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VLAMINGEN 
ONGEWENST? 

ZOMERUUR 
Op 1 oktober begint opnieuw het zo
genaamde winteruur. Zeer geleerde 
koppen hebben uitgerekend hoeveel 
energie wij met zijn allen bespaard 
zouden hebben met het zomeruur. Dat 
zal wel zo zijn, want de man in de straat 
kan dat toch niet narekenen. Vanaf 
1 oktober is het dus gedaan met be
sparingen. 
Als we op 30 september de zon zien 
ondergaan rond 20 u. dan zal op 1 ok
tober het daglicht reeds verdwijnen 
rond 19 u. De avond begint 1 uur vroe
ger. Wie in de septemberavonden bij 
voorbeeld nog wat karweitjes kon op
knappen in de tuin of rond het huis, zal 
vanaf 1 oktober verplicht worden rond 
19 uur het kunstlicht in te schakelen of 
voor de tv te kruipen om de langere 
avonden door te brengen. 
Maar 's morgens, zult u zeggen, dan 
zal het 1 uur vroeger dag zijn. Wie in 
's hemelsnaam heeft daar wat aan? Zo 
vroeg (6 uurD Is geen volk op de been. 
De drukte begint pas rond 8 uur als 
ook de studenten en bedienden, enz. 
op weg gaan. 

De man in de straat krijgt de indruk dat 
er een akkoordje gemaakt is met de 
elektriciteitsmaatschappijen. Wat ze 
verliezen in de zomer dat krijgen ze 
dubbel en dwars terug in de winter. Als 
West-Europa vanaf 1 oktober 1 uur 
vroeger de elektrische stroom gaat ge
bruiken, reken dan maar eens uit wat 
dat voor die maatschappijen opbrengt 
en wat er uit onze portemonnee ge
klopt wordt. Neen, als we echt willen 
besparen (en als we bovendien die 
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vele mensen, die na dagtaak nog een 
hobby vinden in hun tuin, een plezier 
willen doen) dan moet de klok blijven 
staan zoals ze nu staat, namelijk voor
goed op het zomeruur, d.w.z. een uur 
vooruit op de zon. 
Alleen in de winter, van oktober tot 
maart, kan aldus van energiebesparing 
sprake zijn. En men hoeft de lange win
teravonden niet nog een uur langer te 
maken, want ook de brandstofreke
ning loopt daarmee naar omhoog. Wil
len de geleerde heren onze rekening 
nog meer belasten? De verbruiker ver
liest dus altijd. En zo fopt men Frederik. 
Maar Frederik is een ezel. 

J.G., Maasmechelen. 

HOELANG NOG? 

Niettegenstaande de berekening van 
de twee Leuvense ekonomen, heeft 
Antoinette Spaak nog het lef om de 
Voerstreek op te eisen. Eerst wordt 
ons de Voerstreek afgenomen, dan 
ruilen ze het voor Komen-Moeskroen 
en nu eisen ze de Voerstreek terug, 
om deze in de toekomst opnieuw voor 
wat anders te ruilen. 
Zonder moeite krijgen de franstaligen 
een Franse school in Linkebeek, Ron-
se en Beersel die met Vlaamse centen 
moeten betaald worden; maar intus
sen kunnen de Vlaamse ouders in Ko
men hun kinderen wel naar een Franse 
school zenden. 

Tientallen jaren lang moeten wij op 
de IJzerbedevaart slogans aanhoren 
zoals «geen morzel grond zullen wij 
nog afstaan» of «met België als het 
kan, zonder België als het moet» En 
dan maar vendelzwaaien en krijgslie
deren zingen aan de klaagmuur tot wij 
onze jaarlijkse hersenspoeling gekre
gen hebben. Dan met hoge borst naar 
huis want wij hebben ons plicht ge
daan. Luistert niet naar hun woorden. 

•Reis met 
Vlamingen 

naa r 
Argentinië 

10 tot 26 
november 1979 

Leiding! 
Herman Vos 
Inlichtingen Pauwels 
Travel Bureau 
Novotel Zaventem 

Tel. 02-721.07,45 

maar kijkt naar hun daden, is hier even
goed van toepassing. Inmiddels heb
ben de frankofonen zonder IJzerbede
vaart en zonder betogen en veel bla 
bla al heel wat Vlaams grondgebied 
naar zich toegeëigend en zullen in de 
toekomst Brussel en randgemeenten 
ook wel inpalmen, wees daar maar van 
verzekerd Eenmaal dat ze iets in hun 
klauwen hebben bemachtigd, laten die 
mensen het niet meer los, pas op voor 
de Voer! Het wordt de hoogste tijd dat 
Vlaanderen één blok vormt, maar dan 
een blok dat alleen tot doel heeft zich 
volledig in te zetten voor Vlaanderen. 
Met leiders die geen persoonlijke am
bities hebben, maar moed en intelligen
tie, gekozen uit het volk en niet op een 
parlementaire lijst en die in de kortst 
mogelijke tijd Edingen, Mark, Komen 
en de randgemeenten rond Brussel te
rug opeisen, dan pas kunnen wij weer 
fier naar de IJzervlakte gaan. 

Hoelang nog zullen zes miljoen Vla
mingen zich door drie en een half mil
joen Walen laten belachelijk maken, of 
moeten wij leiders vragen aan de 
Koerden? 

J.V.P., Blankenberge. 

SPOEDKURSUS FRANS 
In het tijdschrift van de Oostenrijkse 
Dienst voor Toerisme lees ik zopas 
volgende mededeling. Een ateneum 
uit Manage bij La Louvière (200 kinde
ren) gaat op wintervakantie naar 
Góstling a/d Ybbs, een klein dorpje 
op de grens van Neder-Oostenrijk en 
Stiermarken. Geen enkele van de 
Waalse leerlingen sprak een woord 
Duits. Op de tweeduizend bewoners 
waren er twee of drie mensen de 
Franse taal machtig. 
Het plaatselijk bureau voor toerisme 
diende haast heel Neder-Oostenrijk 
af te reizen om een tiental Oostenrijk
se ski-monitoren te vinden die Frans 
verstonden en spraken, want ze dien
den ook tolk te spelen tussen leerlin
gen en plaatselijke bevolking. Met al 
deze en andere zorgen omringd is de 
vakantie tot een sukses uitgegroeid, 
zodat het ateneum van Manage heeft 
laten weten dat het volgend jaar te
rugkeert. 

Maar geen sprake van dat de Waal-
tjes hun best zouden doen om tegen 
volgend jaar één woord Duits aan te 
leren. Nee, zowat de helft van de vol
wassen bevolking van Góstling kruipt 
van september tot december terug 
op de schoolbanken... om een spoed-
kursus Frans te verwerken! 
Onze winkeliers in Vlaams-Brabant 
kunnen daar een voorbeeld aan ne
men, het FDF kan misschien daar de 
spoedkursus Frans inrichten. 

W.H., Opbrakel 

V.Z.W. «Vlaams centrum Hof ten 
Dale», Mere, vraagt zelfstandige 
uitbater voor café en restauratie. 
Kandidaturen in te dienen uiterlijk 
vóór 15 oktober as. op volgend 
adres «Vlaams Centrum», pa. 
Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-

Mere. tN 145) 

Een paar jaar terug tekende ik in op de 
Nederlandstalige encyclopedie SUM
M A (Standaard Uitgeverij An twerpen / 
Kluwer Algemene Boeken Utrecht) en 
gecommercializeerd door BAGE (Bel
gisch Agentschap der Grote Encyclo
pedieën/Brussel). Groot was dan ook 
mijn ontgoocheling dat ik voor een Ne
derlandstalige encyclopedie SUMMA, 
uitsluitend Franstalige betalingsformu
lieren ontving. 

Onmiddellijk protesteerde ik hiertegen 
en weigerde halsstarrig die Franstalige 
formulieren te gebruiken. Als Vlaming 
en tevens als voorzitter van het plaat
selijk Davidsfonds nam ik het niet dat 
men nog langer solde met de Vlaming 
door hem zo onheus te behandelen. Ik 
dreigde deze laakbare handelwijze 
kenbaar te maken via de pers wat ze
ker geen reklame zou betekenen voor 
SUMMA. Hierop kreeg ik antwoord 
dat Nederlandstalige formulieren niet 
beschikbaar waren maar dat ze mijn 
eis zouden inwilligen door Nederlands
talige formulieren te laten drukken ter
wijl zij mij opschorting tot betaling toe
stonden tot op het ogenblik dat er Ne
derlandstalige formulieren zouden be
schikbaar zijn. Tot daar kon ik hen vol

gen zodat ik mijn dreigement tot het 
kenbaar maken van de feiten uitstelde. 
Maanden daarna ontving ik uiteindelijk 
de gewenste Nederlandstalige formu
lieren (weliswaar in Franstalige omsla
gen) zodat ik de betalingen onmiddel
lijk liet uitvoeren. In het begin verliep al
les tamelijk vlot tot ik voor enkele 
maanden meermaals herinnerd werd 
aan zogenaamde nalatige betalingen, 
die alleen te wijten zijn aan het aldus 
ontstane tijdsverloop tussen datum 
van intekening op S U M M A en de ont
vangst van de Nederlandstalige formu
lieren, als gevolg van mijn weigering 
om Franstalige formulieren voor een 
Nederlandstalige uitgave te gebruiken. 

Hierbij blijkt duidelijk dat ook nog van
daag — anno 1979 — er nog vele 
Brusselse heren zijn die het de Vlamin
gen echt moeilijk maken wanneer zij 
zich durven beroepen op hun elemen
taire rechten om als Nederlandstalige 
klant in hun eigen taal bejegend te wor
den. 

Daarom durf ik op alle oprechte Vla
mingen beroep doen, indien zij even
tueel toch nog van plan zijn zich te la
ten intekenen op SUMMA, bij deze 
Brusselse firma volledige Nederlands
talige korrespondentie/formulieren te 
eisen, rekening houdende met «Geen 
Vlaams, Geen Centen». 

J.V., Ooigem. 

GELD 
BELEGGEN 
in de zon 
in Spanje... 

Bouwen in een volledig uitgeruste 
urbanisatie onder Belgisch beheer. 

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

Nu kan het nog, in 

PUERTO 

REY 
Over een paar jaar wordt zo'n 
pakket niet alleen onvindbaar maar 
ook onbetaalbaar. 

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

Naam. 

Adres: 

praats:. 

Tel. nr: 

Opsturen aan Promoclones Puerto Rey. 
Leo de Betbunelaan 10,9300 Aalst, België. 
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Betogen een plicht! 
Wat het kernkabinet vandaag donderdag 
ook moge zeggen en zelfs iil het (hoogst on
waarschijnlijke) geval dat de regering op het 
allerlaatste nippertje toch nog een gunstige 
beslissing inzake Komen zou nemen: de 
Volksunie-betoging gaat in ieder geval door. 

De eis voor Vlaams onderwijs te Komen is de 
hoofdeis. We komen echter ook op voor soli
dariteit met de Voerstreek en met het West
vlaams verzet tegen de wurgweg Pecq-Ar-
mentiers. 

De lijdensweg van de Vlaamse school te Ko
men heeft nu lang genoeg geduurd! Twee 
maand geleden werd de aanvraag, onderte
kend door veel meer dan het wettelijk voor
geschreven aantal ouders, ingediend. De 
voorwaarden voor oprichting van die school 
zijn in dezelfde of in ruimere mate vervuld 
dan bij de oprichting van Franstalig onder
wijs in de Voerstreek, in Vlaams-Brabant of 
te Ronse. In die twee maanden is er niets, 
m a a r dan ook letterlijk niets gebeurd dan 
dat heel Vlaanderen voor schut werd gezet 
door een stel Waalse en francofone minis
ters. En dat er in Komen een echte terreur-
golf werd ingezet tegen de ondertekenaars 
van de aanvraag. De lijst van deze onderte
kenaars werd rondgestuurd en doorgegeven 
aan wallingantische terreurgroepen, al dan 
niet met de schuldige medewerking van het 
gemeentebestuur of van de stadhuisdien
sten. De huizen van deze mensen worden be
klad met hakenkruisen en SS-tekens. Al de
genen onder hen die ook m a a r op enigerlei 
wijze blootgesteld zijn aan de dreiging van 
broodroof, worden zozeer onder druk gezet 

dat zij hun handtekening moeten terugtrek
ken. Terreurbenden en straatschenders uit 
Doornik, Bergen en Charleroi vestigen voor
al in de weekends hun schrikbewind. De kin
deren van de Vlaamse ondertekenaars wor
den op school nagewezen, geplaagd en geïn
timideerd. 

Dit alles moeten wij — de meerderheid in dit 
land — ons laten welgevallen in een gebied 
waar de sterke Vlaamse minderheid aan
spraak mag maken op wettelijke faciliteiten. 
Op hetzelfde ogenblik en aan het andere 
eind van de taalgrens, in de ongelukkige 
Voergemeenten, krijgen de arrogante Luiks
gezinden niet alleen alle wettelijke, maa r 
ook een berg onwettelijke faciliteiten. Facili
teiten die zo ver gaan, dat de dader van een 
moordpoging na enkele uren door het 
Waals gerecht in vrijheid wordt gesteld en 
als een grote held, met bloemen en toespra
ken, wordt gevierd door zijn moord- en ter-
reurkompanen onder leiding van de grote 
Gramme-vriend en gesprekspartner des ko-
nings José Happart. 

En de regering bij dit alles? Terwijl Martens 
nog onder de Franse zon lag, heeft de Waal
se onderwijsminister direkt gezegd dat het 
njet zou zijn voor de Vlaamse school. En 
daarbij is het sindsdien gebleven. De rege
ring, inclv(sief alle Vlaamse ministers, speel
de het spel schijnheilig door de bal terug 
door te kaatsen n a a r het onwillige Komense 
gemeentebestuur. De Waalse minister van 
FDF en PS dreigden met «vergeldingsakties» 
elders aan de taalgrens. Martens die als de 
bliksem door de knieën ging toen de be

roepsmilitairen in de neutrale zone betoog
den, Martens die Dehousse liet betijen totdat 
hij Akkermans mee op het matje kon roepen. 
Martens liet begaan. 
Zoals de CVP, na veel schijnvertoon in de Se
naatskommissie Onderwijs en ondanks de 
straffe uitspraken van Tindemans en het 
partijbureau, laat begaan. Om van de socia
listen maa r niet te gewagen: zij vragen zich 
blijkbaar nog altijd af, waar Komen toch wel 
ergens zou kunnen liggen. 

Schijnheilig wordt tegen de Volksunie uitge
speeld, dat de Komense Vlamingen met de 
betoging niet opgezet zijn. Wij kunnen de re-
akties van de Vlaamse Komenaars heel goed 
begrijpen. Maar dat zij les trekken uit de 
Voer: iedere lankmoedigheid, iedere ont
houding van Vlaamse zijde heeft daar altijd 
en alleen maa r een grotere francofone 
driestheid en arrogantie voor gevolg gehad. 
Vlaanderen moet solidair beletten, door 
druk in en buiten het parlement, door voort
durende waakzaamheid, door een niet-afla-
tende kontrole op wat gebeurt bij Binnen
landse Zaken, dat de Walen hun spel kunnen 
spelen: een aantal Vlamingen in het Komen
se te gijzelen en er mee te dreigen dat, indien 
Vlaanderen zich niet koest houdt, de gegij
zelden het zullen ontgelden. 

Want daar dreigt het op neer te komen, als 
wij niet voet bij stek houden: op gijzeling en 
dientengevolge Vlaamse machteloosheid. 
Met voor de Komense Vlamingen het defini
tieve einde van alle hoop. 

«Ende despereert niet»... wij komen! 
tvo 

Deze staatshervorming 

moet belet worden! 
Hoe spitsvondig de juridi
sche knepen van regering en 
gemeentebestuur in verband 
met de Vlaamse school te Ko
men ook zijn, hoe driest en 
moorddadig het francofoon 
optreden in de Voerstreek 
ook is, dat alles is slechts het 
zichtbaar gedeelte van de 
communautaire vulkaan waa
rop wij leven. De krachtme
ting tijdens de komende 
maanden in de Wetstraat, met 
als inzet de tweede faze van 
de staatshervorming, zal 
waarschijnlijk minder specta
culair zijn maar van heel wat-
beslissender betekenis. 

Eind juli werd de laatste hand ge
legd aan de eerste faze, de "on
middellijke». Deze beoogde voor
namelijk de uitbouw van de staats
hervorming op het vlak van de uit
voerende macht. Er kwamen de 
verschillende deelregeringen en 
er werd een aanvang gemaakt 
met de splitsing van de administra
tie. 
Tegelijk werd een reeks zeer zwa
re hypoteken op Vlaanderen ge
legd. Behalve Brussel-hoofdstad, 
werden de 18 gemeenten van de 
Brusselse agglomeratie onder 
voogdij gesteld van het gewest 
Brussel. De zes Vlaamse facilitei
tengemeenten bleven integendeel 
onder nationale voogdij. De fusie 
in Brussel-19 maakte men afhan
kelijk van de voorafgaande goed
keuring door het Brussels gewest, 

wat neerkomt op een vetorecht 
van het FDF. 

In de tweede 'voorlopige en on
omkeerbare» faze gaat men sleu
telen aan de wetgevende macht: 
de bevoegdheid van gemeen
schappen en gewesten wordt om
schreven, de samenstelling van de 
raden aangeduid en de financie
ring van gemeenschappen en ge
westen verzekerd. En om dit alles 
mogelijk te maken moeten een 
vijftal artikels van de grondwet ge
wijzigd worden. 

Zo is er het nieuw grondwetsarti
kel 3 quater dat de drieledigheid 
grondwettelijk vef-sterkt Er is het 
artikel 26 bis waardoor de ordon
nanties van de gewestraden 
rechtskracht verkrijgen, ook van 
de Brusselse gewestraad. Er zijn 
de artikels 110 e.v. die gewijzigd 
moeten worden om de eigen fiska-
liteit van gewesten en gemeen
schappen te regelen. 

Pas daarna kan men aanvangen 
met de bespreking van de twee 
ontwerpen van gewest- en ge-
meenschapswet. Het eerste ver
eist de goedkeuring door een bie-
zondere meerderheid (de meer
derheid van de leden in elke taal
groep), en tweederde van het to
taal aantal uitgebrachte stemmen) 
en reglementeert voornamelijk de 
werking van gewesten en ge
meenschappen. Het tweede ont
werp kan met een gewone meer
derheid aanvaard worden, en re
gelt de financiën, alsook de be
slechting en voorkoming van ge
schillen. 

