationaal standpunt 
is te horen op BRT-1-radio om 
19 u. 2& 

EKONOMISCfl FEDERALISME 

Leuvense proffen voor CVP-kar 

\»'Jfe 'vf 

De CVP speelt het spel van de 
staatshervorming wet vrij 
behendig. De wijze waarop 
menige standpunten van 
Leuvense ekonomen omtrent 
de regionalizering 
bekendraakten (met 
«persprimeurs» en dies meer.) 
verdient in feite een aparte 
vermelding in de politieke 
annalen. 
Dinsdagmiddag verkondigden 
de Leuvense proffen bij monde 
van voorzitter Louis Baeck van 
het Centrum voor Ekonomische 
Studies (én Euro-CVP'er), dat 
zij met hun publikaties geen 
ander oogmerk hebben 
dan «in te pikken bij een 
cruciaal moment van de 
staatshervorming», en een 
poging te leveren «tot 
objektivering van het politiek 
debat omtrent het ekonomisch 
federalisme». 
Vader Gaston Eyskens, die de 
trein van de drieledige 
gewestvorming nu reeds langer 
dan tien jaar geleden op de 
sporen zette, had menige reden 
om er goedlachs bij te zittea 
Bieden de Leuvense ekonomen, 
politiek-taktisch begeleid door 
CVP'er Louis Baeck, immers 
geen bijzonder explosief 
dossier aan die jonge 
federalistische smaak, 
voormalig voorzitter van de 
CVP-jongeren en huidige 
eerste-minister: Wilfried 
Martens.? 

Wat we in de eerste week van 
september aankondigden «Begro-
tingsdeficit is een Brussels-Waal-
se kwaal», werd in de voorbije da
gen met zoveel cijfers in persarti-
kelen aangetoond, en dinsdagmid
dag in het Brusselse perscentrum 
nog eens ten voeten uit verdukJe-

Lenneke Mare 

Vorig weekeinde trok de Lenneke Mare Ommeganck door de zon
overgoten straten van St-Lambrechts-Woluwe. Voor de derde op
eenvolgende maal reeds werd deze Vlaamse kulturele manifestatie 
een waar sukses, tot ergernis van vele Franstaligen die in alles een 
bedreiging van de frankofonie zien. 
In het andere Woluwe, Sint-Pieters, hebben Vlaamse jongeren van 
de Nederlandstalige Jeugdraad zelf een fietspad aangelegd. Vooral 
na het onderzoek drie jaar geleden in de Vlaamse scholen van de 
gemeente bleek dat de veiligheid vooral voor fietsers te wensen 
overliet. De Vlaamse jongeren noemden hun gemeente zelf «St-Fiet-
sers-Woluwe». Hun aktie, eigenlijk een Uilenspiegelstuk, werd over
al op sukses onthaald! 

Kjkt Grosso modo komt het er dus 
op neer dlaf da curator, aSe de 5e^ 
gjsche staat beheert, de boef 
(kaaiend houdt met het geld van 
de Vlamingen. 

De professoren Paul Van Ronv 
puy, Vfc van Rompuy, Albert Ver-
heirstraeterv, Theo Peetere en Dirk 
Heremans hebben in feite met zo
veel wetenschappelijk bewijsma
teriaal bevestigd wat de Volteunie 
reeds sinds jaren aanklaagt: de 
geruistoze geldstroom van Vtaan-

Pervers 
De VU stond met ha» kongres 

van 71 over dit ekonomisch-fede-
raUstisch tema nagenoeg alleen in 
de politieke arena Vandaag K^ 
voor bijzoTKler behendige politie
ke strategen van neo-unitaristi-
sche afkomst (met Tirxlemans-
pouiain Erik Van Rompuy, voorzit
ter van de CVP-jongeren op kop) 
het moment aarngebroken om via 
de pen en de wond van Leuvense 

kenneRjk met veel tromgeroffel 
overgenomen door precies die po-
StKi en persorganen die nog niet 
zo lang geleden eHce federalisti
sche blainvdruk van de Vtaams-
nattonsrtisten ais utopische en zelfs 
onzinnige politieke materie hoog
hartig van de hand wezen. 
Blijkens een eerste offensieve re-
aktie van de CVP-jongeren ziet 
het ernaar uit dat het wetenschap
pelijk studiewerk van de Leuven
se professoren uiteindelijk slechts 

deren naar WaHonië is een tooó-
zware communautaire en maat
schappelijke hypoteek die drin
gend dient geTicht te worden. Het 
teren van het zuiden op het gekl 
van het noorden kan niet eeuwig 
blijven durea 

Ontwikkelings
samenwerking en 
taalwet 

De taalwet bepaalt o.m. dat de 
leden van de Samenwerkings-
sekties bij de ambassades, die 
zich bezighouden met Ojntwik-
kelingssamenwerking, kennis 
van de tweede landstaal moe
ten hebben. Senator Vandezan-
de vroeg minister Eyskens hoe
veel van die ambtenaren niet 
voldoen aan de wettelijke ver
plichting. Het antwoord is ont
hutsend: niemand beantwoordt 
aan deze verplichting van de 
taalwet «daar niemand tot op 
heden de gelegenheid had, om 
aan een eksamen deel te ne
men»! Waarom worden er dan 
cito presto geen ingericht Dat 
Eyskens' voorgangers op dit 
departement Scheyven (PSC) 
en Outers (FDF) hun broek 
veegden aan de wet is in dit 
land normaal Maar ook minis
ter Van Eislande heeft blijkbaar 
vergeten, een taaleksamen uit 
te schrijven. Minister Eyskens 
deelde nog mede, dat hij bij de 
Vaste Taaltoezichtkommissie 
zou infornleren. Waarschijnlijk 
duurt de zaak dan langer en is 
Eyskens al door een ander op
gevolgd. 

professoren dusdanig fundamen
tele kritiek te spuien over de aan 
gang zijnde staiatshervorming om 
uiteindelijk op een sublieme wijze 
de kaart van de neo-unitaisten uit 
te spelen. 
Zeggen de Leuvense proffen, ter 
attentie van premier Wilfried Mar
tens, dat de gewestvorming 
slechts behoorlijk en duurzaam 
kan zijn '•wanneer de interregiona
le transfers in de toekomst verlo
pen volgens expliciet vastgestelde 
criteria en met tjetrekking tot dui
delijk afgebakende domeinen.' 

. In de toelichting bij zijn traktaat 
over de 'financiële middelenvoor
ziening over de gemeenschappen 
en de gevi/esten» gewaagde pro
fessor Theo Peeters van een 
haast pervers politiek proces: 'het 
stelsel van de algemene onvoor
waardelijke dotaties, vooropge
steld als hoofdbron voor de finan
ciering van gemeenschappen en 
gewesten, beantwoordt geenszins 
aan het beginsel van de financiële 
verantwoordelijkheid.» 
Nog meer politieke voetangels 
worden in de jongste publikatie 
van de «Leuvense ekonomische 
standpunten» op>gerakeld en op 
een rijtje gezet 

Met zoveel professorale argumen
ten wordt uiteindelijk bevestigd 
dat in Vlaanderen nog immer de 
VU de enige konsekwente radi-
kaal-federalistische partij is. Inrv 
mers, precies het systeem van de 
dotaties, het knelpunt van het eko
nomisch federalisme, werd t}ij de 
vorming van de regering-Martens 
door de VU-onderhandelaars als 
onvermijdelijk breekpunt gehan
teerd. Het broze 'Vlaamse front» 
barstte op dat knelpunt als een 
zeepbel uit mekaar, door de toe
geeflijkheid van de traditionele 
partijen aan de francofone rege-
ringseisen... 

Vandaag worden de VU-motieven 

politiek nuttig zal gemaakt worden 
om niet alleen de op gang zijnde 
staatshervorming (een uitgespro
ken) drieledige gewestvorming en 
een verwerpelijk dotatiesysteem) 
tegen te houden, maar om vooral 
uiteindelijk te bereiken dat vol
gend jaar anderhalve eeuw «Belgi
sche staat» met neo-unitaristisch 
hoerageroep kan gevierd wordea 
In het lk:ht van de huidige ekono
mische miserie die ons land teis
tert dienen wel twee cijfers ver
meld te worden die net niet opge
nomen werden in de rapporten 
van de Leuvense ekonomen. 
Als het Vlaamse gewest zijn eigen 
gekimiddelen te eigen bate zou 
beheren en besteden, dan zou 
(berekend op cijfers van 74) het 
Vlaamse gezin meteen gemiddeld 
12 th. belastingen minder dienen 
te betalen. Terwijl een self-suppor
ting Wallonië slechts leeftjaar zou 
zijn als in dat gewest maar liefst 25 
th. meer inkomsten voor de 
staatskas zouden gerealizeerd 
worden. Waarmee meteen haar
scherp het uitgangspunt is ge
schetst voor welke vorm van poli
tieke onderhandeling ook betref
fende de sanering van de ekono
mische en politiek-verziekte ver
houdingen In dit land. 
Het debat over het ekonomisch 
federalisme dat door de VU in de 
voork)ijgaande jaren werd op gang 
gebracht en opengetrokken Is nu 
In een cruciale faze gekomen: de 
rode cijfers zijn professoraal bere
kend en het politiek jongleurspel 
kan nu In alle hevigheid losbarsten. 
De harde konfrontatie tussen fe
deralisten en neo-unitaristen biedt 
zich aan. Het komt er nu wel op 
aan maskers af te rukken van 
would-be federalisten, zoals dat 
van Eric Van Rompuy, die er 
slechts op uit zijn om hun machts-
p)Osltle In een unitaire staat gekon-
solldeerd te zien. (hds) 
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Het sodaal overleg 

Mythe van unitaire benadering doorprikken 
Het zal w e l Iemand ve rbazen 
dat op het soc iaa l t o p o v e r l e g 
geen e e n s g e z i n d h e i d w e r d 
b e r e i k t Het laa ts te i n te rp ro 
f ess ionee l a k k o o r d — een 
t rad i t ie seder t het beg in van 
de g o u d e n zes t i ge r j a ren — 
nam in 1976 een e inde. S i n d s 
d ien is men er n ie t meer in ge
s laagd een na t iona le a rbe ids 
o v e r e e n k o m s t af te s lu i ten 
o v e r a l le s e k t o r e n heen. Ge 
v o l g h ie rvan is da t ons land 
s t i laan v e r d e r a fg leed naar 
wa re reko rdc i j f e r s . S taa t s 
s c h u l d , soc ia le zeke rhe id , 
w e r k l o o s h e i d , bed r i j f s s l u i t i n 
g e n , a l lemaal rode c i j fe rs . En 
de t o e k o m s t me ld t z i ch 
geensz ins roosk leu r ige r . De 
G e w e s t e l i j k e E k o n o m i s c h e 
Raad van V laande ren k l o p t e 
nog n ie t zo lang ge leden aan 
met de j o b s t i j d i n g da t de eko 
n o m i s c h e inz ink ing pas tegen 
1981 haar d i ep tepun t za l be
re iken. En in een haast d rama
t i s che no ta w a a r s c h u w t de 
H o g e Raad van F inanc iën 
v o o r de ka tas t ro fa le evo lu t i e 
van de openba re f inanc ies . 
Temidden van deze sombere 
vooruitzichten, maar blakend van 
optimisme, heeft de regering Mar
tens begin dit jaar het gesprek 
aangevat met de sociale partners. 
Onderhandelingsmaterie was het 
ambitieuze plan-V.d.B., dat als bijla
ge aan het regeerakkoord was 
toegevoegd. Als blikvankers daar
in fungeerden de invoering van de 
36-urenweek, de verlichting van 
de sociale zekerheidsbijdragen 
van de patroons, de inkomensma-
tiging en de verplichte aanwerving 
van drie procent in drie jaar Kort
om, een globaal pakket van slo

gans, getekend Van den öoey-
nants: ieder diertje zijn pleziertje, 
we zien dan we i -
Op die basis zou nooit een ak
koord bereikt worden. Aan plan
nenmakers heeft ons land even
wel geen nood. Het plan-V.d.B. 
werd plechtig begraven. Leve het 
plan-De Wulf: werktijdverkorting 
tot 38 uur per week, arbeidsplaats-
premies voor meeraanwerving en 

UNIVERSITAIRE ^ 
INSTELLING A N T W E R P E N 

onderhoudsbeambte/ 
dierenYerzorger(-ster) 

D Voltijdse betrekking: voor het aanleggen van een werfreserve. 
D Haiftijdse betrekking: voor onmiddellijke aanwerving. 
De kandidaten moeten in hun sollicitatiebnef uitdrukkelijk vermelden 
of ze voor een voltijdse dan wel halftijdse betrekking solliciteren, 
of voor beide 

Brutowedde: 
G minimum maandwedde aan huidige index (188,45) • 23.284 F 
(indien geen 21 jaar), 
en vanaf 21 jaar: 24.687 F. 
Weddeschaal (100 %) 142.544 F -165.360 F 
De onderhoudsbeambte kan deelnemen aan de examens voor ver
hoging van graad, die toelaten, na verloop van tijd, een hogere graad 
te bekleden, met het daaraan vertwnden barema 

Aanwervingsvoorwaarden: 
Geen diploma vereist De kandidaten moeten bereid zijn hun wekelijkse 
arbeidsduur te vernchten volgens een dagelijkse uurregeling welke, 
volgens een beurtstelsel, avondprestaties kan omvatten en zaterdag- of 
zondagsdienst 

Voor deze vakature gelden volgende algemene voorwaarden: 
D Belg zijn. De betrekking staat open zowel voor vrouwen als mannen 
D Aan de dienstplichtwetten voldoen 
D Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag. 
D De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
D De aanwerving gebeurt door vergelijkende examens voor de toe
lating tot de stage 
• De kandidaten die in de werfreserve worden opgenomen komen in 
aanmerking zowel voor de openstaande betrekkingen op het kader als 
voor tijdelijke kontrakten 

Kandidaturen mot volledig curriculum vKae dienen vóór 
19 oktober 1979 schriftelijk gericht te worden aan de Universitaire 
Instelling Antwerpen, Direktie Personeel, UniversKeltsplein 1 
2610 Wilrijk. 

loonmatiging. Net vóór de vakan
tie wordt eensgezind een intentie
verklaring ondertekend. De strijd
bijl wordt tot bij de hervatting van 
de besprekingen medio septem-
h>er begraven. 

K O U D E O O R L O G 

Het lijkt evenwel of alle gespreks
partners tijdens de vakantie hun 
eisendossier opgepoetst en ver
scherpt hebben. De vakantie is 
nauwelijks om of de media wor
den overspoeld nr>et een karre-

vracht nota's, standpunten en 
reakties. Een ware sociaal-ekono-
mische koude oorlog. 
Vooral de nota van het Vlaams 
Ekonomisch Verbond, hierin ge
steund door Fabrimetal, lokt heel 
wat deining uit Ontreddering bij 
de regering, giftige reakties bij de 
vakbonden, een verstrakte hou
ding bij het VBO en zelfs CSU-
verwijten in een Vlaamse krant 
Dit papieren steekspel pro en con
tra heeft tot gevolg dat iedereen 
zich netjes terugtrekt in zijn loop
graven. De standpunten verstrak
ken en de kans op een akkoord 
verwatert 
Bij dit alles moeten dan nog het zo
pas uitgelekte mammoetplan van 
minister Califice gevoegd tot her
vorming van de sociale kas van de 
zelfstandigen, waaruit blijkt dat het 
zelfstandigenpensioen in het ge
drang komt en de studie van de 
22 professoren over de invloed 
van de automatische indexering 
op de werkloosheid. 

F E D E R A L I Z E R E N 

Bij dit sociaal-ekonomische steek
spel passen toch enige bedenkin
gen. Vooreerst is het haast pijnlijk 
te moeten vaststellen dat de socia
le partners vastgeroest zitten in 
een loopgravenoorlog zonder uit
zicht Van enige globale visie op 
het socio-ekonomisch bestel is 
geen sprake meer. Zelfs alle ob-
jektiviteit is zoek. Het is een ge
vecht rond een aantal slagwoor
den. 

De waarde van studies en nota's is 
van geen tel meer. Het is voldoen • 

de dat werkgevers een mogelijk
heid suggereren, om haast auto
matisch een njet te horen aan 
werknemerszijde. En omgekeerd. 
Een studie van professoren wordt 
eenvoudig van tafel geveegd. Er Is 
immers een «taboe» in vraag ge
steld. 

Doorslaggevend is de herkomst 
van een standpunt Een zakelijke 
benadering, vanuit een totaalvisie 
kan niet meer 

Hierbij sluit een andere bedenking 
aan. Vakbonden noch patroonsor-
ganizaties komen ertoe de kring
loop van redeneringen vanuit het 
eigen groepsbelang te doorbre
ken. Het gaat hen al te zeer om de 
behartiging van de belangen van 
hun leden, hoe eerbiedwaardig 
ook, maar die niet gekaderd wor
den in het algemeen belang. 

De regeringen kunnen of durven 
daar niet tegen op, en het parle
ment kijkt enkel met lede ogen toe. 
Met het fragmentaire beleid zoals 
het tot nu toe gevoerd is, en met 
het vasthouden aan groepsegóis-
men, spartelen we de krisis niet 
door. 

Een laatste bedenking betreft de 
benadering van de sociaal-ekono
mische p)olitiek vanuit de unitaire 
Belgische dimensie. Is een natio
naal sociaal topoverleg nog wel te 
rechtvaardigen? 

Vlaanderen en Wallonië zijn eko
nomisch en demografisch totaal 
verschillend geëvolueerd, en heb
ben aldus verschillende objektieve 
en subjektieve behoeften. 
De rol van de KMO's, de verwach
tingen to.v. de overheid en to.v. 
het privé-initiatief... zovele tema's, 
zoveel verschillende aksenten in 
Vlaanderen en Wallonië. Er zijn 
ook de cijfergegevens, die duide
lijk aantonen dat het sociaal her-
verdelingseffekt van de sociale ze
kerheid duidelijk ten nadele van de 
Vlamingen speelt Reeds tien jaar 
geleden verklaarde Leburton dat 
Wallonië geld nodig heeft van de 
nationale solidariteit: «Het kost de 
Belgische staat heel wat miljar
den om de Waalse gepensio
neerden te betalen.» 
Er zijn meer dan voldoende rede
nen om zich af te vragen of de Bel
gische dimensie voor de Vlaamse 
ariaeider de beste is om daarin zijn 
sociaal beleid te voeren. Een ver
schillend en aangepast beleid in 
Vlaanderen en Wallonië is meer 
dan noodzakelijk. Het bedrijfsle
ven, de ekonomie, zijn geen geïso
leerde, technische problemen, 
maar kaderen in een totaal maat
schappelijk bestel. De myte van 
de schaalvergroting van het so
ciaal en ekonomisch beleid moet 
dringend doorgeprikt worden. Te
recht stelt Schumacher: «Mensen 
kunnen alleen zichzelf zijn in klei
ne, overzichteli jke groepen. 

Daarom moeten we leren denken 
in de zin van een gelede struk-
tuur die opgewassen is tegen 
een veelheid van eenheden op 
kleine schaal. Als het ekono
misch denken dit niet kan bevat
ten, is het nutteloos.» 
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VUJO voert aktie 

in grootwarenhuizen 
Vri jdagavond hebben een 50-
tal VU-jongeren van het arron
dissement Halle-Vilvoorde een 
aktie gevoerd in en rond een 
aantal grootwarenhuizen in 
Vlaams-Brabant rond Brussel. 
VUJO had immers vastgesteld 
dat de meeste warenhuizen de 
eentaligheid van Vlaams-Bra
bant niet eerbiedigen, en daar
door de verfransing in de hand 
werken. 
Ook had VUJO vastgesteld, en 
dit is well icht belangrijker, dat 
het dekreet Van de Zande op 
het taalgebruik in het bedri j fs
leven niet wordt nageleefd in 
diezelfde warenhuizen- De di-
rektie geeft de voorkeur en ook 
de voorrang aan het Frans voor 
haar mededelingen aan het per
soneel. Dit heeft tot gevolg dat 
zij ook bij voorkeur Franstali-
gen of tweetaligen (met voor
liefde voor het Frans) aanwerft 
Zo gaan dus vele arbeidsplaat
sen voor Vlamingen verloren. 
En omdat die franski l jonse ba
zen en werknemers ook graag 
dicht bij hun werk wonen leidt 
dit ook tot de verdere verfran
sing van Vlaams-Brabant 
VUJO wenste deze a-sociale 
wetsovertredingen duideli jk 
aan de kaak te stellen. Daarom 
werd tot aktie overgegaan. In 

Generaalsrood 
voor Nederlands-
onkundigen^ 
Het grotendeels uit Franstali-
gen bestaand bevorderingsko-
mitee van het leger heeft sa
men met de defensieminister 
Vandenboeynants eens te meer 
de Franstaligen de voorkeur 
gegeven. Daardoor bli jft het 
taalonevenwicht aan de leger
top bestaan, ondanks de her
haalde beloften van de minis
ter, «zo spoedig mogeli jk het 
taalevenwicht te verwezenli j
ken». De minister kan welis
waar dit advies negeren, maar 
niets wi jst erop dat de minister 
én de wil daartoe heeft én de 
moed. Hij heeft trouwens het 
advies reeds opgeste ld-

_ Doekje 
voor het bloeden 
Men durft het overigens aan, de 
in Vlaanderen geboren (maar 
tot de Franse taalrol behoren
de) kandidaten als N-kundigen 
voor te stellen, wat helemaal 
niet klopt en tevens de regels 
van het spel verva ls t Wie tot 
de Franse taalrol behoort moet 
als zodanig behandeld worden, 
ongeacht zijn (Vlaamse) ge
boorteplaats en zijn mondje 
broebel-Vlaams. Het Vlaams of
f icierenkorps is deze keer 
vooral gebelgd om de voor
dracht van een N-onkundig ad
ministrateur. In de militaire ad
ministratie bli jkt inderdaad 
voor hogere officieren van de 
N-taalrol geen enkele plaats 
beschikbaar te zijn. Niet te ver
wonderen dat de Vlaamse off i
cieren het over een echt schan
daal hebben. Indien de minister 
deze benoemingen doordri j f t 
moet hij ter verantwoording ge
roepen worden. Ten ware hij te
gen de heropening van het par
lement zijn ministeriële maro-
quin verwisselt voor de voorzit
tershamer van de P S C 

een reeks warenhuizen werden 
heel wat karretjes volgepropt 
met koopwaar en nadien ach
tergelaten met een brief gericht 
aan de direktie, daarin werd ge
wezen op de schending van het 
eentalig karakter van Vlaams-
Brabant en op de niet-naleving 
van de wet en de eerbiediging 
van het Nederlandstalig karak
ter van Vlaams-Brabant geëist 
In een perskomitee werd, naast 
de twee reeds aangehaalde 
vaststel l ingen, de medewerking 
van de syndikale organizaties 
gevraagd om de wetteli jke be
schikkingen tv.v. de (Vlaamse) 
werknemers te doen naleven. 
VUJO is bereid hierover een 
gesprek te voeren met die 
werknemersorganizaties. 

In het pamflet dat aan de klan
ten werd bedeeld werd vooral 
gewezen op het verl ies van 
werkplaatsen voor Vlaamse 
werknemers, ten gevolge van 
het niet (willen) naleven van het 
«september-dekreet». En na
tuurl i jk ook op de verfransing 
van Vlaams-Brabant-
'Vlaamse centen in Vlaamse 
handen - Werk In eigen streek 
voor Vlaamse werknemers! 
Geen Vlaams- geen centen!' 
zo besloot het pamflet 

G«en eigen werk 
Zo pas werd het programma 
voor het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel seizoen 
1979-80 bekendgemaakt Daar
voor staan de «Association des 
Arts» (Adac) en de «Vereniging 
voor Art ist ieke en Kulturele 
Verspreiding» (VAKV) in. Een 
woordvoerder van de inrichten
de instanties zei dat er geen 
graten in het overwegend 
Franstalige programma mogen 
worden gezocht De Adac pro
grammeert uitsluitend het Fran
se chanson en toneel. Maar ook 
het VAKV gaat niet vri j u i t want 
er wordt geen produktie uit het 
eigen taalgebied geprogram
meerd! Het is al goed en wel 
Leonard Cohen, Dave Brubeck, 
Randy Newman en Harry Bela-
fonte te kontrakteren, mitsga
ders folklorist ische groepen 
o.m. uit Turkije en de Sovjetunie 
en zelfs twee Duitse toneelop
voeringen te voorzien, het kan 
niet door de beugel dat er niets 
uit Vlaanderen en Nederland 
wordt gebracht Zi jn wij dan 
werkeli jk zo arm? Men moet er 
integendeel mee ophouden het 
eigen kultureel potentieel zo 
uitdagend te negeren! 

Terreur en 
afdreiging 
De Vlaamse Komenaars die 
een school hebben gevraagd, 

I zijn sindsdien het slachtoffer 

Rose Gronon 

De maandag te Antwerpen overleden schri j fster Rose Gronon was 
het zeldzaam bewijs dat een Franstalige tot een perfekte sti l iste in 
het Nederlands kon uitgroeien, niet het minst ook door een uitge
breide woordenschat, aan de verfi jning waarvan ze heel haar carriè
re wijdde. Uiteraard was een zo begaafde romancière ook in haar 
moedertaal een boven de middelmaat uitsti jgende auteur, vooral 
dan van gedichten. 

Rose Gronon muntte uit in het schri jven van historische romans, 
met Vlaanderen, Italië, Spanje enz. als decor. Dat zulks een grondige 
historische voorbereiding vergde hoeft geen nader betoog. Spanje, 
dat ze als haar twee vaderland beschouwde, was herhaaldelijk het 
toneel van haar werk, o.m. de roman over Miguel de Cervantes, die 
volgens haar niet de spot dreef met de ridderromans en de lezers 
ervan doch met de Don (^uijote-figuur een zelfportret heeft gescha
pen. 

Rose Gronon kon kinderli jk bli j zijn met de ri jkdom van het Neder
lands, dat zij al schri jvende meer en meer «veroverde». In feite was 
Rose Gronon een simboliste, die op een historische achtergrond de 
eeuwige menselijke str i jd uitbeeldde, die niet t i jdsgebonden is, hoe
wel een zeker t i jdperk de auteur nauwer aan het hart lag dan het he
dendaagse. Met Rose Gronon verdwijnt een grote dame van de hui
dige Nederlandse literatuur en tevens een zeer bescheiden en min
zame vrouw. 

van geestelijke terreur en at-
dreiging. 
Ze kregen een brief, afkomstig 
van een groep die zich «de 
ware Komenaars» noemt In die 
brief wordt hen de raad gege
ven maar gauw hun handteke
ning onder de aanvraag terug 
te trekken. In dat geval mogen 
ze rekenen op vergiffenis en op 
het bedaren der gemoederen. In 
het andere geval zullen de 
«ware Komenaars» hun toe
vlucht moeten nemen «tot mid
delen die ingevolge hun ruw
heid ernstige gevolgen kunnen 
hebben». 

VU-senator Capoen heeft bij 
het bureau van de senaat daar
over een interpellatieverzoek 
ingediend. Hij heeft sterke aan
wijzingen dat het Komens ge
meentebestuur zelf achter deze 
terreur z i t o.m. door het ver
spreiden van de lijst der Vlaam
se ondertekenaars. 

Taalevenwicht 
op zijn 
Brussels 
De taalwet van 1963 voorziet 
o.m. dat er tegen 1 september in 
alle Brusselse gemeentebestu
ren taalevenwicht moet be
staan van de graad van afde
lingschef af. Dat dit niet zo is 
bli jkt uit het antwoord van mi
nister Gramme (Binnenlandse 
Zaken): er zijn 226 Nederlands
talige afdelingschefs en hoger 
en 247 Franstaligen. Minister 
Gramme poogt de pil te vergul
den door verwijzing naar de 
zgn. boventall igheid. Een foefje 
waarvoor een minister zich zou 
moeten schamen! 

Liefde bekoeld 
De liefde tussen André 

Cools en Antoinette Spaak is 
de jongste dagen fel bekoeld. 
Zo kreeg de FDF-voorzitster 
een veeg uit de pan in het dag
blad «Le Peuple» voor haar ver
klaringen zondag in de Voer. 

Het haar in de boter heeft 
meer dan één oorzaak. De 
Waalse socialisten beginnen 
sterk te vermoeden dat het FDF 
zijn uittocht uit de regering aan 
het voorbereiden is. 

Eenmaal in de opposit ie zou 
het in Antoinette Spaaks be
doelingen liggen een fusie aan 
te gaan met het RW. Zijzelf oogt 
daarbij op de duizenden Frans
talige Brusselaars die zich in 
Waals-Brabant gevestigd heb
ben. Het RW spekuleert op een 
nieuwe dynamiek en een elek-
torale opgang in gans Wallonië. 

En Cools krijgt de elektorale 
konkurrentie vanwege zijn boe
zemvriendin. 

Waalse uitverkoop 
Dehousse schreeuwt dat de 

Vlamingen verantwoordeli jk 
zijn voor de teloorgang van 
Wallonië. 

Hij heeft zijn ogenblik wel 
slecht gekozen. Zopas werd 
het reuzenbedrijf Glaverbel 
nog maar eens doorverkocht 
ditmaal aan de Engelse groep 
Pilkington. Enkele jaren gele
den nog was Glaverbel een top
bedrijf in de Europese glasnij-
verheid. 

Cockeri l l , Motte, Acec, Val-
St -Lamber t Glaverbel: namen 
die geklonken hebben als een 
klok. Maar aan de grond ge
bracht door wanbeheer of door 
de loutere spekulatie op de 
centen vanuit Vlaanderen. 

Val-St-Lambert is het ty
pisch voorbeeld van hoe de 
Walen hun bedrijven een twee
de maal later teloorgaan, thans 
in overheidsregie-

Reis met 
Vlamingen 
naar 
Argentinië 

10 tot 26 
november 1979 

Leiding: 
Herman Vos 
Inlichtingen Pauwels 
Travel Bureau 
Novotel Zaventem 

Tel. 02-721.07.45 

Een nieuwe 
goeverneur 
De stri jd voor de opvolging van 
Leo Van Ackere als goeverneur 
van de provincie West-Vlaan-
deren is volop ingezet Er wordt 
duchtig met de ellebogen 
gewerkt 
Enkele maanden geleden stel
de CVP, naast de kandidatuur 
van Van Ackere, die van Olivier 
Van Neste en van Reinier van 
Outryve d'Ydewalle, neef van 
de oud-goeverneur en kabi
netschef van Akkermans. 
Naast deze twee duiken thans 
andere liefhebbers op. Zo on
der meer Piers, die zijn Oost-
endse sjerp graag zou ruilen 
voor een Westvlaamse steek, 
maar die, sinds het «accident» 
van zijn schoonbroer niet meer 
mag rekenen op de steun van 
«De Standaard.» Ook Van Ge-
luwe zou niet neen zeggen. 
Laken schijnt een voorkeur te 
hebben voor de nobeljon van 
Outryve dYdewalle. Eén ding is 
echter zeker: Versteele van De 
Panne zal het niet z i jn -

Nederlands 
op zijn Defossets 
Hoe het er voor de Vlamingen 
zou uitzien, moest van Brussel 
een volwaardig derde gewest 
gemaakt worden moge blijken 
uit het «Nederlands» van de 
FDF-minister in zijn antwoord 
aan vragensteller senator Van-
dezande: xln antwoord op zijn 
vraag heb ik de eer het eelbare 
lid mee te delen da t daar er 
thans nog geen Brussels ge
westeli jk bestuur en nog geen 
parastatale instelling al be
staan, het mij onmogelijk bli jkt 
hem de gevraagde inlichtingen 
te verzorgen». 

«Perfekte 
verstandhouding» 
De burgemeester van Komen 
beweert dat de Franstaligen en 
de Vlamingen in zijn gemeente 
«in perfekte verstandhouding» 
leven. 
Maar in één en dezelfde adem 
vraagt hij zijn dierbare Fransta
ligen dat ze niet zouden over
gaan tot persoonli jke aktie, tot 
afdreiging en vernieling. 
De «perfekte verstandhou
ding» komt er op neer dat het 
gemeentebestuur er zelf wel zal 
voor zorgen dat aan de wettige 
Vlaamse eis tot eigen onder
wijs geen gevolg wordt gege
ven. Het is dus voorlopig over
bodig de Vlaamse ouders of 
hun kinderen te lynchen: ze 
worden «wettelijk» de strop 
omgedaan. 

rfSOl 
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„Troisième fête du peuple fouronais'' smijt- en gooiportij 

Voerstekelvarken prikt 
al wie te diclit komt.... 

VOEREN - Zo'n driehon
derd aanhangers en sympati-
zanten v.an de Action Fouron-
naise zondagvormiddag II. In 
de «Salie du Drapeau Beige» 
de als perskonferentie geka-
moefleerde meeting van José 
Happart bijgewoond. De 
vroegere en huidige RW-
voorzitters Gendebien en 
Mordant waren van de partij 
en even later arriveerde FDF-
voorzitster Antoinette Spaak. 
Het moet gezegd, ze kreeg 
een zeer warm applaus. 

Het troisième fête du peu
ple fouronais was eigenlijk al 
in de nacht van donderdag op 
vrijdag begonnen. De vracht
wagens die de feesttenten 
vanuit Millen naar de Voer 
dienden te rijden werden 
door onbekenden onklaar ge
maakt De verhuurder, die ook 
een zwembad uitbaat, werd 
anoniem aangemaand Hap
part geen hand toe te steken; 
indien wel dreigde men het 
zwembadwater te vergifti
gen-

Weinig smakelijke praktij
ken die echter het onvermij
delijke gevolg zij van de ver
giftigde sfeer die reeds maan
den rond de Voerstreek cir
kelt. 

Happart, op de hoogte van 
deze feiten, kreeg voor de mi-
kro van RTBF de tijd om met 
zijn opruiende stem een pate-
tische oproep tot de Walen 
en de Waalsgezinden te rich
ten. 

Het tweede bedrijf speelde zich 
vrijdagnacht af toen de feesttent 
— uiteindelijk door een Neder
landse firma geleverd — werd be
schadigd. 

Zaterdagavond stelde een 
groepje Vlamingen er prijs op een 
tiezoek te brengen aan de feest
tent die voor de Rijkswachtkazer
ne te 's-Gravenvoeren was opge
steld. De Rijkswacht kon hen dat 
beletten zodat de meisjes en de 
jongens die beweerden Hervé Vil-
iard aan het werk te willen zien, 
van een kale reis terugkeerden. 

Zondag werd het dan de grote 
dag. Zo'n 300 wagens vertrokken 
in karavaan om na een rit door de 
Voerstreek aan de feesttent in 's-
Gravenvoeren weer samen te ko
men. Ruim honderd haalden de 
eindstreep nadat ze onderweg 
door Vlaamse betogers waren 
aangepakt. Voorruiten waren aan 
diggelen gegooid, kraaiepoten 
hadden voor lekke banden ge
zorgd en wie met een open raam
pje reed riskeerde een vloed ver
wensingen naar het hoofd te krij
gen Zo ook Antoinette Spaak. 
Ondertussen had de Rijkswacht 
de handen vol om Waalse en 
Vlaamse betogers uit eikaar te 
houden en scherpe botsingen te 
vermijden. Tot zolang het bij het 
afrukken van rood-gele bloemen 
en vlaggen bleef waren de orde
diensten vrij lankmoedig, wanneer 
het echter tot lijfelijk kontakt 
kwam aarzelde ze niet om met 

traangas en pantservoertuigen 
aan de schoonmaakbeurt te be
ginnen. 

Waalse eisen 

Actlon-sekretaris-generaal 
Xhonneux formuleerde op de 
perskonferentie het eisenpro
gramma van de Action ƒ ouronnai-
se; 

• De Voer onder nationale voog-
dij 
• Tweetalige en regionale dien
sten voor Voeren 

• Een Franstalige middelbare 
rijksschool onder het toezicht van 
de Waalse minister voor Onder
wijs 

• Een eigen Waals kultureel cen
trum in de Voerstreek 

• Tweetalige Rijkswacht en een 
eigen gerecht 

Happart van zijn kant zong nog 
eens zijn gekende liedje. Hij ver
klaarde dat de strijd van de Waal
se Voerenaars de strijd van alle 

Walen is en dat, zolang Voeren 
niet terug bij Luik is, er géén kom-
munautaire vrede zou zijn in dit 
land... 

Happart verklaarde verder nog, 
niets tegen de Vlamingen te heb
ben, wél tegen de flaminganten! 
CDat weten we .dan I) 

Burgemeester Dodemont 
(weer zo'n Waalse naam...) achtte 
het nodig aan de bezetting te her
inneren omdat volgens hem de 
Rijkswacht — de schuld van alles 
— de Voer bezet houdt. Wat later 
op de voormiddag zou meneer de 

burgemeester de zaal komen bin
nengerend omdat hij van de Rijks
wacht een pak rammel had gekre
gen... 

Meerdere persmensen getui
gen echter dat de Rijkswacht zeer 
objektief de partijen «behandelde» 
en vaak meer preventief dan re
pressief optrad. Anderzijds Is ook 
bekend geraakt dat zondag te 
Voeren de Rijkswacht met een el-
gen televisiekamera vanuit een 
Poemahelikopter de gebeurtenis
sen filmde en doorzond naar de 
kazerne waar alles op video werd 
vastgelegd. 

De kamera speurde met een 
lens die personen tot op een af
stand van 300 m kan herkennen. 
Wandelaars, betogers en andere 
Voerbezoekers wezen dus ge
waarschuwd! 

Als er in Komen geen Vlaamse school komt, 

dan is dat de fout van de regering 

en van de Vlaamse BSP en CVP! 

De regering moet zich niet verschuilen achter de Waalse mi
nister van Nationale Opvoeding, noch achter de beslissing van 
de gemeente Komen, noch achter de goeverneur van Hene
gouwen, noch achter de minister van Binnenlandse Zaken. 
Door de aanvaarding van de eerste faze van de staatshervor
ming heeft Komen Nationale Voogdij, juist zoals de Vlaamse 
taalgrensgemeenten Spiere, Helkijn en Ronse, Voer, de rand
gemeenten. In deze Vlaamse gemeenten worden de faciliteiten 
loyaal (soms belachelijk loyaal) toegepast. In de Waalse was 
en is dat niet het geval! 

De bewegwijzering beantwoordt niet aan de taalvoorschriften 
(zie Warneton-Waasten), die eist dat de twee plaatsnamen ge
lijke grootte moeten hebben. Je moet maar eens op de Grote 
Markt van Ronse komen kijken om te zien hoeveel tweetalige 
plaatsnamen van gelijke waarde er werden neergekletst-

De berichten die van de gemeen
te uitgaan zijn meestal eentalig en 
zelfs de goeverneur van Hene
gouwen laat In de officiële berich-
tenkast van Komen eentalige be
richten uithangen. Dat is dan de 
man die aan de eerste-minister 
een «objektief» verslag zou moe
ten uitbrengen. 
Administratief hebben de Vlaam
se Komenaars de grootste moei
lijkheden om een Nederlandstalig 
formulier te krijgen, alhoewel de 
volkstaal te Komen nog altijd Ne
derlands is. 
De meeste bankinstellingen han
gen nog tweetalige opschriften 
en affiches uit (de BAC is daar 
een betekenisvolle uitzondering 
op voor wat de affiches betreft 0. 
In de winkels en zeker in de her
bergen praat men nog «Vloms» 
alhoewel men in de chikere win
kels obstinaat weigert in het Ne
derlands te antwoorden maar 
men je wel rustig Nederlands laat 
praten en ook alles duidelijk ver
staat (Daar Is de klant blijkbaar 
geen koning!). 
De harde Waalse kern wordt ge
vormd door de Ligue walonne en 
«Le vrai canton», hoofdzakelijk 
bestaande uit leraars van het Ate-
neum en het College en Wallin-
ganten (meestal verfranste Vla
mingen). 
Ook In de partijen is er wel ver
deeldheid. In Ploegsteert schijnt 
de PSC het grootste haantje 
vooruit te zijn, daar houdt de PS 
zich afzijdig, de PLP-PRLW zou 
trachten het Vlaamse standpunt 
te begrijpen, maar zwijgt. Dreig
brieven worden verstuurd naar 
de zelfstandigen, naar de kunste
naars, minder naar de loontrek-
kenden. Voor de Vlaamse Intel-
lektuelen en hun vrouwen wordt 
de Hitlergroet gebracht, geheime 
telefoontjes zijn schering en in
slag. 

En in die sfeer moet de Vlaamse 

school worden opgericht.. Want 
de aanvraag tot die Vlaamse 
schooi is volkomen wettelijk en 
gerechtvaardigd! 
Maar de regering laat lafhartig de 
interpretatie van de 4 km, bepa-
ling over aan Hoyaux, aan de 
Waalse minister van Binnenland
se Zaken, aan de goeverneur van 
Henegouwen, die zelf de facilitei
ten te Komen voor de Vlamingen 
negeert of aan de Komense ge
meenteraad, ondanks het feit dat 
die gemeenteraad onder Nationa
le voogdij staat sinds de stem
ming voor de vakantie. 
Wat betekent die nationale voog
dij dan In feite? 
Ze betekent (en mevrouw Spaak 
heeft gelijk met haar verklaring) 
dat de Waalse taalgrensgemeen
ten Waals zijn en Waals zullen bij
ven en dat met of zonder de taal
wet met of zonder de taalwet 
met of zonder de nationale voog
dij de regering daar geen iota zal 
aan veranderen! 
Maar voor de Vlaamse taalgrens
gemeenten, voor de Voerstreek, 
voor Ronse, voor Spiere, vdor 
Helkijn en voor de zes randge
meenten rond Brussel betekent 
de Nationale voogdij dat de 
Franstaligen er wettelijk of niet 
(zie de overtreding in Linkebeek) 
er hun volledige rechten zullen 
krijgen en de Vlamingen er niets 
meer zuilen te zeggen hebben 
Het Is een andere manier van 
grondsafstand. Vlaanderen staat 
zijn grond niet meer af, maar 
heeft er niets meer over te zeg
gen. Dat bewijst ons de aanvraag 
van de 70 kinderen van Komen 
die in het jaar van het kind met de 
wet en het recht in handen geen 
schooltje krijgen waar ze naast 
Nederlands ook versterkt onder
wijs In het Frans willen genieten. 
Hoelang nog gaat Vlaanderen dat 
dulden? En hoelang nog gaan 
Vlaamse ministers dat spel nog 
meespelen? 

Senator Germain De Rouck 
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Midden-Oosten, 
de kwadratuur 
van de cirkel 
De toestand in het Midden-
Oosten blijft in de belangstel
ling, niet alleen door een 
slaande ruzie tussen de Ame
rikaanse onderminister Ha
rold Saunders en de Israëli
sche defensieminister Weiz-
man, maar ook door het be
sluit, opnieuw aan Israëlische 
burgers toelating te geven tot 
aankoop van gronden in 
Transjordanië, wat uiteraard 
de Egyptisch-lsraëlische be
sprekingen dreigt te hypote-
keren. Bovendien zijn er 
«technische» moeilijkheden 
met de ontruiming door Israël 
van de SinaV, terwijl Israël bij 
monde van Weizman met een 
nieuwe invasie van Zuid-Llba-
non dreigt. 

In het Palestijnse kamp oefent 
PLO-leider Yasser Arafat een 
drukke diplomatieke aktiviteit uit, 
nu door zijn bezoek aan Spanje, 
waar hij hartelijk werd ontvangen. 
Madrid heeft er trouwens nooit 
een geheim van gemaakt de Ara
bieren boven de Israëli's te verkie
zen, niet alleen omdat Spanje een 
Arabisch «verleden» heeft doch 
ook omdat de Arabische wereld 
op ekonomisch en politiek gebied 
t)elangrijker Is dan het kleine 
Israël. De Gaulte handelde destijds 
niet anders, en zijn opvolgers tra
den In hetzelfde voetspoor. De Pa

lestijnse Bevrijdingsorganizatie 
geniet steeds meer off iciéle erken
ning als vertegenwoordiger van 
het Palestijnse volk en aan deze 
evolutie kan men niet langer voor
bijgaan, zeker met Amenka. Israel 
kan trouwens niet langer zijn lijden 
tijdens de oorlog uitspelen vermits 
het zelf van imperialisme niet vrij 
te pleiten is. 

Nieuw in dit alles zijn de geruchten 
over de toenadering tussen Jorda
nië en.Palestina: Hoessein zou be
lang stellen in een gezamenlijk op
treden met de PLO en desnoods 
ook Palestina vertegenwoordigen 
op de te Geneve In principe te 
houden vredeskonferentle. Er is 
ook sprake van, dat Jordanië voor 
de keus zou gesteld worden ofwel 
een onafhankelijke Palestijnse 
staat als buurman te krijgen, of In 
een konfederatie met Palestina 
een nieuwe fjeriode In te gaan. De 
PLO zal wellicht deze laatste mo
gelijkheid niet uitsluiten, omdat 
daardoor de Palestijnse aanspra
ken meer gewtoht zouden verkrij
gen. 

Om terug te keren naar de grond
aankopen door Israëli's in Palesti
na moeten we aandacht hebben 
voor het feit dat, met deze toela
ting (die ook geldt voor Palestijnen 
die grond willen aankopen In Is
raël), premier Begin een klesbelof-
te van zijn Likoed-partij en van de 
Nationale Rellgieuse Partij nakomt 

Dit alleen reeds zalfde eventuele 
intrekking van deze toelating des 
te moeilijker maken. Minder dan 
ooit IS Jeruzalem geneigd aan de 
Arabische eisen ter zake — volle
dige onafhankelijkheid van de Pa
lestijnse staat — toe te geven, wat 
uiteindelijk ook de prille vredesbe
sprekingen met Egypte in het ge
drang dreigt te brengen. Nu ziet 
de toestand er uit als wou men de 
(onmogelijke) kwadratuur van de 
cirkel uittekenen... 

Daarbij komt nog een ander ele
ment achter de muur kijken, nl. de 
gezondheidstoestand van Begin, 
die niet al te best is. Begin Is hartlij-
der en ziet er de jongste tijd verre 
van gezond uit. Zij aftreden zou 
wel eens de huidige meerderheid 
doen uiteenvallen, In de storm die 
om zijn opvolging zou losbreken, 
met Dajan als mogelijke maar niet 
waarschijnlijke opvolger (Dajan 
zelf is eveneens ziekelijkj 

Ten slotte mogen we er ons aan 
verwachten, dat Washington 
steeds minder duidelijke stellingen 
zal Innemen. Naarmate de presi
dentsverkiezingen naderen, moet 
men over dit telkens in de Ameri
kaanse politiek optredend immobi
lisme niet verwonderd zijn. De Is
raëlische lobby In de USA Is zeer 
invloedrijk en daarmee moeten 
presidenten en kandidaten willens 
nillens rekening houden. Ander
deels zijn verrassingen niet uitge
stoten nu de kandidatuur van Ted 
Kennedy steeds waarschijnlijker 
wordt tegen een president Carter, 
wiens populariteit een schrikwek
kende afgrond vertoont En zelfs 
wanneer Carter kandidaat blijft is 
het niet zeker of hij de strijd zou 
winnen, vermits hij o.a. de populai
re republikein Reagan tegenover 
zich zou kunnen krijgen. 

Jimmy toch! 
Een uitgeputte Jimmy Carter moest de veldloop te Washington voortij
dig wegens uitputting verlaten: hij was lijkbleek, hijgde naar adem en 
wankelde. Carter wou waarschijnlijk met deze 'Stunt" zijn fel gehavende 
populariteit opvijzelen. Zijn opgave dreigt nu het tegenovergestelde ef-
fekt te zullen veroorzaken... Ondertussen stelde de president zich kandi
daat voor de presidentsverkiezingen van 1980. Hopelijk haalt Jimmy 

deze eindstreep... 

Iran: teokratisdi bewind 
Iran stevent regelrecht op 

een teokratisch bewind af. De 
islamitische kerk wordt de lei
dinggevende instantie in de 
staat, terwijl het burgerlijk ge

zag naar de achtergrond wordt 
verschoven en (tijdelijk?) nog 
met de uitvoering wordt belast 
van de besluiten en de wetten, 
die door de islamitische kerk 

worden uitgevaardigd. Als zo
danig is het Iraanse experiment 
uniek voor deze tijd. 

Een zwak punt nochtans 
blijkt de figuur van de leider 

van dit teokratische bewind te 
zijn: wat zal er nl. gebeuren, 
wanneer de hoogbejaarde 
Khomeini er het bijltje zal bij 
neerleggen. Naarmate hij zijn 
persoonlijk gezag uitbreidt en 
verstevigt groeit ook de oppo
sitie, gespreid over een gamma 
van «kleuren» die van uiterst 
links tot het centrum en zelfs 
over deze grens rijkt Vooral 
deze Intellektuelen nemen het 
khomeinistische obskurantis-
me niet Steeds meer Iraanse 
Intellektuelen zoeken hun heil 
In de vlucht naar buurlanden of 
nog verder. Momenteel schijnt 
deze vlucht geen Indruk te ma
ken op de teokratische be
windhebbers, hoewel ook zij 
toch moeten beseffen dat 
deze vlucht katastrofale gevol
gen kan hebben voor de Iraan
se staat ekonomie en op so
ciaal vlak. Voorlopig verkeren 
de leiders en de massa die hen 
steunt nog steeds In de «ver
voering» van de jonge islamiti
sche republiek. Hoe men het 
trouwens draalt of keert Kho
meini mag nog steeds rekenen 
op de Iraanse massa, die door 
haar wekenlange betogingen 
de sjah ten val bracht en die 
thans door haar massale ver
schijning op straat wanneer dit 
nodig wordt geacht het regime 
ruggesteunt en elke Ofjenlijke 
kritiek In de klem smoort Een 

tweede element in de huidige 
machtsstruktuur en -uitoefe
ning is de terreur. Nog steeds 
beleeft Iran de verschrikking 
van de foltering en van de 
vuurdood, terwijl de herinvoe
ring van de lijfstraffen een an
der gevreesd aspekt van de 
terreur is, om niet te spreken 
van het opvoeren van de straf
maat — tot en met de dood
straf of de lichaamsverminking 
— voor misdrijven, die tot voor 
kort niet strafbaar waren of 
slechts met lichte straffen wer
den beteugeld. Het gaat hier 
meer bepaald om overspel en 
zedendellkten. Zoals in de 
somberste perloden van de 
menselijke geschiedenis 
groeien de bestraffingen uit tot 
openbare schouwspelen, waar 
de kijkende massa zich — gra
tis — verlustigt aan de kronke
lingen van de gegeselden... 

Brood en spelen? De «spe
len» zijn er Inderdaad maar het 
is zeer de vraag of het brood er 
zal bij blijven. De werkloosheid 
is in schrikwekkende mate ge
stegen, terwijl de oliestroom — 
de voornaamste bron van in
komsten! — bijlange niet meer 
zo royaal vloeit ais vroeger. 

De vraag Is, hoelang de eu
forie zal duren en hoelang ze in 
staat zal zijn de knagende hon
ger te doen «vergeten»... 
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«Ancienne Belgique» 
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Tot spijt van wie Vioms-Brussel benijdt 

En als direkteur Ivo Goris 
^an de Brusselse «Ancienne 
Belgique» hoedanook tot 
nog toe niet minder dan 187 
aktiviteiten op zijn artistiek 
agenda kon inschrijven. Op 
de verschijningsdatum van 
dit weekblad wordt aan de 
pers voorgehouden hoe 
Vlaams, zeg maar «Vloms-

^ Brussels», de Ancienne Bel-
te 
^ i q u e wet is, en deze week 

vri jdagavond zijn op hun 

beurt de ministeriële strik
jes en aanverwante «officië-
ien» te gast Die «Ancienne 
Belgique» is een kroonstuk 
op de sociaal-kulturele in
vesteringspolit iek van voor
malig staatssekretaris Vic 
Anciaux. 

De «Meerslieden» van de 
achttiende eeuw konden 
geen beter peetvader vin
den; de Brusselse Vlamin
gen al evenmin-

Vic Anciaux heeft het tijdens^ 
zijn politieke carrière nooit on
der parlementaire stoelen of 
banken gestoken dat hij metter
daad het Brussels communau
tair kankergezwel met sociolo
gische ingrepen wilde bestrij
den. 

De bladzijde van één en ander 
politiek engagement kan naar 
het heet omgedraaid zijn, maar 
men moet dan toch maar eens 
tegenspreken dat een VU-
staatssekretaris op amper 18 
maanden tijds veel meer en 
veel beter investeerde in de 
Brusselse agglomeratie dan 
wat de (zeg maar CVP-manda-
tarissen) op tien jaar tijds be
weerden voor het Vlaams be
lang veil te hebben. 
Staatssekretaris Vic Anciaux 
«is niet meer_» De in de 19 
Brusselse gemeenten in dank 
afgenomen ministeriële inves
teringsbeslissingen en oor
deelkundige aankopen van ge
bouwen werpen evenwel hun 
onverwachte vruchten an. 