Dit alles lijkt misschien technisch 
en ingewikkeld. Konkreet bete
kent het, dat men Vlaanderen wil 
opzadelen met een tweede, zgn. 
voorlopige en onomkeerbare faze, 
die vooral omvat wat de Walen en 
francofone Brusselaars nauw aan 
het hart ligt; de gewestvorming 
met drie. .Over wat nadien moet 
komen, kan men enkel in het vage 
tasten. Over geen enkel punt van 
de definitieve staatshervorming is 
er een akkoord. De vraag mag 
trouwens gesteld of er ooit een 
definitieve staatshervorming zal 
komen. En vermits in dit land het 
voorlopige vaak definitief wordt... 
Konkreet betekent dit tevens dat 
deze staatshervorming dient belet 
te worden. De slechte regeling 
voor Brussel en het uitblijven van 
financiële autonomie zijn voor 
Vlaanderen onaanvaardbaar. Het 
zal dan ook de verdomde plicht 
zijn van de Volksunie, door een 
keiharde oppositie er voor te zor
gen dat deze staatshervorming tot 
stilstand wordt gebracht, dat er 
niets onherroepelijks tot stand 
komt en dat de voorwaarden wor
den geschapen voor duurzaam 
Vlaams werk: geen drie- maar wel 
tweeledigheid, een onvermin
derd Vlaams gezag over het hele 
Vlaams grondgebied inbegrepen 
Vlaams-Brabant en de Voer
streek, de Vlaamse Brusselaars 
volwaardig bij de Vlaamse volks
gemeenschap en een zo ruim 
mogelijke autonomie, ook op so-
ciaal-ekonomisch en financieel 
vlak. Kortom: echt zelfbestuur in 
een echte staat! 

Z o langzaann gri jpt de her fs t o m ons heen, met mist ige 
den, met een goudgele zon die de voorb i je regenzomer 
geten. Best ! Her fs t 7 9 : een zomer met een trui aan. 

morgen-
doet ver-

(folo Zafar) 

27 SEPTEMBER 1979 
WIJ 1 

t^mééak mmÊÊÜÊêf 



KOMMChT/l/lR 

de week van Gej 

Spookweg 
Pecq-Armentiers 
Sinds twee maanden hebben 
de Vlaamse ministers blijkbaar 
niet de moed en de gelegen
heid gehad om de eis voor een 
Vlaamse school te Komen er 
door te duwen. 
Ze hadden echter wél de trieste 
moed en de gelegenheid om 
een beslissing te nemen over 
de aanleg van de autoweg 
Pecq-Armentiers. Bij Koninkli jk 
Besluit van 14 augustus is deze 
aanleg geregeld. Het Vlaams 
ministerkomitee, waarin CVP-

landbouwminister Lavens en 
Kultuurminister Rika De Ba
cker, heeft nog maar eens toe
gegeven onder Waalse druk. 
Deze taal- en spookweg zal 
dwars door Wervik en Geluwe 
worden aangelegd. Met als ge
volg het verlies van honderden 
hektaren landbouwgrond en de 
uitdri jving van tientallen gezin
nen. Tevens wordt Wervik vol
ledig afgezonderd van West-
Vlaanderen, geprangd tussen 
deze taaiweg en de Franse 
grens. 
Ook daartegen betogen we za
terdag! 

Terreur te Komen 

We kennen de naam en het 
adres van Vlaamse mensen uit 
Komen die, sinds het ogenblik 
dat zij hun handtekening gezet 
hebben onder de aanvraag 
voor een Vlaamse school, dag 
en nacht telefonische bedrei
gingen krijgen. Op één nacht 
ging de telefoon bij een van hen 
zeventien keer. 

Een veearts die meegetekend 
had, werd zodanig met brood
roof bedreigd dat hij zijn hand
tekening moest intrekken. Hij 

werd vervangen door een ande
re ondertekenaar. 
De lijst van de aanvragers van 
een Vlaamse school werd, 
waarschijnl i jk vanuit het ge
meentehuis, bezorgd aan een 
aantal wallinganten. Sindsdien 
cirkuleert ze bij ontelbare ter
reur- en intimidatiegroepen. 

Hij kent zijn 
dossiers 
Tijdens het tv-debat «leder zijn 
waarheid» verleden zodag had 
Tindemans het niet één keer 
maar bij herhaling over «de stu
die van de Leuvense ekonomen 
Van Rompuy en Verhoegstrae-
ten». 
Dat Verhoegstraeten in werke
li jkheid Albert Verheirstraeten 
heet, was nog niet tot de CVP-
voorzitter doorgedrongen. 
Als hij de rest van het dossier 
even grondig heeft bestudeerd 
als de namen van de opstellers 
ervan, zal hij er véél van opge
stoken hebben... 

Waalse bezetting? 
Het FDF, het RW en een groot 
deel van de Waalse pers eisen 
dat de ri jkswachteenheden in 
de Voerstreek voor de helft uit 
Vlaamse en voor de andere 
helft uit Waalse pelotons zou
den gevormd worden. 
Zodat we op oereigen Vlaamse 
bodem naast franstalige sluip
schutters en kandidaat-moor
denaars ook nog vreemde be
zetters zouden moeten gedo
gen. 
ledere eis, zelfs de meest on
zinnige van Happart en zijn 
bende wordt overgenomen en 
versterkt door de Waalse en 
Brusselse polit ici. En dan zou
den zij er zich schijnheil ig over 
verbazen, dat Happart en zijn 
doldrieste bende het. wapen 
hanteert. 
Grosjean heeft zijn long rifle ei
genhandig afgevuurd. Maar het 
wapen was al lang geladen. Met 
de kogels van de dader en de 
haat van de francofonie. 

Te Houffalize 
nota bene 
De Vlaamse CVP-kamerleden 
zijn aan een week bezinning toe 
en wel te Houffalize. Zo verne
men we uit de kranten. 

Uitgerekend te Houffal ize! In 
heel Vlaanderen is er waar
schijnli jk geen enkele plaats en 
geen enkel onderkomen dat 
hen waardig is. Ze moeten zo 
nodig in Wallonië gaan bezin
nen. En eten. En slapen. En hun 
centen verteren. 

Ze geven daarbij zélf het voor
beeld van het eenrichtingsver
keer van centen uit Vlaanderen 
naar Wallonië. 
Worden de Vlamingen nog niet 
genoeg in de (Houf)falize ge
zet? 

Woorden en daden 
BSP-voorzitter Van Miert heeft 
nog eens, en niet ten onrechte, 
zijn banbliksems losgelaten op 
het Belgisch Zairebeleid. Wat 
hij terzake zegt en aanklaagt, 
kan ieder verstandig Vlaming 
goeddeels onderschri jven. 
Maar terwij l Van Miert aldus 
een goede pers- en tv-beurt 
tracht te maken, bli jven de din
gen in de regering onveran
derd. De Vlaamse social ist i
sche ministers doen alsof hun 
neus bloedt en keuren klakke
loos het Zairebeleid goed. 

Luister dus naar de woorden 
van Van Mier, maar kijk niet 
naar de daden van zijn parti j.. 

Onze frank 
Het heet dat de Belgische 
frank, door het krachtdadig ver
zet van onze regering, op het 
nippertje behoed werd voor de
valuatie. De Duitsers en de 
Fransen vonden, dat we maar 
meteen moesten devalueren. 
Het heet verder, dat de toe
stand van onze frank echter 
zorgwekkend blijft. Onder de 
zwakke munten is hij het nóg 
zwakkere broertje. Om hem te 
versterken moeten we sober 
zijn, spaarzaam, werkzaam en 
bereid om onze financiën te sa
neren. 
Nou, wij willen wel. Aan Vlaan
deren zal het niet liggen. Als de 
Walen even sober zijn, even 
spaarzaam en werkzaam dan 
houden we de frank well icht 
wel waar hij moet wezen. 
Maar als de Walen voortdoen 
gelijk ze nu al tientallen jaren 
bezig zi jn: vaarwel dan stevige 
frank. De Vlaamse spaarder zal 
dan terug, voor de zoveelste 
maal, kunnen opdraaien voor 
een devaluatie die in de hand 
gewerkt wordt door de Waalse 
spilzucht. 

Grosiean: net geen moord 
...vier gekwetsten Dat er geen doden vielen, is louter toeval Kaspar Heuschen kreeg 
een kogel dwars door de keel haarfijn naast de halsslagader en naast de dood 
Freddy Pinckers werd aan het hoofd en de zoon Broers aan de schouder gewond op 
de hoogte waar men schiet om te doden De kogelgaten in de kerkmuur van 's-Gra-
venvoeren goeddeels op manshoogte 
Een volle lading uit een 22 long rifie op mensen die dekking zochten achter auto's en 
waar ze maar konden Vier gekwetsten Toevallig geen dode Zo schiet alleen iemand 
die het inzicht heeft te doden René Grosjean, gewezen beroepsmilitair, vertrouwd in 
de omgang met wapens, in het volle besef dat een 22 nog dodelijk kan zijn op duizend 
meter 

en eigenlijk moest men reeds lang vrezen dat dit zou gebeuren. Kort voor het ogen
blik dst Happart zijn koninklijk onderonsje kreeg in de rand van een Waalse autosnel
weg, had hij reeds herhaaldelijk gesnoefd «dat er in de Voerstreek geweren zijn en 
dat we er ons kunnen van bedienen» Sinds meer dan twee jaar predikten Happart, 
Xhonneux en hun bende het geweld en de terreur Tegen Happart zijn tientallen en 
tientallen klachten ingediend bij het gerecht De man bleef ongeschonden en onge
scheiden Zijn driestheid en de dnestheid van de terreurbende werden er alleen maar 
groter om Sinds het vorstelijk gesprek en het herhaald bezoek van Antoinette Spaak 
waanden zij zich heel en al straffeloos 
Aangehouden door Tongeren Maar dank zij het beroep op de Franstalige recht
spraak onmiddellijk overgebracht naar Luik En door de Luikse magistratuur op staan
de voet in vrijheid gesteld Op de plaats van zijn moordpoging in de bloemen gezet 
letterlijk en figuurlijk, door 's konings gesprekspartner 

Men hennnere zich de martelgang van de Vlaamse plakkers te Brussel die een onvrij
willige doodslag begingen op de ongelukkige hartzieke Georgin Hun opsluiting, maan
denlang en de wijze waarop de kei het vel werd afgestroopt Destijds hebben Vlaam
se betogers dagenlang vastgezeten omdat ze tijdens de fameuze Franse missen te 
Antwerpen Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen hadden gezongen Bob Maes, om 
maar één naam te noemen, zat in 1953 twee volle maanden in de knast zogezegd we
gens verboden wapendracht tijdens een betoging Hij werd nadien veroordeeld tot 
zegge en schrijve één maand arrest Omdat het gerecht met meer anders dierf en 
wou, nadat hij twee volle maanden — het dubbele van zijn straf — in de cel had geze
ten 

en dat men met kome vertellen dat ook de Vlaamse betogers si en de Vlaamse Voe
renaars la Er IS in de eerst doodsbange Vlaamse Voerense bevolking slechts een har
de kern gevormd toen het lijfbehoud en de verdediging van zichzelf en van de eigen 
goederen geen andere weg meer liet Het is geen toeval dat er in de Voer nooit ande
re zwaargekwetsten gevallen zijn dan Vlaamse- van Madereel tot Heuschen 
Tenzij men aan het konijn zou verwijten dat het zich, machteloos en gebiologeerd, 
door de slang laat wurgen 

dio Genes 
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Vlaamse School te Komen 

Waarschuwingen, moties,... aktles 
Het ping-pongspelelt je tussen 
de regering en het gemeente
bestuur van Komen bli jft aan
houden. Nu voor het eerst in 
een Waalse facil i teitengemeen
te de wil aanwezig is om een 
eigen Vlaamse school op te 
richten, schopt de regering het 
niet verder dan een misseli jk 
staaltje van schijnheil igheid en 
kri jgt de gemeenteli jke over
heid de kans een juridisch 
steekspel op te voeren rond de 
wettel i jke voorwaarden. 
Het is haast walgeli jk te moe
ten vaststellen dat, wat in dit 
land recht is voor een Waal of 
een frankofoon Brusselaar, 
bli jkbaar geen recht is voor 

een Vlaming. Ooit gehoord van 
de «wettelijke voorwaarden» bij 
de explosie van Franstalig on
derwijs in Vlaamse facil iteiten
gemeenten? 

Het is niet de eerste maal dat Ko
men in de aktualitelt staat. Het lot 
van de Komense gemeenten 
(Ploegsteert, Waasten, Neerwaas-
ten, Houtem en Komen) is, samen 
met dit van de gemeenten uit de 
Voerstreek, het meest besproken 
geworden in het taalgrensdebat 
van 1962. 

Nochtans zijn de taalgrensperike
len in deze streek van vrij recente 
datum. De verfransing zette zich 
pas' volledig door in de Moderne 
Tijden. Het feit dat de streek Ko-
men-Moeskroen deel uitmaakte 

Cpmines 

van het bisdom Doornik is hierbij 
van doorslaggevende betekenis 
geweest. Komen boven de Leie 
werd pas een zelfstandige burger
lijke en kerkelijke gemeenschap 
tijdens het Franse bewind. De be
bouwde kom van Komen lag vroe
ger volledig beneden de Leie en 
pas in 1723 werd er de ambtseed 
van de schepenen van het Neder
lands in het Frans vertaald. 
In 1814 werd Komen definitief ge
splitst in Frans en Belgisch gebied. 
Het Belgische Komen telde in 
1846 een ruime Franstalige meer
derheid. Sindsdien, en dan vooral 
in de eerste helft van de twintigste 
eeuw, kende deze streek een gro
te inwijking van Vlaamse arbei
ders. De mensen gingen zich daar-
vestigen omdat zij hun werk von
den in de industrie van Noord-
Frankrijk. Velen van hen zijn ver-
franst geworden, maar niettemin is 
de toestand er vandaag nog zo 
dat de helft van de bevolking er 
doorgaans een Vlaams dialekt 
spreekt. Alle leidende funkties zijn 
echter in handen van de franstali-
gen. 

Gelijke rechten 
Het oorspronkelijk taalgrens-ont
werp van Gilson liet al deze ge
meenten bij de provincie West-
Vlaanderen, gegroepeerd in een 
apart kanton met Frans taairegime 
en faciliteiten voor de Nederlands-
taligen. De meeste Walen gingen 
daarmee niet akkoord en wilden 
de aanhechting bij de provincie 
Henegouwen. Vele'Vlaamse vere
nigingen en een groot deel van de 
Vlaamse pers oordeelden dat Ko
men, indien het toch op zijn Frans 
taairegime stond, dan maar moest 
overgeheveld worden naar een 
Waalse provincie. 
In de Kamer werd besloten de Ko
mense streek, alsook Moeskroen, 
over te hevelen naar de provincie 
Henegouwen. De Volksunie-ka
merleden trachtten dan te redden 
wat er te redden viel. Voor Hou
tem en voor een reeks andere wij
ken zoals Ten Brielen, mislukte dit. 
De V.U.-amendementen werden 
stelselmatig verworpen, o.m. op 

r^m'fW'-f:^'^'!- ''i^.l^-M-'^^^ 

aandringen van J. Verroken. Enkel 
voor de gemeente Spiere boekte 
de V U sukses; deze gemeente 
zou bij West-Vlaanderen blijven. 
In de Senaat, meer nog dan in de 
Kamer, bleek dat in de geest van 
vele paHementsleden het lot van 
Komen en Moeskroen gebonden 
was aan dit van de Voerstreek. 
Bleef de Voerstreek bij Luik, dan 
moest ook Komen-Moeskroen bij 
West-Vlaanderen blijven. Een 
ware koehandel! Wat aan heel wat 
mensen de bittere bedenking ont
lokte dat Vlaanderen op deze wij
ze 40.000 mensen wilde afstaan in 
ruil — het was immers een ruil — 
voor een goeie 4.000 en dit boven
dien als een overwinning be
schouwde... Feit is immers dat er 
zich in de streek van Komen en 
Moeskroen in 1947 nog 14.000 
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mensen als Vlamingen durfden (I) 
bekennen. 

In ieder geval, na een verward de
bat werd Komen naar Henegou
wen overgeheveld, waar het met 
Moeskroen een apart administra
tief arrondissement vormt, met fa
ciliteiten voor de Vlamingen, 

Vandaag doen de Vlaamse inwo
ners van Komen voor de eerste 
maal beroep op deze faciliteiten. 
Met het gekende gevolg: de facili
teiten lijken enkel voor de franstali-
gen ingericht, met of zonder wet
telijke voorwaarden. 

Welnu, wat recht is voor een Waal 
of een franstalig Brusselaar, moet 
ook recht zijn voor een Vlaming. 
Kan het niet met waarschuwingen 
en moties, dan zal en moet het met 
aktiesl 

Komen 

weigert 

Burgemeester Pieters van Komen heeft een eigenaardige 
opvatt ing over het demokratisch betogingsrecht. Ziehier 
zijn antwoord op de mededeling van de VU-betoging: «Ik 
ken bij ondervinding uw opvatt ing over een betoging met 
vreedzaam verloop alsook het belang dat u hecht aan de ge
bruikeli jke voorschrif ten en reglementen. De ingangsdeur 
van ons stadhuis draagt nog duidelijk de sporen van uw 
hoogstaand bezoek aan onze stad. Het moet u dus niet ver
wonderen dat ik deze betoging weiger en alles in het werk 
zal stellen om de rust en de vrede te vri jwaren in mijn stad». 

Ons antwoord: verzamelen zaterdag 14 u. 30 op het Steen-
akkerplein te Wervik. 

ADVERTENTIE 
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Wat verricht minister Geens 

met de openbare sektor? 

Versteele 
Het Oostendse weekblad «De 
Zeewacht» meldde vorige 
week vrijdag dat het dossier 
Versteele (CVP-burgemeester 
van De Panne, verdacht van 
omkoperij en korruptle In de 
verkaveling van het duinenge
bied van De Panne) door justi
tieminister Van Elslande was 
opgevraagd. Bij een vorige ge
legenheid zou de minister de 
opvraging gelogenstraft heb
ben en daarbij gewezen hebben 
op de scheiding der machten. 
Intussen is men in gerechtelijke 
kringen te Veurne niet gelukkig 
met de wending in het onder
zoek na de beslissing tot invrij-
heidsstelling van Versteele 
door de Kamer van Inbeschul
digingstell ing te Gent. Verstee
le heeft intussen reeds een ge
meenteraadszitting voorgeze
ten en blijkt, ondanks aandrin
gen van de oppositie en meer-
derheidsleden, niet van plan te 
zijn, als burgemeester te zullen 
aftreden-

VU op TV 
Vanavond op BRT 1 om 19 u. 15 
een Vlaams-nationaal stand
punt door de VU. Op het pro
gramma: de beleidslijn van het 
partijbestuur, het rapport van 
de Leuvense profs en het eko-
nomisch federalisme, twee ma
ten en twee gewichten i.v.m. de 
taalwetgeving inzake onder
wijs. Met voorzitter Vic An-
ciaux, Jaak Gabriels en Jef Ma-
ton en sekretaris Willy De Sae-
9 er. 