Bal populaire 

Allereerst is er het onbetwist
baar feit dat Vic Anciaux het 
stof heeft geklopt uit zoveel in

vesteringsdossiers (zoals het 
Martelarenplein). En vooral is 
er de vooralsnog ongeëvenaar
de prestatie dat de Vlamingen 
in Brussel zonder pijnlijke slag 
of stoot zomaar «stoemelings» 
een sociaal-kulturele leefruimte 
van om en bij de 2000 m2 in
palmen. 

«Den Ancienne Belgique», nen 
flamingantische stempel waar 
Jef Eibers en Toets Tielemans 
mekaar best in de armen kun
nen nemen-? 

Direkteur Ivo Goris is uiteraard 
enorm entoesiast over de po
tentiële krachten van de «An
cienne Belgique». Hij leeft nog 
in de euforie van het kabinet 
Anciaux: «de Vlomse Brusse-
leir loopt vanavond niet meteen 
binnen in het Paleis voor Sc/io-
ne Kunsten.' Wél zai er passen
de belangstelling zijn voor het 
'bal populaire; vrijdag om 21 
uur, met Oskar Denayer 

In kringen van 'het betere 
Vlaamse sociaal-kultureel le
ven in Brussel» wordt (drukken 
we het nogal zacht uit ?) met ge
mengde gevoelens uitgekeken 
naar de Feniksvlucht die de 
Biihne van de Leerslieden zal 
bieden. Laat die 'Ancienne Bel

gique» in de Steenstraat een 
amusante 'Lollepot- blijven. 
Burgemeester Van Halteren 
warmt er zijn sloopgrage vin
gers aan. 

De uitstraling van die Vlaamse 
'Ancienne Belgique»; het zou 
zonde zijn dat de benaming van 
deze unieke Vlaams-Brusselse 
inboedel zou gewijzigd worden 
in 'Lollepot' De 'Ancienne 
Belgique» is, na het elitair be
wind van de familie Mathonet, 
een Vlaams-radikaal feit tot 
spijt van wie die Vloms-Brus-
selse manifestaties benijdt 
(HDS) 

• • • vofkse 
bühne in 

Lollepot" 

sfrotof • • • 
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. Oirekteur Ivo Gori» van d» «Anciemw Bvigkiufl» hoopt do «Vlomoo 
BiruMoloirs» inoniso k'ultuurprücfcol to kuniwn g«von_ 
^Mit. vao zijo nwest iMiangriik» vtaQon hliiit voor VM het^kdiuur i^ 
lohf pavoord wordti nuLW. wolk i« tui vonorglngsgaWmff'welk Ts d^ 
küintoot. hot potontieoi? 
Dit is metocn eon evaluatio van varteden «n hedon: WIE wrd waar-
/iM«, waardoor bereikt, en wie NIET, en WAAROM niet? 
Qpr gevaar af van to veralgonwnon, atelt Ivo Goris datt 
• de Vlaams-bewuste Brusselaars moeten bereikt worden. 
• de half of grotendeels verfransto •Brusseleirs» 
• voor welomschreven, niet-territoriaal gebonden initiatieven (met 
name dus in het vlak van de kultuurspreiding) de buiten-Brusselse 
Vlamingen, in een straal van ca 25-30 km. rond de hoofdstad (Vlaams-
Brabantse zijdel 
Statistisch gemeten betreft het hier een aanzienlijke küënteel voor 
ojn. de KVS, de Muntschouwburg, de Beursschouwburg, het Paleis 
voor Schone Kunsten, het BKT, Mallemunt, Kaaiteater en dgl. meer 
• Uitsluitend in het vlak van de kultuurspreiding, de gehele bevol
king van Brussel en omgeving van alle nationaliteiten en talen. 

&:ïK 

Het is erg moeilijk (bij gebrek aan 
degelijk en grondig wetenschap
pelijk materiaaO het verzorgings-
get>ied te kwantificeren...: er zijn 
1.046.(XX) inwoners van de Brus
selse aggtomeratie, er zijn 750.0(X) 
inwoners van Vlaams-Brabant.. 
Hoeveel Brusselse Vlamingen zijn 
er? Dat aléén is een biezonder 
moeilijk te beantwoorden vraag. 
Blijkens recente studies, geba
seerd op verkiezingsuitslagen, 
zouden er ca 175 % Brusselaars 
Vlaams stemmen. Dat betekent 
een primair potentieel van ca 
180.000 mensen. Het secundair 
potentieel is onmogelijk te schat
ten. Eén gemeten gegeven toch: 
een zeer recente NCOpeHing 
heeft uitgewezen dat er 7.000 kin
deren van Vlaamse ouders frans-
taUge scholen bezoeken. Stel dat 

het hier gaat om 4.000 famüies, dan 
betekent dit, omgecijferd, een se
cundair potentieel van 15.000 
mensen. 
Maar dit potentieel moet ongetwij-
feki véél groter zijn: het votetaat 
rond te k>pen in de volksbuurten 
en dito cafe's, de oren te spitsen 
tijdens wijkfeesten, folkkiristische 
gebeurtenissen, voiksfestivals, 
jaarmarkten,.- voorstellingen van 
(Vlaams O amateurtoneel, om ge
woon auditief vast te stellen hoe
veel «Woms» er nog gesproken 
wordt, althans — en dit is een ui
terst belangrijk gegeven — tijdens 
informele omstandigheden, zeg 
maar als er gefeest gegeten en 
gedronken wordt.. Moeilijk kwan-
tiftceeHsaar, maar het gaat hier om 
ten minste 1(X}.000 mensen_ 
Tertiair is er een potentieel van 
pakweg één miljoen mensen, 
kwartair van goed anderhalf mil
joen mensen. 

Om 180.000 mensen 
De in opdracht van de NCC door 
Mens en Ruimte en de VUB uitge
voerde studie over de 
verfransingsmekanismen, heeft 
aangetoond dat., ca 20 % van het 
primaire potentieel op enigerlei 
wijze werd «bereikt» door het ge-
organizeerde Vlaamse vereniging
sleven... 
«Hard» geëvalueerd betekent dit: 
80 % van 180.000 mensen wor
den, ondanks de strukturen, on
danks de professionalizering. on
danks de miljoenen-investeringen 
in infrastruktuur, bemanning, infor
matie, promotie en werkingsmid
delen, NIET aangesproken! 
Om de hogeromschreven harde 

. konklusie te verzachten, te relati
veren dus, deze aanvullingen: 
1. De geciteerde studie is beslist 
achterhaald. 
Sedertdien" Is er nl. héél wat voor
uitgang geboekt, met name o.l. in 
de sektoren van de soclaal-kultu-
rele raden, de welzijnssektor, de 
derde leeftijd, het amateurtoneel 
en de animatie. 
2. Er is — zeer typisch voor elke 
grootstad — een permanente, vrij 
hoge interne en externe migratie. 
Deze «pendelkonstante» maakt de 
kwantificeerbaarheid nog moeilij
ker. Hierbij weze nog opgemerkt 
dat als er, blijkens studies van de 
GERB, tot voor kort een hogere 

uitwijking van Vlamingen was aan 
van inwijking, er zich nu stilaan een 
tegengestelde beweging begint af 
te tekenen, bepaakJ wat de jonge
ren betreft 
Dit heeft mogelijk te maken met 
de (veel te laat ingezieneD pogin
gen tot stadsvernieuwing en soci
ale herbewoning. 
3. Het Infrastixiktuuriaeteki Is nog 
zéér «jong»; talrijke trefcentra e A 
zijn nog niet operationeel. 

BRAL, 
CNBS-

BWR. ADL. 

In Brussel moet men vaststellen 
dat de «kultuurprikkel» weinig 
heeft bijgedragen tot de vermeer
dering van het publiek: men «gaat» 
m Brussel relatief weinig «uit» in de 
Hollandse, dualistische zin, hier 
ontbreekt de «sfeer» waarin men 
de twee kombineert waarin men 
het ondenkbaar acht niet ten min
ste twee keer per maend te genie
ten van «een spektakel». 
Misschien omdat het aanbod niet 
vokk}ende ongewongen en gedif
ferentieerd is? 
AIKcht ook omdat het nog aan 
sfeer ontbreekt In de binnenstad, 
omdat er te weinig «attraktlepo-
len» zijn om de bevolking vanuit de 
periferie naar het centrum te k>ocl-
sen. 
En., gebrek aan motieven om het 
TV-toestel te verlaten, leidt stellig 
niet tot gewoontevorming, tot cir-
kulatie van het publiek. Daarenbo
ven zijn er, in tegenstelling met 
bvb. Nederiand, West-Duitsland 
en Groot-Brittannië, In Brussel 
geen kuKurele infrastrukturen die 
vokkiende polyvalent zijn om een 
en ander binnen dezelfde ruimte 
te kombinerenl 
Tegelijkertijd was er permanent 
de bekommernis om 'aanwezig» 
te zijn in het hart van de stad. Het 
Is, in de kontekst van deze ont-
werpnota niet direkt relevant na
der in te gaan op de periferische 
Infrastruktuur. 

Hef Vto€m»e netwe 
In de Brusselse vlifhoek %3 

Zéér belangrijk is een grondiger 
beeld van het Vlaamse infrastruk-
tuurbelekl hi de Vijfhoek 
Dat was en is er in wezen op ge
richt een netwerk uit te bouwen, 
op loopafstand, van gebouwen 
voor de centa'ale diensten, koepels 
en kulturele instellingen, mono- of 
multifunktioneel. 
Op dit ogenblik beschikt de over-
hekl over volgend infrastruktureel 
potentieel: 
• de KVS (weliswaar eigendom 
van de Stad Brussel, maar met de 
KVS als exclusieve gebruiker); 
• het Caaragetheater (eveneens 
eigendom van de Stad, gratis ter 
beschikking gestekJ van de KVS; 
verl)ouwing, deels te betalen door 
Nederiandse Kuituur, werd over
wogen en zelfs aangeboden ean 
de Stad, doch deze weigerde 
vooriopig, wegens gebrek aan een 
franstalig equivalent voor de 
Pare); 
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• de Val St-Lambert (Oude 
Graanmarkt), met een voorzien 
OfKlerkomen voor ADL, CNBS, 
BRAL, BWR. AMVLB en Work
shop; 
• de Sint-Kristoffelstraat (zetel 
van de sodaal-kulturele raad Brus
sel-Centrum); 
• de Beursschouwburg (ge
huurd, 9-18-27 kontrakt; aankoop 
werd ov^rworgen, doch financieel 
jammer genoeg niet haalbaar); 
• de Ancienne Belgique; 
• de GrétaTSti'aat (Jeugdcen-
toxim, ANBJ, CWF, Jeugdinfo, 
Kluts); 
• de HOB (SchIkJknaapsti-aat -
LeopokJsti-aat); 
• het Martelarenplein (noordzij
de: Centrale Bibltoteek, zuidzijde: 
centrale k>glstiek centrum voor 
CCC. VOC, enzJ; 
• de Brialmontzaal (gehuurd 
door Jeugd en Teater, niet te ko
pen). 

Daarenboven zijn mecfebeheerd: 
de Muntschouwtxirg, het Paleis 
voor Schone Kunsten, het Korv 
gressenpaleis, het Muziekconser-
vatorium, de Musea, de Albertina 
Even een zijsprongetje: 
• de Stad Brvissel beschikt, 
naast de Parc-schouwburg, te
vens over het KonirkKjk (Dircus en 
over de Magdalen süal; 
• Franse Kuhuur beschikt over 
de Kruidtuin, het vroegere Pers
centrum In de Kleine Botrstraat 
huurt diverse teaterruimten en 
mikt op de vroegere bk>skoop Va
riétés (een zéér grote polyvalente 
zaaD en op de «(5ki England» (Ko
ningsplein); 
• daarnaast zijn er enkele zeer 
bruikbare privéruimten (Auditori
um van de Doorgang 44, auditoria 
In de ASLK, Shell, Rerum Nova-
rum, KB) en.„ nog één variététea-
ter Gn privé-beheer), de Gaité. 
Het is vanzelfsprekerKl belangrijk 
dat de eigendommen van Neder
landse Kuituur zo STTe/ mogeSjk 
operatkjneel gemaakt wordea 

Broodnodig 
mecenaat 
Bruss^ heeft daarenboven een 
hoogst merk\M0ar(tge, wtftt zaer 
zekjen voorkomende, eigen speet-' 
fk^iteit: 
— het is de hoofdstad van een 
ekonomisch biezorxier geschikt 
gelegen tand; 
— het is de hoofdstad van een bt-
kultureei larxi; 
— het is een multinatkXKtle stad 
(ca 60 % FranstaÜgen. 175 % N©-
dertandstaligen, 225 % vreemde
lingen van 121 nationaliteiten-): 
— het wordt gedeeltelijk toch, de 
Europese hoofdstad; 
— het is de, ENIGE, ontmoetings
stad van 2 van Europa's belangri^-
ste kuituren, de Germaanse en de 
Latijnse; 
— het Is een zeer «mobiele» stad, 
zowel urbanistisch als demogra-
risch. 
Kortom, Brussel Is quasi uniek in 
zijn bevolking, In zijn funktles, In 
zijn sfeer, In zijn ritme, in zijn adem, 
in zijn polsslag: veelzijdig, grillig, 
ongrijpbaar, onvergelijkbMr. 
Precies dat maakt elke vorm van 
kuituur In Brussel zó boelend... en 
zó moeilijk. 
Uit deze gegeven speciftoiteit val
len, bepaald voor de Vlaamse 
(kwantitatieve) minderheidsge-

meensc^wp, belangrijke konklu-
sies te trekken: 
# wij zitten in een Aconstanfe situ
atie van konfrontaüe, van «uitda-
0ng» bijna 
# de waarde van de htederiands-
talige kuituur in België, wordt HIER 
internationaal gemeten en gewo
gen, met name door de aanwezig-
hekj van de Franstalige en de bui
tenlandse pers (overduidelijk bij 
het Kaaiteater). 
# dit heeft voor gevolg dat wij 
met permarrente opdracht zitten 
van een zo hoog mogelijke kw^ 
teit, in alle disciplines. 
Kwaliteit in een meervoudig bete
kenis: 
— het beste van eigen bodem 
moet hier volwaardig aan bod kun
nen komen; 
— van hieruit moet permanent 
vernieuwd worden. Er moet dus 
plaats z i ^ voor oorspronkeTijk-
heid, voor vernieuwing, voor het 
lanceren van jong talent 
De strukturele (en financiële D im-
piiarties van deze laatste opties 
vergen een grondiger benaderirrg 
Ui^iangapunt is dat er, met name 
in BruMei, •nmrte» In srile beteke
nissen Gnfrastruktureei, stiruktu-
reei, financieel qua mkklelen en 
mankrachO moet zijn of ge-
creëerd worden voor elke poging 
tot artistieke vernieuwing, in om 
het even weice dtocipfine, uiter
aard mits strenge kwaliteitscrite
ria 
Vervolgens zitten wij in Brussel 
met een noodzaak aan reële uit-
stréSng van de kulturele initiatie
ven, uitsti'aling die impficeert dat 
er: 
• zeer vreedzaam en zeer open 
wordt gewerkt (non-agressieve, 
niet «eng-Vlaamse» werking). 
Fraaie voort>eeklen daarvan zijn 
ongetwijfeki initiatieven als Malie-
munt, Kaaiteater, de MiBennium-
aktiviteiten vla Brusselement 
• systematisch wordt gestreefd 
naar echte demokratizering, in do 
zin van het bereiken van een zo 
breed mogelijk publiek en het ver-
ri^en daarvan, het leren kuituur 
beleven; geen defaitistische pu-
blleksonderschatting dus (wat fa
taal leidt tot nivellering naar on
der), maar publieksvorming, des
gevallend «van onderaan» begin-
nerni, maar in opwaarts richting. 

Lacunes 
Essentieel is het ontbreken van 
een permanente 'uitgaanssfeen-
voor een zeer ruim publiek, het in 
tijd volhouden en uitsmeren van 
het 'klimaat' van Mallemunt, van 
het Kaaiteater, van de momentele 
Grote-Marktbeleving. 
Zonder voorbarig konklusies te 
willen trekken, kunnen toch vol
gende doelstellir\gen naar voren 
geschoven worden: 
• komen tot een gezellig «amu
sementswezen» voor een maxi
mum aan Nederiandstallg publiek 
uit het Brusselse en het hinteriand, 
geïntegreerd in het dagelijkse ge
dragspatroon van de meest diver
se soorten mensen. 
• een soepel, open en dyna
misch spektakelbeleld voeren dat 
ook de grote massa van niet meer, 
of maar half en half Vlaamsvoelen
de Brusselaars kan aantrekken. 
• een «uitstalraam» creëren voor 
de beste produkties van eigen bo
dem, tot en met het bieden van 
reële kansen voor nieuw aanbod 
• een konfrontatiemogelijkbeid 
uitbouwen met de aktuele, univer
sele gebeurens uit het buitenland. 
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Tl/-PROGR/^MMK9 

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
17.30 Schooltelevisie. - 18.00 
Achille (FJ. — 18.05 Rondomons 
(DokJ. - 18.30 Dick Turpin (FJ. -
18.55 Uit het leven van een toon-
dichter: meneer Rachmaninov 
(DokJ. - 19.17 Standpunten. -
19.45 Nieuv^s. — 20.10 Mork en 
Mindy (FJ. - 20.35 Panorama. -
21.25 Promenadekoncert — 22.55 
Nieuws. 

BRT 2 
2010 Sporttribune. - 20.40 De 
Boeren (FJ. — 21.30 Première. 

NED 1 
10.35 Open school tijd Het weke
lijks televisie-uur. — 18.55 Nieuws. 
— 18.59 De geschiedenis van de 
luchtvaart (DokJ. - 19.55 Wereld
kampioenschap circus. — 20.55 
Voorwaarts en niet vergeten. 
(DokJ. - 21.37 Nieuws. - 21.55 
De Haag vandaag. — 22.10 Mar
kant - 23.20 Nieuws. 

NED 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 generatie (FJ. 
— 22.10 Televizier magazine. — 
22.55 Avro's sportpanorama — 
2325 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 17.45 1, 2, 
3... Onéma — 18.15 La Bataille des 
planètes (FJ. - 18.45 Reflets du li
beralisme. — 19.15 Antenne-soir. 
— 19.30 Nieuws. — 20.00 Termi-
sche isolatie (repJ. — 20.20 La 
femme du dimanche (FJ. — 22.05 
Nieuws. — 2220 Le carrousel aux 
images. 

ARD 
17.10 Nieuws. — 17.15 Ein unlösba-
rer Konflikt. Beruf oder Familie. — 
18.00 Summer Silver (DokJ. — 
1825 48 Stunden lm Leben des 
Herm Otto Maier (DokJ. -18.50 
Nieuws. — 19.00 Berliner Stachel-
Schweine. — 19.15 Joerg Preda 
berichtet (FJ. — 20.15 Regionaal 
magazine. — 20.45 Spiel um 4tel 
vor 8. — 21.00 Nieuws. - 21.15 
Zon en onzin van belastingen 
(DokJ. - 22.00 Ufe: Manfred Krug 
(DokJ. — 22.45 Ontspanningsma
gazine. — 23.30 Tagesthemen. — 
(X).(X) Ein bisschen schwanger CTV-
film). — 01.30 Nieuws. 

ZDF 
18.00 Nieuws. - 1810 Wickie (FJ. 
- 18 40 Die Drehscheibe, - 19 20 
Wie erziehe ich meinen Vater (FJ. 
— 20.00 Nieuws. - 20.30 Annelie-
se Rothenberger gibt zk;h die Ehre 
(Show). — 22.00 Heute-journal. — 
2220 Kennzeichen D. — 23.05 Der 
Deutschen Jungfrau haüsliches 
Glück rrV-film). - 00.00 Nieuws 
uit de filmwereld. — 00.45 Nieuws. 

D3 
8.55 Tele-gymnastiek. — 20.00 Wo 
leben wir eigentlich? (Jeugdfilm). 
- 20.45 Journal 3. - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Das grosse Ma-
noever. — 23.00 Kuituur vandaag. 
- 23.30 Besuch aus dem Wett-
raum (RepJ. — 01.00 Nieuws. 

FR 1 
13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 Objectif san
té. — 18.02 Konsumentenmagazi-
ne. — 18.29 Un, rue Sesame — 
18.57 Echt gebeurde verhalen. — 
19.12 Damesmagazine — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44 
Politieke uitzending. — 20.00 
Nieuws. — 2035 Koncert Het re
quiem van Mozart — 21.03 L'évé-
nement 

A2 
12.45 Nieuws — 1335 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courner des tè-
lèspectateurs — 1400 Damesma
gazine — 15.03 La familie Adams 
(FJ - 1600 L'invité du jeudi -
17.20 Fenêtre sur — 17.50 Jonge
renprogramma — 18.30 C'est la 

vie. — 18.50 Des chiffres et des let
tres. — 1920 Giewestelijke aktuali-
teiten. - 19.45 Top club. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le eerde rouge 
(Suspensfilm). — 22.50 Figaro-ci, 
Figaro-lè. — 23.20 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. - 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Television 
régionale. — 19.55 De avonturen 
van Kuifje. — 20.00 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 Le dossier 
O.D.E.S.S.A. (Thriller). - 22.30 
Nieuws. 

LUX 
12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Tekenfilms. — 1725 Cinq a 
sept agenda. — 17.30 Heidi (FJ. — 
18.00 Spelprogramma - 18.04 
Cinq a sept service. — 18.10 Ak
tualiteiten. — 18 20 Damesmagazi
ne. — 19.00 Nieuws. — 19.47 Entre 
chiens et chats. — 19.55 Nieuws. 
— 20.00 Selection contre-enquête 
(FJ. - 21.00 Boule de feu (FJ. 

Vrijdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
17.30 Schooltelevisie. — 18.00 
Projekt Z (fJ. - 18.15 Klein, klein 
kleutertje. — 18.30 Open school. 
— 19.00 De IJzer, draad tussen 
Frans- en West-Vlaanderen (dokJ. 
- 19.45 Nieuws. - 20.15 Wij 
zwarten: De volgende generaties 
(fJ. - 21.50 K.T.R.C. (De kerk in 
China). - 2220 Nieuws. 

BRT 2 
17.30 Overname BRT-1. - 20.15 
Vlaamse artiesten helfien het Rode 
Kruis. — 21.05 Verover de aarde 
extra: Einstein (dokJ. — 21.55 Dag 
aan dag. 

NED. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Kijk smake
lijk (reportage). — 19.30 Lucy en 
mr. Mooney (fJ. — 19.55 He, kijk 
mij nou. — 20.40 Opus 1 -i- 3. — 
21.35 Nieuws. — 21.55 De zaak-
Van der Lubbe. — 22.25 Jan 
Steen, mens onder de mensen 
(dokJ. — 22.55 Tot besluit (medita
tie). — 23.00 Vrouwenmishande
ling (dokJ. — 23.35 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Cijfers en 
letters (spel). - 19.25 De Barry 
Hughes kwis. — 20.00 Nieuws. — 
2027 Zoutwaterdokter (film). -
22.00 Brandpunt — 22.35 Jozef 
Stalin, de rode tsaar (dokJ. — 
23.25 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. — 17.45 1, 2, 
3.. Cinéma. — 18.15 La bataille des 
planètes (f J. — 19.15 Antenne-soir. 
— 19.30 Nieuws. — 19.55 La chu
tes de aigles (f J. - 20.50 Aprés 20 
siècles (reportage). — 21.25 
Nieuws. — 21.40 LTle nue (film). 

RTB 2 
19.55 Bossemans et Cksppenolle 
(toneel). 

ARD 
17.15 Nieuws. - 1720 Auto '79. -
18.05 Kinderprogramma. — 18.50 
Nieuws. — 19.00 Die Onedin-ünie 
(f J. - 19.30 Tip um halb 7. - 19.40 
Die Onedin-Linie (f J. - 20.15 Re
gionaal nieuws. — 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Was diese Frau so alles 
treibt (film), — 23.30 Tagesthemen. 
— 00.00 Die Sportschau. - 0025 
Sonderdezernat K 1 (fJ. — 1.25 
Nieuws. 

ZDF 

D. 3 

17.45 Nieuws. - 17.55 Pfiff. -
18.40 Die Drehscheibe - 1920 
Meisterszenen. Stan Laurel en Oli
ver Hardy (film). — 1940 Filmpje 
uit de oude doos. — 20 00 Nieuws. 
- 2030 Auslandsjournal. - 21.15 
Maigret (f J — 22.52 De verwende 
buikdanseres (humor) — 23.00 
Heute-Joumal. — 23.20 Kultureel 
magazine — 0.05 Fur Gesetz und 
Ordnung (politiefilm). — 2.25 
Nieuws 

20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Dingen namaken. — 22.00 
Momenta — 22.15 Das Portrat: Ja
mes BaWwin (reportage). — 23.00 
So grün war mein Tal (f J. — 23.50 
Freiherr vom und zum Stein (re
portage). — 0.35 Nieuws. 

F. 1 
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma. — 14.05 La source de 
vie. — 14.35 Tennis. — 18.02 Kon-
sumentenmagazine. — 18.29 Un, 
rue Sesame. — 18.57 Echt gebeur
de verhalen. — 19.12 Damesmaga
zine. — 19 20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 19.44 Les inconnus de 
19 h. 45 (spel). - 20.00 Nieuws. — 
20.35 Le tram pour Venise (tv-film). 
- 22.25 Reins feux. - 23.00 
Nieuws. 

A. 2 
12.45 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courrier des té-
léspectateurs. — 14.00 Damesma
gazine. — 15.03 La familie Adams 
(f J. - 16.00 Magazine. - 17.00 Fe
nêtre sur_ — 17.50 Récré A2. — 
18.30 C'est la vie. - 18.50 Des 
chiffres et des lettrea - 1920 Ge
westelijke aktualiteiten. — 19.45 
Top club. — 20.00 Nieuws. — 20.35 
L'ile aux trente cercueils. (f J — 
21.35 Apostrophes. - 22.50 
Nieuws. — 22.57 Les contes de la 
lune vague (film). 

F. 3 
19.10 Nieuws. — 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Television 
régionale. — 19.55 De avonturen 
van Kuifje. — 20.0 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 Informatie en vrij
heid (reportage). — 21.30 Ping-
pong (show). — 2225 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Tekenfilms. - 17.15 Cinq a 
sept weekend. — 17.50 Culinaire 
rubnek. — 18.05 Spelprogramma 
— 18.10 Anoni Clavé (portret). — 
18.35 Spelprogramma — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Spelprogramma. 
— 19.47 Entre chiens et chats. — 
19.55 Nieuws. — 20.00 De slag van 
Solferino (dokJ - 21.00 La briga
de du diable (film). - 22.42 Pro
gramma-overzicht voor de volgen
de dag. 

Zaterdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
14.30 Lucky Jim (film). - 16.05 
Open school — 18.00 Achille. — 
18.05 Disneyland (film) - 18.50 
Morgen wordt het beter (dokJ — 
19.45 Nieuws. - 20.10 De Kolle
ga's (f J — 20.45 Liedercircus-gala. 
- 22.15 Terioops. - 23.00 
Nieuws. 

NED. 1 
15.30 Nieuwa - 15.32 De Lucht-
bus (f J — 16 25 Klassewerk inter
nationaal. — 1655 De Flintstones 
(fJ - 18.00 Nieuws. - 1830 Se
samstraat — 18.45 Paspoort — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Tom & 
Jerry. — 19.05 Cowboys van de 
lage landen (show). - -1955 Daar 
is de dokter (film). — 21.35 Nieuws. 
— 21.55 Werk in uitvoering (show) 
— 22.55 Francesco Bernardoni 
(dokJ - 23.35 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 .De Man 
van Atlantis (fJ - 20.00 Nieuws 
- 20.27 Schlagerfestival 1979. -
21.40 Peari (film) - 22.45 Aktua 
TV. - 23.40 Nieuws. 

RTB 
16.05 Tout feu! Tout femme! — 
17 50 Boite postale J. — 18.20 Des 
bateaux pour rever. — 18.50 Boule 
et Bill. — 18.55 Les mystères de la 
chambre noire (dokJ — 19.10 An
tenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
1955 Animaux du soleil (dokJ — 
2020 Los Amigos (western). — 
21.50 Dave Allen at large (show). 
- 22,25 Nieuws. 

ARD 
15.10 Nieuws. — 15.15 Sesam-
strasse. — 15.45 Spiel ohne Gren
zen. - 17.15 ARD-Ratgeber -
18.00 Kerk en maatschappij. — 
18.30 Hier und Heute. - 19.00 
Nieuws. — 19.05 Die Sportschau. 
— 20.00 Regionaal nieuws. — 
20.22 Hotel zur schonen Marianne 
(fJ - 21.00 Nieuws. - 21.15 Es. 
war nicht die Fünte, es war die 
Neunte (kluchü. — 23.05 Nieuws. 
— 23.25 -D» wie BundesrepuWiek 
(satire). — 00.55 Hec Ramsey: Ra-
che macht Blind (tv-film). — 02.30 
Nieuws. 

ZDF 
15.47 Welcome back. Kotter (fJ -
16.15 1, 2 Oder 3. - 17.00 Kette, 
Kardan, Koepfchen. — 17.10 Die 
biene Maja (f J — 17.35 Mork vom 
Ori< (fJ - 18.05 Nieuws. - 18.10 
Laenderspiegel. — 19.00 Das Haus 
am Eaton Race (f) — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Ein Sommer der 
Schwaene (jeugdfilm). — 21.15 
Lustige Musikanten (volkskon-
cerü - 22.45 Nieuws - 22.50 
Das aktuelle Sport-Studio - 0.05 
Der Kommissar (f J — 1.05 Nieuws. 

D 3 
19.00 Notre voisine la France — 
19.30 Bildungstribunal. — 20.00 
Markt - Wirtschaft - Sozial. - 20.15 
Sport im Westen. — 20.55 Journal 
3 - 21.00 Nieuws. - 21.15 
Jimmy, Onkel Danny, Tante Mollie 
und die Kraehe (tv-film) — 2250 
Raga-prometheus (korte films). — 
23.40 Kanada's Indianen tegen de 
industne (reportage). 

TF 1 
12.12 Regionaal programma. — 
12.30 Cuisine legére - 13.00 
Nieuws. — 13.30 Le monde de l'ac-
cordéon. — 13.48 Au plaisir du sa-

medi. — 18.09 Dierenmagazine. — 
18.40 Magazine auto moto 1. — 
19.10 Six minutes pour vous defen-
dre. — 19.20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 19.46 Les inonnus de 
19 h 45 (spel). - 20.00 Nieuws. — 
20 35 Numero un (show). - 21.35 
Los Angeles, années 30 (fJ — 
22.30 Télé-foot 1. — 23.30 Nieuws. 

A 2 
9.30 Portugal (reportages). — 
12.00 La vérité et au fond de la 
marmité. — 12 30 Samedi et demi. 
— 13.35 Monsieur Cinéma (film-
kwis). — 14 20 Les jeux du stade 
(sporü. - 17.10 Recré A2. -
17.55 La course autour du monde. 
— 18 50 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 19.20 Gewestelijke aktu
aliteiten — 19 45 Show Collaro. — 
20.00 Nieuws. — 20.35 LTle aux 
trente cercueils (f) — 21.35 Lied
jes over de liefde. — 22 35 L'heroi-
ne du tnangle d'or (reportage). — 
2325 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma — 19.55 Les aventu-
res de Tintin (f J — 20.00 Les jeux 
de 20 heures (spel). — 20.30 Trois 
femmes en colère (TV-film). — 
22.05 Nieuws. 

LUX 
19.00 Nieuws. — 19.30 Aventures 
des hommes. — 20.00 Hawaii-five-
O (fJ — 21.00 Le cave se rebiffe 
(film) 

Zondag 
23 SEPTEMBER I 

BRT 1 
9.00 Open school. - 930 Doe 
mee. — 10.00 Eucharistieviering 
vanuit Beveren-Waregem — 11.00 
Konfrontatie (debaü. — 12.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 14.30 Voor b>oer en tuinder. — 
1500 Sesamstraat — 15.25 Harts-
rubriek (film) — 1610 Studio vnje 
tijd. — 17.10 Sportuitslagen — 
18.05 Achille (f) - 18.10 Spel zon
der grenzen, herhaling. — 1945 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
— 20.30 China, aspekten van een 
kuituur (reportage). — 21.20 Wij, 
zwarten: de volgende generaties 
(f). - 22.55 Nieuws. 

NED. 1 
19.05 Nieuws. — 19.05 De zeeën 
van de mens (dokJ. — 20.00 Mac
beth (opera) — 22.20 Donornieren 
doen leven (dokJ. — 22.45 Nieuws 

— Winterkinderen, beschrij
ving van de besloten wereld 
in een Kopenhaagse kraamin
richting. Menselijk dokument 
Woensdag 26 september om 
20 u. 15 op BRT 1. 

NED. 2 
18.00 Nieuws. - 1805 
sport I. — 18.30 Sesamsi 
18.45 De vlag van de vnji 
portage). — 19 20 Studio 
— 20.30 Humanistisch verl 
20.35 Nieuws. - 20.40 Mc 
ven (dok). — 21 35 M Con 
(film) - 2325 Nieuws. 

RTB 
12.00 Faire le point (de 
13.05 Concertissimo. — 1 ̂  
mero — 15.05 Sissi fao 
destin (film). — 16.45 lm 
visa pour le monde. (Brui 
17 45 Sportuitslagen; — 1 
ques du monde — 19.10 L 
tures de Tintin — 19.17 / 
soir — 19.30 Nieuws. -
Sportweekend. - 20.20 
vacances Bruges (show). 
Emile Zola ou la conscienc 
ne. — 23.10 Nieuws. 

ARD 1 
10.30 Programmaoverzi 
11 00 Europa im 20. Jahi 
(dokJ. - 11.45 Kinderpro 
— 1215 Mein Vater, der 1 
sans (film). — 13 00 Der in 
nale Fruhschoppen (p 
prek). — 13.45 Nieuws. 
Zwischenspiel. — 14.45 R 
weekoverzicht — 15.50 D 
men Abenteuer des Hen 
Veen (f). - 1620Bènoni 
(film). - 18.00 Der Mam 
Bergen (f). - 1845 Seil 
Menschen kenne (dokJ 
Nieuws. — 19.33 Die Sp( 
— 2015 Wir uber uns. 
Weltspiegel. — 21 OO Nie 
21.15 Tatort (f) - 23.05 
— 23.10 Lebenslaufe (poi 
23.55 Literair magazine. 
Nieuws. 

ZDF 
13.00 Das Sonntagskon 
13.45 Vrijetijdsmaqazine. 
Chronik der Woche. — Fr 
Zeit — 14.40 ProDlemen 
kindert)oek — 15 05 Twe 
se sprookjes. — 1530 Nii 
15.35 Danke schon — 15.' 
chen — 1615 De'- Schur 
von Venedig (filr — 17 
delen in Eifel en -• rderme 
- 1800 Nieuw - II 
Sport-Reportage - 19.0 
katolieke kerk. - i 9.15 Ra 
enterpnse (f) — 20.00 Ni 
2010 Bonner Perspekt 
20.30 Een stad voor fietse 
— 21.00 Gigi (n ^sical) 
Nieuws. — 2 )5 S| 
(show). — 23.50 reugen c 
hunderts (gesprek). 
Nieuws. 

ARD 3 
19.00 Sechs Wilde und ei 
(film). - 19.30 TL ssenC 
Mexico (reportag 
palast - 2045 ; 
- 20.55 Jourr 
Nieuws. — 2115, 
(dokJ. - 22.00 ^ 
im driften - 22 4 
Strafverteidiger ' 
Witzakademie iU-
0.15 Performance 
reich (dokJ 

- 2 0 
)ort im 

3. -
-e Welt 
ur unc 
Owen 

- 2 
Tsemir 
• ein 

TF 1 
1300 Nieuws. - 1320 ( 
séneux (humor) — 14.15 
dez-vous du dimanche. 
Sports première — 172 
siesongfestival 1980. — 
chute des aigles (f). — 1 
sen woud en savanne ( 
20.00 Nieuws. - 20.35 L 
l'Atlantique (film) - ?21' 
(Henri Dutilleux) - 23.25 

A 2 
12.25 Tremplin 30. -
Nieuws - 1320T9tesbi 
— 14.20 Des chiffres et d' 
(spel). — 15 20 Des anima 
hommes — 1600 Mupp 
dershow) - 163S.Un i 
comme les autres (ft — 1 
se-passe. — 1810 Jacque 
— 1855 Stade 2 (sport). 
Nieuws — 20 35 Jeux sar 
res — 22 05 La surface d 
tion (tv-spel) - 2300Ch( 
vre en peril. — 2330 NK 

FR. 3 
1635 Prélude a l'apès 
17 30 Claude Jade lit ma 
Sévigné. — 18 30 L'invité 
— 19.45 Spécial dom-to 
zeese gebieden) — 20 OC 
de parade du jazz — 2 
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VS - 1805 Studio 
830 Sesamstraat — 
ig van de vnjhetd (re-
19 20 Studio Sport II 

nanistisch verbond — 
s — 20 40 Modem le-
- 21 35 II Conformista 
25 Nieuws 

Ie point (debaO — 
rtissimo — 14 55 Cali-
>05 Sissi face a son 

— 1645 Images de 
monde (Brussel) — 

iitslagen — 1750 Cir-
ide — 1910 Les aven-
tin — 1917 Antenne-
30 Nieuws - 1955 
nd - 2020 Special 
uges (show) — 21 20 
ü la conscience humai-

Nieuws 

ramma-overzicht — 
a im 20 Jahrhundert 
45 Kinderprogramma 
in Vater, der Kommis-
- 13 00 Der internatio-
choppen (panelges-
145 Nieuws — 1415 
iel — 1445 Regionaal 
ht — 1550Dieseltsa-
'uer des Herman van 
16 20 Benoni en Rosa 
00 Der Mann in den 
- 1 8 4 5 Seit ich die 
enne (dokJ - 1930 
1933 Die Sportschau 
ir uber uns - 2020 
— 21 00 Nieuws — 
(f) - 2305 Nieuws 

senslaufe (portret) — 
ir magazine — 0040 

Sonntagskonzert — 
idsmagazme — 1415 
Woche — Fragen zur 
O Problemen rond het 
— 15 05 Twee Japan-
s. — 1530 Nieuws — 
schon — 1545Tatsa-
15 De-- Schurzenjager 
3 (film) ~* 1740 Wan-
ti en Aidennen (dokJ 
lieuws ^ 1802 Die 
tage - 1900 Uit de 
•k - 1915Raumschiff 
D — 20X)0 Nieuws — 
ler Perspekbven — 
ad vof r fietsers (dokJ 
gi (musical) - 2250 

23 05 Spielwiese 
3 50 Zeugen des Jahr-
gesprek) — 00 35 

Wilde und ein Krumel 
30 Tussen Canada en 
ortagpi ^ 2 0 0 0 R o c k -
345 Soort im Westen 
Journc 1 - 2100 
!1 I S L i e W e l t i m K r i e g 
' 00 Natur und Technik 

22 45 Owen Marshall 
iger C" ' - 2345 Die 
lie (laclweminane) — 
nance • em Grenzbe-

/s - ' 350 C'est pas 
nor) - 1415 Les ren-
j dimenche — 1530 
mere — 1725 Eurovi-
val 1980 - 1825 La 
igles(f) - 1925 Tus-
sn savanne (dokJ — 
IS — ?035 Le mur de 
(film) - ?219 Arcana 
Bux) — 2325 Nieuws 

nplin 80 - 1245 
l320Tetesbru lees( f ) 
3 chiff ros et des lettres 
20 Des animaux et des 

1600 Muppets (kol-
- 1635 Un ours pas 
lutres (f) - 17 30 Pas 
1810 Jacques Martin 

jde 2 (sporü - 2000 
>0 35 Jeux sans frontie 
) La surface de repara 
I - 2 3 0 0 C h e f s d o e u -

— 2330 Nieuws 

PRECISIA 
kleuren-tv 

iQe a l'apes-midi — 
e Jade lit madame de 
1830 L invite de FR 3 

Decial dom-torn (over-
den) - 2 0 0 0 L a g r a n 
du jazz - 2030 Rue 

" " • . • ' ' ' ^ ; 

P R O G R A M M A ' S 
D I R E K T 
T E K I E Z E N 

des archives — 21 20 Nieuws — 
21 30 Encyclopedie audiovisuelle 
du cinema — 2200 Cinema-re-
gards — 2230 Hitlers madman 
(film) 

LUX. 
1315 Hei elei kuck elei - 16 45 En 
plein cirage (film) — 1830 RTL-
Theatre — 1900 Les sentiers de 
I aventure (dok) — 19 30 Nieuws 
- 1933 Cine-selection - 2000 
Star trek (O — 21 00 Thomas l im-
posteur (film) 

Maandag 
24 SEPTEMBER I 

BRT 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Achille ( f ) - 1805 Heidi ( f ) -
1830 Open school - 1900 Doe 
mee — 1930 Kijk uiti - 1945 
Nieuws — 2015 Dubbel dobbel 
- 2100 De ceder ( f ) - 2150 
Ommekaar — 2230 Nieuws 

NEP. 1 
1855 Nieuws — 1859 Een bees
tenboel (fJ — 1905 Tom & Jeny 
— 1915 K R O s wereldcirkus — 
2005 De man met de groene vin
gers (dok) — 2035 Voor een 
bnefkaart op de eerste rang (kwis) 
- 21 35 Nieuws - 21 55 Gun-
smoke (fJ - 2245 Vakantiekolo-
nie (dok) — 2315 Nieuws 

NEP. 2 
1855 Nieuws — 1859 Zo vader, 
zo zoon (spel) — 19 25 Onkel Bra-
sig — 200 Nieuws — 2027 Die-
renkonferentie (tekenfilm) — 
21 55 Hier en nu - 2235 Tot be
s l u i t — 2 2 4 5 N i e u w s 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie - 1745 Ri
mes et racontines — 1815 La ba-
taille des planetes ( f ) — 1845 
Sept sur sep t — 1915 Lundi 
sports — 1930 Nieuws - 2000 
Hmongs onder ons (dok J — 21 15 
Ohvier Strebelle (portreO - 2215 
Nieuws — 22 30 Le paradis Latin -
Pans-paradis (show) 

RTB 2 
1955 Marcel Pagnol (dokJ — 
22 55 La captive aux yeux clair (In-
dianenfilm) 

ARP 
1710 Nieuws - 1715 Schaukel-
stuhl — 18 00 Spass muss sein — 
1850 Nieuws — 1900 Das Inter
mezzo bietet an — 1930 Tip um 
halb 7 - 1 9 4 0 Mieren (dokJ -
2015 Hier und Heute — 2045 Tip 
um 4Tel vor 8 — 21 00 Nieuws — 
21 15 Der eiserne Gustav ( f ) — 
2215 Kontraste - 2305 Wenn 
man mich fragen wurde (muziek) 

— 2330 Tagesthemen — 0000 
Irene Irene (film) — 1 45 Nieuws 

ZPF 
18 00 Nieuws — 1810 Eenenveer
tig dagen in de woestijn (dok) — 
8 40 Die Drehscheibe - 19 20 Ko-
niglich Bayensches Amtsgericht 
( f ) - 2000 Nieuws - 2030 Mu-
sik-Flipper (spel) — 21 15 Wens-
kinderen op bestelling (dok) — 
2200 Nieuws - 2220 Straffe 
ohne Urteil (dok) - 23 50 Lachen 
mit Bob (show) — 0035 Nieuws 

P 3 
19 00 Sesamstrasse - 19 30 Tele-
kolleg (Duits) - 2000 Hinter den 
Schlagzeilen — 20 45 Journal 3 — 
21 00 Nieuws — 21 15 Opposition 
in der DDR (dok) - 2200 M o 
mente — 21 15 Made in Germany 
und USA (film) - 035 Nieuws 

TFJ 
1300 Nieuws - 1335 Regionaal 
programma — 13 50 D hier et d au-
jourdhui — 1803 Konsumenten-
magazine — 1834 Llle aux en
fants — 18 57 Echt gebeurde ver

halen — 1912 Damesmagazine 
— 19 20 Gewesteli jke aktualiteiten 
— 19 44 Les inconnus de 19 h 45 
(spel) — 2000 Nieuws - 2035 
L invasion des soucoupes volantes 
(film) - 2300 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Courner des te-
lespectateurs — 14 00 Damesma
gazine — 15 05 Banjo Hackett (tv-
film) — 1640 Libre parcours — 
1720 Fenétre sur reportage — 
1750 Recre A 2 ,=- 1820 C e s t la 
vie (tips) — 1850 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Gewes
telijk nieuws — 1945 Top club 
(show) — 2000 Nieuws — 2035 
Aktualiteitenmagazine — 21 40 De 
tin van Hafez (dok) - 22 35 Salie 
de fêtes (vanete) — 23 25 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 1955 Les aventu-
res de Tintin ( f ) — 2000 Les jeux 
de 20 heures (spel) - 20 30 Les 
Barbouzes (film) — 2210 Nieuws 

LUX. 
1740 Les requins (dok) - 1800 
Le coffre-fort (spel) - 1803 Cinq 
a sept service — 1810 Aktualitei-
ten — 1820 Dameskroniek — 
18 35 Le coff re-fort (spel) - 18 40 
Systeme D (spel) - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre fo r t — 
1935 Les incollables (spel) — 
19 47 Entre chiens et chats (dok) 
— 1955 Nieuws — 2000 Lhom-
me de fer (fJ — 21 00 Le souffle 
de la violence (western) 

Dinsdag 
25 SEPTEMBER ] 

BRT 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Achille (O - 1805 Sesamstraat 
— 1830 Open School - 1900 
Toestand 79 — 1945 Nieuws — 
2010 Die goeie oude tijd (show) 
— 21 00 Verover de aarde (On-
derwaterarcheologie) — 21 50 Jij 
of WIJ (kwis) - 2220 Tenuto -
2315 Nieuws 

BRT-2 
2010 Dierenwereld - 2030 De 
kollegas (f) - 21 05 Niet naar bui-
ten leunen (film) 

NEP. 1 
1000 Schooltelevisie - 1855 
Nieuws — 1859 Henkies Droom-
boom - 1905EO-Kinderkrant — 
1930 Het kleine huis (f) - 2015 
Op 5 september 5e EO-jongeren-
dag (reportage) — 20 25 Van u wil 
ik zingen - 2045 EO-aktief -
2050 Bewapening (debat) — 
21 35 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 22 10 Philips een on
derneming de samenleving (dok) 
— 2330 Nieuws 

NEP. 2 
1855 Nieuws — 1859 Black 
Beauty (f) — 2000 Nieuws (dokJ 
- 2027 De slag om Zuid-Afnka 
— 21 17 Minam Makeba (muzikaal 
portreü — 2207 Vara Visie — 
2247 Face to face (f) - 2330 
Nieuws 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie — 1745 
1 2 3 cinema — 1815 La bataille 
des planetes (f) — 1845 Ma sor-
ciere bien aimee (f) — 1915 An-
tenne-soir — 1930 Nieuws — 
19 55 L'lle aux trente cercueils (f) 
— 2045 De zaak van het kasteel 
van Ditremont (TV-spel) — 2220 
Nieuws 

RTB 2 
19 55 Histoire de la musique popu
laire - 2045 La loi (The Law) 

ARP 
1710 Nieuws — 1715 Navahis 
(dok) - 1800 Immer Kathy (f) -
1825 Kasper Lans Abenteuer — 
1850 Nieuws - 1900 Drei im 
Morgenland — 1930 Sendung 
und Echo — 19 40 Kommissanat 9 
(f) — 2015 Regionaal magazine 
- 2 1 0 0 Nieuws - 21 15 Die 
Montagsmaler (spel) — 22 00 Ak-
tualiteitenmagazine — 2245 Del-
vecchio (f) — 23 30 Tagesthemen 
— 0000 Einmal Amenka und Su-
rueck (dok) — 0045 Nieuws 

ZPF 
1800 Nieuws — 1810 Berufsre-
por t (dok) — 1840DieDrehschei -
be — 1920 Die unwahrscheinli-
chen Abenteuer des Lemi Gulliver 
(tekenfilm) — 1945 Het ijskoude 
hart (tekenfilm) — 2000 Nieuws 
- 2035 Ein Ruhetag (toneel) -
2200 Nieuws - 2220 Verbannt 
auf Fuladu (reportage) — 2305 
Gegen den Strom die Treppe hi-
nauf (film) — 1 05 Nieuws 

P 3 
19 00 Sesamstrasse — 19 30 Tele-
kolleg — 20 00 Schapen voor San 
Pietro (dok) — 2045 Journal 3 -
21 00 Nieuws — 21 15 Ein Land in 
Schutt und Assche (dok) - 22 00 
Momente — 2215 Ich und mem 
Bruder (f) — 2245 Monitor im 
Kreuzfeuer — 2330 Le ts swing 
- 000 Nieuws 

FR 1 
1300 Nieuws — 1345 Le regard 
des femmes — 1801 Konsumen 
tenmagazine — 18 34 L'lle aux en
fants — 18 57 Echt gebeurde ver
halen — 1912 Damesmagazine 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 19 44 Les inconnus de 19 H 45 
(spel) - 2000 Nieuws - 2035 
Kunstschaatsen — 22 00 Notre ci
vilisation est-elle en tram de mou-
rir? (reportage) — 23 00 Les musi-
ciens du soir a Arras — 2345 
Nieuws 

— De konformist, b a r o k k e 
f i l m w a a r i n de w o n d e n d i e d e 
g e e s t e l i j k e v e r d r u k k i n g a ls 
g e v o l g v a n een f a s c i s t i s c h re
g i e m u i t g e s t a l d w o r d e n . 
Z o n d a g 23 s e p t e m b e r o m 21 
u. 35 o p N2 . 