Volgende week organizeert het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
het zoveelste colloquium 
omtrent het tema 
«ekonomische federalisme», en 
spoedig volgt er dan nog 
eentje van de Lodewijk de 
Raetstichting. De 
paneelgesprekken en 
konfrontaties over de financiële 
middelen van de gewesten in 
dit land (drie) zijn legio. 
Maar wat gebeurt er inmiddels 
de facto in het politieke veld? 
Stilzwijgend worden een aantal 
spilsektoren, met goedkeurend 
toekijken van terzake 
geïnteresseerde ministers, op 
een wel degelijk onomkeerbare 
wijze geregionalizeerd. En hoe. 
Aan minister van financiën 
Gaston Geens (CVP'er) moet 
bij voorbeeld de vraag gesteld 
worden hoe, wat betreft de 
regionalizering van de 
openbare kredietinstellingen, de 
vork nu precies aan de steel 
zit. Vorig jaar werd beloofd dat 
er konkrete overheidsplannen 
zouden opgesteld worden, maar 
sindsdien horen we hieromtrent 
niets meer. Terloojos, ook de 

diskussie over de uitbouw van 
een staatsbank is verdacht stil 
gevallen. 
Minister Geens heeft in de mei-
nnaand van dit jaar vanwege de di-
rekteurs-generaal van de openba
re kredietinstellingen (ASLK, 
NMKN, Gemeentekrediet...) ver
trouwelijke nota's toegestuurd ge
kregen waarin hem op een blaadje 
werd gegeven hoe het geld van 
deze instellingen voortaan kan (en 
zal) bedeeld worden naar de re
gio's toe. 

Het wordt nu wel de hoogste tijd 
dat het parlement weer bijeen
komt om een interpellatie te aan
horen over de drieledige uitbouw 
van instellingen als de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas, de Nationa
le Maatschappij voor Krediet aan 
de Nijverheid en het Gemeente
krediet... die dan toch uiteindelijk 
werken met geld van de gemeen
schap. Want, luidens vertrouwelij
ke berichten, wordt nu ijverig werk 
gemaakt van de drieledige hervor
ming van deze financiële instel
lingen. 

Geldverspilling 

Zulks is mogelijk want de rege

ringsverklaring van de ploeg-Mar-
tens bevat een passus over de 
openbare kredietsektor waarin 
gesteld wordt dat het de bedoe
ling is deze te oriënteren naar de 
gewesten toe, volgens hun be
hoeften, terwijl anderzijds bij deze 
omvorming «de muntunie onaan
tastbaar unitair» dient verzekerd 
te blijven. 

Afgezien van de betwistbare poli
tieke optie, is het op zichzelf al vol
komen on-ekonomisch om aan de 
gewesten allereerst toe te zeggen 
zelf hun behoeften te bepalen en 
dan achteraf maar de nodige geld
middelen te voorzien. 
Een betere organizatie van geld
verspilling kan er nauwelijks ge
vonden worden. 

Reeds herhaaldelijk heeft de 
Vlaamse personeelsbond van de 
ASLK de voorgenomen hervor
mingsplannen van de direktie op 
de korrel genomen. 
Bij instellingen als het Gemeente
krediet liggen de kaarten voor de 
Vlamingen zo mogelijk nog ongun
stiger. 
Zopas kwam het jongste «Bulletin 
d'informations» van de Union des 
francophones de la CGER van de 

VDB voorzitter? 
Wordt Van den Boeynants over 
enkele dagen de nieuwe PSC-
voorzltter? De meeste waarne
mers tippen op hem. Zijn kabi
netschef en tegenkandidaat 
zou weinig kans maken. 
De vraag dient gesteld waarom 
Van den Boeynants thans vri j 
plots de brui zou geven aan zijn 
portefeuil le van Defensie, die 
hij sinds jaren met hardnekkig
heid en tedere zorg koesterde. 
Het antwoord is well icht vri j 
eenvoudig. De gezondheids
toestand van de regering Mar
tens is verre van rooskleurig. 
Waarschijnl i jk is Van den 
Boeynants de mening toege
daan dat hem, als parti jvoorzit
ter, straks een grotere rol zal 
toebedeeld worden dan als ge
zakte minister van een gebuisd 
kabinet. 
Het Hof, dat reeds ti jdens de 
Honderd Dagen overtuigd de 
kaart Van den Boeynants 
speelde, ki jkt gespannen toe. 

Waarzegger 
Verroken 

In 1962, bij de taalgrensafbake
ning in de Kamer, verwierp de 
CVP stelselmatig alle amende
menten van de Volksunie die er 
toe strekten om alle Komense 
gemeenten en gehuchten die 
Vlaams waren bij Vlaanderen te 
behouden. 

Woordvoerder van de CVP was 
niemand minder dan Verroken. 
Hij zegde, tégen de amende
menten van de VU te zijn «om
dat onze tekst het vergelijk is 
van een moeizaam overleg en 
omdat de eventuele onnauw
keurigheid van de grens in 
West-Vlaanderen vergoed 
wordt door een stelsel van faci
liteiten». 

Nou, en als bijna twintig jaar la
ter de Komense Vlamingen 
schuchter één van deze facili
teiten — met name een school 
— opeisen, dan krijgen ze ha-

pers. In deze publikatie van de 
Franse ASLK-bond lezen we in 
een vette kader: «Francophones 
de la CGER, préparez-vous calme-
ment, avec sangfroid a la lutte qui 
s'annonce. Nous avons tous les 
moyens de résister et de faire 
aboutir nos revendications d'auto-
nomie.» 

In de openbare kredietinstellingen 
is het gevecht om de vleespotten 
door de frankofonen, daarin ge
steund door de direkties, herno
men. 

Fundamenteel daarbij is dat de 
voogdijminister stilzwijgend blijkt 
in te stemmen met een drieledige 
regionalizering van de openbare 
kredietsektor, waarbij meteen de 
organizatie van het beheer van zo
wat de helft van het geldwezen is 
betrokken. Inmiddels kan de partij 
van diezelfde CVP-minister voor 
het publieke forum dan wel goed
kope nummertjes opvoeren over 
de maximale tweeledige hervor
ming van dit land... 

De trein van de drieledigheid is 
ook in de openbare kredietsektor 
onomkeerbaar op de s|X)ren ge
zet, (hds) 

kenkruisen en doodsbedreigin
gen en broodroof. 
Verroken had alles scherpzin
nig voorzien. Behalve dat! 

Krabbenmand 
Martens die het aan de stok 
heeft met minister Calewaert 
over de 38-urenweek, Van Miert 
die storm loopt legen het Zaïre-
beleid van zijn bloedeigen mi
nisters, Tindemans die in zijn 
CVP-ledenblad Dehousse de 
mantel laat uitvegen, Akker-
mans die op het matje moet ko
men omdat hij een verklaring 
van dezelfde Dehousse wat bij
stuurde, Antoinette Spaak die 
voortdurend op teevisite is bij 
Happart, Outers en Lagasse die 
dreigen met hef uiteenvallen 
van het Koninkrijk, Hoyaux die 
eigenhandig beslist over de 
Komense school : sinds men
senheugenis heeft dit land 
geen grotere krabbenmand ge
zien dan de huidige regering. 
Ze steunt daarenboven op een 
meerderheid die vooral bestaat 
uit partijen die zich overleveren 
aan het subtiele maar ongezon
de spelletje van te eten uit de 
ruif én van de opposit ie én van 
de regering. 

Dat het land daarbij steeds ver
der naar de bliksem gaat, ne
men ze er maar bij. 

Miljarden 
ontduiking 
Uit het antwoord van minister 
Geens op een vraag van VU-ka-
merlid Kuijpers blijkt dat vol
gens een raming van de «Ca
hiers économiques de Bruxel-
les» de fiskale ontduiking en de 
fiskale onderschatting voor het 
aanslagjaar 1979 197,3 miljard 
zal bedragen. De fiskale admi
nistratie zelf maakt geen ramin
gen ter zake omdat elke be
trouwbare metode ontbreekt... 
Het Belgisch ministerie van Fi
nanciën en de Belgische rege
ring hangen dus af van een pri-
vé-onderneming, om te weten 
hoeveel de belastingontduiking 
bedraagt. 

WIJ 6 
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Dotaties: geldverkwisting 

En wordt het Vlaams geld 

nu niet verspild? 

ADVERTENTIE 

In het najaar zullen er nog harde 
ekonomische (en monetaire') 
klappen uitgedeeld worden. Als 
we financienminister Gaston 
Geens mogen geloven zijn we 
vorig weekend op het nippertje 
aan zo'n zere opdonder ontsnapt: 
de Belgische frank is, ondanks 
de zeer zware druk, officieel dan 
toch niet gedevalueerd. 
Bij een volgende onderhande
lingsronde zal ons land moeten 
bewijzen dat de positie van de 
munt steviger is geworden dan 
wat vandaag het geval Is. 
Met zijn verklaringen heeft Gas
ton Geens evenwel een rookgor
dijn opgetrokken. Want, zeker 
voor de Vlaamse ondernemin
gen. Is West-Duitsland veruit de 
belangrijkste handelspartner, en 
precies ten overstaan van de 
Duitse mark is de frank bedui
dend m waarde verminderd; we 
moeten een feitelijke devaluatie 
noteren. 

Een gelijkaardig rookgordijn 
wordt momenteel in officiële ver
klaringen opgetrokken voor de 
Inflatietrein. 
Er wordt mee geschermd dat de 
inflatiekoorts In ons land (het of
ficieel cijfer van de konsumptle-
prijzen) bevredigend Ingetoomd 
gehouden wordt. Maar, in de 
praktijk van elke dag stijgt de le
vensduurte dezer maanden on
gemeen aanzienlijk. Daarbij Is 
momenteel de prijs die moet be
taald worden voor huisverwar-
mlng dé grote blikvanger. 

Een remedie 

De regering-Martens mikt op be
zuinigingsmaatregelen, officieel al
thans, maar tot op heden liggen 
geen koherente hervormingsplan
nen in die zin ter tafel 
Precies op dit ekonomisch mieze
rig moment beweert de regering 
komaf te willen maken met de 
staatshervorming Zulke hervor
ming zou dan ook dienen bij te 
dragen tot een zuiniger en efficiën
ter beheer en besteding van de 
gemeenschapsgelden Dat zulks 
met de voorgestelde staatsher
vorming helemaal niet het geval 
zal zijn werd nog maar eens vanuit 
universitaire middens beklem
toond Het voorgestelde systeem 
van de dotaties voor de gewesten 
IS met alleen onrechtvaardig ten 
overstaan van de Vlaamse ge
meenschap, maar werkt ook zon
der meer geldverkwistend Deze 
kritiek van Leuvense professoren 
werd inmiddels gretig overgeno
men door onder andere CVP-poli-
tici Maar wat daarbij hoegenaamd 
met gezegd wordt is dat ook van
daag, in het vooralsnog unitaire 
België, gesold wordt met het geld 
van de Vlamingen Een status-quo 
is dus al evenzeer uit den boze 
Dat dotatiesysteem heeft de Volk
sunie als enige partij bij de jongste 
regeringsonderhandehngen kate-
gonek verworpen 
Maar ook vandaag staat de V U als 
enig Vlaamse partij alleen met het 
ondubbelzinnig standpunt dat de 
voorgenomen slechte staatsher

vorming er geenszins mag komen, 
maar ook dat het gevaar met 
denkbeeldig is dat de neo-umtaris-
tische kringen van het huidig po-
kerspel handig gebruik maken om 
elke verdere stap in federalisti
sche zin te beletten 
Voor de V U is de remedie duide

lijk wil men de staat kommunau-
tair en ekonomisch saneren dan is 
een verregaande tweeledige her
vorming van dit land dringend aan
gewezen, waarbij de Vlaamse ge
meenschap het beheer over zijn fi
nanciële middelen in eigen handen 
dient te krijgen 

Steun
en strijdf onds 
Dit is André Gillard op zijn ziekenhuisbed te Tongeren, na
dat hij door de kandidaat-moordenaar René Grosjean te 
's-Gravenvoeren werd neergeschoten. 
De lijst van Vlaamse Voerenaars die gekwetst werden, wier 
auto werd beschadigd en vernield, wier goederen het voor
werp zijn van baldadigheid en vernieling, wordt steeds lan
ger. Het Vlaams verenigingsleven in de Voergemeenten 
moet optornen tegen de honderdduizenden die uit Brussel
se en Waalse kassen naar de Luiksgezinde organizaties en 
Initiatieven vloeien. 

Dit kan zo niet meer langer! De Volksunie wil helpen waar 
dat nodig is, nu In de Voerstreek, morgen wellicht te Komen 
of elders. Daarom heeft het Partijbestuur het initiatief geno
men van een Steun- en Strijdfonds. Verleden maandag werd 
een eerste bedrag van 50.000 fr. uitgetrokken om het te be
steden m de Voerstreek. Met de uitvoering daarvan werden 
onze Limburgse en Voerense vrienden o.l.v. ondervoorzitter 
Jaak Gabriels gelast. 
Help ons helpen! Er is véél meer nodig dan deze 50.000. De 
partijkas is niet rijk. De partij, dat zijn wij allemaal! Laat ons 
samen solidair er voor zorgen dat er een sterk Strijd- en 
Steunfonds komt ten bate van de meest moedigen, de meest 
beproefden en de meest bedreigden onder de Vlamingen. 

Stort vandaag nog op rekeningnummer 435-
0259601-12 van Volksunie vzw, 1000 Brussel, 
met vermelding «Steun- en strijdfonds». 

akademisch 
ziekenhuis 
antwerpen 

Het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen van de Universi
taire Instelling Antwerpen werft aan (voor indiensttreding 
in 1979 en voor de werf reserve): 

SCHOONMAAK
PERSONEEL,n,.) 
Specifieke voorwaarden: 
D Studieniveau lager onderwijs 
D Maximum leeftijd op 30 091979 45 jaar 
ü Bereid zijn om in ploegenstelsel te werken en week-end 
diensten te verzekeren 

Algemene voorwaarden: 
D Belgische nationaliteit bezitten 
n Voldoen aan de dienstplichtwetten 
D Bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen 
n De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 

Kandidatuurstelling: 
Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatie
formulier dat aangetekend of persoonlijk dient overgemaakt 
te worden aan het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen, 
tav dhr VANDEVELDE H Hoofd Dienst Personeel, 
Wilrijkstraat 10,2520 Edegem, voor 12 oktober 1979. 

Bedoelde formulieren dient men aan te vragen op deze 
dienst (eventueel tel 031 /291111, post 1180 of 1283) 

De preselektieproeven hebben plaats vanaf 20 oktober 1979 
tot en met 31 oktober 1979 
De plaats en het uur zullen later meegedeeld worden 
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akademisch 
ziekenhuis 

Het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen van de 
Universitaire Instelling Antwerpen werft aan (voor 
indiensttreding in 1979 en voor de weilreserve): 

TECHNICUS 
RADIOLOGIE 
(M./V.) 
Specifieke voorwaarden: 
a Studieniveau H S O o f H S T O 
D Minimum 3 jaar ervaring in deze funktie 

Algemene voorwaarden: 
D Belgische nationaliteit bezitten 
G Voldoen aan de dienstplichtwetten 
a Bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen 
G De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 
G In het bezit zijn van het vereiste diploma, uitgereikt door 
een innchting opgericht gesubsidieerd of erkend door de 
Staat of door een van regeringswege samengestelde 
examencommissie 
Kandidatuurstelling: 
Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatie
formulier, dat aangetekend of persoonlijk dient overge
maakt te worden aan het Akademisch Ziekenhuis 
Antwerpen,tav dhr VANDEVELDE H , Hoofd Dienst 
Personeel, Wilrijkstraat 10,2520 Edegem voor 
12 oktober 1979. 

De preselektieproeven zullen plaats hebben op zaterdag 
20 oktober 1979 in de voormiddag 
De plaats en het uur zullen later worden meegedeeld 

• ft • ft • ft ft • ft • • ft • ft ft • ft • ft ft • ft • ft ft 
• ft ft 
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Nols en belastingen 

De gemeente Schaarbeek, 
waar gewezen kok Nols de pol
lepel zwaait, kwijt zich sinds 
geruime tijd niet meer van haar 
fiskale verplichtingen. Het ge
volg daarvan is dat het ge
meentelijk personeel blootge
steld wordt aan zware navorde

ringen inzake de inkomstenbe
lasting. 
De eerste slachtoffers van het 
FDF zijn de kleine heden, die 
onder FDF-bewind moeten wer
ken en leven. 
Het zal Nols een zorg wezen. 
Als hij maar Vlamingen kan 
pesten. 

WIJ 7 
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* Zondcg 30 september as. 
heeft te Kanne in Limburg de 
26ste nationale natuurbescher-
mingsdag plaats. Onder het mot
to 'Natuur en landbouw uitge
mergeld?- Om 10 u. wordt sa
mengekomen op het dorpsplein 
van Kanne. Na wandelingen o.lv. 
natuurgidsen is er een lunch- en 

piknikpauze waarna de officiële 
manifestatie begint Sprekers 
zi jn: H. Delaunois en R.C. Col lard 
van het Nationaal Verbond voor 
Natuurbescherming en Jan Peu-
mans namens Leefmilieu Riemst. 
Met wandelingen en bezoek aan 
infostands wordt de dag beslo
ten. Voor de kinderen is er anima
tie voorzien. 

* '1600 ha voor CBR?' noemt 
het prangend dossier dat door de 
vzw Leefmilieu Riemst samen
gesteld werd en argumenten ver
zamelt tegen de afgraving door 
de cementfabnek CBR van de 
heuvels te Zichen-Zussen-Bol-
der, Kanne en het plateau van 
Kastert Dit indrukwekkend dos
sier waarop wij binnenkort uit
voerig zullen terugkomen kan be
steld worden bij Jan Peumans, 
Maastrichterstraat 32 te Herde
ren (150 fr., bankrek. 456-2077001-
64 van Leefmilieu Riemst) 

* Het anti LNG-front start een 
massale campagne en verspreidt 
een pamflet onder de titel Leven 
naast Gas Omdat, aldus het pam
flet, wij geen ervaring hebben met 
LNG-termmals moeten we luiste
ren naar internationale experten 
en instanties die dat wel hebben. 
En het pamflet haalt voorbeelden 
aan uit de VS en Nederland. Ten 
slotte somt hel pamflet de moge
lijke nadelen op die een vestiging 
in Zeebrugge kan meebrengen. 
'Wordt wakker voor jullie op een 
andere manier wakker geschud 
morden!' besluit deze schri jnen
de mededeling. Anti LNG-front, 
Vier Uitersten 1 te 8200 Brugge 
(050-31.15.62). 

* Na zeven jaar natuurbehouds-
werking is de Blokkersdijk gele
gen tussen Antwerpen LO.-Zwijn-
drecht tussen de Schelde en de 
Expresweg, de industrie van 
Zwijndrecht en het Sint-Annabos 
( ± 125 ha) voorlopig geklas
seerd. Midden juli 1979 werd het 
voorstel tot rangschikking van 
het landschap, één der belangrijk
ste watervogelgebieden van ons 
land, ondertekend door de minis
ter van Nederlandse Kuituur. 