A 2 
1245 Nieuws — 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Courner des te-
lespectateurs — 1400 Damesma
gazine — 15 00 Dróles de dames 
(O — 1555 Libre parcours — 
17 20 Fenétre sur (reportage) — 
1750 Recre A2 - 1830 Ces t la 
vie (tips) — 18 55 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Gewes
telijke aktualiteiten — 1945 Top 
club (show) — 2000 Nieuws — 
2035 La chasse aux sorcieres 
(TV-film) - 2330 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionale 
programma s — 19 55 Les aventu-
res de Tmtin (f) — 20 00 Les jeux 
de 20 heures (spel) - 20 30 Ton-
nerre Apache — 2200 Nieuws 

LUX 
1810 Aktualiteiten - 1820 Da
meskroniek — 18 35 Le coffre-fort 
(spel) — 1840 Systeme D (spel) 
— 1900 Nieuws - 1930 Le cof
fre-fort (spel) — 1947 Entre 
chiens et chats (dok) — 1955 
Nieuws — 2000 Voyage du fond 
des mers (f) — 21 00 Monsieur 
Verdoux (film) 

Woensdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
1530 Open school - 1630 Tip
top - 1815 Achille (f) - 1820 
Jonger dan je denkt — 1850 
Projekt Ufo (f) — 19 45 Nieuws — 
2015 Maak het maar waar (O — 
20 40 Therese Raquin TV-spel — 
2225 Nieuws 

BRT 2 
2015 Winterkmderen (film) -
2200 Debat over kinderen 

NEP. 1 
1 o 00 Schooltelevisie - 15 30 De 
Eiger (dok) — 1615 De dieren uit 
het groene woud (f) - 16 37 Walt 
Disney prezenteert (film) — 18 00 
Nieuws — 1830 Sesamstraat — 
1845 Toeristische tips — 1855 

Nieuws — 1859 Regionaal maga
zine — 19 50 Politieke partijen — 
2000 Glittenng Pnzes (f) - 21 14 
Intermezzo (Beethoven) — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Studio spor t — 
2250 Humanistisch verbond — 
2325 Nieuws 

NEP. 2 
1855 Nieuws — 1859 Winter op 
Groenland (dokJ — 1925 Ken
merk — 2000 Nieuws — 20.27 
Socutera — 2032 Countdown 
(pop) — 21 05 Starsky en Hutch 
(f) — 21 55 Remmers ontmoet 
Job Ritman (reportage) — 2230 
Taxi (f) - 2255 Agenda - 2305 
Nieuws 

RTB 1 
14 45 Schooltelevisie — 17 00 Feu 
vert - 1840Barbapapa - 1845 
Katoliek-godsdienstige uitzending 
— 1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 1955 Fête de la com-
munaute culturelle frangaise de 
Belgique - 2210 1830 Ongebrui
kelijk (dokJ - 2235 Nieuws 

Een uitgave van de 
Vlaams-nationale 
Studiedienst 

Verantw uitgever 
Vic Anciaux, Houba de Strooperlaan 
142, 1020 Brussel 

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

ARP 
1710 Nieuws - 1715 Klassiker 
des Jazz - 1800 Immer Kathi (f) 
— 1825 Kasper Lans Abenteuer 
— 18 50 Nieuws — 1900DieOne-
din-Linie (f) - 19 30 Hit um halb 7 
— 1940 Die Onedin-Linie (f) -
2015 Regionaal magazine — 20 45 
Hit um 4tel vor 8 — 21 00 Nieuws 
— 21 15 Der Tote bin ich (tv-film) 
— 23 00 Spielraume - Kinderspiele 
gestern und heute (reportage) — 
2330 Tagesthemen 

ZPF 
1800 Nieuws - 1810 Flambards 
(f) - 1840 Die Drehscheibe -
1920 Sing met Heino - 2000 
Nieuws — 2030 Helmut Schon 
(dokJ - 21 15 ZDF-Magazin -
2200 Nieuws - 2220 Van der 
Valk (f) - 2310 Sieh mal an -
2315 Treffpunkt UE-Wagen 4 -
23 45 Minetti (portreO — 105 
Nieuws 

P 3 
19 00 Sesamstrasse voor de kleu
ters — 19 30 Telekolleg I (Engels) 
— 2000 Medizin im Dntten — 
2045 Journal 3 — 21 00 Nieuws 
— 21 15 Anruf erwuenscht (dokJ 
— 015 Nieuws 

F1 
1300 Nieuws — 1337 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Ver-
keersmagazme — 1834 LTIe aux 
enfants — 1857 Echt gebeurde 
verhalen — 1912 Damesmagazi
ne — 1920 Gewestelijke aktuali-
teiten — 1944 Les inconnus de 
19 h 45 (spel) - 2003 Nieuws -
20 35 Le roi Muguet CTV-speD — 
2200 Literair magazine — 2315 
Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws — 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 (Dourrier des te-
lespectateurs — 1400 Damesma
gazine — 1515 Le magicien (f) — 
1610 Recre A2 - 1810 On we 
go - 1830 Ces t la vie (tips) -
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1920 Gewestelijke aktu-
aliteiten — 19 45 Top Club (show) 
- 2000 Nieuws - 2035 Palma
res 1979 (Serge Lama) - 21 55 
Les paques sanglantes de Dublin 
(dok) - 2245 Korte film - 23 15 
Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionale 
programma s — 19 55 Les aventu-
res de Tintin (f) — 20 00 Les jeux 
de 20 heures (spel) - 2030 L'CEil 
du sorcier (tv-film) — 2225 
Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1700 Wedstri jd voor amateur-a-
neasten — 1800 Le coffre-fort 
(spel) — 1805 Nieuws uit de re
g ies — 1820 Dameskroniek — 
18 35 Le coffre-fort (spel) - 19 00 
Nieuws — 1930 Le coffre-fort 
(speD — 1947 Entre chiens et 
chats (dok) — 1955 Nieuws — 
2000 Hit-parade — 21 00 Bonjour, 
tnstesse (film) 
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De Venelioaise üTmbieiiiioi» 7 9 
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Van zijn eerste editie in 1932 
af, werd het fiimfestivai van 
Venetië beschouwd ats een 
onderdeet van de biënnale, de 
internationale artistieke hap
pening die zowat alle kunst
takken omvatte. Sinds 1972 
was het festival in het slop 
geraakt: de talrijke pogingen 
om van Venetië een alterna
tieve filmmarkt te maken In 
tegenstelling tot het mondai
ne Cannes, liepen op een fias
co uiL De editie van 1979, on
der het presidentschap van 
Giuseppe Galasso, zet een 
punt achter deze malaise: het 
festival van 1979 moet vooral 
bekeken worden als een aan
kondiging van een nieuwe 
reeks filmgebeurens, die van
af 1980 vaste vorm zal aanne
men. Venetië 7 9 kon alvast 
genieten van een a k t i « ^ be
langstelling van het publiek 
en een overvloed aan pers
mensen. Dat het filmaanbod 
niet boven de middelmaat uit
stak en de nieuwe werken van 
bekende regisseurs als de 
Taviani's, Bertolucci en Pon-
tocorvo beneden de verwach
tingen bleven, was slechts 
een kleine smet, die de festi
valkoorts niet kon doen da
len. 

Geen verrossingen. 

De formule die Galasso voor de 
editie 79 had uitgewerkt was tradi-
tior^eel, maar bood ook ruimte 
voor experimentele en derde we
reldfilms. Na mei '68 had men in 
Venetië voortdurend geijverd 
voor een gedemokratizeerde fes-
tivatopvatting. Galasso was die eis 
niet vergeten: alleen met een naar 
de publieke belangstelling uitge
dokterd programma kan Venetië 
zijn bestaan affirmeren. Maar 
waar de vorige edities vooral poli
tieke films in de kijker wikten plaat
sen, viel dit jaar het aksent op 
grootse commerciëte produktea 
In de reeks «Gnema 79» gingen 
een aantal nieuwe films in Europe
se première: Escape from Alca-
traz van Dorv Siegel, Saint Jack 
van Peter Bogdanovitch, La Luna 
van Bertolucci werden voor nok-
volle zaten vertoond. De serie «Of-
ficina Veneziana» was gewijd aan 
de derde wereW en enkete cine
matografische vemieuwetKte 
films; «La notte dl Offk:ina» stekte 

Jtll Clayburgh in Bertolucci's La 
Luna, in oktober in de bios. 

Bogdanovitch met Ben Gazzara in 
Saint Jack, boeiende Amerikaanse 

pr«"t. 

geen st I I elingen 
enkele in Italië onuitgegeven films 
in middernachtpremière voor. 
Daarnaast Itep er «een retrospek-
tieve Marcel Pagnol» en werd in 
extremis «een retrospektieve Ni
colas Ray» ingelast. Het kwantita
tieve aanbod was groot: Venetië 
brak met de voor de dogenstad zo 
weinig produktieve jaren 70. 

Italiaanse en VS-

doorsnee-degelijkheid 

Hoewel er tijdens het festival 
een 7-tal nieuwe Italiaanse films in 
première gingen, spraken de Ita
liaanse kineasten zteh nfet bepaaki 
gunstig uit over de situatie van de 
Italiaanse kino. Tijdens de pers-
konferentte van La Luna, toen de 
Italiaanse pers hem erg brutaal be-
schukügde van Holiywoodiaanse 
mouwvegerij, beweerde Bertoluc
ci openlijk ctet de Italiaanse film 
voor hem een uitgemaakte zaak 
was en dat uitsluitend sentimente-
te redenen hem in Italië hielden. De 
tijd dat Italiaanse film ook cinema
tografische vernieuwing mee
bracht blijkt inderdaad voorbij te 
zija Maar Latijnse film waartjorgt 
nog steeds kwaliteit net als de 
«betere» commerciëte Amerikaan
se films dte in Venetië draaiden. 
Het festival opende met // Prato 
van de gebroeders Taviani, dte 
twee jaar geleden de grote prijs te 
Cannes wegkaapten met Padre 
Padrone. De Taviani's kombineren 
de hun vertrouwde agrarische te-
matiek met die van de stadswerk-
toosheid in een verhaal dat in we
zen een doorsnee driehoeksgeval 
is. Geen topper, // Prato, ware het 
niet dat Isabella Rossellini (de 
dochter van Ingrid Bergman) in 
deze film debuteerde. Un dramma 
Borghese van Florestano Vancini 
en La Luna van Bernardo Berto
lucci hadden beide de incest als 
tema: in de eerste stond de vader
dochter-relatie, in de tweede de 
moeder-zoon verhouding centraal. 

Meer dan Un dramma Borghese, 
dat vooral een tijdsbeeld ophangt, 
is La Luna freudiaans geïnspi
reerd. Bertolucci's nieuwste film is 
een melodrama met psycho-analy-
tische resonanties; een operadiva 
ontdekt dat haar vijftienjarige 
zoon verslaafd is aan drugs. Deze 
vaststelling betekent voor haar het 
uitgangspunt tot een bezinning 
over haar familiale toestand en 
haar beroep. De film eindigt met 
een bevrijdende trip doorheen het 
Italiaanse landschap, waar moeder 
en zoon op zoek gaan naar hun 
existentiële en kulturete wortels. 
La Luna is een rijke, symbolisch 
getinte film met een hartverwar
mend happy-end; maar Bertolucci 
toont zich een uiterst zwak vertel-
ter, die nauwelijks de draad van 
zijn verhaal kan aanhouden. La 
Luna, de zwakste Bertolucci to op 
heden? Die opmerking geldt ook 

voor Pontecorvo's Ogro, één van 
de weinige politieke films op dit 
festival. Deze rekonstruktie van 
de moord op Carrero Blanco, 
Franco's rechterarm, is degelijk 
maar mist de zeggingskracht van 
zijn vorige films CQueimade, De 
slag van Algiers), de Italiaanse re
velatie van dit festival betekende 
het anarchistisch gestruktureerde 

Pierre Ctementi in Plagas aan» Sul
fa, een film van Brusselse makeli] 

over de Vlaamse Westhoek. 

Ratapaplan van en met Maurizio 
Nfchetti. De film vertelt vtot en ge
ïnspireerd de gekke avonturen 
van een werkloos ingenieur dte 

Teleurstellende 
derdewereldklnema 
Dat de derde wereld-landen hun 
weg naar de Europese festivals 
gevonden hebben is alleen maar 
toe te juichen. Venetië 79 stelde 
hen bovendien in een polloquiui|n, 
gewijd aan de cinema van de ja
ren tachtig, nog eens extra in de 
belangstelling. Wat we in Venetië 
te zien kregen bleek echter osr-
konventioneel: Essakkamat, een 
grootse Egyptisch-Tunesische 

co-produktie, was ingebed in de 
Muzelmaanse traditie. Samba Le 
Grand (Niger) vertelt met een 
aantal primitieve tekeningen een 
nationale legende. De Braziliaan
se films vielen van het ene uiter
ste in het andere: van vroomheid 
in de Jezuïetenbiografie Anchieta 
José do Brasil tot erotiek tussen 
een man en een watermeloen in 
Vereda Tropical! 
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zijn kreativiteit op bonte manieren 
uitleeft en ztch uiteindelijk toelegt 
op de enscenering van zijn per
soonlijk sukses in de liefde; een te
gelijk grappig en boeiend kijkstuk. 
Ook met de Amerikaanse selektie 
mikten de organizatoren op de pu
blieke belangstelling. Phil Kauff-
mans The Wanderers situeert zich 
in het verlengde van The Warriors. 
Don Siegels Escape from Alcatraz 
met opnieuw Clint Eastwood, is 
een koele, adembenemende prent 
over een nauwkeurig OfDgezette 
ontsnappingspoging uit het laby
rint van de Alcatraz-gevangenis: 
een puik scenario, een ijzersterke 
vertolking en een klassieke regie 
maken van deze film een waardige 
voltreffer. Bogdanovitch's Saint 
Jack is een intens rustige sfeer-
film, over een bordeelhouder in 
Singapore die dankzij het optre
den van de FBI zichzelf staande 
houdt tegen de Chinese maffia. 
De verrassing op het Amerikaan
se front was El Super van Leon 
Ichaso: hierin staan de Cubaanse 
inwijkelingen in de States centraal. 
El Super vertelt de ontworteling 
van deze Spaanse minderheden in 
de Amerikaanse staat, zowel wat 
betreft hun godsdienst, tradities 
als taalgebruik. Een belangrijke, 
Spaans gesproken Amerikaanse 
film waaruit zo de vreemde kombi-
natie van Angelsaksische en La
tijnse elementen af te lezen valt. 

Kontemplat ieve kino 
Minder commercieel dan de Ita
liaanse en Amerikaanse films was 
de Franse bijdrage in de «Offici-
na»-reeks. Hier draaiden Margueri
te Duras' Navire Night, Eric Roh-
mers Perceval Le Gallois en Fran
ce Tour Detour deux Enfants van 
Jean-Luc Godard. Duras zweert 
trouw bij haar literaire stijl maar 
weet hiermee treffende resultaten 
af te leveren: in Navire Night 
speelt zij de kijker alle verhaalele
menten in handen om zelf de film 
te konstrueren. Rohmer inspireer
de zich voor zijn middeleeuwse 
vertelling op de kronieken en mi
niaturen Godards film was een te
levisieserie in afleveringen over 
twee kinderen op verkennings
tocht doorheen de westerse we
reld: een kritisch belerende film. 
Nauw verwant met Duras, filmt 
ook de Brusselse Jean-Marc Turi-
ne Plages sans suite is een onaf
hankelijke produktie: een filmische 
ode aan de Vlaamse Westhoek. 
Een jong en doelloos vracht
wagenchauffeur reist met twee lif
tende meisjes van Brussel naar de 
kust. Dit IS de aanleiding tot een 
poëtische bezinning op het Vlaam
se landschap, gedraaid in \eper en 
De Panne. Plages sans Suite 
maakt voelbaar hoe een land
schap op een gemoed kan inwer
ken een roadfilm doorheen Vlaan
deren. 

Balans 
Er vielen te Venetië weinig ver

rassingen te noteren. Wel werd 
er een eind gesteld aan de jaren
lange politieke strubbelingen. Van 
oudsher geëngageerde kineas
ten (Costa Gavras, Bertolucci) 
daagden op met melodrama's: 
Costa Gavras' Clair de femme is 
een erg ouderwetse film, erg ste
reotiep en vreselijk praatziek. Als 
verrassing viel wel de Russische 
inzending te noteren: Osennij 
Marafon hoort thuis in de nieuwe 
Sovjet-aanpak van films te ma
ken: individuele problemen staan 
centraal en een zelf-ironizerende 
toon frist het geheel op. Samen 
met El Super en Rataplaplan 
vormde deze film de uitschieter 
op een festival dat een gevarieer
de kijk bood op de hedendaagse 
filmprodukties en opnieuw op 
weg is om een groot filmgebeu-
ren te worden. 

Dirk Michlels 
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Dansen met Jetty Reels 

Gents Centrum «D'Oude kapel» 
danst derde jaar in 
GENT — De koreografe en dan
seres Jetty Roels slaagde er en
kele jaren geleden In om voor 
haar veelvuldige initiatieven op 
de Gentse Sint-Kwintensberg 
(vlakbij de universiteit) een leeg
staande neo-gotische kapel ter 
beschikking te krijgen. Na heel 
wat inventief investeren en voor
al mateloos veel handwerk raak
te het geheel klaar, kompleet met 
een enorme dansvloer. Verder 
een kwasi industriële verwar-
mingseenheid en alles wat aan 
infrastruktuur bij een heuse bal
letstudio van professioneel allu
re hoort. Zopas begon het «Cen
trum voor Dans en Beweging 
d'Oude Kapel», na al meer dan 
1.500 effektieve lesuren en tal 
van andere initiatieven als kon-
certen, dansavonden en voor
drachten aan zijn derde wer
kingsjaar. 

Voor een zo groot 
mogelijk publiek 
Voor «Wij» was de aanvang van 
het nieuwe lesseizoen een goede 
gelegenheid om even met de artis
tieke direktrice van het centrum 
over de bedoelingen van het initia
tief te gaan praten Jetty Roels is 
zelf koreografe en solo-danseres. 
Zi j genoot een tegelijk klassieke 
en moderne dansopleiding, o.a. te 
Antwerpen bij Lea Daan, in Gent 
bij de voormalige sterdanser Grin-
wis en in New York op de beroem
de school van Martha Graham. 
Ook studeerde ze maandenlang 

Jetty Roels, initiatiefneemster en artistiek direktrice van d'Oude Kapel, 
op de dansvloer van de kapel 

Vlaanderen viert 

1 
zingend 
jaar Brussel 

Vlaamse mobilizatie 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 dringende op
roep tot alle Vlaams-nationa
listen om massaal naar Vorst-
Nationaal te komen. De 
maandag 24 sept. speciaal 
voor onze V V V G en Vrou-
wenafdeltnen. 

Er mag geen ekskuus zijn om 
met te komen. Wij kunnen het 
ons als Vlamingen, en voor
zeker niet 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 
5.000 man kunnen samen

brengen in Vorst-Nationaal 
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. 031-64,26.00. 
• Kontakt- en kultuurcen-
trum - CCC 
Martelarenplein 23, 1000 
Brussel Tel 02-218.10.00. 
• Vorst-Nationaal Tel. 02-
345.18.55. 
Prijzen: 350 fr. - 300 fr. -
250 fr. - 150fr. - 100 fr. 
Toegangskaarten voor maan
dag 24 zijn uitsluitend te be
komen bij de V Z W Vlaamse 
Culturele Producties (adres 
zie hoger). 

Prijzen: 80 fr. (voor 3de Leef
tijd, Vrouwenbonden, scho
len). 

W I J hopen dat Vorst-Natio
naal op voorhand is uitver
kocht. Zoniet zijn er nog toe
gangskaarten te bekomen 
aan de ingang. 

Indische danstechnieken te Ma
dras Zij maakte en danste een 
reeks eigen kreaties, leidt een 
groep jeugdige leerlingen, doet 
aan bewegingsregie voor diverse 
toneelgezelschappen en oogstte 
verleden jaar nog suksessen tij
dens een toernee in Stravinsky's 
«Geschiedenis van de Soldaat», 
waarin zij de rol van de prinses 
danste. 
Jetty Roels heeft zich tot taak ge
steld een zo groot mogelijk pu
bliek in de gelegenheid te stellen 
kennis te maken met de verschil
lende dansdisciplines. Het pro
gramma van de kursussen omvat 
dan ook zowat alle disciplines van 
klassiek tot jazz, van baratha natya 
tot tapdansen, van renaissance-
dans tot salondans... en het niveau 
van de lessen varieert van initië
rend voor pnlle beginners of louter 
geïnteresseerden tot semi-profes-
sioneel 

Jetty Roels: 'Om dat waar te ma
ken putten we uit diverse moge
lijkheden. Wij beschikken over 
een aantal kwasi vaste lesge
vers, of een leraar komt lesgeven 
op eigen initiatief, of de vzw no
digt een leraar uit De uiteinde
lijke bedoeling blijft het danson-
derwijs op een hoger peil te til
len. Vooral voor beginners waar
voor de keuze beperkt is, daarom 
hebben we zo'n brede gamma be-
ginnerskursussen. Voor meer ge
vorderden en volhoudende be
langstellenden heeft d'Oude Ka
pel vergaande kontakten in het 
buitenland van waaruit gespecia-
lizeerde dansdocenten aange
trokken worden, vooral dan voor 
in de tijd beperkte stages en 
weekendkursussen.' 

Veelzijdig programma 

Het programma voor 1979-1980 
dat begin oktober definitief aan
vangt, omvat kursusreeksen in 
ballet, modern, jazz, indisch, primi
tief, disco, ontspanningsgymnas-
tiek en bewegingsspel voor kinde
ren. Daarnaast zijn er weekends 
gepland voor salondansen, tap
dansen, renaissancedansen (door 
de bekende Nederlandse danspe
dagoog Conrad van de Weete-
ring, wiens pas verschenen boek 
«Over Ballet» in een van de vol
gende «Wij»-afleveringen bespro
ken wordt) en Indische dansen als 
Kathak en Bharata Natya. Ook 
staan reeds een aantal dansvoor
stellingen, koncertavonden en so-
loteater op het programma. Nieuw 
in de aktiviteitengamma is de le
zing over de «Geschiedenis van 
de dans« met demonstratie en par
ticipatie van de toehoorders. Deze 
lezing gaat door in de kapel, maar 
kan ook aangevraagd worden 
door scholen en kulturele vereni-
gingen.dnlichtingen daarover op 
het sekretariaat van d'Oude Ka
pel J. de Coninck, Nekkersberg-
laan 588, 9000 Gent, telefoon 
0 9 1 - 2 1 3 1 4 6 ) . 

Jongleren 
en koorddansen-
Tot dusver de traditionele aktivitei-
ten van een allround centrum voor 
dans. Maar de idee «beweging» 
gaat voor Jetty Roels en haar 
medewerkers wel iets verder, van
daar enkele kursussen die eerder 
buiten het gewone liggen Zo is er 
elke tweede zaterdag van de 
maand een danskursus voor blin
den en visueel gehandicapten. 

Deze kursus die uniek is voor ons 
land IS daarenboven gratis en gaat 
onder leiding van pedagoog U. 

Van de Voorde Hij betreft voorna
melijk moderne dansen en de bij
val die hij het voorbije jaar kende, 
illustreert de behoefte die er aan 
een dergelijk initiatief bestond. 

Hetzelfde geldt voor de «Work
shop Cirkus» die gaat onder lei
ding van Paul Kenens. Deze nogal 
insoliete kursus omvatte tot dus
ver monocycling, jongleren, koord-
lopen en wordt nu uitgebreid met 
akrobatie. Deze laatste aktiviteiten 
lijken misschien wat onortodox 
voor een centrum voor dans, maar 
passen volmaakt in de optiek van 
het initiatief van d'Oude Kapel: 
een demokratizering naar de we
zenlijke basis van het begrip be
weging, evenwel nooit ten koste 
van de kwaliteit. En wat deze de
mokratizering verder kenmerkt: 
d'Oude Kapel is een vzw in de let
terlijke betekenis van deze rechts
persoonlijkheid, de kursusprijzen 
betreffen nooit meer dan de mini
male werkingskosten. Waar de 
wereld van de dans zich nogal 
eens op dure en dus essentieel 
onzinnige exclusiviteiten beroept, 
IS d'Oude Kapel een voor Belgiè 
en ook daarbuiten heuglijke uit
zondering. Als u er dus eens voor 
voelt eens lekker expressief de le
dematen te strekken — in welke 
discipline u dat ook wilt — het 
adres van d'Oude Kapel vindt u 
hierboven 

Nic van Bruggen 

20 SEPTEMBER 1979 WIJ IS/6 

file:///eper


Vermeersch en Antwerpse aplooien»! 
Tijdens het voorbije weekein
de herbegon de nationale 
basketbalkompetitie. In de 
eerste klasse met vijftien 
ploegen. In de tweede met 
dertien. Waaronder Antwerp
se. Een én ander vraagt om 
een woordje uitleg. De perike
len rond het dekreet betref
fende het statuut van de niet 
betaalde sportbeoefenaar 
teisterden de basketbalsport 
vorige seizoen bijna dodelijk. 
Hector en Pedro Vermeersch 
stapten in de geschiedenis 
van een sporttak wiens aan
vankelijk steile opgang al eer
der om uiteenlopende rede
nen (overdadig aantal buiten
landse spelers, commerciali-
zatie, bestuurlijke wanorde, 
organizatorische chaos en al
gemene onherkenbaarheid) 
was afgeremd. Toen in de 
eerste maanden van dit jaar 
echter deurwaarders hun op
wachting maakten in basket
zalen leek het einde nabij. 
Wet en orde — of wat daar
voor moest doorgaan — 
stonden lijnrecht tegenover 
de zelfstandigheid — of auto
nomie — van een sportbond. 
Een uitkomst scheen onvind
baar. 

Scheen. Want om onverklaarbare 
reden draaide Antwerpse, de klub 
die Vermeersch «gratis» naar zich 
toe trok. volledig bij. Moegesard 
wellicht door de andere klubs die 
voor één keer solidair bleven in de 
aktie. Niemand wenste nog tegen 
Antwerpse, de dissidente klub, te 
spelen. Dit had voor gevolg dat de 
klubleiding gemor kreeg in eigen 
rangen. De talrijke aangesloten 
spelers konden maandenlang 
geen wedstrijd spelen want de 
boycot was inderdaad algemeen. 
Toch stond Antwerpse sterk. Het 
haalde gelijk in de rechtszaal 
Maar de klubs en de basketliga 
bleven onwrikbaar. Antwerpse 
kreeg de ene forfaitzege na de an
dere aangeboden. Maar dit lever
de de klub uiteraard geen enkele 
frank op. En daar komt het op aan. 
Zelfs voor een klub die zich be
roept op het statuut voor... niet Ï3e-
paalde sportbeoefenaars. 
Antwerpse bleek eensklaps be
reid boete te betalen aan de bond. 
Bedrag van de boete? Twee mil
joen. Toevallig evenveel als de 
door Bus Lier — de klub die Ver
meersch naar Antwerpse zag ver
trekken — destijds geëiste trans
fervergoeding. De boete die Ant
werpse aan de bond betaalt zal bij
gevolg naar... üer versast worden. 
De konklusie dringt zich op: Ant
werpse en Vermeersch halen vol
ledig bakzeil tegenover de basket-
baltx>nd. 

% 

Voetbal en geld 
De voetbalkompetitie is In de eer
ste klasse vijf en in de tweede 
klasse drie speeldagen oud. Nog 
veel te vroeg dus om al verstrek
kende konklusies te kunnen trek
ken. Maar toch zijn er al klubbes-
turen die trainers willen wegzen
den of ze alvast in hun bevoegd
heden willen beknotten. In de eer
ste klasse leeft Thor Waterschei 
reeds in paniekstemming. In de 
tweede afdeling wil betonkoning 
De Meester van AA Gent des
noods zelf de doelpunten maken-
Thor Waterschei zag eind vorig 
seizoen trainer Vliers vertrekken. 
Naar Duitsland. Hetgeen de man 
zich op sportief vlak alvast al zal 
berouwd hebben. Waterschei 
toog naar Nederland met de be
doeling Cor Brom, toenmalig trai
ner van het suksesrijke Ajax 
(landskampioen en bekerwin
naar), naar zich toe te halen. Die 
Brom is altijd een kontroversiële 
figuur geweest Hij was destijds 
kollega-hulptrainer van Han Grij-
zenhout bij het «grote> Ajax van 
Rinus Michels. Nadat Grijzenhout 
in België prachtig bleek te aarden 
wilde ook Brom de grens over Ja
ren terug al zocht hij werkgele
genheid in dit land. Zonder suk-
ses evenwel. In Nederland maak
te Brom het niet Tot hij bij Ajax 
de in de diepte werkende Joego
slaaf Ivic mocht opvolgen. Ajax 
won vorig seizoen veel zonder 
ooit echt te schitteren. Brom 
hoefde zich nergens ongerust 
over te maken. Hij liep met een rij
kelijk betalend driejaarskontrakt 
rond. Hetgeen hem evenwel niet 
belette toch naar de aanvankelij

ke voorstellen van Waterschei te 
luisteren. Want Brom wist toen al 
dat hij bij Ajax, waar hij nog door 
de spelers noch door het bestuur 
erg gegeerd werd (hij werd des
tijds nog in ekstremis gekontrak-
teerd door de afscheid nemende 
voorzitter Van Praag), bij de eer
ste de beste gelegenheid zou bui
ten gewerkt worden. 
Die gelegenheid zou zich intus
sen hebben voorgedaan. Brom 
zou tijdens het voorseizoen geld 
en goederen in natura (vee) heb
ben gekregen voor het spelen van 
vriendschappelijke partijtjes te
gen amateurselftallen. 
Er ontstond uiteraard deining in 
en rond Ajkax toen dit alles in de 
openbaarheid kwam. Er volgde 
nooit een officiële bevestiging 
van de desbetreffende geruchten. 
Maar evenmin spande Cor Brom 
een kortgeding in tegen de laste
raars. Wel kwam hij met Ajax 
overeen -in vriendschap» te 
scheiden. Uiteraard zal Brom, die 
net als zijn vriend Grijzenhout 
(vraag het maar aan Lokeren) 
weet hoe een kontrakt onder ge
lijk welke omstandigheden te ver
zilveren, aan de transaktie enkele 
miljoenen overhouden. Voeg 
daarbij wat hij eventueel bij een 
andere klub kan verdienen en je 
begrijpt dat wisselen heus niet 
zo'n riskante bezigheid is voor 
soortgelijke leperds. Brom even
tueel als technisch direkteur 
naast, of beter, ver boven de Oos
tenrijkse trainer Pinter die al na 
vijf kompetitiematchen tot assis
tent kan worden gedegradeerd. 
Wat een wereldje toch. 