•k De werkgroep Natuurbehoud 
Linkeroever, voert een aktie te
gen de stormstuw die men wil 
bouwen te Oosterzeel Meer in
formatie en een petit ieli jst tegen 
deze stormstuw, evenals een pe
tit ieli jst tegen de teloorgang van 
het St.-Annabos en de omringen
de natuurgebieden kan men aan
vragen op het sekretariaat: Chris 
Steeman, St.-Benediktusstraat 82 
te 2510 Mortsel. 

if Onder invloed van 'Aktie 
Kringloop' (BRT) worden in d i 
verse gemeenten papier, glas, af
valolie, snoeihout en metalen af
zonderli jk opgehaald Waarom? 
Glas is op de belt immers niet af
breekbaar, het IS evenmin brand
baar of komposteerbaar. Afval-
glas wordt als bindmiddel ge
bruikt bij het maken van nieuw 
glas en verlaagt daarbij het ener
gieverbruik. 
Oud papier en karton- om de af
hankelijkheid van buitenlandse 
grondstof te beperken en om 
hout te sparen kan men oud pa
pier en karton herbruiken als 
grondstof. De cijfers spreken 
voor zichzelf: 1975: 4.507.800 kg 
gerekupereerd; 1976 6.397.305 kg 
gerekupereerd, 1977. 8.221.485 kg 
gerekupereerd. 

Meer informatie en volledige 
tekst te bekomen bij: Aktie Kring
loop - BRT Omroepcentrum te 
1040 Brussel. Tel. 02-737 55.35. 
•k Een didaktisch bouwpakket 
met begeleidende brochure is 
verkri jgbaar in de Ommeganck-
straat 26 te Antwerpen. Het tema 
behandelt 'Je eigen vijver-. Dit 
originele pakket kan worden be
steld door overschri jv ing van 120 
BF -I- 20 BF verzendingskosten 
op rekeningnummer 421-9049161-
12. 

• In het natuurreservaat de 
Blankaart te Woumen is een na
tuurinformatiecentrum 'De Bie-
korf' opgericht. In dit centrum 
maakt de bezoeker kennis met de 
veelzijdige aspekten van het om
liggend natuurgebied en het 
weidse landschap van natuurbe
heer en -behoud in het algemeen. 
Er is informatie ter beschikking in 
de vorm van brochures en publi-
katies. 
Meer informatie- Belgische Na
tuur- en Vogelreservaten, Vautier-
straat 31 te 1040 Brussel. 

• Verslag van het col loqium 
over 'De kansen van het open
baar vervoer in een milieubewust 
verkeersbeleid' van de Sticht ing 
Lodewijk De Raet. 
Besluiten: 
• Er is meer koördinatie en 
overleg nodig tussen de ministe
ries van Verkeer en van Openba
re Werken. 
• De relatie tussen vestigings
beleid en verkeersbeleid moet 
nader onderzocht worden. 
• Er is een globale kosten-baten 
analyse van onze vervoersbe
hoeften nodig: een totaalanalyse 
van het produkt, waarin zoveel 
mogeli jk variabelen opgenomen 
zijn. 

• Wat de transportmiddelen be
treft, dient het spoorgebonden 
vervoer gestimuleerd te worden. 
Meer informatie- Stichting Lode
wijk de Raet, Liedtsstraat 27-29 te 
1030 Brussel. 

• Werkgroep ISIS te Peer laat in 
haar winterprogramma 1979-1980 
kennis maken met een nieuwe 
kursus voor natuurgids. Daar
naast belicht Werkgroep ISIS in 
een aantal voordrachten de ge
schiedenis van de Kempense 
landschappen, de vallei van de 
Bosbeek, de vallei van de Dom
mel, vormen van zachte energie, 
Dersoe Oezola, kernenergie, het 
verschil tussen kalkarme en kalk-
rijke duinen en wilde kruiden in 
het dageli jks leven 
Meer informatie en volledig pro
gramma: Werkgroep ISIS, Mol -
hemstraat 11 te 3570 Peer 

Phillips Petroleum 

toch in Tessenderio 
Tessenderio — Vorige week geraakte vla een krant de beslissing van 
minister Dewulf, Arbeid en Tewerkstelling, bekend om toch uitba-
tingsvergunning te verlenen aan de mercaptanenfabriek, Phillips Pe
troleum, in het centrum van de gemeente. Eens te meer werd door een 
minister meer gehoor verleend aan het kapitaal en de vage beloften 
van een multinational dan aan de rechtmatige eisen van een plaatse
lijke bevolking van 13.000 mensen. 

Het IS in België we\ een uniek feit 
dat een storm van protest los
barst tegen een fabriek, nog voor 
die fabriek is gebouwd en gestart 
Dit IS in Tessenderio gebeurd. Het 
feit dat zo'n tijdige en massale re-
aktie mogelijk was, bewijst dat 
men in Tessenderio maar al te 
goed de hinder van chemische fa
brieken kent De aktie tegen deze 
nieuwe vestiging onderstreepte 
dan ook de uitdrukkelijke wil van 
de plaatselijke bevolking om paal 
en perk te stellen aan de verdere 
aftakeling van het leefmilieu. Al
leen de overheid begrijpt zo iets 
blijkbaar niet' 

Een lachertje! 

De slechte ervaringen met een 
mercaptanenfabnek in Neder
land, de negatieve en verdeelde 
adiezen van de Advieskommisie 
Leefmilieu en de uitslag van een 
referendum (93 % van de geldige 
stemmen was tegen) legt minis
ter Dewulf naast zich neer Hij 
motiveert zijn beslissing o a met 
de strenge uitbatingsvoorwaar-
den die aan de nieuwe fabnek zul

len opgelegd worden De plaatse
lijke aktiegroep BELT, die kon 
aanwezig zijn bij de bespreking 
van die uitbatingsvoorwaarden in 
de Advieskommissie Leefmilieu, 
noemt deze voorwaarden echter 
een lachertje i 

* VU-volksvertegenwoordi-
ger Wil ly Desaeyere zal minis
ter Dewulf via een spoedproce
dure dringend interpelleren 
over het verlenen van een uitba-
t ingsvergunning aan Phil l ips 
Petroleum. 

.aneringsplannen.„ 

Ook schermen de betrokken mi
nisters graag met «het» sane
ringsplan voor Tessenderio Maar 
hienn trappen de Looienaren met 
meer. Ook in 1975 pakte minister 
Dhoore uit met een sanerings
plan De metingen door het kern
centrum van Mol in '78 wezen 
echter alles behalve op een ver-

betenngi In verband met het nieu
we sanenngsplan werden trou
wens door de plaatselijke aktie-
groepen al heel wat opmerkingen 
geformuleerd Zij menen dat het 
hele saneringsplan staat of valt 
met de ingebruikneming van de 
fameuze smeerpijp langs het Al-
bertkanaal En hierover is het laat
ste woord nog met gezegd i 

Reakties 

Bond-Beter-Leefmilieu-Vlaande
ren reageerde als eerste op de 
ministenele beslissing om Phillips 
Petroleum toch uitbatingsvergun-
ning te verlenen en hekelde de 
ondemokratische mentaliteit van 
de overheid 

Beter-Leefmilieu-Tessenderio, die 
al de betrokken ministenes be
zocht, zegt dat de beslissing van 
Dewulf «stinkt» en klaagt de 
schijnheiligheid van de ministe
ries aan in verband met «loyau-
teit» en «intense samenwerking». 

Volksume-Limburg wijst terecht 
op de dubbelzinnige houding van 
CVP en BSP in de ganse aange
legenheid ZIJ vindt dat hun ge
meentelijk en provinciaal verzet 
elke geloofwaardigheid heeft ver
loren door de beslissing van hun 
eigen regeringsleden De reaktie 
van de plaatselijke bevolking zal 
hopelijk te gepasten tijde komen 

Ondanks het massaal verzet van de bevolking en de ministeriele saneringsplannen bouwt en plant men 
duchtig op de werven van Phillips Petroleum te Tessenderio Onze foto dateert van midden mei 79 Van een 
lachertje gesproken! 
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Het falen van 
de Afrikaanse 
elites 

De val van keizer Bokassa 
van de intussen opnieuw ge
stichte Centraalafr ikaanse 
Republiek vestigt eens te 
meer de aandacht op het ver
sagen van de zgn. elite in tal 
van Afrikaanse staten. Tege
lijk met de intussen bij ver
stek ter dood veroordeelde 
Bokassa verchijnt voor de 
rechtbank te Malabo, hoofd
stad van Equatoriaal Guinea 
de afgezette diktator Francis
co Macias Nguema, die van 
1968 tot vóór enkele weken 
een bloedig schrikbewind uit

oefende en daarvoor volgens 
het Spaanse strafrecht, dat 
nog steeds deze voormalige 
Spaanse kolonie beheerst, tot 
de doodstraf kan veroordeeld 
worden. Insiders beweren dat 
de toch al vreselijke diktatuur 
van Idi Amin in Oeganda ver
geleken met Nguema's 
schrikbewind «zachtaardig» 
was. Alleen trad hij zo vaak 
niet in de kijker zoals de ijde
le Amin, die zich te pas en te 
onpas in het wereldnieuws 
poogde te spelen (met o.a. 
een uitspraak over... Hitler, 
aan wiens nagedachtenis 
Amin een monument wou op
richten...) 

Frankrijk heeft jarenlang geduld 
gehad met Bokassa, een voorma
lig kapitein van het Franse leger, 
met een tot in het buitenissige ver-
enng voor de Gaulle en Frankrijk. 
Bokassa is Frans staatsburger ge
bleven en hoopte op grond daar
van in Frankrijk asiel te zullen vin
den Panjs had echter de buik vol 
van de hinderlijk geworden aan
bidder van «la France» en zocht en 
vond elders asiel, nl. in de repu
bliek Ivoorkust. In feite heeft 
Frankrijk de val van Bokassa 
bewerkt en bespoedigd, zodat het 
nieuwe bewind even afhankelijk is 
van Parijs als Bokassa. 

Schrikbewind 

In deze drie Afrikaanse staten 
werd ongetwijfeld het toppunt van 
een kannibalistisch schrikbewind 
bereikt. Het scheen eenvoudig 
met tot de machthebbers door te 
dringen, dat ze zich aan zware 
misdaden schuldig maakten. In fel-

Kambodga waar eerst de Rode Kmers hebben huisgehouden en samen met een afslachting van mensen hele 
gemeenschappen uit de steden naar het platteland hebben gejaagd, kent thans de verschrikkingen van de 
hongersnood nadat Vietnamese troepen het land binnenvielen en de Kmers in de guerrilla joegen. Het ene on
menselijke bewind loste het andere af Eens te meer is de kleine man het slachtoffer van het blinde oorlogsge
weld. En onder die «kleine lieden» zijn het weer eens de vrouwen en de kinderen die het zwaarst getroffen 
worden. Er heerst in Kambodga een schrijnend tekort aan medicijnen en aan voedsel Alleen uit het Westen 
daagt er hulp op, voor zover de nieuwe heersers dit toelaten. Ook in andere Aziatische gebieden heerst er 
hongersnood, om maar te zwijgen van hele streken in Afrika Jaar van het kind? Of jaar van het dode kind? 

te handelden ze als negerkonin
gen Er scheen geen koloniale pe
riode tussen het bewind van de 
oude Afrikaanse monarchieën en 
de moderne onafhankelijkheid te 
liggen, waarbij men alleen het 
technische aspekt en het leger 
overnam van de vroegere voog
den. 
De zgn Afrikaanse elites hebben 
tot nog toe in onvoorstelbare mate 
gefaald Ze hebben hun verant
woordelijkheid voor hun onderda
nen (hier past inderdaad dit 
woord, dat treffend de verhouding 
tussen bestuurde en bestuurder 
weergeeft) niet op zich genomen 
Ze hebben met gezorgd voor de 
kontinuiteit van de administratie, 
zoals deze door de koloniale mo
gendheden was opgencht (en 
meestendeels ook goed funktio-

De Russisch-Chinese grensvraagstukken 
TWWl Gebifd door China aan Rusland 
WjJk afgestaan m de XIX" eeuw 

I Andere gebieden die voor China 
verloren gingen 
O km 1000 

In de loop van de vorige eeuw heeft China grote gebieden aan Rusland moeten afstaan. 
De noordelijke gebieden, die een deel van het huidige Kirgizië en Kazakstan omvatten, werden in 1860 door de 
Russen bezet De Russische legers drongen trouwens eveneens door in Sinkiang, maar in 1881 stelden ze zich 
tevreden met het gedeelte, dat op onze kaart is aangegeven 
In het westen ziet men verder Famir, dat in 1896 tussen Groot-Brlttanmë en Rusland werd verdeeld 
Daar is dan verder het grote Noordoosten, waarbij moet worden onderscheiden het gebied aan de linkeroever 
van de Amoer, door de Russen geannexeerd in 1858 (verdrag van Aigoen) en de gebieden aan de rechteroe
ver van de Amoer waarover China in 1860 bij het verdrag van Peking het Russische gezag moest erkennen In 
dit gebied ligt ook de vermaarde haven Vladivostok 
Ten slotte het eiland Sachalin, door China eveneens bij het verdrag van Peking (1860) aan Rusland afgestaan. 
In 1905 moesten de Russen op hun beurt de helft van het eiland aan Japan afstaan, maar na de tweede wereld
oorlog haastten zij zich het ganse eiland opnieuw te bezetten. 

neerde) Ze hebben al evenmin 
gezorgd voor sociale vooruitgang 
van de hen toevertrouwde bevol
king, integendeel ze lieten het volk 
aan zijn beklagenswaardig lot 
over. 

«Verdeel en heers» 

Men zou kunnen stellen dat deze 
bevolking zelf stokken in het wiel 
steekt door de stammentegenstel
lingen. Dit kan gedeeltelijk juist zijn 
moesten we met vaststellen dat de 
Afrikaanse despoten doelbewust 
de stammentegenstellingen in de 
hand werken door de stam, waar
toe de heerser van het ogenblik 
behoort, op flagrante wijze te be-
voordeligen. 

Bokassa, Amin, Nguema, Moboe-
toe en zovele anderen nog heb
ben met een soort boerensluw-
heid deze tegenstellingen in de 
hand gewerkt, gedachtig het oude 
pnnci°n «verdeel en heers». 
Een tweede in het oog springend 
kenmerk van het gedragspatroon 
van de heersers is hun mateloze 
persoonlijke verrijking Ze zijn er 
zich inderdaad ten volle van be
wust, dat ze hun schrikbewind met 
eeuwig zullen kunnen uitoefenen. 
Daarom hebben de meeste Afri
kaanse leiders zo vlug mogelijk 
hun schaapjes op het droge ge
bracht onder vorm van aankoop 
van kastelen, buitenverblijven, he
renwoningen, grote boerderijen 
en dik gespekte Zwitserse bank
rekeningen De «modernsten» on
der hen hebben dikke pakken aan
delen in de westerse bedrijven, 
meestal door een tussenpersoon. 
Ze aarzelden evenmin, pogingen 
te ondernemen om bepaalde me
dia mits smeergelden te beïnvloe
den, om hun regimes zo voordelig 
mogelijk voor te stellen. 

Ergernis 

Dat dit gebeurt met de opbrengst 
van de westerse ontwikkelingssa
menwerking maakt de hele zaak 
nog erger Niet zonder reden er
geren onze Europese medebur
gers zich over de miljardenstroom 
naar Afrika waarvan het grootste 
gedeelte niet aan de bevolking en 
aan de ekonomische ontwikkeling 
ten goede komt doch in de zakken 

van de heersers verdwijnt. Dit be
let hen op de koop toe met, een 
groot bakkes op te zetten tegen 
de geldschieters. Een klassiek 
voorbeeld van deze verrijking en 
brutale kritiek op het Westen is de 
houding van Moboetoe, die we ui
teraard het best kennen in deze 
bonte profiteursbende. Zowel Mo
boetoe als zijn kollega's spelen 
trouwens voortdurend de «kon-
kurrentie» tegen het Westen uit: 
«pas op zeggen ze, of we zoeken 
ons heil bij de Sovjets!» Vermits 
de Sovjets reeds een voet in huis 
hebben in Etiopie en Angola met 
behulp van Kubaanse troepen, die 
ervoor zorgen dat met-linkse be-
vnjdingsbewegingen van de kaart 
geveegd of in de guernlla terug
gedrongen worden, neemt het 
Westen die chantage-taal ernstig 
op en zetten ze hun hulpverle-
ningvoort. 

Kontrole 

Nu IS het wel zo dat de ontwikke
lingssamenwerking in gewicht en 
uitbreiding slechts een klein ge
deelte uitmaakt van de winst, die 
deze ontwikkelingssamenwerking 
aan de Westerse ekonomie ople
vert. Maar dit belet niet dat men 
moet afzien van het verder storten 
van kapitalen in een bodemloze 
put, omdat hier nl. de westerse be
lastingbetaler het kind van de re
kening IS (en niet de financiële 
grootmachten, die slechts belang 
stellen in grote en grove winst) 

Men IS er eindelijk in geslaagd 
kontrole te verwerven op deze 
hulpverlening Het akkoord tussen 
het internationaal financienngsin-
stituut en Zaïre, waarbij de geld
schieter van zeer dichtbij en door 
eigen mensen de besteding van 
de dollarstroom kontroleert is een 
schoolvoorbeeld van de nieuwe 
aanpak van de ontwikkelingssa
menwerking Hopelijk zal dit sys
teem veralgemeend worden, en 
net zolang van toepassing zijn tot 
de zgn Afnkaanse elite zich ook 
werkelijk als een echte elite zal ge
dragen, nl rechtvaardige verde
ling, einde aan de korruptie en de 
verrijking van een zeer kleine min
derheid. 
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Sociaal dienstbetoon is ten 

on reelat e een politiële voorrectit 
ben bloemlezing uit hun bevin
dingen (die we tiierbij bondig af-
druliken) toont wel aan dat de 
Berthoudersl<ring grensover
schrijdende experimenten ten 
beste geeft, ten voordele van wie 
ook die er gebruik wil van maken. 

Kamerlid Joos Somers: "Sommi
ge verdienstelijke traditionele 
sociaal-kulturele verenigingen 
hebben de jongste tijd tekenen 
vertoond van verstarring en poli
tieke inkapseling. Als we het so
ciaal veldwerk evalueren dan 
moeten we vaststellen dat tal van 
privilegiën inmiddels geenszins 

f \ ^ \ ^ 

uitgeschakeld werden. Onze ini
tiatieven zijn precies bedoeld 
om, steunend op een grondige 
vaststelling van de schromelijke 
mankementen, op korte tijd de 
zelfrealizatie van elke medemens 
in onze volksgemeenschap te 
bereiken. 

Wij beseffen dat we hoog mik
ken. Maar onze betrachtingen 
zijn niet utopisch omdat we niet 
alles zelf willen realiseren; omdat 
we door het naar buiten uitdra
gen van onze bevindingen samen 
awt andere sociale werkers de 

MECHELEN - Sociaal 
dienstbetoon Is een begrip en 
een dadendrang die perfekt 
thuishoort in de politieke 
sfeer. Al de waarde landgeno
ten die geteisterd worden 
door zeg maar de ergerlijke 
papieren rompslomp kunnen 
vooralsnog terecht bij de ver-
kozenen des volks. Heb je 
last met het jargon van de 
belastingkontroleur; neem een 
politicus bij de hand. Sta je 
achteraan op de wachtlijst 
voor een sociale woning of 
voor een dienstencentrum van 
het centrum voor maatschap
pelijk welzijn; tracht dan goe
de maatjes te worden met 
een raadslid van de politieke 
meerderheid.» 

Die godgeklaagde toestand 
werd al menige keer gehe
keld. Al evenzeer werd er 
reeds eerder dan vandaag op 
gewezen dat behalve de poli-
tizering van het soclaal-kultu-
reel werk en de welzijnszorg 
in het biezonder voor zover 
nog mogelijk almaar duidelij
ker blijkt dat lokale en natio
nale beleidsverantwoordelij
ken weinig kaas gegeten heb
ben van de ultieme sociale 
noden van de bevolking. 
Een regionaal initiatief dat 
een en ander (vertrekkend 
van wetenschappelijke bevin
dingen) ten goede wil ombui
gen Is dat van de Mechelse 
Berthouderskring; een plura
listisch initiatief dat, afgezien 
van bijhorende teoretisch-be-
lerende franjes, in menig op
zicht origineel en bijdehands 
is. 

Toch zit er weer een politicus 
achter de schermen. Leraar Joos 
Somers uit Sint-Katelijne-Waver 
startte in de woelige kontestatie-
jaren (precies in '69) in deze Me
chelse gemeente met een 
«Vlaamse Bundeling». Onder 
stuwing van het kersverse ka
merlid werd de streek zeer goed 
bediend met sterk sociaal-geën
gageerde informatie. Het werd 
geen eendagsvlieg want in '75 
werd overgegaan tot de oprich
ting van een Berthouderskring 
'Die als streekorganisatie be
kommerd is om het welzijn en de 
welvaart van de bewoners van 
het arrondissement Mechelen.-

Hoewel van Vlaams-nationale 
komaf, werd scherp gesteld dat 
deze socio-kulturele vereniging 
zich ondubbelzinnig pluralistisch 
aandient. 

Privilegiën afbouwen 
Deze instelling Is geen centrum 
voor sociaal dienstbetoon, maar 
heeft als drijfveer het doorlich
ten van de sociale en kulturele 
noden van de Mechelse ingeze
tenen en het timmeren aan de po
litieke weg om de sociale dienst
verlening van elke lastige smet 
te ontdoen. 

De werkkracht werd gevonden 
door een beroep te doen op jon
ge geschoolden van het «biezon
der tijdelijk kader». 
Inmiddels werd reeds met gun
stig resultaat gedokterd aan 
twee onderzoeksprojekten die 
ook ter attentie van de betrokken 
politieke mandatarissen werden 
gepubliceerd: «Over de sociale 
dienstverlening en over de no
den van de bejaarden.» 
De beide initiatieven waren in 
handen van socioloog Mare Rib-
bens en maatschappelijk assis
tent Rony De Ceuster. 

Een van de opvallende verschijn
selen in de hulpverlening is de pro-
fessionalizenng Helpen wordt ar
beid met de daaraan verbonden 
eisen van opleiding en honorering 
Vrijwilligheid, toevalligheid, vluchti
ge relaties tussen hulpvrager en 
hulpverlener worden vervangen 
door een systeem van hulpverle

ning Thans kunnen we zeggen dat 
de hulpverlening stoot op een fun
damentele vraag het probleem 
van de ontzegging Dit roept de 
vraag op naar participatie, deelne
men aan het samenlevingsgebeu-
ren Dit houdt in dat we oude idea
len moeten herdenken in een 
nieuw perspektief De sociale 
dienstverleningh dient gericht 
naar de klient die onvoldoende 
participatiemogelijkheden heeft, 
naar diegene die met optimaal kan 
funktioneren in de samenleving 
De algemene maatschappelijke 
dienstverlening is het terrein waar
binnen alle mm of meer georgani-
zeerde en al dan met beroepsma
tig gerichte aktiviteiten, die tot doel 
hebben het bevorderen of herstel
len van het sociaal funktioneren 

kracht moet kunnen bundelen om 
snel goede resultaten te boeken. 
Uitgangspunten daarbij zijn: de 
onmisbare pluralistische open
heid en het betrekken (tot in onze 
beheerraad) van andere groepe
ringen bij de voorgenomen ak-
ties. 

Na een jaar rapporteringswerk 
hebben we de stille indruk dat de 
Berthouderskring in het Mechel
se geenszins door de streekge
noten beschouwd wordt als het 
zoveelste klubje van zelfvoorin-
genomen belerende studaksen.» 
(hds) 
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van individu of groep, zich afspe
len Op dit terrein beweegt zich 
deze studie Tevens werd alleen 
aandacht besteed aan de hulp
diensten die zich op het eerste 
echelon bevinden De meest be-
langnjke hierbij zijn de OCMW's, 
de CMW's, de konsultatiebureaus 
en de telediensten 
Om de konkrete werking van de 
algemene sociale dienstverlening 
in het arrondissement te onder
zoeken en te evalueren werd aan 
deze diensten een vragenlijst 
voorgelegd die als leidraad voor 
het inteview werd gebruikt Welke 
zijn de belangrijkste resultaten? 
Avondpermanenties worden 

slechts uitzonderlijk voorzien in de 
OCMW's Dit lijkt ons een belang
rijk tekort, het aktieve deel van de 

WELZIJNSZORG: 

Stiefmoederlijl 

In september 1978 startte de v.z.w. Berthouderskring met een 
onderzoek- en studieprojekt naar de welzijnsbehoeften in het 
arrondissement Mechelen. Dit werk omvat vier deelprojekten: men 
wil op wetenschappelijke basis en streekgebonden de 
problematiek van de welzijnsbehoeften onderzoeken op vier 
terreinen, namelijk in verband met de derde en vierde leeftijd, de 
jonge gezinnen, de maatschappelijk-sociale dienstverlening en de 
«levensruimte. Een eerste deelrapport handelt over de 
maatschappelijk-sociale dienstverlening in het arrondissement 
Mechelen. 

Wegens de territoriale uitgebreidheid van het te onderzoeken 
gebied en de beperkte middelen waarover de v z.w. 
Berthouderskring beschikt is deze studie verkennend en 
inventarizerend van aard. De studie bestaat uit drie delen. Ten 
eerste worden een aantal teoretische inzichten Inzake de opbouw 
en de indeling van de welzijnszorg geformuleerd. Vervolgens werd 
er informatie gehaald bij diensten zelf, aan de hand van een 
aantal weerhouden aandachtspunten. Het derde deel bevat de 
resultaten van een enquête bij de bevolking die tracht te pellen 
naar de kennis van de sociale voorzieningen bij het publiek en 
naar de vraag naar hulpverlening. 

WELZIJNSZORG: 

Stiefmoederlijk voor deelgemeenten 
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Te gast 

bij 

de Berthouderskring 

bevolking heeft ook recht op 
dienstverlening. Bovendien wor
den de deelgemeenten stiefmoe
derlijk behandeld zodat hier grote 
leemtes ontstaan op gebied van 
welzijnswerk. Vele OCMW-bure-
len zijn geïntegreerd in een bejaar
dencomplex. Bevordert dit de ei
gen identiteit en de toegankelijk
heid of koppelt dit de dienstverle
ning aan ziekte of bejaard zijn? Op 
vele plaatsen konkludeert men 
een goede bekendheid uit het feit 
dat men veel werk heeft. Kan on
derbezetting hiervoor geen verkla
ring zijn? Vele OCMW's schijnen 
eenzijdig bekend voor hun admi
nistratieve en materiële diensten. 
Dikwijls werken ze ook nog strikt 
administratief-materieel. 

Recht op hulp 
In de OCMW's is de samenwer
king met specialisten haast nihil. 
Dit is één van de redenen waarom 
in vele OCMW's de hulpverlening 
erg financieel, materieel, en admi
nistratief getint blijft. 
In de privé-centra vinden we 
hoofdzakelijk psycho-soclale be
geleiding, terwijl men in de 
OCMW's veelal bezig is met de 
administratieve regelingen rond 
toekenning van gezins- en bejaar
denhulp, de plaatsing in een rust
oord en de bedeling van warme 
maaltijden. 

In plaats van een positieve samen
werking vindt men ook konkurren-
tie en overlapping terug in de ver
houdingen tussen de diensten die 
zich achter hetzelfde doel scha
ren, namelijk het welzijn van de be
volking verhogen. Zulke tekorten 
draaien uiteindelijk in het nadeel 
van de kliënt uit. 
Sommige groepen komen gemak
kelijker terecht in de (malle-)molen 
van de sociale dienstverlening. So
ciale risicosituaties zoals weduw-
schap, echtscheiding, ziekte en 
werkloosheid leiden dikwijls tot 
psycho-sociale en zelfs psychoso
matische klachten. In onze samen
leving, die vooral gericht is op suk-
ses van materiële aard, produktie 
en konsumptie, ontstaan gevoe
lens van vervreemding en norm
loosheid vooral bij de niet-sukses-
volle en niet-produktieve elemen
ten. Dikwijls komen zij in een mar
ginale positie terecht wat kan lei
den tot sociale isolatie. Uit de 
cijfergegevens bezorgd door de 
verschillende CMW's komen dui
delijk verschillen over naargelang 
het gaat om afzonderlijke diensten 
of diensten die verbonden zijn aan 
een mutualiteit. Daar bijna geen 
enkel O C M W over cijfergege
vens beschikt, kan men niet na
gaan hoe de situatie daar ligt. 
Het derde deel van het eindrap
port over de algemene sociale 
dienstverlening behandelt de ge
gevens van een enquête naar de 
kennis en de verwachtingen rond 
de sociale dienstverlening bij de 
bevolking. 

Hiervoor werden 100 personen 
geïnterviewd. De belangrijkste re
sultaten waren de volgende. Meer 

dan 2 op 3 personen verwachten 
dat de sociale diensten hulp verle
nen in alle mogelijke (probleem-)si-
tuaties. Het zijn vooral de jongeren 
die recht op hulp aanduiden even
als het bespreken van levensmoei-
lijkheden. Een verrassend resul
taat was dat bedienden scoren op 
de verwachte hulp; 22 % verlang
de hulp bij het invullen^van papie
ren wat hoger is dan voor de an
dere beroepskategorieën. Een uit
slag die meer in de lijn der ver
wachtingen lag, was dat de vrou
wen en bejaarden hoog scoorden 
op de «weet niet» van de verwach
te hulp. 

Psychische drempel 
Een belangrijk element bij de aan
geboden hulp is dat de hulpbehoe
vende personen er ook daadwer
kelijk gebruik van maken. Een be
langrijk deel van de bevolking doet 
echter geen beroep op de aange
boden diensten of slechts als het 
hoognodig is. Vooral met relatio
nele en psychische moeilijkheden 
zal men niet gemakkelijk de drem
pel van een instelling overschrij

den. Een belangrijk aantal perso
nen zou geen beroep doen op de 
bestaande diensten wegens de 
onbekendheid van die diensten. 

Dit staat wel in schril kontrast met 
de mening van vele OCMW's en 
CMW's die menen dat ze voldoen
de bekend zijn. 

Erg interessante gegevens kan 
men afleiden uit een tabel die na
gaat tot welke instantie men zich 
wendt als men moeilijkheden 
heeft. Vele personen wenden zich 
tot familie, buren of kennissen, en 
tot een huisarts. Opvallend zijn 
ook de kategorieën «weet niet» en 
«nergens» die vaak werden aan

gehaald. Bij de dokter komt een 
aparte maar erg belangrijke be
denking bij: hij wordt dikwijls ge-
konfronteerd met psycho-sociale 
problematieken. Meestal worden 
deze door de betrokkene medisch 
vertaald. Hier situeert zich een be
langrijke taak voor de huisarts: 
gaat deze de persoon louter me
disch behandelen of gaat hij ook 
oog hebben voor de psycho
sociale aspekten van de ziekte? 
Niet zelden komen de klachten 
voort uit gestoorde relaties in het 
gezin, onbevredigende arbeidssi
tuatie, zinloze of verkeerde 
vrijetijdsbesteding enz... Gezien de 
korte tijdsspanne die een huisarts 
aan elk van zijn patiënten kan be
steden, kan hij zelden de kern, de 
achterliggende oorzaken van het 
zich niet wel gevoelen achterhalen 
en bespreken met de patiënten. 
Daarom lijkt het de vzw Berthou
derskring verantwoord, dat er een 
nauw kontakt bestaat tussen de 
geneesheer en de diensten die be
kwaam zijn om relationele en psy
cho-sociale problemen op een de
gelijke manier te behandelen. Op 
het O C M W doet men voorname
lijk beroep als men financiële zor
gen heeft of administratieve moei
lijkheden. Net als bij een C M W zijn 
de aangeboden problemen over 't 
algemeen erg verschillend. Een 
belangrijke taak ligt dus in het ver
wijzen naar de aangepaste instel
lingen, fungeren als een brug tus
sen de vraag naar het het aanbod 
van diensten. Voor de huisarts is 
deze taak nog belangrijker aange
zien hij met veel meer probleemsi
tuaties in kontakt lijkt te komen 
dan de O C M W en de CMW's. 

HERFSTTIJD: 

Snel gestoorde levenswijze 
Het tweede rapport van de 
• Berthouderskring», Herfst
t i jd, handelt over de noden 
van de bejaarde bevolking. 
In dit verslag kunnen we 
twee grote delen onderken
nen. In een eerste deel 
wordt getracht de bejaar-
denproblematlek te situeren 
en in het tweede deel wor
den de resultaten van een 
enquête besproken. Voor
aleer iets zinnigs te zeggen 
over de bejaarde bevolking 
was het nodig om een beeld 
te vormen over de omvang 
van deze bevolkingsgroep. 
Een eerste vaststell ing die 
we kunnen maken is de ster
ke toename van deze bevol
kingsgroep: namelijk van 
5,870/0 in 1846 naar 13,880/0 
in 1975. Verder stellen we 
een vergrijzing binnen de 
bejaardengroep zelf vast 
waarbij de groep van de 80-
plussers sterk Is toegeno
men en dit vooral ten koste 
van de 65-69 jarigen. Grote 
verschil len kunnen we note
ren tussen mannen en vrou
wen als we kijken naar de 
burgerlijke staat van de be
jaarden (700/o van de man
nen is nog gehuwd, tegen
over slechts 380/o bij de 
vrouwen). 
Een volgende stap van het on
derzoek was het bepalen van de 
bevolkingsgroep in het arrondis
sement Mechelen. Hierbij komen 
we tot de vaststelling dat het ver
ouderingsproces in het arrondis
sement sneller verloopt dan in de 
provincie en het rijk, doch de in

nerlijke veroudering gebeurt min
der snel. 
Na het meer teoretisch deel wor
den de onderzoeksresultaten be
sproken van een enquête uitge
voerd in het arrondissement Me
chelen waarbij 400 bejaarde per
sonen werden ondervraagd. 

Geen trap 
Twee op drie bejaarden wonen 
alleen en evenveel bejaarden be
schikken over een eigen woning, 
die echter niet in alle gevallen is 
aangepast aan de behoeften van 
de derde en vierde leeftijd. Een 
niet onbelangrijk aantal bejaar
den heeft immers klachten over 
de woning zoals te ruim of te 
vochtig (respektievelijk 25% en 
21%). Een gemakkelijk verwar
mingssysteem is tevens voor 
vele bejaarden een ongekende 
weelde. Hoewel de fysische ge
zondheidstoestand moeilijk ach
terhaald kan worden door vra
gen naar de frekwentie en reden 
van doktersbezoek, geven deze 
ons wel een algemeen beeld 
weer van de algemene gezond
heidssituatie. Het grootste deel 
van de bejaarde bevolking raad
pleegt regelmatig een huisarts 
en/of specialist. Het belangrijk
ste besluit is echter dat bijna 1 op 
5 bejaarden last heeft van een 
kronische ziekte. Hieraan zal de 
nodige aandacht moeten worden 
besteed indien men voor de lang-
dung zieken een oplossing wil uit
werken. 
In de derde en vierde leeftijd kun
nen we enkele specifieke groe
pen onderkennen die vatbaarder 
zijn voor èén of meerdere psy

chische stoornissen. Hoewel 
meer vrouwen dan mannen ver
klaren zich vaak of soms een
zaam te voelen, treffen we bij 
meer weduwnaars het gevoel 
van alleen te zijn aan, dan bij de 
weduwen. Ook de gezinssamen
stelling speelt een belangrijke rol 
bij het zich al dan niet eenzaam 
voelen. 

Hoewel we geen verband kun
nen vaststellen tussen het al dan 
niet hebben van kinderen en het 
zich eenzaam voelen, verklaren 
bijna de helft der bejaarden dat 
ze zich nooit eenzaam voelen 
omwille van het hebben van de 
nodige sociale relaties. Boven
dien verklaart 45 t.h. der onder
vraagde bejaarden last te heb
ben van depressies en 13 t.h. van 
waanvoorstellingen. 

Wil de bejaarde in zijn eigen 
buurt of woning blijven, dan blijkt 
dat een trap best geweerd wordt 
28 t.h. van de 80-plussers verkla
ren immers nog moeilijk een trap 
op te kunnen, of af te dalen. 
Door het minder frekwent sa
menwonen met de kinderen zou 
men de indruk kunnen krijgen dat 
het bejaardengezin in een positie 
van isolatie wordt teruggedron
gen. Dit is echter niet het geval. 
Dat de familiebinding blijft, blijkt 
duidelijk uit het regelmatig kon
takt dat de bejaarde ouders met 
hun kinderen hebben. 
Ook onderhouden de bejaarden 
regelmatig kontakt met hun bu
ren en met bejaarden die niet in 
de buurt wonen. Het is ook dui
delijk dat de weduwen en we
duwnaars vaker in kontakt tre

den met andere personen en 
daarin een kompensatie zoeken 
door het verlies van de echtge-
no(o)t(e). De alleenstaanden zijn 
het meest bedreigd door sociale 
isolatie. De voornaamste bron
nen van vrijetijdsbesteding vor
men de media. Daarna komt de 
hobby. 

Uit de vragen omtrent kennis en 
gebruik van voorzieningen blijkt 
dat de meeste bekend zijn. Door 
251 h. van de ondervr9agden 
wordt het klassieke rusthuis 
vooropgesteld als oplossing in
dien men hulpbehoevend zou 
worden. De bejaardenwoning is 
enkel in trek bij de gescheiden of 
ongehuwde mannen. De warme 
maaltijden zijn eerder in trek bij 
de mannen en dit vooral bij de 
jongeren. Uit al de gegevens 
blijkt dat de oudere bejaarden 
een dualistische houding aanne
men tegenover de hen aangebo
den hulp. Ze zullen geen gebruik 
maken van de hulp. en toch 
beoordelen ze deze als voldoen
de. 