Nog even een stille wenk toch 
aan het adres van het overigens 
bijzonder simpatieke Thor Water-
schei: werd de promotie naar eer
ste klasse en het suksesvolle eer
ste seizoen hoogste klasse niet 
verwezenlijkt onder de leiding 
van een_ Belgische trainer? Of 
vergissen wij ons. 

Zich vergissen doet zich onge
twijfeld De Meester van A A 
Gent Deze steenrijke betonko
ning heeft meer dan ooit zenuwen 
te veel en hersens te weinig. Na
dat Gent vorige zondag op Diest 
verloor schold hij spelers en trai

ners uit dat het niet meer mooi 
was om horen- De Meester 
pompt al jaren miljoenen In zijn 
AA Gent Maar de promotie naar 
eerste klasse wil er maar niet uit
komen. Hij beticht trainers en 
spelers van moedwil. Want voor 
De Meester staat het vast dat de 
rijkste moet winnen. Ook op het 
voetbalveld. Met de waarde van 
de tegenstander en de beperkin
gen in eigen rangen kan de voor
zitter geen rekening houden. Om
dat hij nu eenmaal bereid is zijn 
spelers overvloedig te betalen. 
Wat lopen er toch zonderlingen 
rond onder de voetbaltribunes-

Het dekreet betreffende het sta
tuut van de met-betaalde sportbe
oefenaar is dode letter voor de 
«georganizeerde» sportbonden. 
Wij vragen ons dan ook af hoe de 
heren van het kabinet (of BLOSO) 
zullen reageren op deze achter al
les toch wel onthutsende gang 
van zaken. Zullen zij in de toe
komst misschien overwegen eerst 
raad te vragen aan de mensen uit 
de praktijk alvorens in hun komfor-
tabele ivoren torens van de 
werkelijkheid vervreemdende 
plannen uit te broeden? Want dat 
zij het toch maar met vergeten: bij 
hen heet de betalende toeschou
wer belastingbetaler De ene heeft 
het recht op spektakel, de andere 
op een verantwoord en realistisch 
sportbeleid. En aan die laatste 
voorwaarde voldeed het omstre
den statuut langs geen kanten! 

Nakompetitie 

Toch worstelt de basketbalbond 
met de nasleep van de zaak-Ver
meersch. E^n rechtstreeks ge
volg daarvan is dat er momen
teel vijftien ploegen in de eerste 
klasse spelen. Bijgevolg blijft er 
elke week één klub inaktief en 
krijgt men nooit een «gave» 
rangschikking. 

Op het einde van het seizoen zul
len er ook drie, ip.v. twee, klubs 
uit de hoogste reeks tuimelen. 

Zodat men volgend jaar weer 
met veertien kan van start gaan. 
Nieuw is ook de uitvoering van 
het Amerikaanse play-off sys
teem om de uiteindelijke toeken
ning van de landstitel. Uitleg 
daaromtrent wordt het duide
lijkst aan de hand van een voor
beeld; Stel dat we na afloop van 
de gewone kompetitie (28 mat
chen) volgende eindstand krij
gen: 1. Fresh Air; 2. Mechelen; 3. 
Oostende; 4. Standard. Deze vier 
zullen onder mekaar uitmaken 
wie landskampioen wordt. Fresh 
Air speelt eerst aan huis tegen 
Standard. Mechelen tegen Oost
ende. 1 tegen 4 en 2 tegen 3 dus. 
Nadien volgt een terugwedstrijd. 
Indien dezelfde klubs tweemaal 
winnen zijn de finalisten gekend. 

Indien men elk eenmaal wint 
volgt een derde beslissende wed
strijd op het terrein van de in de 
normale kompetitie hoogst ge
klasseerde. Op Fresh Air dus en 
op Mechelen. Zodat de in de 
kompetitie behaalde resultaten 
hun belang blijven behouden. 

Voor de finale geldt precies het
zelfde. Stel dat Fresh Air en Oost
ende zich plaatsen. Eerst Fresh 
Air—Oostende. Nadien Oosten
de—Fresh Air. Indien er een be
slissende match moet gespeeld 
worden gebeurt dit op Fresh Air. 

Wi) zijn benieuwd of deze vorm 
van nakompetitie de massa zal 
weten te boeien. In ieder geval is 
het een betere formule dan die
genen welke vroeger werden uit
geprobeerd. 

De kompetitie kondigt zich an
ders niet biezonder spannend 
aan. Fresh Air vertrekt als uitge
sproken favoriet. Oostende geldt 
als voornaamste belager. Maar 
de kustploeg verloof alvast bij 
Racing Mechelen dat mogelijk 
weer betere tijden tegemoet gaat. 

In de tweede klasse houdt het 
omstreden Antwerpse de aan
dacht vast. Terecht. Want de klub 
met het grote verleden vertrekt 
als uitgesproken favoriet. Ten
minste indien Vermeersch en 
Mens meespelen... 
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ff \ ^ . . Berchem neemt halve VU-motie aan 
Net zoals in de Antwerpse gemeente
raad diende ook in deze van Ber
chem de VU-fraktie een motie i.v.m. 
Komen in. De motie werd in de zitting 
van 11 september besproken na een 
aanbreng door raadslid Dr. Goemans. 
Hij zei daarover het volgende: 
'Na het prachtig initiatief van de Ant
werpse gemeenteraad die unaniem de 
motie goedkeurde ten voordele van de 
Vlaamse school in Komen, stel ik, als 
voorzitter van de VU-fraktie voor, 
deze motie aan de huidige toestand 
aangepast te stemmen. 
We weten dat geargumenteerd zou 
kunnen worden dat dit geen gemeen
telijke aangelegenheid is, zoals gebrui
kelijk, en daardoor deze motie onont
vankelijk zou kunnen verklaard wor
den. Nochtans is de Vlaamse school in 
Komen van zulkdanig groot belang, dat 
we vragen voor deze motie een uitzon

dering te maken. Willen in dit land het 
nodige evenwicht en kalmte terug ko
men, dan moeten aan de Vlamingen 
dezelfde faciliteiten worden toege
kend als in Voeren en Linkebeek voor 
de franstaligen. Alleen rechtvaardig
heid kan vrede brengen.» 
Toen kwam de eigenlijke tekst ter 
sprake: 
«Alhoewel de gemeenteraad aan
vaard heeft zich niet uit te spreken 
over problemen, die uitsluitend beho
ren tot de bevoegdheid van de natio
nale overheid, moet het toch duidelijk 
zijn dat wij allen bekommerd zijn om 
de gelijkberechtiging van alle kinde
ren. In die geest zijn wij dan ook van 
oordeel dat ouders, die zoals te Ko
men, op basis van de taalwetgeving 
nederlandstaijg onderwijs wensen 
voor hun kinderen, van dit recht niet 
mogen verstoken blijven. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Tevens vraagt de gemeenteraad van 
Berchem eenzelfde Interpretatie van 
de normen voor Komen en Moes-
kroen zoals in Voeren en Linkebeek, 
en dringt aan op een spoedige uitvaar-
diglrig van het Koninklijk Besluit, waar
bij bepaald wordt, dat ouders die een 
aanvraag deden om een Vlaamse 
schooi op te richten, niet op 4 maar op 
2 km afstand moeten wonen van een 
gelijkaardige school van hetzelfde taai
regime.» 
Na heelwat over en weer gepraat 
keurde de Berchemse CVP-BSP-koali-
tie slechts de halve motie goed, het vet 
gedeelte... 

Vlaamse feestavond 
van VU-Mechelen 
(Noord) 
De VU-afdeling Mechelen-Noord en 
de Berthouderskring Mechelen-stad 
organizeren hun derde Vlaamse feest
avond. De feestavond gaat door op 
vrijdag 28 september om 20 u. in de 
parochiale feestzaal H. Kruis, Molen
bergstraat te Mechelen. 
Na iets hartigs (mosselen en koude 
schotel) is er een optreden van Jef Ei
bers. 
250 fr. vooraf te betalen bij Kris Van 
Caeyzeele, Kraaistraat 33 te 2800 Me
chelen (015-21.79.60). 

Tweede Waverlands 
nazomerfeest 
De VU-afdelingen St-Katelijne-Waver 
en O.-L-V.-Waver nodigen uit op hun 
tweede Waverlands nazomerfeest nu 
zaterdag 22 september om 20 u. 
Dit Breugeliaans feest gaat door in 
de overdekte gelegenheidskruidtuin, 
Gasthuisvelden 5 te St.-Katelijne-
Waver. Dit wordt opnieuw, net zoals in 
1978, een reuze tuinfeest! 

Hugo Schiitz 
eregast 
te Edegem 
Op het jaarlijks dansfeest van 
VU-Edegem zaterdag 22 septem
ber a.s. is ,Hugo Schiitz eregast 
Het dansfeest begint om 21 u. en 
gaat door In zaal Elzenhof, Kerk
plein te Elsdonk. 

li 

Goed nieuws 
uit Wommélgem 
In het Keizershof (Dasstraat 24) te 
Wommélgem gaat op zaterdag 29 sep
tember het eerste VUJO-bal door met 
disco Caja. Inkom 50 fr. 
Op zaterdag 10 november danst de 
VU op het groot VU-bal met Lucky 
Tune, drive-in Sjo. Dit feest gaat door 
in de parochiezaal St.-Jozef, Dahlia
straat te Kandonk-Wommelgem. In
kom 60 fr. Is dat geen goed nieuws? 

VU-Edegem danst 
In zaal Elzenhof, Kerkplein te Edegem 
gaat nu zaterdag het VU-bal van afde
ling Edegem door. Begin 20 u. 30 en... 
welkom! 

Hne '1 

Uw 
wintervakantie 

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

Naam 
Straat Nr 
Woonplaats Postnr. 
wenst de winterbrochure te ontvangen. 

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) 

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 Grimbergen: 
Vlaanderen aan en over de taalgrens 
met Walter Luyten van het vormings
centrum Dosfel dit ter voorbereiding 
van de ontdekkingstrip 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-Wezemt)eek, zaal Lijsterbes te 
Kraainem. 
Zondag 30 september 
1ste H. Aelvoetmars (taalgrensmars) 
van VUJO-Halle-Vilvoorde. Inschrijvin
gen bij het arr. komitee. Deelnemings
bijdrage: 100 fr. 
Zondag 7 oktober 
Ontdekkingstrip naar «Vlaanderen aan 
en over de taalgrens» (Komen, Moes-

kroen, enz...) onder leiding van Walter 
Luyten. Organizatie: VUJO-land van 
Grimtsergen. Schrijf nu reeds in bij de 
kernleden van nieuw Grimbergen en 
nieuw Kaf)elle-o/d-Bos, 

Zaterdag 13 oktober 
Kaas- en wijnavond VUJO Kraainem-
Wezembeek-Oppem. 

Zondag 14 oktober 
Anti-faciliteitenmars te Kraainem-We-
zembeek-Oppem. 
Zaterdag 20 oktober 
Kinderfeest van VUJO-nieuw Grim-
t)ergen met poppenkast, tekenwed
strijd en pannekoeken in de parochie
zaal te Beigem, vanaf 14 u. 
Gevolgd om 20 u. door kaas- en wijn-
avond van VU-Grimbergen. 
Zaterdag 27 oktober 
Verkavelingsrondrit te Kraainem-We-
zembeek-Oppem. VU-bal te Kapelle-
op-den-Bos. 

Zaterdag 3 november 
1 Jaar VUJO nieuw Kapelle-op-den-
Bos: fuif in zaal «De kring». 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN. 

TeL 031/36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u. 30. Zondag en maandag gesloten 

Keizerstraat 2, TernaL 
02-582.22.22. 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 21 TOT 27-9-1979 

TERVUREN 
Zondag: 15 u. KT 

BLACKBEARD'S GHOST 
Van Walt Disney 
Met Peter Ustinov 

Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30. 
Zondag; 18 u. 
Maandag, dinsdag: 20 u. 30. KT 

SUPERMAN 
Zondag, woensdag: 20 u. 30 KT 

UNE HISTOIRE SIMPLE 
Van Claude Sautet 

Met Romy Schneider, 
Claude Brasseur, Bruno Cremer 

NIVWF 
Donderdag: 20 u. 30 

IFIGENEIA 
Van Michael Cacoyannis 

Met Irene Papas 

KT 

TIENEN 
Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30. 
Zondag: 15 u. en 19 u. 30. 
Maandag, dinsdag, woensdag: 
20 u. 30. KT 

DE KOLOSSALE HULK 
Van Kenneth Johnson 

Met Bill Bixby en Lou Ferrigno 

Vrijdag, zaterdag: 22 u. 30. 
Zondag: 17 u. en 21 u. 30. KT 

OLIVER'S STORY 
Van John Korty 

Met Ryan O'Neal, C. Bergen 

NIVWF 
Donderdag: 20 u. 30 

LOVE AND DEATH 
Van en met Woody Allen 

Met Diane Keaton 

LEUVEN 1 
20 u. KT 

Vierde week 
-HAIR 

Van Milos Forman 
Met John Savage, Treat Williams 

en Beverly D'Angelo 
16 u. en 22 u. KNT 

Première voor België 
MESSER IM KORF 

Film van Reinhard Hauff 
Met Bruno Ganz, Angela Winkler • 

en Hans Christian Bleek 

13 u. 45, 17 u. 45, 24 u. KT 
Première voor België 

THE CHINA SYNDROME 
Van James Bridges 

Met Jane Fonda, 
Michael Douglas, Jack Lemmon 

LE)VEN2 
18 u. KT 

Derde week 
PLAY TIME 

Van Jacques Tati 
14 u, 20 u. KT 

ELVIS THE MOVIE 
Van John Carpenter 

Met Kurt Russell, Sh. Winters 

22 u. KNT 
I W O O U V W QOfV 

PROPHECY 
Van John Frankenheimer 

16 u., 24 u. KNT 
Derde week 

WET DREAMS 
Max Fischer, Geert Kooimar 

en Lee Kraft 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag: 15 u. KT 
YOU ARE NEVER TOO YOUNG 

Met Jerry Lewis 
Vrijdag, zaterdag: 22 u. 30. 
Zondag: 18 u. KNT 

LA GRANDE BOUFFE 
Van Marco Ferreri 

M. Mastroianni, Ugo Tognazzi, 
Michel Rccoli en Philippe Noiret 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag: 20 u. 30 KNT 

THE PASSAGE 
Met Anthony Quinn, 

J. Mason en M. McDowell 

Leuven wil kongresgebouw 
in het prov. domein te Kessel-Lo 

Open brief aan de bevolking 
van Groot-Leuven 

Het CVP-PW-stadsbestuur van Groot-Leuven nam de beslissing om een 
• evenementenhaU te bouwen in het Provinciaal Domein te Kessel-Lo. 
Wat behelst dat gebouw? 
Een polyvalente hall of zaal die voor grote tentoonstellingen, handelsbeurzen 
en andere belangrijke feestelijkheden kan gebruikt worden. Daarin zijn onder 
meer ook begrepen een onthaal- en ontmoetingsruimte, een cafetaria, sanitair, 
enz. Daar komen nog bij een ijspiste en een parking voor ± 15.000 auto's. 

De stad Leuven bouwt de expohal en 
de bijhorende voorzieningen. De pro
vincie zal later de ijspiste zetten. 

Waarom wordt er 
gebouwd in het 
Provinciaal Domein? 
De stad zegt dat ze nooit zo'n voorde
len kan krijgen als nu van de Provincie. 
Die voordelen kunnen, volgens de 
Volksunie van Kessel-Lo, nooit de 
schending wettigen van een prachtig 
natuurgebied als het Provinciaal Do
mein. Dat domein werd aangekocht 
om het juist als landschap te vrijwaren 
tegen bouwpromotoren. Het vormt 
één geheel met de Kesselbergen en 
de omgeving van de abdij van Vlier
beek. 
De Volksunie van Kessel-Lo stelt vast 
dat de huidige burgemeester van Leu
ven, de heer Vansina, er blijkbaar mee 
behept is om de hand te leggen op par
ken en natuurgebieden. Iedereen her
innert zich de gemeentelijke bouw
plannen op de Kesselberg, de bouw 
van flats in het Michottepark, de bouw 
van een flat in het gemeentelijk park 
Heuvelhof. En nu het Provinciaal Do
mein. Waarom verzet hij zteh tegen de 
rangschikking van het domein als land
schap? 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Borgerhout 
Openverklaring betrekkin
gen: 
In het Algemeen Ziekenhuis 
Sint-Erasmus is volgende be
trekking vakant: 
• kinesist(e) 
Gelieve uw verzoek voor 
deelneming aan het be-
kwaamheidseksamen vóór 5 
oktober 1979 te richten aan 
het OCNfW van Borgerhout, 
Luitenant Lippenslaan 57, 
2200 Borgerhout (Adv. 36o) 

Zijn de voordelen 
die de Provincie 
verstrekt dan 
zo groot? 
De Provincie zal de leenlast dragen 
voor een bedrag van 18 miljoen jaar
lijks en 10.000 fr. schenken aan de ver-

Nieuwe 
hoofdonderwijzer 
te Ranst 
Met groot genoegen vernamen wij de 
benoeming tot hoofdonderwijzer van 
de heer Franciscus Van Beeck te 
Ranst 
Het bestuur en de leden van de Volks
unie van de vier deelgemeenten wen
sen «de Cois», de Vlaamse strijder van 
het eerste uur, van harte proficiat Ook 
zijn sympatieke Maria betrekken wij 
graag in onze gelukwensen. 
De Volksunie wenst u een vruchttjare 
loopbaan toe, samen met uw kollega's 
tot welzijn van onze kinderen en hun 
ouders in een bewust Vlaams Ranst 

VU-nieuws uit 
Antwerpen-stad 
Dienstbetoon: 
Door volksvertegenwoordiger A. De 
Beul, telkens op maandag van 16 tot 
19u. Door onze OCMW-leden: De 
Laet op afspraak tel. 38.66.92; De Boel, 
op afspraak tel. 33.97.90. Door onze 
gemeenteraadsleden op afspraak met 
henzelf of langs het sekretariaat: tel. 
36.84.65. 

Lidmaatschap 1980: 
Stort nu reeds uw lidmaatschap 1980. 
Hoofdlid 150 fr. en bijlid 75 fr. op onze 
bankrekening 404-3036801-74 van 
VU-Antw. Stad. Dank bij voorbaat U 
bespaart hierdoor veel werk aan onze 
bestuursleden. 

Antwerpen laat Brussel niet-
ios 

Uitstap op zaterdag 25 okt naar Brus
sel. Te gast bij VU-Brussel. Oude hoek
jes en kantjes. Ganse dag. Middag- en 
avondmaal inbegrepen: 400 fr. Kinde
ren 300 fr. Inschrijven op sekretariaat 

eniging die de hal zal uitbaten. Ze zal 
ook de parking bouwen, waarvan een 
eerste gedeelte aangelegd wordt voor 
600 voertuigen. Die parking moest de 
provincie toch al bouwen voor haar 
Domein. De ijspiste zal /ater verwezen
lijkt worden. De «evenementenhal» 
zelf zal een half miljard kosten. 

Standpunt van 
de Volksunie 
1. Wij dulden niet dat de plaatselijke 
bevolking, die de volledige verkeers
last en geluidshinder zal dragen, niet 
geraadpleegd wordt 
2. Leuven heeft dringend een expohal 
nodig voor haar jaarbeurs. Bouw die 
definitief aan de Vaart waar de beurs 
al jaren plaatsheeft naar eenieders be
vrediging. Het zal een middel zijn om 
het vervallende industrieterrein nieuw 
leven in te blazen. Wij vragen geen 
prestigegebouw maar een afdoende 
hal (kostprijs ± 100 miljoen). 
3. Bouw een parkeertoren in de omge
ving van het station, die ook dienst kan 
doen als dagelijkse parking voor de 
stad, ter ontlasting van het autover
keer in de binnenstad. Zorg voor doel
matig openbaar vervoer dat de toren 
verbindt met het stadscentrum. Sla 
geen hektaren parkgrond aan voor 
een parking die 3/4 van het jaar zal 
leegstaan. Op een 1/2 hektare kan 
men 1500 auto's parkeren in een toren. 
(De provincie heeft nu 2 hektaren no
dig voor 6(X) voertuigen). 
Wij zijn het beu steeds weer te moe
ten vaststellen dat het huidige stads-
l)estuur geen beleidsvisie heeft Be-
paakle leden van het stadsbestuur blij
ven hun oude deelgemeente zien als 
hun persoonlijk politiek wingewest De 
huidige burgemeester en gewezen 
schepen van Kessel-Lo meent met het 
prestigegebouw in het Provinciaal Do
mein zijn eigen politieke belangen te 
dienen. Hij beseft niet dat de provincie 
wat blij is met het aanbod van de stad 
Leuven om zelf de financiële last te 
dragen voor de uitt)atlng en de bouw 
van de evenementenhal. De provincie 
ziet nu af van de geplande bouw van 
het openluchtzwembad in het provinci
aal domein. De Volksunie betreurt die 
beslissing, omdat het domein hoofdza
kelijk t)estemd zou moeten zijn voor 
openluchtrekreatie, terwijl er 20 km. in 
de omtrek geen openluchtzwembad is. 
Sinds 1970 leverden wij te Kessel-Lo, 
als enige politieke partij, een harde 
strijd voor de tjescherming van ons 
landschap en de gezonde omgeving. 
Mede dank zij onze aktie en de steun 
van de bevolking werden onder meer 
de Kesselsebergen en het Michotte
park gered. Wij blijven ijveren voor de 
vrijwaring en de definitieve bescher
ming van de Vlierbeekabdij en haar 
omgeving, waarmee het Provinciaal 
Domein nauw verbonden is. 

VU-Kessel-Lo 
en raadslid 

Eugene Van Itterbeek 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van opvoed(st)er 
De bediening van opvoed-
(st)er v^^ordt openverklaard. 
Aanvangswedde: 33.825 fr. of 
34.275 fr. bruto per maand 
naargelang de kandidaten 
gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op 
haardgeld. 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 21 jaar bereiken 
uiterlijk op 31.12.1979 en de 
leeftijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 5.10.1979. 
Toepassing der wetten van 
3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961. 
Diplomavereisten: erkend di
ploma van opvoed(st)er (ni
veau hoger technisch onder
wijs) of diploma van assisten-
t(e) in de psychologie. De kan
didaten in het bezit van een 
diploma dat niet in het Ne
derlands is opgesteld zullen 
voorafgaandelijk dienen on
derworpen aan een taalproef 
voor het Vast Wervingsse-
kretariaat. 

De kandidaten dienen een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, bestemd voor een 
openbaar bestuur, in te leve
ren; de mannelijke kandida
ten tevens een militieattest. 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 
Inschrijvingsrecht: 120fr. 
Verschillende dienstregelin
gen kunnen opgelegd wor
den, eventueel ook gedeelte
lijke inwoon. Mogelijkheid 
bestaat — mits akkoord van 
het personeelslid — tot het 
verrichten van bestendige 
nachtdienst. 

Een interview zal van de kan
didaten worden afgenomen. 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsfor
mulier te bekomen op de 7e 
Afdeling/Personeelszaken 
van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Antwerpen, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwer
pen (tel. 32.98.35 - 31.09.70). 

De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33, Antwerpen, toe
gekomen te zijn uiterlijk op 
5.10.1979. 

(Adv. 357) 

Walschap in kleur 
te Londeneel 

Er zijn zo van die mensen die je eigenlijk een beetje zou 
moeten benijden. 
Lena Verbelen uit Londerzeel bij voorbeeld. Jong, knap op 
ieder gebied, geschoold kunstenares met hart en ziel, 
boordevol talent en In de mogelijkheid zich nu reeds in een 
eigen atelier uitsluitend met de kunst bezig te houden. Amper 
twintig, en meerdere keren bekroond reeds, en belast met 
opdrachten tot in Spanje toe. Wat wil je nog meer? 
Lena Verbelen schildert, en zijn schildert goed. 
Op doorgaans grote doeken vertelt zij over de mens. De mens 
die ze gadeslaat met een voor haar leeftijd verbazende 
scherpte, tot het ongenadige toe, maar die ze benadert met 
een feitelijk nog meer verbazende wijsheid en warme 
toegeeflijkheid. Uit haar werk spreekt de grote sociale 
bewongenheid van de kunstenares, maar die is dan weer meer 
konstatatie dan kontestatie, meer hart dan hard. 
Lena Verbelen schildert In een erg persoonlijke stijl, die 
eigenlijk een beetje bevreemdt: een en al harde expressiviteit 
en dat dan toch in overwegend tedere pastelkleuren. 
Hoe meer doeken van Lena Verbelen wij zagen, hoe meer wij 
moesten denken aan een ander groot kunstenaar uit 
Londerzeel. Aan Walschap namelijk, de tolk van de mens van 
goede wil, de ietwat tragische speelbal van een onbegrepen 
en onbegrijpende samenleving. Zou het kunnen dat Lena 
Verbelen de «Walschap in kleur» wordt? 
Men kan het werk van Lena Verbelen gaan zien in haar atelier, 
Mechelsestraat 164 te Londerzeel, op 23, 24 en 25 september 
tussen 10 en 21 uur. Moet je doen! 
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WANNEER BIJ 
DE HERFST BEGINT ZIJN ALLE 
GROTE MODECÜLLEGTIES 

ONDER ÉÉN DAK 
VERENIGD 
Wanneer u van degelijke kwaliteitskleding 
houdt.. 
Wanneer u graag uit mooiste collecties kiest.. 
Wanneer u graag echt exclusief gekleed gaat. 