Het wegvallen van de echtge-
no(o)tCe) heeft een belangrijke 
weerslag op de gemoedsgesteld
heid van de overlevende bejaar
de. Hoewel de mensen vaak be
weren «was ik maar op pen
sioen» blijkt het op rust gesteld 
zijn geen positieve of negatieve 
reakties op te wekken. De eigen 
bezigheid wordt het meest ge
waardeerd, en het werkgenot het 
meest gemist.- De financieel 
zwakke positie van vele bejaar
den wordt door dit onderzoek 
bevestigd. 
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Donderdag 
27 SEPTEMBER J 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie — 1800 
Achilla ( f ) — 1805 Rondomons 
- 1830 Dick Turpin (.f) - 1855 
De rollen van de Dode Zee (dok) 
- 1917 Standpunten (VU) -
1945 Nieuws — 2010 Mork en 
Mindy ( f ) — 2035 Panorama -
2135 Naar de top ( f ) - 2215 
Nieuws 

BRT 2 
2010 Sporttnbune — 2040 De 
boeren (fJ — 21 30 Openbaar 
kunstbezit (eklekticisme) — 2200 
Premiere 

NED. 1 
18 55 Nieuws - 18 59 De Hulk ( f ) 
- 21 15 Simonskoop - 2030 
Dernck ( f ) — 21 35 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
Markant (portret) — 2315 
Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 De astro-
nautjes ( f ) — 19 05 Avro's toppop 
- 20 00 Nieuws - 20 27 Roots II 
de volgende generaties ( f ) — 
22 05 The games must go on - must 
the games go o n ' (dok) — 2340 
Nieuws 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie — 1745 
1, 2, 3 cinema — 1815 La bataille 
des plantes ( f ) — 1845 Les Chre
tiens dans la vie sociale — 1915 
Antenne-soir — 1930 Nieuws — 
1950 Suggestions — 2000 Een 
trein in Zweden (reportage) — 
20 20 Les vainqueurs (The victors) 
(oorlogsfilm) — 2250 Nieuws — 
2305 Le carrousel aux images 

ARD 1 
1710 Nieuws - 1715 Das Po
dium (debaO — 1800 Koffie 
(dok) — 1830 Am Anfang was 
das Lesestein (dok) — 1850 
Nieuws — 1900 Berliner Sta-
chelschweine (humor en satire) — 
1915 Jorg Preda benchtet ( f ) — 
2015 Regionaal magazine — 20 45 
Spiel um 4 tel vor 8 — 21 00 
Nieuws — 21 15 So viele wollten 
was andres (dok) - 22 00 De Ti-
gns-expeditie (dok) — 23 00 Polen 
im Herbst (Pools-Duits amuse
mentsprogramma) — 2320 Ta-
gesthemen — O 00 Nur der Schon-
heit weiht, ich mem Leben (dok) 
— 1 15 Nieuws 

ZDF 
1800 Nieuws - 1810 Wickie 
und die starken Manner ( f ) — 
1840 Die Drehscheibe - 1920 
Wie erziehe ich meinen Vater ( f ) 
- 2000 Nieuws - 2030 Michael 
Schanze Sonne Wind und weisse 
Segel (show) — 21 30 Notizen aus 
der Provinz (satire) - 2200 
Nieuws — 22 20 Die uberschatzte 
Grossmacht (reportage over Rus
land) — 23 05 Der Kompromis (tv-
spel) — 015 Nieuws 

ARD 2 
1900Sesamstrasse - 19 30Tele-
kolleg I - 2000 Jugend - 2045 
Journal 3 - 2100 Nieuws -
21 15 Meine Frau die Hexe (film) 
— 22 30 Familienrat 

TF 1 
1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
programma — 1350 Gezond-
heidsmagazine — 1800 Konsu-
mentenmagazine — 18 34 Llle aux 
enfants — 1857 Echt gebeurde 
verhalen — 1912 Damesmagazi
ne — 19 20 Gewestelijke aktuali-
teiten — 1944 Les inconnus de 
19 h 45 (spel) — 20 00 Nieuws -
2035 Les yeux bleus ( f ) - 21 30 
Special evenement (reportage) — 
2235 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Courrier des te-
lespectateurs — 14 00 Damesma
gazine — 1505 La familie Adams 
( f ) - 1600 Linvite du jeudi (Sa
muel Pison) — 17 20 Fenétre sur 
(reportage) — 17 50 Recre A 2 — 
1830 Ces t la vie (tips) - 1850 
Des chiffres et des lettres (spel) 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
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— 19 45 Politieke partijen (de op
positie) - 20 00 Nieuws - 20 35 
Le grand echiquier (show) — 
2315 Nieuws 

FR. 3 
19 10 Nieuws - 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionale 
programma's — 20 00 Les jeux de 
20 heures (spel) - 20 30 Pas de 
launers pour les braves (thriller) — 
2240 Nieuws 

LUX. 
1730 Heidi (tekenfilmsene) — 
18 00 Le coffre-fort (spel) - 1810 
Aktualiteiten — 1820 Dameskro
niek — 18 35 Le coffre-fort (spel) 
- 1900 Nieuws - 1930 Le cof
fre-fort (spel) - 1947 Entre 
chiens et chats (dok) — 1955 
Nieuws — 2000 Section contre-
enquéte ( f ) 

Vrijdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Projekt Z ( f ) - 1815 Klem klem 
kleutertje — 1830 Open School 
— 1855 Stap voor stap (korte 
film) — 19 05 De rekening van het 
kind (dok) — 1945 Nieuws — 
2015 Inspekteur Klute (thnller) -
2205 Curriculum (Ridder van 
Outryve d'Ydewalle) - 2255 
Nieuws 

BRT 2 
2015 Signalement (Anton Peters) 
— 21 00 Mechelen-Auschwitz 
(dok) - 21 40 Koncer t - 2210 
Dag aan dag 

NED. 1 
1855 Nieuws - 1859 WKRP in 
Cincinnati (fJ - 1925 AVRO's 
muze magazine — 1950 Roots II, 
de volgende generaties ( f ) — 
21 35 Nieuws - 21 55 The 25th 
anniversary of the American Band
stand (show) — 2245 Gesprek 
met de minister-president — 22 55 
Vrouwenmishandeling (dok) — 
2338 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Tom and 
Jerry — 19 05 The magie of David 
Copperfield (goochel- en showpro-
gramma) — 2000 Nieuws — 
20 27 De schimmen (film) - 22 40 
Knock het Lourdes van Ierland 
(dok) — 23 10 Nieuws 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie - 1745 1 2, 
3 Cinema — 1815 La bataille des 
planetes ( f ) — 18 45 Festivals — 
1915 Antenne-Soir - 1930 
Nieuws — 19 55 A suivre — 21 50 
Nieuws — 22 05 Pourquoi Pas'' 
(film) 

RTB 2 
19 55 J y suis j'y reste (toneel) — 
2200 Basketball (Royal Fresh 
Air —Monceau) 

ARD 1 
1715 Nieuws - 1720 Glashaus 
TV Intern — 18 05 Teletechnikum 
- 18 50 Nieuws - 19 00 Die One-
dm-Linie ( f ) — 1930 Tip um halb 7 
- 1940 Die Onedin-Line - 2015 
Regionaal magazine — 2100 
Nieuws — 21 15 Die Glucklichen 
Jahre der Thorwalds ( f ) - 2245 
Verliebt Verlobt Verheiratet (en
quête) — 2330 Tagesthemen — 
0000 Tator ( f ) - 135 Nieuws 

ZDF 
1745 Nieuws — 17 55 Schuier-Ex
press — 1840 Die Drehscheibe 
— Laurel en Hardy (film) — 19 40 
Bedriegers aan het werk — 20 00 
Nieuws — 2030 Auslandsjournal 
- 2 1 15 Dernck ( f ) - 2 2 1 5 V I P -
Schaukel - 2300 Nieuws -
23 20 Kultureel magazine - 23 50 
Sport am Freitag - 00 20 Die Klei
nen Bosse 

ARD 3 
2045 Journal 3 - 21 00 Nieuws 
- 21 15 Medienkntik - 22 00 Mo-
mente — 22 15 Der Grosse Hori
zont (film) — 2315 So Grun war 
mem Tal — 0050 Gott und die 
Welt - 0035 Nieuws 

TF 1 
13 50 Termische isolatie (dok) — 
18 00 Konsumentenmagazine — 
1834 L'fe aux enfants - 1857 
Echt gebeurde verhalen — 1912 
Damesmagazine — 19 20 Gewes
telijke aktualiteiten — 19 40 Les in
connus de 19 h 45 (spel) — 20 00 
Nieuws — 2035 L'avocat du dia-
ble (toneel) — 2245 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Courrier des te-
lespectateurs — 1400 Damesma
gazine — 1505 La familie Adams 
( f ) — 17 00 Fenétre sur (reporta
ge) - 1750 Recre A2 - 1830 
Ces t la vie (tips) — 18 50 Des chif
fres et des lettres (spel) — 19 20 
Gewesteli jke aktualiteiten — 19 45 
Top club (show) — 20 00 Nieuws 
— 2035 L'Ae aux trente cercueils 
(film) — 21 35 Apostrophes — 
2250 Nieuws - 2257 Le myste-
rieux docteur Glitterhouse (film) 

FR. 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionale 
programma's — 19 55 Tintin ( f ) — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le nouveau vendredi (re 
portage) - 21 30 Le mal bleu (TV-
film) - 2225 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1750 Culinair programma — 1805 
Le coffre-fort (spel) - 1810 Les 
joyaux du 7e continent — 18 35 Le 
coffre-fort (spel) — 1947 Entre 
chiens et chats (dok) — 1955 
Nieuws - 2000 Mannix ( f ) -
21 00 Les mutines du temeraire 
(film) 

BRT 1 
10 50 Z H Paus Joannes-Paulus in 
Ierland — 1400 Dag aan dag — 
14 30 Lady detective in de manne 
(film) - 1600 Open school -
1800 Achille ( f ) - 1805 Disney
land - 1850 Boeket - 1945 
Nieuws - 2010 Duet ( f ) - 2035 
Shalom (show) — 2205 Arme 
drommel (weekendfilm) — 2315 
Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws - 1532 Kocka het 
konijn met de geruite oren ( f ) — 
1539 De film van Ome Willem -
1610 Goochelfestival voor kinde
ren (VARA) - 16 30 De Schotse 
hooglanden (dok) — 17 00 Cap
tain Caveman (f) — 1710 Pop
krant - 1800 Nieuws - 1830 
Sesamstraat ( f ) — 1845 Pas
poort - 1855 Nieuws - 1859 
Laurel & Hardy in zaken — 1919 
De geschiedenis van de luchtvaart 
(dok) - 2006 Love boat ( f ) -

20 53 Mens en trein (dok) - 21 35 
Nieuws — 2155 Zwaarmoedige 
verhalen bij de centrale verwar-
ming — 2325 Nieuws 

NED 2 
18 55 Nieuws — 18 59 De Tros-top 
50 - 2000 Nieuws - 2027 Af
scheid van een zomer (show) — 
21 20 Pearl ( f ) - 22 30 Aktua-tv 
— 2325 Nieuws 

RTB 1 
1500 Valentin (Waals toneel) — 
1710 Festival de Stavelot 1978 — 
18 00 Declic ( f ) - 18 25 Le regard 
sarréte (dok) — 1850 Boule et 
Bill — 1855 Les mysteres de la 
chambre noire (dok) — 1910 An-
tenne-soir 19 30 Nijlpaarden (dok) 
— 2020 L Emmerdeur (film) — 
21 40 Tommy Steele and a show 
— 22 30 Nieuws en sportberichten 
(tot 22 45) 

ARD 
1445 Nieuws — 14 50 Sesam-
strasse — 15 20 Mr Deeds geht in 
die Stadt (film) - 1715ARD-Rat-
geber — 18 00 « sondern erloese 
uns vom dem Boesen» — 1830 
Regionaal magazine — 1900 
Nieuws — 1905 Die Sportschau 

— 2000 Regionaal magazine — 
2022 Hotel zur schoenen Manan-
ne (sene) — 21 00 Nieuws — 
21 15 Toespraak van de Bondspre
sident over de wereld-hongerhulp 
— 2120 Am laufenden Band 
(spel) - 22 50 Nieuws - 2310 
Angelique (film) — 0035 Nieuws 

ZDF 
15 45 Nieuws — 1547 Enid Blyton 
fuenf Freunde und ein Zigeuner-
maedchen ( f ) — 1610 Welcome 
back Kotter - 1635 Schau zu -
mach mit — 1710 Die Biene Maja 
( f ) - 1735 Mork vom Ork ( f ) -
1804 Der grosse Preis - 1805 
Nieuws — 1810 Aktualiteitenpro-
gramma — 19 00 Das Haus am Ea
ton Place ( f ) - 2000 Nieuws -
20 20 Bondspresident spreekt 
n a V de week van wereld honger-
hulp - 20 30 Direkt - 21 15 I 
confess (film) — 22 45 Nieuws — 
22 50 Das aktuelle Sport-Studio -
0005 Die Leute von der Shiloh 
Ranch ( f ) - 1 20 Nieuws 

D 3 
19 30 Schule und Medien - 20 00 
Markt-Wirtschaft-Sozial - 2015 
Sport im Westen — 20 55 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Fern 
sehspiel des Monats 

TF 1 
1212 Regionale magazines — 
12 30 Le monde de I accordeon — 
12 45 Jeune pratique — 13 55 Au 
plaisir du samedi — 1700Scheep-
vaartshow te Cannes — 18 40 Ma
gazine auto moto 1 — 19 10 Six 
minutes pour vous defendre — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les inconnus de 19 h 45 
(spel) - 2000 Nieuws - 2035 
Aujourdhui la manne (show) — 
21 35 Los Angeles Annees 30 ( f ) 
- 22 35 Tele Foot 1 - 2315 
Nieuws 

— De onschuldige, sensuee l 
l ie fdesdrama van V iscon t i d ie de 
d o o r d A n n u n z i o b e s c h r e v e n 
Uebernnensch als een o n t r e d 
d e r d w e z e n ten tone le b r e n g t 
D insdag 2 o k t o b e r onn 21 u 05 
o p BRT 1 

A 2 
9 20 Marokko - 11 45 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 12 00 
Kooktips — 12 30 Samedi et demi 
— 1335 Monsieur cinema (film-
kwis) — 1420 Les jeux du stade 
(sport) — 1710 Jongerenpro 
gramma — 1755 Wedstri jd voor 
amateurfilmers — 1850 Des chif 
fres et des lettres (spel) — 1920 
Gewestelijke aktualiteiten — 19 45 
Avant-premiere — 2000 Nieuws 
— 2035 L'Ae aux trente cercueils 
( f ) — 21 15 Paroles et musique — 
2235 L'heroine du tnangle do r 
(dok) - 2315 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1940 Regionale 
programmes — 1955Tintin ( f ) — 
20 00 Le jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Mary Marquet (portret) 
— 22 00 Nieuws - 22 20 L Intrus 
(Korte film) 

LUX 
1200 La bonne Franquette — 
16 32 Super-Box - 18 00 Le mon
de merveilleux de Walt Disney — 
19 00 Nieuws - 1930 Aventures 
des hommes — 2000 Hawaï Five-
O ( f ) - 21 00 Mystere sur le vol 
502 (tv-film) 

Zondag 
30 SEPTEMBER I 

BRT 
9 00 Voor Boer en Tuinder — 9 30 
Doe mee — 10 00 Z H paus Joan
nes-Paulus II m Ierland — 10 30 
Jeugdmis — 12 30 Nieuws ge
hoorgestoorden — 1430 Open 
school — 1500 Sesamstraat — 
15 25 Nationale tapoe Breda 79 — 
1615 De grote herfstprijs wielren
nen Reportage — 1715 Het ge
heime leven van T K Deanng — 
1800 Sportuitslagen - 18 30 
Achille (F) - 18 35 Van pool tot 
evenaar — 19 45 Nieuws — 20 00 
Sportweekend — 20 30 Vlaamse 
artiesten helpen het Rode Kruis 
(Show) — 21 40 Premiere-magazi
ne - 22 30 Nieuws 

NED. 1 
11 00 Omroepparochie — 13 00 
Nieuws — 1415 Bezoek van de 
paus aan Ierland (Rep) — 17 00 
Vesper — 17 30 Bericht van de 
wilde ganzen — 1800 Teleac — 
1900 Nieuws — 19 05 Zo maar 
luisteren naar Bach — 19 30 Apen 
in een Nederlandse zoo (dok) — 

2015 De drie zusters C 
22 35 Ander nieuws 
Nieuws 

NED 2 
1845 De kunst van d 
(dok) - 1905 Inten 
19 20 Studio sport II -
manistisch Verbond 
Nieuws — 2040 Moe 
(rep) — 21 40 Wont^ 
flying Circus - 22 2( 
spoor — Extra — 23 ( 
— 23 05 Bezoek van de 
Ierland 

RTB 1 
1015 Landbouwnieuws 
Reis van paus Joanne 
naar Ierland —1230 Fa 
(debat) - 13 30 Nieuw 
Concertissimo — 150C 

— 1515 Het Spaanse ci 
— 1610 Wielrennen 
Sportuitslagen — 1725 
fique (film) — 1855 Tir 
1915 Antenne soir 
Nieuws — IS55 Spoi 
— 2020Emi leZo laou l j 
ce humaine (D)akJ 
Nieuws 

ARD 
1000 Europa Tr20 J. 
(Dok) - 11 15Diekle 
(toneel) — 12 00'Der in 
le Fruehschoppen 
Nieuws - 13Ï5 Sae 
sichtssache i.Doki) — 1 
naai weekoverziobt — 
mi und die Schmoeker 
Benoni und Rooa ftv-filnr 
Der Mann in den Berg 
17 45 Eine Maschine 
(Dok) - 1830 Nieuws 
Die Sportschau — 19 
ber uns - 19 20 Welt 
2000 Nieuws - 2015 
(dok) - 2105 Diegro 
(tv-film) - 22 35 Nieuw 
Kritik am Sonn^agabenc 
Nieuws 

ZDF 
10 30 Robinsor Ousoe 
Das Sonntagskonzert 
Freizeit — 131o'Aktu« 
- 1340 Buch Partne 
des — 14 05 Japanse 
- 14 30 Nieuws, — 1 
Zorgenkind — 1450 
schlacht (Chinese spe 
1615 Rezepte gegen di« 
17 00 Nieuws - 1702 
Reportage — iBOOTai 
1815 Rauchende Colt 
1900 Nieuws - 191 
Perspektiven - 1930 « 
Ich war dumm • — 
Frau mit viele Gesichter 
- 21 00 Nieuws - 21 
ihr Leben - 22 05 Liter. 
- 23 05 Muziek van St 
Milhaud - 2320Nieu\ 

D3 
17 30 Ratgeber Tips 
Sechs Wilde und eir 
(Film) - 18 30 ^777 M( 
verhalen) — 19 00 Roe 
1945 Sport im Wester 
Journal 3 - 2*00 N 
2015 Ausgezaehit 

F 1 
9 15 Godsdienstige uit 
— 1202 Ja sequence i 
teur — 12 30 Nieuws ui 
reld - 1300 Nieuws 
Ces t pas serieux (H 
1415 Les rendez-vous 
che — 1530 Tiercé -
chute des aigles (F) 
Sportnieuws — 17 35 L. 
nos amours (western) 
Magazine over dieren 
Nieuws - 2035 Le 
bour (F) - 22 20 Les 
(ballet) - 23 00 Autor 
23 30 Nieuws 