Kiest u zeker en best 

niet voor niets de belangrijkste 

kledingszaak in Vlaanderen 
en die alle grote merken vertegenwoordigt 

BETEKENT : 
— meer merken 
— meer mode 
— meer service 
— meer keuze en... betere prijzen : 

vrije toegang —ruime parking 
en de koffie staat klaar 

de fameuze 
MEYERS FABRIEKSPRIJZEN! 

de grote belgische 
kledingszaak 
gewoon beter 
en... voordeliger! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A p 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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De Poe 
i 

De gehandicaptenzorg 
in het Paiottenland 

Vóór d« wat op h«t Buitengewoon Onderwiia van kracht werd (1972X gingen 
de zwaar mentaal gehandicapte kinderen uit het Pajottenland, van wie de ou
dere externaat wensten, naar de schoot «De Dageraad» in Groot-Biigaarden. 

Deze kaderwet oriënteerde de zwaarst gehandicapten echter naar de instel
lingen van Volksgezondheid: — ofwel internaat-instituten zoals te Overpelt, 
Proven, Tienen enz_; — ofwel extemaat-dagverblijf voor zwaar mentaal gehan
dicapten. 

Als dagverblijf in de streek bood enkel de «CREB» (Centre de réadaptation 
de l'enfance a Bruxelles) een opvang. Dit was een Franstalig initiatief in Eisene, 
die een Nederlandstalige eenheid had. Voor onze streek was dit geen goede 
oplossing. 

In het Pajottenlarxl beskxjt men een 
initiatief te nemen voor geliandicapten. 
Met dit doel werd meegev\/erkt; 
• aan een p>laniflkatie-werkgroep In 
de schoot van het toenmalige Haviba, 
dat als resultaat gaf dat men vooral 
moest denken aan de ernstig en vol
wassen geharxScapten (1971-1972). 

• aan een vergadering (1973) geor-
ganizeerd door dokter Valkeniers en 
Jan De Wachter, op het gemeentehuis 
te Schepdaal^ als een h ^ n g van alle 
verantwoordelijken van de instellingen 
voor gehandteapten van de streek. 
Het resultaat was duidelijk: er moest 
een internaat én een externaat komen 
in de streek voor opgroeiende zwaar 
mentaal gehandk^apten. 

De initiatieven zouden worden ge-
rKxnen in sannenwerking met de ou
dervereniging (verantwoordelijke o.a 

mevrouw Meeus, Els Van Saene, 
mevr. Broes, J. De Wachter. B. Herte-
cant de h. Versele, De Roost en ande
ren). 

De ouderverenining verkoos op dat 
moment zijn energie te steken in een 
eigen initiatief, wat uitmondde in «De 
Valier», een minder-validentehuis te 
Liedekerke. 

Het dagveriblijf werd verder uit
gewerkt door J. De Wachter en dokter 
Valkeniers, die rond zteh mensen aan
trokken doe met dit doel een vzw 
stkrhtten op 6 december 1975. 

Zes maanden later (op 1 mei 1976) 
opende «De Poel» reeds zijn deuren. 
De reden van deze snelle start: 

• dat de vzw «De Poel> over een k>-
kaal kon beschikken, vanwege de ge
meente Schepdaat dat enkel moest 
worden opgefrist; 

• dat de Vlaamse eenhek^ in de 
CREB sloot op 30 april 1976 en de ge-
fwndKapten zouden dus vanaf die da
tum in de kou staan; 

# dit werd mogelijk gemaakt door de 
steun van de heer Hertecant cfie als 
voorzitter van een Sint-NHdaasfonds 
van «De Standaard» een startsubskjie 
heeft verkregen voor «De Poel». 

De vereniging kreeg van bij de start 
in 1975 de naam «De Poel» omdat 
reeds bij de start door de burgemees
ter Valkeniers kon worden meege
deeld dat de KCX)-Schepdaal zou zor
gen voor een grond op wat de mensen 
van Schepdaal noemen «De Poel» (92 
aren met een erfpacht voor 99 jaar). 
De dokumenten van deze beslissing 
zijn sedert 1976 de basis van het 
bouwdossier op het ministerie van 
Volksgezondheki, en op Stedebouw. 

De dageFijkse werking van de vzw 
wordt vooral gerealizeerd door de 
fleer P. Kluft voorzitter, door de heer J. 
Rodts, schatbewaarder, de heer J. De 
Wachter, afgevaardigde-beheerder, en 
dokter Valkeniers, medisch advizeur. 
De nieuv/bouw wordt vooral gelekd 
door de heren J. Van Waeyenberg en 
Van WikJerode. De eerste plannen op 
die bedoelde grond darteren van einde 
1975 (C^nelis-Pierreux). 

Om meer reprezentatief te zijn in ei
gen streek werd In 1977 beslist de 
Raad van Befieer te verruimen tot een 
vertegenwoordiging van; de Mationale 
Vereniging voor Hulp aan Verstande-
fijk (3ehandk:apten, de Sociale Raad, 
het OCMW en de Kultuurraad. 

Om f)et bouwdossier te kunnen 
goe<fl(euren moet de minister een no
tariële akte hebben van de erfpacht 
van de grond. Het OCIVIW van Dilbeek 
fieeft de beslissing van de KOO van 
Schepdaal bekrachtigd en heeft ge

zorgd voor een vooriopig aanvaarbare 
regetng. 

BMluit 
• De Poel is een uHarst noodzakeij-
ke instelling in de streek, 
• De Poel is niet meer weg te den
ken, 
• De Poel bljft zich houden aan zijn 

— hooit iemand niet aarwiemen, om
wille van de ernst van zijn handüap; — 
nooit iemand niet aannemen, omwille 
van de kJeokigie van de oudera 

Alle medestKhters hebben de zeer 
moeilijke startpenode (met persoonlij
ke risico's als beheerder en met finarv 
cieel geldelijke steun van enkele leden) 
met veel verantwoordelijkheidszin ge
dragen. 

Dit moet ultnrKXiden in een verant
woord projekt op zeer lange termijn, in 
verantwoorde gebouwen, onder lei
ding van een vzw die samenwerkt met 
de gemeenten uit de streek, en in fian-
den van goed gevormd personeel 

We zijn op goede v»eg. Het moeilijk
ste Is achter de rug. 

«Huize De Poel> 
Dagverblijf voor zwaar mentaal 
gehandicapten, Zonatraat 17 te 1750 
Schepdaal 

Brueghel te 
Groot-Bijgaarden 
Zaterdag 31 oktober van 18 u. af 
is het jaarl i jks Brueghelfesti jn 
van VU-G root-Bijgaarden met 
paling, w i ld en biehituk. Zondag 1 
oktober van 12 u. af. Het feest 
gaat door in zaal Col legium, 
Brusselstraat 257 te Groot-Bi j 
gaarden. We lkom! 

VU-Dworf» 
feest 
Een mOsaef- en ftrietkemntewonit^ifeor-
ganizeerd door de piaataeijii» Vóto-
unie-afdeliTHJ en de Painterklut). op za
terdag 6 en zondag 7 oktober. Zater
dag becBent men vanaf 17 u, zondag 
vanaf 12 u Ten voordele van de socia
le \^3ri(en en aktiviteitea Op het menu: 
nrto8seler)-friet, koude schotels, bief
stuk, kirxiermenu e.a 
Ter gelegenheid van liet jaar van het 
kind, voor ale kirKJeren een verrassing. 
Plaats; zaal Ons Huis, Dworp. 

Z(XK€RC]€ 
V i W . «Vlaams centrum Hof ten 
Dale>, Mere, vraagt zelfstarKHge 
uitbater voor café en restauratie. 
Kandkiaturen in te dienen uiterlijk 
vóór 15 oktober a& op volgend 
adres «Vlaams C^trum», p.a 
Kk>08terstraat 7, 9420 Erjae-

Mere. (N 145) 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

ÖeriiU: 
Bouwspfcialiteiten 

MARIIKRI 1700A.SSE 
Tel. >:);i Hiv i7 Thuisbestel l ing 
„•» <--'.7ti.t>7 Toonzalen 

Mosseikermis 
te Gooik 
Staf De Doncker, gedeputeerde van 
de provincie Brabant, de leden van de 
gemeenteraad en het OCMW alsme
de fwt volledig bestuur nodigen u van 
fwrte uit om op 21,22 en 23 september 
1979 deel te nemen aan de Mosseiker
mis In de Groene Poort Dorpsstraat 
31 te Giooik. 
Buiten de fieerlijke mosselen kan u er 
ook komen genieten van varkensrib
ben of speciale schotel E Claes 

21, 22, 23, en 24 september hop- en bierfeesten 

Asse 
De Hop- en Bierfeesten van Asse 
gaan dit jaar door op 21, 22, 23 en 24 
september en worden omlijst door een 
welgevukl programma: 
• Tijdens die dagen heeft er In het 
(Dud-Gasthuls een tentoonstelling 
plaats die in het teken staat van 5 x 
Hop- en Bierfeesten te Asse. In het
zelfde Oud-Gasthuls heeft er even
eens een kunsttentoonstelling plaats, 
waaraan de «Prijs van de gemeente 
Asse» vertx>nden is. 
• Zaterdagnamiddag 22 september 
om 14 u., gaat In de reuzetent op het 
Boekfosplein (waar de Handelsbeurs 
plaatsheefO een grote kindershow 
door, verzorgd door Mtoha Marah. Om 
20 u. heeft een Hopduvelbal plaats In 
dezelfde reuzetent met de Itterbeekse 
-St-Anna Blaaskapelle» en de Neder
landse popgroep BZN. 
• Zondagnamiddag 23 september 
Hopduvelstoet Een gekleurd geheel 
van 52 groepen balletten, 18 wagens, 
enz. Na de Hopduvelstoet wordt u ten 
dans gevraagd tijdens het Hopduvel
bal dat plaatsfieeft In voormelde tent 
en met medewerking van de gekende 
vedetten Ann Christie en Nk;o Haak 
(begin om 20 u) 
• Maandagnamkklag 23 september 
oml 4 u. worden de gepensksneerden 
verwacht op hun danspartijtje. Niet 
minder dan Eddy Wally zal er met zijn 
gekende show aanwezig zin. 
• 's Avonds worden deze Hop- en 
Bierfeesten besloten met de verbran
ding van de Hopduvel, gevolgd door 
een vuurwerk. 

100 jaar spoorl i jn 
Brussel-Dendermonde 

In het kader van de Hop- en Bierfees
ten zal er te Asse een tentoonstelling 
gehouden worden over het 100-jarig 
bestaan van de spoorweg Brussel-
Dendermonde. 

Op een zijspoor in het 8tatk>n van 
Asse zullen 2 oude stoomtokomotie-
ven en een nieuw model tentoonge
steld worden op zaterdag 22 septem
ber van 14u. 30 tot 19 u. en zondag van 
10 tot 19 u 
In het jeugdtokaal MaHepletje - Berge
straat zal over deze spoorlijn en de 
spoorwegen In het bijzonder een ten
toonstelling ingericht worden die toe
gankelijk zal zijn op zaterdag 22 sep
tember van 14 u. 30 tot 20 u. en zon
dag 23 van 10 tot 20 u. 

Wat of wie is 
de «Hopduvel» 

Het begrip «Hopduvel» lag tot vóór de 
tweede oorlog alleen maar In de mond 
van de hopboeren. Het werd alleen 
maar uitgesproken als zijnde een zin
nebeeld, een symbool dat neerkwam 
op het feit van de stormwinden die ein
de augustus de hopvekJen teisterden. 
Eugeen Van den Broeck, VU-gemeerv 
teraadslid te Asse, die alles weet over 
hopdulvels en stoeten zegt daarover: 
Eugeen V.d. Broeck: «De hopboeren 
noemden die stormwind: de hopduvel. 
Ze zegden: de hopduvel is losgelaten! 
Hij was de schrik van de hopboeren. Er 
was weinig tegen bestand, er bleef 
maar één remedie, en dat was op be
devaart gaan naar de hoppeheiligen. 
Nu met die moderne, stevig opge
bouwde hopvelden is dat niet meer no
dig...' 
Eugeen V.d. Broeck: 'Wijhebben voor 
de allereerste maal het begrip 'hopdu
vel' gestalte gegeven, uitgebeeld, voor 
de stoet van ere-burgemeester Gerard 
Van Wijnendaele in 1953: op een klei
ne wagen een stakenhuis met een tien
tal hopstaken en een hopduivel in 't 
rood, dus met een levende persoon. 
1956,,.gedurende de eerste Hop- en 
Bierfeesten, georganizeerd door Bert 
Peleman, met mijn medehulp, kreeg de 

Begin september: de hopduvel Is gevangen, nu kan de hoppepluk begin
nen waarna het bellepapfeest begint 
(Lino van Eugeen V.d. Broeclt.) 

hopAjvel voorgoed de nu nog voorko
mende gestalte: een reusachtige 
strooien hopduvel, 'scherrelings', op 
een bierwagen, gemaakt door Vctor 
Coffé — een echt volks kunstwerk. In 
de stoet fungeerden verder meerdere 
'levende' hopduvels. 

Ook dit jaar zullen deze tmpduvels 
(strooien en levende personen) optre
den 

Symbolizeert de hopduvel het 
'kwaad' (materieel zowel als geeste
lijk), Bert Peleman en wijzelf fiebben 
tegenover die baarlijke, grijnzende en 
alles vernietigende hopduvel, de fmp-
nar gestekt: de hopnar is de fratsen
maker, de gulhartige, de lacher, de gek
ker De hopnar is dus de jongste jaren 
uitgevonden, als zijnde de vijand van 
de hopduvel en de vriend van de hop-
boer. Hij bevecht de hopduvel en zijn 
trawanten. Want ge moet weten dat de 
hopduvel niet alleen de stormwind sy
mbolizeert maar ook al het kwaad dat 
op de hopvelden wordt hsgelaten: de 
ziekten, de zwammen, de inseken (het 
'wit', tiet 'zwart', de 'rode spin', 
enzj' 

Zondag is het weer zover. Asse zal 
weer te klein zijn. Om 15 u. zet de 
stoet zich in beweging, liefst 65 groe
pen doen mee en de verbroederings-
gemeenten, llsede (BRD) en Le Puy-
Ste-Réparde (Frankrijk) zullen er ook 
zijn. 

Wie een kijkje wil nemen, noteert 
even: Vertrek Kerkplein Walfergem, 
Brusselsestwg, Stationsstr., We-
verstr., Kalkoven, G. Kurthstraat, 
Koensborre, Oudestr, Nleuwstr, 
Muurveld, Bloklaan, St-Martinusstr., 
Kerkplein, Kerkstraat Markt (met tri
buneopstelling). Arsenaalstraat Vro-
nemeersstr. en Tent Boekfos. 
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Twintig 
financiële 
instellingen 
dag en nacht 
ten dienste 
van de kliënten 
Niet minder dan 20 financiële in
stellingen, waaronder banken, 
privé-spaarkassen en openbare 
kredietinstellingen hebben de 
handen in e lkaar geslagen om 
gemeenschappelijk een net van 
220 automatische bankloketten 
in werking te stellen, die 24 uur 
op 24 zullen funktioneren. 
Inderdaad, de ASLK, Bank Brus
sel Lambert, Kredietbank, 
NMKN, Raiffeisenkas, BAC, An-
Hyp, Parisbas-België, Nationale 
Kas voor Beroepskrediet, Land
bouwkrediet, Ippa, HSA, Han
delsbank, Crédit General, Bank 
van Roeselare en West-Vlaande
ren, Famibank, Spaarkrediet, 
HBK-Spaarkas, CODEP en 
Volksdepositokas hebben samen 
«Bancontact» opgericht, voor de 
gemeenschappelijke uitbouw en 
exploitatie van voornoemd net. 
Tijdens de vakantiemaanden 
werden reeds loketten ter be
schikking gesteld in Gent en 
Charleroi; ze oogsten een grote 
bijval. 

Thans zijn er ook geopend te 
Brussel, Antwerpen en Luik. Het 
net van 220 loketten is over het 
gehele Belgische grondgebied 
verspreid; de loketten worden 
aangebracht op oordeelkundig 
gekozen plaatsen waar veel 
mensen bijeen zijn, stadscentra, 
toeristische pleisterplaatsen, 
spoorwegstations, enz... 
Zij zijn toegankelijk voor de 
kliënten van alle betrokken in
stellingen. Het volstaat dat zij 
zich een Bancontactkaart aan
schaffen bij de instelling waar 
zij hun rekening voeren. 
Vooralsnog zijn zes verrichtin
gen mogelijk: 
• geld afhalen in biljetten van 
1.000 frank, met een maximum 
van 10 biljetten per periode van 7 
dagen; 
• geld storten op de zichtreke-
ning, op het spaar- of deposito
boekje, overschrijven van de 
zichtrekening naa r het spaar- of 
depositoboekje, aanvragen van 
checkboekjes, aanvragen van 
overschrijvingsformulieren. 
Te noteren ook dat de Bancon
tactloketten alle informatie ver
strekken in de taal gekozen door 
de kliënt: Nederlands, Frans, En
gels of Duits. 
Eén en ander werd toegelicht tij
dens een informatievergadering 
gehouden in het Brusselse in 
aanwezigheid van heel wat pro
minenten zowel uit de zakenwe
reld als uit de financiële, admi
nistratieve en politieke kringen. 
Bij die gelegenheid hebben de 
woordvoerders van Bancontact 
het belang van het initiatief voor 
de verdere evolutie van het 
dienstbetoon aan de kliënteel 
onderstreept. 
Het zal voortaan immers moge
lijk zijn om op het even welk 
ogenblik van de dag of de nacht, 
zelfs tijdens de weekends geld op 
te nemen of te storten. Ook werd 
de nakende installatie aange
kondigd van «betaalterminals» 
in diverse warenhuizen en win
kels, evenals in benzinestations. 
Hiermee kunnen de houders van 
een Bancontact-kaart hun aan
kopen regelen zonder biljetten te 
verhandelen en zonder checks 
uit te schrijven. 
Kortom, de blauw-gele Bancon
tact-kaart zal voor honderddui
zenden het ideale middel zijn om 
op een eenvoudige manier, zon
der risico of tijdverlies, gebruik 
te maken van de diverse diensten 
van de aangesloten financiële 
instellingen. Imedegedeeld) 

verstandig sparen 
bij de NMKN 

Een deel van zijn inkomsten over
houden IS vandaag een hele prestatie 
't Zou dan ook spijtig zijn mocht u 
niet de beste belegging zoeken voor 
uw spaargeld. Uw N.M.K.N.-agent 
kan u daarbij helpen. 

zeer rendabel uw geld uit
zetten, voor de looptijd die 
u best past. Dat is verstandig 
sparen bij de NMKN 
Bij de N.M K.N krijgt een klein be
drag evenveel aandacht als een grote 
belegging. Loop dus gerust eens langs 
bij uw^.M.K.N.-agent. Zeg hem 
hoeveel u wenst te plaatsen, wanneer 
u over de opbrengst wenst te beschik
ken, welk doel u hierbij nastreeft, 
kortom, geef hem alle inlichtingen die 
zullen toelaten voor u het meest ren
dabele spaarplan op te stellen. 

vele beleggingsmogelijk-
heden, de ervaring 
van uw NMKN-agent en de 
Staatswaarborg 
Uw N.M.K.N.-agent zal u wijzen op 
de voordelen van kasbons, groeibons, 
kasbons met progressieve rentevoet, 
kapitalisatiebons, die hij u aanbiedt 
tegen interessante rentevoeten Of op 
het rendement van de zicht- en ter
mijnrekeningen bij de N.M K N. En 
op iedere frank die u bij de N M.K.N 
belegt, krijgt u de Staatswaarborg! 

en om u het leven eenvou
diger te maken, biedt uw 
NMKN-agent u ook de bank-
service^ die u van een belang
rijke financiële instelling ais 
de NMKN mag verwachten 

1200 agenten tot uw dienst. 
Raadpleeg de Gouden Gids -
rubriek Banken. 

U kunt zich ook wenden tot: 
een agentschap van de Nationale 
Bank van België, de hoofdzetel en de 
agentschappen van de ASLK, de dis-
kontokantoren, de maatschappelijke 
zetel van de N M.K.N. 

i 

K R E D I E T A D N U V E R H E I D 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig de wet van 16 3 1919 

Maatschappehjke Zetel Waterloolaan 16- 1000 Brussel - Tel 02/513 62 80 - HRB 2008 - PCR 000-0030500^2 
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Miei Colpaert (Zingem) 
kampioen forelhengelen 
Het eerste Kampioenschap van Vlaan
deren Hengelen op forel dat plaats had 
op 4 september 1.1. kende een groot 
aukses; niet minder dan zestig deelne-
ners en deelneemsters namen er aan 

aeel. Als algemeen kampKDen kregen 
we Emiel Colpaert uit Zingem, die uit 
de handen van senator G. De Rouck 
de kampioenentrui kreeg, een plaket 
en de zegebloemen. Als kampioen der 
gehandicapten kregen we Honoré De 
Clercq en als dameskampioene Rachel 
De Wispelare uit Gent Aan ieder onze 
beste gelukwensen en tot volgend 
jaar. Dat iedereen tevreden was, hoeft 
geen betoog, want ook de laatste (die 
zelfs niets gevangep had) kreeg zelfs 
nog een prijs. 

Ziehier de uitslag van de eersten: 
1. Colpaert Emiel, 1.465 p.; 2. Van 
Hoecke Jozef 1.155 p.: 3. Colpaert Jo

zef, 963 p.: 4. De PëèKl^filSSÊ^iDe 
Vleeschauwer J.: fe Vafi fDiiTiTO A,; 7. 
Van Biervliet A.; 8. De Roeve R.; '9. 
Baert R.; 10. Eechout L: 11. Van Maelé 
M.; 12. Van Oostende M.; 13. De 
Clercq H.; 14. Hof mans R.; 15. De Le-
pelaere G. 

Uitslag tombola 

9560 4851 2887 2805 8484 7245 4439 
0272 0762 1864 6861 7761 5246 7404 
5013 3543 8534 8820 4487 5922 0245 
6629 2427 0576 0885 0413 

Prijzen af te halen bij J. Staelens, Mag-
noliadreef 4 te Eine-Oudenaarde. 

De inrichters (het VVVG) danken allen 
die deel genomen hebben aan dg wed
strijd en hopen dat ze volgend jaar het 
dubbel aantal deelnemers mogen be
groeten. 

Groot-NInove 

4 Vormingsavonden en een Studiedag 
over het gemeentebeleid 

In samenwerking met het Politiek 
Kaderinstituut van het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel rk;ht het Politiek 
Kollege van de VU-Groot-Ninove vol
gende vormingsaktivitelten in: 

Dinsdag 2 oktober 

«De gemeentelijke instellingen». 
• de gemeenteraad 
• het schepenkollege 
• de burgemeester 

Spreker: de h. A. Keldermans, 
gemeenteraadsikj. 

Dinsdag 16 oktober 

«De gemeentelijke begroting». 
• iuitzteht en Inhoud van een begro
ting 
• opmaken en goedkeuren van een 
begroting 
• de gemeenterekening 

Spreker: de h. S. Hereygers, ge-

meenteraadsikj. 

Dinsdag 30 oktober 

«De gemeente en het leefmilieu». 
• ruimtelijke ordening en stedebouw 
• hulsvesting en grondbeleid 
• openbare werken 

Spreker: de h. S. Kiesekoms, scfie-
pen. 

Kunst rond 
het kind te Gent 
De Dr. J. Goossenaertskring, afdeling 
(Sent richt een kunsttentoonstelling in 
waarbij het kind centraal staat. 
Deze tentoonstelling, waarop allerlei 
schiklerijen over het kind te bezichti
gen zijn, gaat door op zaterdag 29 en 
zondag 30 septemiDer 1979 in zaal Ko-
renbkjem, Stropstraat te Gent 
Volgende kunstenaars stellen hun 
werken tentoon: Hendrik De Moerioo-
se, Cesar De Crop, Richard De Smet 
Huguette Ingelaere, L Verween, Nor-
ma Devos en P. De C^ker. 
De tentoonstelling, waarin ook een 
kleine boekenbeurs is vervat is toe
gankelijk voor het publiek op zaterdag 
29 september van 10 tot 20 uur en op 
zondag 30 september van 10 tot 14 
uur. Ook is er voor de kinderen een 
speciale kinderhoek voorzien waar zij 
zelf kunnen tekenen, knutselen en ten
toonstellen. Deze aktiviteit gaat door 
met medewerking van de Federatie 
van Vlaamse Vrouwengroepen, afde
ling Gent 

Dinsdag 13 november 

«Het gemeentelijk kultuurbeleid». 
• kultuurpakt in het algemeen 
• kulturele raden 
• kultuurpakt in he*̂  sportbeleki 

Spreker: de h. H. Servaes, inspek-
teur kultuurpaktkommissie. 

Plaats en data: Van 19u. 30 to t , 
22 u. 30 op 2, 16 en 30 oktober en 13 
november in de «Denderhoeve», 
Burchtstraat 29, Ninove. 

Inschrijving: De inschrijving is kos-
tek>os en kan gebeuren bij de voorzit
ter van de afdeling of bij Rik Haelter-
man, KruisveWstraat 7 B te 9490 Den-
derwindeke (054-33.86.87). 

Op zaterdag 1 december 79 houdt 
VU-Groot-Ninove een gemeentelijke 
studiedag in de herberg «De grote 
ezel» te Ninove. Verdere informatie 
hierover volgt later. 

Nieuws van 
vu-Lede 
Op zaterdag 22 september om 20 u. 
houdt VU-Lede zijn jaarlijkse algeme
ne ledenvergadering in familiale sfeer. 
Gaat door in zaal «Godefroit», Lange-
haag, Impe. Leden, familieleden, ken
nissen en simpatizanten zijn welkom. 
Op het menu staan frieten met Impse 
stoverij. Inschrijven bij de bestuursle
den: 1 (X) fr. voor volwassenen en 50 fr.. 
voor kinderen tot 14 jaar. Op die avond 
gaat eveneens de trekking door van 
de winnende nummers van de steurv 
kaarten. De uitslag ervan verschijnt in 
«Het Reklaamblad», «Wij» en andere 
bladen. 