A2 
11 00 On we go - 1 1 1 
(Prokofiev) - 1145 C 
12 25 Tremplin 80 
Nieuws — 13 20 Téte 
(F) - 1415 Des chiff 
lettres pour les jeunes 
15 00 Des animaux et de 
(Dok) - 1555 Les M 
1625 Un ours pas com 
tres (F) - 1720 Pas 
17 55 Jacques Martin — 
de 2 (Sport) - 1940 
(Show) - 2000 Nieq 
Le retour du Saint 
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dne zusters (Toneel) — 
der nieuws — 2320 

kunst van de Hausas 
1905 Intermezzo — 

dio sport II - 20 30 Hu 
I Verbond - 20 35 
- 2040 Modern leven 

21 40 Monty Pythons 
:us - 2220 Hollands 
Extra - Z300 Nieuws 

Jezoek van de paus aan 

dbouwnieuws — 10 30 
paus Joannes Paulus II 
ld — 1230 Faire Ie point 

1330 Nieuws - 1335 
sinrio — 1500 Calimero 
let Spaanse circus Price 

Wielrennen — 1715 
agen — 17 25 Le Magni-
) - 1855 Tintin (F) -
itenne soir — 19 30 
- 1955 Sportweekend 
mile Zdla ou la conscien-
iine (DokJ - 2250 

opa inT20 Jahrhundert 
1115 Die kleine Heimat 

- 12 00'Der internationa
lschoppen — 12 45 
- 1315 Saarland An-
18 iDoki) - 13 45 Regio-
overziaht — 14 45 Lem-
e Schmoeker — 1525 
d Rosa £tv-film) - 17 00 
1 in den Bergen (F) — 
8 Maschine steigt auf 
1830 Nieuws - 1833 

schau — 1915 Wir ue-
- 1 9 2 0 Weltspiegel -
jws — 2015 Leeuwen 
21 05 Die grosse Flatter 
- 22 35 Nieuws - 2240 
Sonntagabend - 2325 

iinsor Crusoe — 1200 
itagskonzert — 12 45 
- 1315 'Aktuele vragen 
3uch Partner des Kin-
105 Japanse sprookjes 
Nieuws. — 14 35 Aktie 
d - 1450 Die See-
[Chinese speelfilm) — 
jpte gegen die Angst — 
iws - 1702 Die Sport-
• - 1800Tagebuch — 
jchende Colts (F) — 
uws — 1910 Bonner 
'en - 1930«lchdachte 
iumm . - 2000 Eine 
iele Gesichtern (tv spel) 
Jieuws — 21 15 Das ist 
-2205L i te ra -TourX IV 
/luziek van Stravinski en 

- 23 20 Nieuws 

tgeber Tips - 18 00 
ilde und ein Kruemel 
1830 ^777 Meilen(Reis-
- 19 00 Rockpalast -
rt im Westen — 1955 

- 2100 Nieuws — 
gezaehtt. 

sdienstige uitzendingen 
)a sequence du specta-
30 Nieiaivs uit de tv-we-
300 Nieuws - 13 20 
, s e r i a l ^ (Humor) — 
r e n d e z ^ u s du diman-

530 Tiercé - 15 35 La 
5 aigles (F) - 1628 
(VS — 17 35 La nviere de 
irs (western) — 19 25 
over dieren — 2000 

- 20 35 t e crabe-tam 
— 2220 Les elements 

2300 Autorennen -

(ve go — 11 15 Koncert 
) - 1145 Chorus -
smplin 80 - 1245 
- 13 20 Tetes Brulees 
15 Des chiffres et des 

jr les jeunes (Spel) — 
animaux et des hommes 
1555 Les Muppets — 

3urs pas comme les au-
— 17 20 Passé pas — 
ues Martin — 18 55 Sta 
irt) - 1940 Top club 

2000 Nieuws - 20 35 
du Saint GF) - 21 35 

Voir (Rep) - 22 25 Zig-zag -
2300 Nieuws 

FR 3 
1635 Prelude a lapresmidi (Mo 
zart) — 1730 Un comedian lit un 
auteur - 18 30 L invite de FR 3 -
1945 Special Dom-Tom - 2000 
La grande parade du jazz (Jonah 
Jones) - 20 30 Petit manuel d his-
toire de France — 21 20 Nieuws 
— 21 30 Encyclopedie audiovisuel 
le du cinema (Jean Bain) — 22 30 
Rogopag (Sketchfilm) 

LUX. 
1645 La fiere Tzigane (F) - 18 30 
Autoscopie — 1900 Les sentiers 
de laventure — 1930 Nieuws — 
1933 Cine-selections - 2000 
Star Trek (F) - 21 00 Lordinateur 
des pompes funebres (F) 

Maandag 
1 OKTOBER 

BRT 
1245 Bezoek van paus Johannes-
Paulus II aan Ierland — 14 00 School 
televisie - 1800 Achille ( f ) - 1805 
Heidi ( f ) — 1830 Open school — 
19 00 Doe mee - 19 30 Bezoek van 
paus Johannes-Paulus II aan de VS 
- 19 45 Nieuws — 2015 Regenngs-
mededeling — 20 25 Micro-Macro — 
21 00 De ceder ( f ) - 21 50 Ontmoe
tingen in vakantiewerkkampen (in
spraak 79) - 22 40 Nieuws — 22 55 
Open school 

NEP. 1 
1000 Schooltelevisie — 1855 
Nieuws — 18 59 Staaltje de lokomo-
tief ( f ) — 1905 De herten van Rhum 
(dok) - 1950 Oost Neder land -A l l 
Stars (minivoetbal) — 2045 The 
streets of San Francisco ( f ) — 21 35 
Nieuws - 21 55 Socutera - 22 05 
Chantage (tv film) — 22 50 Bang om 
«groter te worden» (dok) — 2330 
Nieuws 

NEP. 2 
1855 Nieuws - 1859 Doctor 
Snuggles (Kinderprogramma) — 
19 05 Avro s toppop — 20 00 Nieuws 
- 2027 Maria Speermalie ( f ) — 
21 30 Muzikale hartewensen - 2230 
Televizier magazine — 2315 Avro 
akademie — 2335 Nieuws 

RTB 1 
14 00 Schooltelevisie — 17 45 La ba-
taille des planetes — 18 15 Zigzag — 
1830 Ar tshebdo - 1845 Lundi 
sports — 1915 Antenne soir — 
1930 Nieuws - 2000 Les aveux les 
plus doux (film) — 2215 Nieuws 

RTB 2 
1955 Quoquin fe po quanquin aime 
(Waals toneel) - 2200 Nieuws -
2215 Lundi-sports 

ARP 
16 10 Nieuws - 1615 Schaukelstuhl 
- 17 00 Ivanhoe (tekenfilm) — 17 45 
Der Verkehrswuerfel — 1750 
Nieuws — 18 00 Das Intermezzo bie-
tet an - 18 30 Die Welt ist voll Mu-
sik (Brazilië) — 18 45 Red de vogels 
(dok) — 1915 Regionaal magazine 
- 19 45 Tip um 4tel vor 8 - 20 00 
Nieuws — 2015 Der eiserne Gustav 
( f ) — 21 15 Franknjks Afnkapolitiek 
- 21 45 Pop 79 - 22 30 Tagesthe-
men - 23 00 Der Osten ist rot (film) 
- 040 Nieuws 

ZPF 
17 00 Nieuws — 1710 Leven op vul
kanen (dok) — 17 40 Die Drehschei-
be — 1820 Koeniglich Bayensches 
Amtsgericht (dok) — 19 00 Nieuws 
- 1930 Spass mit Musik - 2015 
Wat burgers ergert — 21 00 Heute-
Journal — 21 20 Die guetigen Augen 
des Herrn L (tv spel) - 2310 
Nieuws 

ARP 3 
19 00 Hinter den Schlagzeilen — 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws -
20 15 Opposition in der DDR (Repor 
tage) - 21 00 Momente — 21 15 
Das Gesicht hinter der Maske (film) 
- 22 20 Nieuws 

TF 1 
1215 Reponse a tout - 1233 Midi 
premiere — 1300 Nieuws — 1335 
Regionale programmes — 1350 Ces 
chers disparus (Gerard Philipe) — 
1405 lis etaient trois (film) — 1540 
Variete Chns et Laure — 16 00 Nor-
mandische abdijen (dok) — 1655 
Regards sur les musees de France 
— 17 20 Tristan Bernard (portret) — 
17 50 A votre service — 1758 Kon 
sumentenmagazine — 1829 Un rue 
Sesame — 18 57 Echt gebeurde ver
halen — 1912 Damesmagazine — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 44 Les inconnus de 19 h 45 (spel) 
- 2000 Nieuws - 2035 L affaire 
Mattel (film) — 22 30 Kultureel maga
zine - 23 30 Nieuws 

A 2 
12 29 La duchesse bleue ( f ) - 12 45 
Nieuws — 13 35 Regionaal magazine 
— 1350 Le courner des telespecta-
teurs — 1400 Damesmagazine — 
1503 Les jeunes annees (film) — 
1640 Libre parcours — 1720 Fene-
tre sur — 17 50 Jongerenprogram 
ma — 1830 Ces t la vie (tips) — 
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1920 Gewestelijke aktuali 
teiten — 1945 Top club (show) — 
2000 Nieuws - 21 40 Vivre a Yazd 
(dok) - 22 35 Salie des fetes -
23 25 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijke 
aktualiteiten — 1940 Regionale pro 
grammas - 1955Tintin ( f ) - 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 20 30 
Laisse aller c est une valse (gangster
film) - 2240 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 1700 
Tekenfilms — 1715 Cinq a sept 
agenda — 1720 Coup double ( f ) — 
17 50 Le coffre-fort (spel) - 1802 
Cinq a sept service — 18 05 Aktuali-
teiten — 1820 Damesmagazine — 
1835 Le coffre-fort (spel) - 1900 
Nieuws — 1929 Le coffre-fort — 
1930 Les incollables le menteur 
(spel) — 19 45 Entre chiens et chats 
- 19 55 Nieuwsoverzicht - 2000 
Kojak ( f ) - 21 00 Tant quil y aura 
des hommes (film) 

— I n s p e k t e u r K lu te , fasc ine
rend po r t re t van een call-girl in 
de g r o o t s t a d sub l iem ve r to l k t 
d o o r Jane Fonda 
V r i j dag 28 s e p t e m b e r o m 
20 u 15 op B R T 1 

Dinsdag 
OKTOBER 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 17 00 Be
zoek van paus Joannes Paulus II 
aan de VS (reportage) — 1800 
Achille ( f ) - 1805 Sesamstraat 
- 1830 Open school - 1900 
This tram (filmpje) — 1905 Gast 
programma — 19 45 Nieuws — 
2010 Andre Bialek in koncert — 
20 35 Zal ik eens wat vragen dok 
ter ' ' Hart en bloedvaten - 22 15 
Nieuws 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes (dok) — 
2040 Potter ( f ) - 21 05 De on
schuldige (film) 

NEP 1 
1845 Paspoort - 1855 Nieuws 
— 1859 Land in zicht (kwis) — 
1930 EO jongeren 79 - 2050 
Tijdsein — 21 24 Ten slotte (medi
tatie) - 21 35 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 
Beeldspraak J K Huysmans deka-
dent tussen duivel en god (film) 

NEP. 2 
1855 Nieuws - 1859 Sinbad de 
zeeman ( f ) — 1925 Duel in de 
diepte ( f ) - 2000 Nieuws -
2027 Het ongeluk ( f ) - 2120 
Brandpunt — 21 55 Alle zegen 
komt van boven ( f ) — 22 20 Be
zoek van de paus aan de VS (re
portage) — 23 10 Nieuws 

RTB 
14 00 Schooltelevisie - 1745 La 
bataille des planetes — 1815 Zig
zag — 1830 Ekonomische en so
ciale tnbune — 19 00 Point de mire 
(kultureel magazine) — 1915 An-
tenne-soir — 1930 Nieuws — 
1955 Pour tout lor du Transvaal 
( f ) — 2050 Damesmagazine — 
21 50 Videographie New York en 
Moskou (dok) — 2235 Nieuws 

ARP 
1610 Nieuws - 1615 Pretpark 
(dok) - 17 00 Die Indianer (dok) 
- 17 50 Nieuws - 18 00 Drei im 
Morgenland — 1830 Tip um halb 
7 - 1840 Kommissanat 9 ( f ) — 
1915 Regionaal magazine — 1945 
Wismar (dok) - 20 00 Nieuws — 
2015 Kennen sie Kino (tv-kwis) — 
21 00 Aktuahteitenrubnek - 21 45 
Kaz & Co ( f ) - 22 30 Tagesthe-
men — 23 00 Pop-meeting 

ZPF 
17 00 Nieuws — 1710 Openbare 
zekerheid (dok) - 17 40 Die 
Drehscheibe — 1820 Die unwahr-
scheinlichen Abenteuer des Lemi 
Gulliver ( f ) - 18 45 Oskar die Su 
permaus (tekenfilm) — 1900 
Nieuws — 1930 Vierzehn Stun-
den (thnller) — 21 00 Heute-Jour 
nal — 21 20 30 jaar Bondsrepu
bliek 30 jaar DDR (reportage) — 
22 10 Neues aus Transkastanien 
(satire) - 22 55 Bela Bartok (de 
suite < Der wunderbare Manda 
rin») — 23 15 Nieuws 

ARP 3 
19 45 Journal 3 - 20 00 Nieuws 
- 2015 Schauplatz - 21 00 Mo
mente — 21 15 Dave Allen (hu
mor) — 2200 Immer aerger mit 
- 2230 Hilferufe - 2315 Nieuws 

TF 1 
1829 Un rue Sesame - 1857 
Echt gebeurde verhalen — 1912 
Damesmagaiine — 19 20 Gewes
telijke aktualiteiten — 19 44 Les in
connus de 19,45 (spel) - 2000 
Nieuws — 2035 Numero un 
(show) — 21 35 Le sens de I histoi 
re (dok) - 22 30 Nieuws 

A 2 
12 45 Nieuws - 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Courner des te-
lespectateurs — 1400 Damesma
gazine — 1505 Bonanza ( f ) — 
1555 Libre parcours — 1720 Fe-
netre sur — 1750 Jongerenpro
gramma — 18 30 Nieuws — 18 50 
Des chiffres et des lettres (spel) 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
- 19 45 Top Club (show) - 20 00 
Nieuws — 2035 Le proces de 
Riom (tv-film) - 2330 Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws - 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionale 
programma s — 20 00 Les jeux de 
20 heures (spel) - 2030 Razzia 
sur la Chnouf (film) - 2200 
Nieuws 

LUX 
1700 Tekenfilms - 1715 Cinq a 
sept agenda — 17 20 L homme 
araignee — 17 50 Cinq a sept ser
vice — 18 00 Le coffre-fort (spel) 
- 1805Aktualiteiten - 18 20 Da
meskroniek — 18 35 Le coffre-fort 
(spel) - 19(00 Nieuws - 1920 
Le coffre forll (spel) — 19 45 Entre 
chiens et ch i t s — 1955 Nieuws 
- 2000 Super Jaimie ( f ) - 21 00 
Tram amour et crustaces (film) 

Woensdag 
3 OKTOBER 

BRT 1 
1530 Open school - 1630 Tip
top - 1815 Achille ( f ) - 1820 
Uit het leven vn een toondichter 
(Stravinsky) - 18 45 Projekt UFO 
( f ) - 1945 Nieuws - 2015 
Maak het waar ( f ) - 2040 Een 
fout in het kadaster (TV spel) — 
21 40 Raymond Aron (Zelfportret) 
— 2200 Nieuws 

BRT 2 
2015 Kroniek van een liefde (film) 
— 21 55 Nog meer kerncentrales 
(dok) 

NEP 1 
15 30 Jan de muzikant (Liedje van 
Jules De Corte) — 15 35 De oma 
van Sebastiaan ( f ) — 1540 De 
grote klok (jeugdmagazine) — 
16 50 Een kind is ook een mens als 
je dat soms nog met dacht (kaba-
ret) — 1710 Teelepelvrouwtje ( f ) 
- 18 00 Nieuws - 18 30 Sesam
straat — 1845 Toeristische tips 
- 1855 Nieuws - 18 59 Van ge
west tot gewest — 19 50 Politieke 
partijen — 2000 Glittenng prizes 
(TV-film) — 21 20 Agrarisch maga
zine - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 22 10 Pano-
ramiek — 2240 Studio sport — 
2330 Nieuws 

NEP. 2 
1855 Nieuws (dok) - 1859 Kin
deren werken ook — 1925 Ken
merk - 2000 Nieuws - 2027 
Socutera — 2032 De vlam m de 
pijp (dok) - 22 30 Taxi ( f ) -

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

INLICHTINGEN PRECISIA TV BHUGGE 
TEL 0 5 0 31 SO 71 

22 55 Veronica s agenda — 23 05 
Nieuws 

RTB 1 
14 45 Schooltelevisie - 1530 
Electronix — 17 00 Feu vert — 
1900 Kuituur magazine — 1915 
Antenne soir — 1930 Nieuws — 
2000 On ne badine pas avec la-
mour (toneel) — 21 40 Chine im-
memonale (dok) — 22 30 Nieuws 

RTB 2 
1845 La premiere annee de la vie 
(dok) - 19 55 49 a la une (retro) 
- 22 00 Nieuws - 22 20 Bolka et 
Lolka (tekenfilm) - 22 30 Sportre-
portage 

ARP 
1610 Nieuws - 1615 Karl Valen
tin (portret) — 17 00 Verslag van
uit Groenland (dok) - 1725 Als 
die Igel grosser wurden (dok) — 
17 50 Nieuws - 18 00 Die Onedin-
Lin ie( f ) - 18 30 Hit um halb 7 -
18 40 Die Onedin Lmie ( f ) - 19 15 
Regionaal magazine — 1945 Hit 
um 4tel vor 8 - 20 00 Nieuws — 
2015 Die grosse Flatter (tv-film) 
— 21 45 Bilder aus der Wissen
schaft (dok) 

ZPF 
17 00 Nieuws - 1710 Flambards 
( f ) - 1740 Die Drehscheibe -
18 20 Frueh uebt sich (show) — 
19 30 In besseren Kreisen ( f ) — 
2015 Bilanz - 21 00 Heute Jour
nal - 21 20 Drei Engel fur Charlie 
( f ) — 22 10 Marktwirtschaft ohne 
Kapitalismus' (reportage) — 
2255 Voetbal (Europabekers) — 
2355 Nieuws 

P. 3 
19 00 Tijgers (dok) — 19 45 Jour
nal 3 - 2000 Nieuws - 2015 
Mittwochs in — 2200 Verkeers-
tips - 2205 Filmtip - 2210 
Zeuge gesucht (film) — 2330 
Nieuws 