Dansfeest 
Op zaterdag 13 oktober om 20 u. 30 
gaat het jaarlijks dansfeest van VU-
schepen P. Jules Henderickx door in 
zaal «Club» (ex-Brouwershuis), Rossel-
straat te Lede. Toegang 50 fr. (in voor
verkoop). Met Orkest André Baert Ie
dereen welkom! 

Met optreden van het enige en ecfv 
te «Brussels Ketje» (Herman Deelman) 
en een diamontage over het veelbe
sproken «Kasteel van Mesen». Er is 
mogelijkheid tot inschrijven tot vrijdag
avond 21 september bij de bestuursle
den. 

1910- 1975 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

Nele-Beveren 
nodigt uit 
Hier de volgende aktiviteit van onze 
«Nele», de Vlaamse Vrouwenbewe
ging uit Beveren. Prof. dr. H. Verresen, 
hoogleraar aan de KUL te Kortrijk 
geeft een lezing ten beste onder de ti
tel: «Hoe wij worden, wat wij zijn», een 
samenspel van erfelijkheid en milieu. 
Wij weten natuuriijk allemaal dat ieder 
mens erfelijke faktoren in zich draagt 
Deze interessante lezing gaat door op 
woensdag 26 september om 20 uur in 
de bovenzaal van de Centrumschool. 
Voor uw bijdrage in de onkosten vra
gen wij 100 fr. voor leden en 120 fr. 
voor niet-leden. 

Te koop: bromfiets HONDA Ca-
mino 49 cc - 2.300 km. Tel. 031-
33.42.24 na 17 u. 15. (N 144) 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331.05 

P V B A 
AALST 

Lange Zoiitstr 30. 29-33. 36-38" 
Tel 053/214060 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwngens • bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels -knmerversier ingen - «asl. i fels 

en waski issens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rditcri i i l r i ist ingen - ping-
pongtafels - badkleding en .Title toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - t i irngerei 

SPEELGOED: uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - .tutos - go-carls - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - b.reien - lessenaars - borden -
fietsjes • alle gezelschapsspelen - alle soorten inekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Aanbevolen huizen 

JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

Franssens Optiek: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z. - Tel. 21.08.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

IO%vr.V.U.Ieden 
lOSTUUMS -VESTONS - BROEKEN - PAROESSUS 

OOK NAAR MAAT 

KEUKENS • SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Te(. 582.14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 -19 u. Zondag gesloten. 

IDEL - Tel 011 53,43.49 

Gelegenheidsgrafiek . Hiiweiiik - Ge
boorte Zelfklevende plokband en eti
ketten Houten drukletters '• RekLi-
nie-kak * ' >. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

Ft lCO-KLEDINGVERMEESCH 
Stesnhouweaveet.SZ Antwerpen. 

Tel. 031-313&a3 

Zaadhandel 
PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHE|,DE-WINDEKE 
Alles voor 'land- en tuinbouw. 
Tel. 091-62.51.42. 

DROOGKUIS - W^ASSERU 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33,2400 MOL 
014-31.13.76 

L U K O S ixviuL 

Ringmappen - dokumenthou-
der - pochetten - snelhech-
ters - offertemappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-4935.07. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 

Tel. 02-268.14.02 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-7112.40 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLFX:LAES EN ZONEN 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-3337.56 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031-53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

MEUBELEN MOENS 
Markl 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modem 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel. 059-80.31.72. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotograf ie 
— Mode/arch i tektuur 
— Huweli jksreportages. 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 
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Miei Bourgeois schooldirekteur 
te Emelgem 

VUJO-Wervik-leper en Komen 

(ev) Voor ons zit Miei Bourgeois, 
OCMW- l i d In Izegem voor de VU, nu 
al het achtste jaar, en sinds jaar en 
dag onderwi jsman. Deze zomer werd 
hij benoemd tot direkteur van de 
Vri je Gesubsidieerde Lagere Jon
gensschool in de Izegemse deelge
meente Emelgem. Een ideale gele
genheid tot een gesprek met hem. 

Het eerste wat we hem vragen Is hoe 
hij politiek en onderwijs weet te schei
den. "Dat moet!" antwoordt hij lako-
niek. 

"Mijn eerste opdracht is altijd een on
derwijsopdracht geweest Dat was 
vroeger zo en dat blijft zo. En in mijn 
nieuwe opdracht blijft mijn betrachting 
dezelfde: ten dienste staan van de hele 
schoolgemeenschap.» 

Het klinkt kort en beslist Zo kent men 
trouwens «meester Miei» in Emelgem: 
ernstig en degelijk; op hem kan men 
rekenen. 

Het onderwijs zit hem in het bloed. Niet 
zo verwonderli jk als je weet dat zowel 
zijn vader als zijn grootvader en enkele 
van zijn kinderen in het onderwijs 
staan. 
Miei Bourgeois is altijd van mening ge-

Dosfelkursus sociaal 
dienstbetoon te Kortrijk 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel (afdeling West-Vlaanderen) organi-
zeert een kursus over «Sociaal Dienst
betoon». 
Sociaal Dienstbetoon is een persoon 
en/of een groep «helpen» in de brede 
zin van het woord. Maar hoe pak je dat 
nu aan? Daarop poogt de kursus «So
ciaal Dienstbetoon» een antwoord te 
geven. 

V o o r w i e ? 
Voor alle geïnteresseerden, die direkt 
of indirekt hetzij via werk, verenigin
gen... hulp verstrekken aan personen 
met sociale problemen en die aan deze 
hulp een «vastere» vorm willen geven. 

P r o g r a m m a 
In de negen uren die gepland zijn. zul
len o.a. volgende aspekten van het So
ciaal Dienstbetoon belicht worden: 
«Ontvangen van mensen», «Samen
stellen van een dossier», «Rappwrte-
ren» en «Hulpmiddelen bij sociaal 
dienstbetoon». 
Verder ontvnagen alle kursisten ook 
een teoretische achtergrond (syllabus) 

izegem betoogt 
mee te Komen 
Als er geen ernstige regeling uit de bus 
komt voor de onmiddellijke oprichting 
van een Vlaamse school te Komen, 
gaat de Westvlaamse V U er betogen 
op 29 september. De Izegemse V U zal 
er beslist niet ontbreken. Als de beto
ging doorgaat mogen het Komense 
schepenkollege en hun frankofone 
vriendjes te Brussel rekenen op een 
stevige Izegemse aanwezigheid in Ko
men. Het zullen er meer zijn dan te tel
len valt op één hand. Er wordt een bus 
ingelegd vanuit Izegem. Nadere infor
matie bij Gaston Pynket, Vlaams Huis, 
Grote Markt, Izegem, tel. 30.36.63. 

Borms-voordracht 
te Hasselt 
Voordracht met dia's door Dries Bo-
gaert en Jan Van Hoogten met als 
tema: Amnestie en Dr. Borms. 
Vrijdag 21 sepember om 20 u. in de 
zaal «Uilenspiegel-, Guffinslaan 1, Has
selt. 
Deze vergadering gaat door in samen
werking met het Dr. Borms Dokumen-
tatie- en Aktiecentrum. 
Limburgers laat deze gelegenheid niet 
voorbijgaan, het wordt een boeiende 
avond. Maak kennis met deneer aktie-
ve Vlaamse groep: Het Sint-Maartens-
fonds. 
Inlichtingen: Marcel De Maere, Demer-
plein 5, 3752 Rijkhoven, tel. 011-
41.46.41; Julien Van den Neste, Zol-
derse Kiezel 213, 3502 Kuringen, tel. 
011-22.63.71. , , , , ,, 

(medegedeeld) 

die ze als leidraad verder kunnen ge
bruiken. 
De kursus gaat door op vrijdagavond 
(20-23 u.) op 5,12, 19 oktober 1979 in 
Kortrijk. 
De kosten voor deze kursus bedragen 
250 fr., de syllabus inbegrepen. Wie 
zich voor deze kursus wenst in te 
schrijven neemt voorafgaandelijk tele
fonisch of schriftelijk kontakt op met: 
Vormingscentrem LD Dosfel, nationaal 
sekretariaat, Bennesteeg 4 te 9000 
Gent (tel. 091/23.08.24). 
De inschrijvingsperiode eindigt op 
25 september 1979. 

Betty Hoste voor 
FVV-lzegem 
Ter gelegenheid van het jaar van het 
kind. organizeren wij op donderdag 
27 september, om 20 u., in zaal Gu-
drun. Gentsestraat 18, te Izegem, een 
informatie- en diskussieavond rond het 
tema «De rechten van het kind», onder 
leiding van Betty Hoste, advokaat. Het 
bestuur rekent erop dat U ook niet-le-
den uitnodigt om aanwezig te zijn. 

BRUGGE (Arr.) 

Trefpunt
avondfeest Brugge 
Zei de minister: 
«de Vlamingen lopen er maar stijfjes 
bij...» 
Maar dan niet op het grote Vlaamse 
Herfstbal van zaterdag 22 september 
a.s., vanaf 20 u. 30 in de zalen van «Ja
gershof», Gemeenteplein te St.-An-
dries-Brugge. 
Klassieke en moderne dansen en 
volksdans met «The Toppers». Inkom 
100 fr. 

Narden Minnebo-
herdenking 
Op vrijdag 12 oktober a.s. gedenkt 
Brugge de Vlaams kristendemokrati-
sche voorman Bernard Minnebo. Op 
die dag, om 19 u. 30, vindt in het prov. 
hof. Markt, een huidezitting plaats ge
volgd door de opening van een ten
toonstelling die volledig aan de Vlaam
se en sociale strijd uit het begin van 
deze eeuw is gewijd. Nog andere initia
tieven rond de figuur van Minnebo zul
len volgen. 

VU-Brugge 
kandidaat voor 
VU-kongres? 
De Brugse VU-schepenen schijnen te 
onderzoeken of hun stad zich geen 
kandidaat moet stellen om het VU-kon
gres te helpen organizeren. 

weest dat wie vrije tijd heeft — en leer
krachten hebben die — best ook wat 
daarvan in dienst van de gemeen
schap kan stellen. Voor Miei is dat al
tijd via het Vlaams nationalisme ge
weest. Vijfendertig jaar geleden heeft 
de repressie hem niet gespaard en de 
gevolgen kent hij nog. Maar hij heeft er 
zich liever niet blind op gestaard. 
Hij is ruim tien jaar aktief geweest als 
provinciaal sekretaris van de V V B en 
hij maakt nog altijd deel uit van het pro
vinciaal bestuur. En in Izegem is hij on
dervoorzitter van de stedelijke kultuur-
raad. 

Niet alleen voor de VU, maar voor de 
hele Izegemse gemeenschap is hij het 
OCMW-l id die in eigen kring en bij de 
andere frakties ten zeerste gewaar
deerd wordt. 
Hij weet dat de OCMW-werk ing wei
nig aandacht krijgt bij de publieke opi
nie. Dat vindt hij ook normaal, tenzij 
voor wat betreft het algemeen beleid 
en de- polltlzering van benoemingen, 
twee zaken waar hij aardig wat over 
kan spreken, met een stevige dossier
kennis. Maar het echte 0(DMW-werk 
is volgens hem niet bestemd voor de 
publieke opinie; over de konkrete 
werking van het O C M W moet een 
OCMW-l id de grootste diskretle bewa
ren. «Bij noodgevallen mag geen kleur 
of opinie meespelen, alleen de oplos
sing telt.» 

Veel theorieën brengt hij er niet aan te 
pas. Maar wie hem kent weet dat hij 
het samengaan belichaamt van 
Vlaams-nationalisme en kristelijke cari
tas. 
W e hoeven het, naast onze felicitaties, 
nauwelijks te formuleren als wens, om
dat het zo zal zijn: Miei Bourgeois zal 
zich In zijn nieuwe funktle van school
direkteur volledig inzetten. 

De VU-Jongeren van Wervik-Geluwe 
betreuren de werkwijze die de rege
ring volgt bij het behandelen van de 
vraag voor het oprichten van een 
Vlaamse school te Komen. 
Zij zijn van mening dat het aantal hand
tekeningen ruim voldoende Is om een 
Nederlandstalige school te Installeren, 
vooral als zij dit vergelijken met de 
werkwijze en de procedure, die ge
volgd werd In de Voerstreek om daar 
een Franstalige school te installeren. 

VVV-wandelJng 
te Westouter 
De maandelijkse geleide wandeling 
van V V V Westvlaamse Bergen (tel
kens op de vierde zondag) gaat deze 
keer door te Westouter. Zondag as., 
23 september, vertrekken de wande
laars aan de Korenbloem om 14 u. 30 
stipt. 

De wandeling verkent de omgeving 
rond de Sulferberg. een gebied van
waar je enerzijds een fraai uitzicht 
hebt naar Poperinge en leper toe en 
anderzijds Intieme doorkijken naar Ro-
deberg. Zwarteberg en Katsberg toe. 
Ook al loopt de weg over redelijk ver
harde wegen, het is aan te bevelen 
voor goed schoeisel te zorgen. 

VU-motle 
over Komen 
Het VU-arrondIssement Kortrijk drukt 
er haar verontwaardiging uit dat er nog 
steeds geen Vlaamse school in Komen 
gevestigd is. 
Het VU-arrondIssement Kortrijk eist 
derhalve dat alle Franstalige scholen 
op Vlaanderens grondgebied onmid
dellijk gesloten worden totdat er te Ko
men een Vlaamse school komt. 
Het VU-arrondIssement Kortrijk roept 
alle Vlamingen op deel te nemen aan 
de geplande betoging op 29 septem
ber omtrent de Vlaamse school te Ko-

Vler kilometer of niet betekent de taal
wet bekijken met een vergrootglas. 
Deze wet van 1963 moet bekeken 
worden In de ruimste zin. De Franstali-
gen hebben eertijds in Linkebeek. 
Voeren en Ronse hun school zonder 
moeilijkheden en In een snel tempo, 
verkregen. 
Artikel 17 van de grondwet impliceert 
het recht op onderwijs. Dit waarborgt 
dus ieder het recht onderwijs te geven 
of te volgen naar zijn keuze. Het niet in
willigen van de vrije schoolkeuze van 
de ouders is een grove schending van 
de grondwet. 
Zij eisen bijgevolg de onmiddellijke op
richting van een Vlaamse school te Ko
men, onvoorwaardelijk, zeker niet in 
ruil voor een toegeving, b.v. de aanleg 
van de autoweg Pecq-Armentières, die 
op het gewestplan zou staan sinds het 
ministerkomltee beslissingen trof be
treffende de zaak Komen. 
Om deze redenen zullen wij alles In het 
werk stellen tot de eerbiediging van de 
Vlamingen in Komen. 

VUJO-Wervik-Geiuwe 

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, 
14.45 u. Kosten rondleiding 25 fr., kin
deren 10 fr. (met personenwagens) 
8 oktober in samenwerking V V ( j . Be
zoek aan parlement en Brussel, rond
leiding W. Kuiijpers. Start te Poperinge 
om 7.30 u. leper om 8 u. Leden 250 fr., 
niet leden 900 fr. Inschrijven bij: Braem, 
Slachthulsstr. 29, leper; Devos, Rij-
selstr. 55, leper en Cardon, leperstwg 
31, Pofjeringe. 
4-5 november: rondgang met S t -
Maarten bij de kinderen van de leden. 
16 december: Kerstfeest in het jeugd-
stadion om 14.30 u. 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41, Westerlo 

(Voortkapel), tel. 014-21.36.96 

Vraag prijzen voor uw feestme-
nu's. 
Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

D E O U D E K R I N G 

Café vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

CAPE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naes-
sens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 
9230 Melle. 
Tel. 091-30.06.53. 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21.35.33 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

Fees t za len 
H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel. 031-8015.68 

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

Polderstraat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: dg. vers fruit 
en groenten 

Dubbel Valois-zegels aan alle le
den. 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Café, restaurant, speeltuin, ter
ras. 
Woensdag en donderdag ge
sloten. 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u. 
Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags. Tel. 053-66.8740. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11, Goolk 
Tel. 054-33.48.57 

Uw tweede thuis! 
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Felix De Boeck 
DROGENBOS - In
eens stond de bebaar
de reus vanachter het 
zwarte hek mij aan te 
kijken. Hij leek een 
strenge aartsvader en 
het duurde wel even 
voor hij ergens in de 
bakstenen muur een 
sleutel nam en het zwa
re hangslot opendraai
de. Ik had hem blijkbaar 
toch kunnen overtuigen 
om even te praten over 
de schenking aan de 
Brusselse St.-Michiels-
katedraal. Er was de 
laatste weken al zoveel 
over te doen geweest 
over die schenking en 
hij wilde het allemaal 
eens klaar en duidelijk 
uitleggen. 
'Kom dan maar binnen, 
maar schroef dat geval 
niet te erg op, 't is zo al 
wel geweest, het ene 
misverstand na het an
dere!» 

((De Gaven blijft eigendom 

van de Vlaamse Gemeenschap 

L 

Felix De Boeck is misschien wel de 
meest bezochte schilder van heel het 
land. Ondanks zijn hoge ouderdom 
(° 12 januari 1898) en een ernstige dok-
tersvermaning ontvangt de kunstenaar 
nog steeds elke maandag, woensdag 
en zaterdag. Maar de zondag is een 
heilige dag, dan begint Felix De Boeck 
de dag met een heilige mis — «Ik ben 
een kristen mens» — en daarna schil
dert hij. Daarom zegt hij van zichzelf: 
'Ik ben een echte zondagschilder!» 
Schilderen, dat is geen werken voor 
Felix De Boeck, maar bidden. «Kreatief 
bidden» heeft eens iemand geschreven 
en dat is niet gelogen want het werk 
van de meester is doordrongen van re
ligie. Men moet maar de tekeningen, het 
minder gekende aspekt van zijn werk 
eens bekijken. Daarin staan moeder
schap, liefde, leven en dood in een 
waas van sereniteit afgebeeld, niet zo 
maar om de schone prent maar gela
den met een boodschap. De tekenin
gen van De Boeck hebben iets te zeg
gen. 
Van de tekeningen en de schilderijen 
die nergens ontbreken is het maar een 
kleine stap naar de ziel, het huis. In de 
septemberse keuken, in de woonkamer 
en in de beste kamer met zijn uitbundi
ge najaarszon spreekt de komende 
herfst een triestig woordje mee. Zo he
lemaal de sfeer die Jan Walraevens 
ooit als volgt t>eschreef '...een atmo
sfeer van warmte en rouw, van licht en 
dood, van schoonheid en verdriet...» 
Begrippen die onafscheidelijk met het 
werk van De Boeck verbonden zijn. 

Aktivisme 
Na een tijdje over en weer pratem^komt 
Marieke, de echtgenote van de schil
der, naar beneden. Ze was even gaan 
rusten op het bed. Zij is de vrouw die 
alle wel en wee met Felix heeft meege
maakt 'en haar man lieftallig Fé noemt. 

Na de kennismaking vouwt Marieke lin
nen in de keuken en ze komt soms tus
senbeide wanneer Felix een ogenblik 
niets zegt (om een pijp te stoppen bij 
voorbeeld). Dat valt niet zo gauw voor, 
want De Boeck kan vertellen, rondaan-
een zoals de mensen zeggen. 
Wat zo allemaal? 
Dat hij nog altijd in het bed slaapt waar
in hij geboren werd en dat zijn moeder 
43 jaar was toen hij geboren werd en 
zijn vader 28 en dat het vooral moeder 
was — een ontwikkelde vrouw — die 
het eerste het tekentalent van haar 
zoon onderkende en hem een schrift 
kocht dat het eerste schetsboek van 
de schilder werd. Met oefening en een 
steuntje van hier en daar begon Felix 
dan in 1915 zijn schildersloopbaan, zon
der leermeerster en zonder akademie. 
Samen met de latere sportjournalist Pol 
Jacqmeyns volgde hij oude humanoira 
aan het St.-Pieterskollege te Ukkel ('Hij 
ging later in de journalistiek en toen 
scheidden onze wegen zich»). 
De repressie tegen het aktivisme kost
te het leven aan zijn broer Marcel die 
zijn gevangenistijd niet te boven kwam. 
In die tijd schilderde Felix De Boeck 
ook het portret van Dr. Borms. 
Felix De Boeck: 'Ik schilderde het por
tret van Borms met een traliehekken 
als baard. Die tralies als van een gevan
geniscel symbolizeerden de kwade 
droom en de obsessie die de repressie 
op mijn generatie deed wegen. Het akti
visme dat was de zweepslag waaraan 
geen enkele Vlaamse intellektueel aan 
ontkomen is. Wij de jongeren droegen 
de vurigheid van volbloedpaarden in 
ons. Wij namen geen genoegen meer 
met een geleidelijke hervorming van 
wetten en instellingen. Wij wilden een 
totaal nieuwe maatschappij strukture-
ren. Tabula rasa met verstarde vormen! 
Een nieuwe gelukkige wereld moest 
geboren worden. De kunstenaars deel

den dezelfde mening: weg met de oude 
kunstvormen. Zo kwam men willens nil-
lens tot de abstraktie, dat was een nor
male evolutie!» 

Schilder-boer 
Na de retorika kiest Felix De Boeck 
voor het werk op de ouderlijke hoeve. 
Hij wilde een onafhankelijke kunste
naar worden en zocht een bestaansze
kerheid om zijn kunstenaarsschap vei
lig te stellen. Felix werd boer die schil
dert of liever een schilder die boert. Zijn 
echtgenote was het daarmee eens en 
Felix beweert dat hij van deze formule 
nog steeds geen spijt heeft. 
De hoeve in Drogenbos is steeds het 
trefpunt geweest waar kunstenaars en 
denkers hun nieuwe ideeën kwamen 
verkopen. 
Felix De Boeck: «We hebben hier uren 
gediskussieerd over de meest gewone 
en de meest bizarre problemen. Zo 
bleef ik, landbouwer, in kontakt met alle 
aktuele stromingen en kunstopvattin
gen. Ik leefde geïsoleerd in een weinig 
intellektueel beroep, maar geestelijk of 
artistiek was ik niet geïsoleerd. Op de 
hoeve stroomden alle ideeën binnen en 
dat is zo in de loop van de voorbije ja
ren gebleven.» 
Felix De Boeck en zijn Marieke hebben 
honderden, misschien wel duizenden 
bezoekers over de vloer gehad, van 
klein tot zeer groot. Mensen die het niet 
meer zagen zitten en na een opbeu
rend woord opgelucht naar huis weer
keerden, kunstenaars, politici, waanzin
nige bewonderaars, ministers, de pau
selijke nuntius, een lid van de Académie 
Frangaise, koningin Fabiola.. 
En de eeuwig jonge Felix De Boeck die 
doet maar aan: vertellen en vergelijken, 
het werk op de boerderij — geholpen 
door de trouwe Pol — mensen ontvan
gen. Maar omdat de dokter het zo 
voorschreef slechts nog drie dagen in 

de week en zeker nooit op zondag 
want dan schildert Felix De Boeck 
zoals hij dat reeds sinds 1915 doet. 
Een paar jaar terug heeft de schilder — 
bezorgd om de toekomst van zijn oeu
vre — een gedeelte van zijn werken 
aan het ministerie van Nederlandse 
Kuituur geschonken. In het gemeente
huis van Drogenbos werd een besten
dig Felix-Deboeckmuseum ingericht. 
Het is een enige tentoonstelling en de 
catalogus van de werken is een prach
tig kijkboek en bevat de vlot vertelde 
autobiografie «Mijn leven, mijn werk». 

«De Gave» gegeven 
En deze zomer — op 28 juni — schonk 
de meester een drieluik aan de Sint-Mi-
chielskatedraal van Brussel. De kranten 
verleenden niet veel aandacht aan het 
gebeuren en d^t gaf een beetje de 
kans aan een aantal franstaligen om de 
schenking in alle stilte op hun palmares 
te schrijven. Deze gekende ijver samen 
met een aantal misverstanden mond
den uit in een fikse rel die ondertussen 
werd bijgelegd. 
Het geschilderde drieluik «De Gave» 
zou tijdens de jaarlijkse artiestenmis 
van nu zondag a.s. aan de Brusselse ka-
tedraal worden geschonken. Door de 
geciteerde drijverijen zou dit gebeuren 
in de franstalige artiestenmis om 12 u. 
Felix Dd Boeck, helemaal niet op de 
hoogte van deze wending, kreeg de 
ene kwaje brief na de andere in de bus. 
Felix De Boeck: 'Ik heb die brieven al
lemaal stuk voor stuk, en er waren er 
zeer kwade, beantwoord met de nodi
ge uitleg bij. Nee, mijn schilderij gaat 
niet in Franse handen. Wat dacht je wel 
met al dat gekonkelfoes tegenwoordig. 
Het is daarom dat ik samen met de de
ken van de St.-/Vlichielskatedraal een 
schriftelijke overeenkomst heb geslo
ten waarover geen twijfel bestaat!» 
En inderdaad op een te Brussel geda
teerd en getekend dokument staat te 
lezen: «Hef geschilderd drieluik 'De 
Gave» (Wezen-Leven-SakramenO 
werd door de auteur Felix De Boeck 
geschonken aan de Sint-Michielskate-
draal te Brussel, met dien verstande dat 
het drieluik blijve deel uitmaken van het 
artistiek patrimonium van de Vlaamse 
Gemeenschap ook in geval van struk-
turele hervorming van de staat.» 
Niet tijdens de franstalige artiestenmis 
maar tijdens de Vlaamse, nu zondag 
om 10 u, zal het kunstwerk eigendom 
worden van de Vlaamse Gemeen
schap. Het is een verrijking van ons ar
tistiek patrimonium waarover we ons 
alleen maar kunnen verheugen. 
De flamingant van de jeugdjaren, het lid 
van de Vlaamse Studentenbond, de 
jeugdige sekretaris van het Groenin-
ghe-komitee van Drogenbos is trouw 
gebleven tot in de herfst van zijn leven! 
Felix De Boeck en zijn Marieken in hun 
weemoedige woning een uurtje mee
maken is een hele ervaring, een ver
kwikking. Laat ons slechts herhalen wat 
Geert Van Bruaene reeds voor de eer
ste oorlog aan Felix De Boeck schreef: 
''t Is zoo opwindend voor me om bij je 
te zijn.» 
De septemberzon is al een heel eind 
opgeschoven als het zware zwarte hek 
achter ons gesloten wordt. 
Op het kasseien binnenkoertje staat 
kaarsrecht aartsvader Felix De Boeck 
ons na te kijken en steekt een vriende
lijke hand in de lucht. Pas als wij wegrij
den gaat hij terug binnen. Hij had het 
ons gezegd: 'Ik blijf kijken tot je veilig 
op de weg bent 't Is toch zo gevaarlijk 
tegenwoordig!» 
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