TF 1 
1215 Reponse a tout - 12 33 
Midi premiere — 13 00 Nieuws — 
13 37 Les visiteurs du mercredi — 
18 00 Konsumentenmagazme — 
1829 Un rue Sesame - 1857 
Echt gebeurde verhalen — 1912 
Une minute pour les femmes — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1944 
Les inconnus de 19 h 15 (spel) — 
2003 Nieuws - 2035 La nuit de 
I ete (tv film) - 22 25 Une memoi-
re bien rangee (dok) — 2320 
Nieuws 

A 2 
1229 La duchesse bleue ( f ) -
1245 Nieuws - 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Courner des te-
lespectateurs — 14 00 Le mercre-
di daujourdhui madame — 1500 
Le magicien ( f ) — 610 Jongeren
programma — 18 00 On we go — 
1830 Ces t la vie - 1850 Des 
chiffres et des lettres (spel) — 
1900 Quotidiennement vótre — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Top club (show) - 2000 
Nieuws — 2035 Mi-fugue mi-rai-
son (variete) — 22 35 Medisch 
magazine — 2325 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktuahteiten — 19 40 Regionale 
programmes — 1955Tintin ( f ) — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Macho Callahan 
(western) — 2225 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1500 Citron-grenadme - 1700 
Wedstrijd voor amateur-filmers — 
18 00 Le coffre-fort (spel) - 18 05 
Nieuws uit de regio s — 18 20 Da
meskroniek — 18 35 Le coffre-fort 
(spel) - 1900 Nieuws - 1929 
Le coffre fort (spel) — 19 45 Entre 
chiens et chats — 19 55 Nieuws 
— 2000 Hit parade - 21 00 La le
gende de Jesse James (western) 
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Van de 

Kempen 

naar de 

Provence 
Jef Verheyeri werd in 1932 te Ite-
gem geboren, hij studeerde aan 
de Antwerpse akademie en 
woont nu al ruim 'n half decen
nium in de Provence (te Saint-Sa-
turnin-d'Apt, vlakbij Gordes waar 
ook Vasarely en Pol Mars wo
nen) Deze biografie, samenge
vat in drie plaatsnamen, is zinvol, 
omdat deze plaatsen wellicht 
medebepalend waren voor de 
kleurvisie van de kunstenaar, en 
«kleur» is het waar het hem in de 
eerste plaats om gaat Jef Ver-
heyen nam al in 1957 afstand van 
elke anekdotiek die zijn schilde
ren in «essentie- zou kunnen be
lasten (van toen dateren zijn eer
ste monochrome studies). Jef 
Verheyen schildert vooral de 
kleur als enige «essentiële» in
houd van zijn doeken. De chro
matische waarneming is voor 
hem bepalend voor het kaptatie-
vermogen én het subjektief: zij 
schept ruimte, perspektief, af
stand en tijd.. de polen waartus
sen het leven zelf beweegt en 
aanwezig is In een van zijn eer
ste teksten (1958) schreef hij: 
-Het verschil tussen de essentia
listische en de vroegere lichtop-
vatting is dat men het licht als 
ZIEN voelde en ik het nu als 
VOELEN zie-. Meteen vinden we 
hier de sleutel die toegang geeft 
tot de inhoudelijke werkelijkheid 
van zijn doeken: de sensibiliteit 
van elke waarneming ligt in onze 
registratie van «licht» en kan dus 
vertolkt worden door «kleur» 
Misschien kan dit een te teoreti-
sche visie lijken, maar Jef Ver
heyen bewijst het tegendeel in 
de praktijk van zijn schilderen. 
Zijn doeken, meestal vrij groot, 
zijn de levensechte werkelijkheid 
van zijn devies: «lichtkracht voe
len IS emotie»., zij vullen geen op
pervlakte maar ruimte, zij vibre
ren en zenden signalen uit waar
voor de toeschouwer niet onge
voelig kan blijven. Vandaar dat 
zijn niet te «verwoorden» doeken 
zo enorm vol van inhoud zijn: stil
te, tederheid, kosmische eenheid, 
zijnsbesef. levenskracht Heel 
deze kunst is niets dan gevoel, 
maar dan het alterwezenlijkste 
gevoel, ontdaan van elke senti
mentaliteit, de hartslag van het 
bestaan zelf. 

Jef Verheyen als «zwarte 
band" judoka, voor één keer 
discipline zonder kleur 

galerij 
• Tot 14 oktober worden teke
ningen en olieschetsen van Er-
nest Welvaert tentoongesteld in 
Mercator, Desguinlui 100 te 
Antwerpen. Welvaert was een 
alleenloper, wiens talent In be
perkte kring erkend werd doch 
die zelf niets ondernam om 
meer bekendheid te verwerven. 
Toen vorig jaar in het museum 
te St.-Niklaas de grote retro-
spektieve E. Welvaert werd ge
houden werd het iedereen dui
delijk met wel een begenadigd 
kunstenaar we te maken had
den. Zijn grote doeken domi
neerden maar het kleine werk 
— dat thans aan de beurt is — 
is niet minder Interessant. De 
catalogus werd Ingeleid door 
Anion Van Wilderode, die Wel
vaert o.a. de bezielende schilder 
van hef Waasland noemt, een 
landschapsschilder van uitzon
derlijke waarde. Ook het men
selijk gelaat bleef hem boelen, 
waarin hij het introverte van 
zich zelf weergeeft. Dertig jaar 
na zijn dood werd het tijd dit 
oeuvre in de openbaarheid te 
brengen. 

Kleurmagiër Jef Verheyen in zijn atelier, een kwasi middeleeuwse zin voor ambachtelijke perfektie. 

Een mqyshtile tentoonstelling 

Jef Verheyen: het schilderen 

van de essentie, of... zien is voelen 
Tot einde oktober gaat in 
liefst zeven zalen van het 
Brusselse Paleis voor Scho
ne Kunsten een méér dan 
merkwaardige tentoonstel
ling: de retrospektieve Jef 
Verheyen. Niet alleen gaat het 
hier om een vrij uitzonderlijk 
genre van het abstrakt im
pressionisme, maar vooral 
evoceert deze expositie op 
geslaagde wijze de gestage, 
konsekwente en wilskrachti
ge evolutie van een groot 
kunstenaar wiens visionair 
talent en artistieke overtui
ging het ontstaan gaven aan 
een technisch volmaakt uit
gevoerd oeuvre dat tegelijk 
sober verstild en grandioos 
explosief is. 

En, hoe «abstrakt» dit werk ook is, 
het sluit in zijn dubbele wezens-
echtheid — een bijna nnystleke 
vergeestelijking gepaard aan een 
Intense zintuiglijkheid — volmaakt 
aan bij de zuiverste traditie van het 
Vlaamse pikturale genie. En daar
mee bedoel ik dan niet de veelheid 
aan pseudo-folkloristen die onze 
hedendaagse kunstwereld teiste
ren (en waarvan Jef Verheyen op 
zon grandioos virtuoze en eigen
zinnige manier afstand neemt), 
maar wel de galerij van werkelijk 
universele groten die gaat van de 
Gentse en Brugse primitieven, 
over de Antwerpse barok, onze 
zeldzame symbolisten en de ex
pressionistische generatie tot op 
de vingers van één hand te tellen 
meesters van nu die erin slagen 
een intellektuele geestkracht ge
stalte te geven in de «schepping» 
van een nieuwe, tegelijk ambach
telijk grootse en gevoelig lichame
lijke optiek. (Optiek in de zin van 
een filozofisch doordacht zijns-
beeld gekonkretizeerd in een visu
eel tastbare werkelijkheid.) Het is 
een 'n criticus zelden gegeven met 
genoegen zijn lezers een tentoon
stelling te mogen voorstellen 
waarbij het woordje «kritiek» elke 
zin ontnomen wordt. 

Vermeldden wij drie plaatsna
men. Zij zijn in de tentoonstelling 
in «kleur» afleesbaar: de mono
chrome mistige landschappen 
van de Kempen, de kleurdurf die 
Jef Verheyen te Antwerpen op
deed (o.a. door zijn kontakt met 
Jozef Peeters, de «bijna verge
ten» bezieler van de eerste ab-
strakte generatie in Vlaanderen), 
de kleur-explosies van de latere 
werken waar zeker het zon-
LICHT van de Provence niet uit 
weg te denken is... en ten slotte 
de samenvloeiing van al deze 
lichtervaringen in de sublieme 
grote werken die een als het 
ware gotische allure hebben aan 
vitaliteit, triomfaie stoutmoedig

heid en-een zelfbewust geloof in 
de waarheid van het leven. Deze 
monumentale schilderkunst heeft 
in haar «schijnbare» leegte een 
oerverbonden inhoud, die even 
zichtbaar is als het licht zelf... in de 
zalen van het Paleis voor Schone 
Kunsten, hoe steriel die soms ook 
zijn, komt zij trouwens voortreffe
lijk tot haar recht. 
Ter gelegenheid van deze retro
spektieve, die volgend jaar ook in 
Geneve zal getoond worden, pu
bliceerden de inrichters een mooi 
verzorgde catalogus die welis
waar 320 frank kost, maar dat 
ook waard is. De uiterst moeilijke 
reprodukties van de werken zijn 
verrassend getrouw en de selek-

tie van de tekstfragmenten uit 
Verheyens teoretische beschou
wen geven een goed inzicht in de 
«ideologie» van deze schilder
kunst. Jammer genoeg ontbreekt 
een biografie of een inleiding 
waarin de internationale kontak
ten en betekenis van Jef Verhey
en (o.a. in de Zero-groep, waar
aan het Antwerpse museum eer
lang een tentoonstelling zal wij
den) toegelicht worden. Maar dit 
kleine schoonheidsvlekje mag ze
ker geen reden zijn om deze zeld
zaam mooie tentoonstelling onge
zien te laten. ^ j ^ . ^^„ Bruggen 

Retrospektieve Jef Verlieyen 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 
tot 28 oktober. 

FIJNE ATTENTIE VOOR VLAAMSE LEZERS! 

GUIDO GEZELLE : bekend en geliefd.— Daarom ter gelegenheid van 
50 jaar beroepsorganisatie :ca. 50 door P. Worm 
gekalligrafeerde Gezelle-gedichten, gebundeld in 

een groot-formaat kunstuitgave met 48 
tere aquarellen van Christine Wiegman. 

De erkende boekhandel in Vlaanderen 
is blij u deze unieke jubileum-uitgave 

vanaf 1 oktober te kunnen aanbieden 
tegen de 

GUNSTPRIJS 
van 2 S O f r . 

( zolang de voorraad strekt;na 1.1 . '80: 350 fr.) 

Een attentie voor U — 
Een geschenk om anderen mee te bedenken ! 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, vzw. - Antwerpen 

Adv. 359 
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Cliff en Shadows 
blijven 
Harry Roger Webb ofte Cliff Ri
chard hoeft wellicht met meer 
voorgesteld Toen hij in '58 scoor
de met zijn eerste plaat «Living 
doll» in de sporen van rockkoning 
Presley zal niemand gedacht heb
ben dat het met Cliff 20 lang zou 
blijven duren Want met en na hem 
kwamen vele anderen die inmid
dels als vallende sterren uit het fir
mament verdwenen Maar «the 
show must go on», en na eenen
twintig jaar is Cliff er nog steeds 

Met het einde van de Beatles in de 
late zestigerjaren zei hij de rock 
voor geruime tijd vaarwel en legde 
zich toe op de gospel en gods
dienstig geïnspireerde muziek (In 
71 kwam hij naar Borgerhout voor 
een eerste koncert) Hij heeft ech
ter nooit verzaakt aan zijn trouw 
publiek en zong wat hem werd ge
vraagd Dit IS ook zijn «redding» 
geweest en zijn blijvende fans 
hebben er voor gezorgd dat hij in 
77 op de Wembleyconference be
kroond werd als beste Britse solo
artiest over de laatste 25 jaar Me
teen kwam ook de prachtige dub
belplaat uit met zijn beste en 
meest suksesvolle nummers (zie 
«WIJ» 6 okt 77) en vorig jaar vier
de hij zijn twintigjange loopbaan 
Inmiddels bleven zijn «Shadows» 
met enkel begeleiders maar scoor
den op hun beurt na «Apache» 
wereldhits, de ene na de andere, 
en waren in begin der '60-er jaren 
de grote voorbeelden van hoe het 
muzikaal moest Hank B Marvin 
blijft ondanks Ene Clapton en Jeff 
Becks aan de gitaar de onge
kroonde koning 

Zowel Cliff als de Shadows zijn te
rug met elk een nieuwe plaat Cliff 
met «Rock & roll juvenile», en zijn 
eeuwige jeugdigheid blijft ook in 
deze plaat troef Hij weet wat van
daag gaande is, en integreert deze 
muziek dan ook in zijn vernieuwde 
stijl Minder zacht en melodieus 

de top 

galerij 
• Op 28,29 en 30 september is 
werk (fantazie- en streekschil-
derijen) te zien van Frans Neu-
kermans in 't Krekelhof te Gooik 
in het Pajottenland. De tentoon
stelling is open vrijdag en zater
dag vanaf 15 u en zondag vanaf 
12u 
• In kunstgalerij -embryo», 
Justus Lipsiusstraat 20 te Leu
ven van 5 oktober tot 4 novem
ber is er werk te bekijken van 
Jim Dine en David Hockney 
Meer inlichtingen 016-238921. 
• Nog tot zondag 30 septem
ber IS werk te zien van Jan La-
tinne (ex VU-provincieraadslid) 
m galerij Cellart, Valkstraat 62 
te Antwerpen Openingsuren 
vrijdag en zaterdag van 10 tot 
18 u, zondag van 10 tot 13 u De 
kunstenaar zal zondag aanwe
zig zijn 
• Van 29 september tot 28 ok
tober stelt in het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel, de 
Tsjechische kunstenares Irma 
Dedicova tentoon Ze hangt een 
schrikwekkend beeld op van de 
wereld, veroorzaakt door een of 
andere afschuwelijke ecologi
sche katastrofe of door een glo
baal nucleair konflikt De half 
verwoeste en tot doolhoven 
ontaarde steden zijn leeg, elk 
spoor van leven ontbreekt in dit 
hallucinante werk 

maar weer stevig swingend vanaf 
de inzet «Monday thru' Fnday» en 
«Doing fine», een voorkant vol lied
jes van co-producer Terry Britten, 
die er met altijd in slaagt zelfde 
hoogten te houden Gelukkig 
schreef Cliff zelf nog eens een 
nummer, in de titelsong «Juvenile» 
gaat Cliff er als nooit tevoren kei
hard tegenaan Ook op ommekant 
blijft het werk van Bntten over
heersen, en een eerste fijn mo
ment krijgen we met «Fallin' in 
love», met weer eens de Cliff-van-
toen, ZIJ het nu met lichte reggae-
begeleiding Vierde nummer «Hot 
shot» wordt wellicht zijn volgende 
singel, een wat disco-getinte 
meestamper en toch helemaal in 
het Cliff Richardgeluid Het afslui
tende «We don't talk anymore» 
hoeft geen betoog meer daar het 
zowel in Albion als in de Nederlan
den als een pijl naar de top schoot 
Een fijn nummer van Alan Tarney, 
helemaal in de vertrouwde stijl, en 
zoals de meesten van ons wellicht 
hem verkiezen (EMI-IA-
062-07112) 

De Shadows: «string of 
hits» 

Zijn schaduwen blijven hem op de 
voet volgen, en het tema van de 
film «The deer hunter» was een 
welbekende zet om onverwacht 
ook maar eens de hitlijsten te be
stormen tussen het vele studio- en 
produktiewerk door Prompt volg
de hun nummer Cliffs singel op en 
scoorde op zijn beurt bij Hilver
sum 3 en bij ons Dit was natuurlijk 
een goede reden om zelf nog 
eens een resem hits op te nemen 
en voor de vele liefhebbers van in
strumentaal werk het schaarse 
aanbod wat aan te vullen Niet alle 
bewerkingen zijn zo geslaagd, en 
de twee afsluiters «You're the 
one » van Olivia uit «Grease» en 

ook Rafferty's «Baker street» mis
sen de sfeer en het specifieke van 
het onginele werk Maar hun ver
sie van bij voorbeeld Garfunkels 
«Bright eyes», het live-opgenomen 
«Don't cry for me, Argentina», Paul 
Simons overbekende «Bndge 
over troubled water» en 00k de 
bewerking van Rodrigo's gitaar-
koncerto «Aranjuez»-tweede be
weging» zijn juweeltjes Een mooie 
Shadow-plaat, en een aanrader 
(EMI-IA-062-07126) 
En voor liefhebbers EMI brengt 
de muziek van de Cliff & Sha-
dows-films over de penode van 
'62 tot '68 terug uit, en dus zullen 
de moeilijk te vinden «collectors 
items» zoals «The young ones», 
«Summer holidays», Alladin» en 
een vijftal andere voor iedereen te 
grabbel worden gegooid 

J.J. Cale: Nr. 5 
HIJ heeft niks met Lou Reed of 
John Cale te maken hij zingt wat 
ze over de Grote Plas «talking 
blues» heten, en van hem zal je 
wellicht nooit een elpee met hits 
vinden Bewust bijft hij bij de zoge
naamde «subtop», ZIJ die talent zat 
hebben maar om welke reden dan 
ook net met tot de wereldsterren 
(willen) horen Zachte bluesy gi
taar, een licht hese stem, vrij melo
dieuze zelfgepende songs, twaalf 
in aantal op deze Nummer 5 Vrij 
introverte teksten, autobiografisch 
voor het grootste deel, licht poë
tisch getint Er staat géén «After 
midnight» op, wel een bijna even 
kwaliteitsvolle woordspeling en 
ode aan «Lou-easy-Ann», een aan 
John Lee Hooker denkende «Let's 
go to Tahiti» en Latijns swingende 
opvolger «Katy kool lady», en de 
romantische afsluiter «Mona» die 
ongetwijfeld behoort tot het aller
beste wat J J Cale na 10 jaar en 5 
elpees schreef (op Ariola) 

Sergius 

h 
CLIFF RICHARD m 

„Spring!" 
een kindermusical 
met toekomst 
In de musical «Spring'» ontmoeten kinderen van nu en kin
deren van vroeger elkaar De kinderen van vroeger — het 
zijn er vier — zijn toevallig in een oude kist terechtgekomen 
en worden bedreigd door de suppoost van een museum die 
hen op sterk water wil zetten en een zonderlinge oude man 
die allerlei zaken uit de geschiedenis verzamelt 
Gelukkig is er een antieke pop, die samen met de groep ei
gentijdse kinderen besluit de kinderen naar huis te brengen 
Maar de woonplaatsen liggen ver uiteen en de situaties 
waarin de kinderen van vroeger leefden zijn heel verschil
lend 
Zo maakt de toeschouwer een reis door ti jd en ruimte mee 
Maar veel meer dan een historisch geheel is «Spring!» be
doeld als kfjk- en hoorspel over kind-ztjn, jong-ztjn 
«Het ts een vroli jk spel met zang en dans, waarin «Spring!» 
ook inderdaad springen betekent Maar voor wie wil kan het 
ook»vitaliteit» betekenen of je verplaatsen met sprongen, je 
los kunnen maken, vrij zijn 
«Spring!» is meer dan een musical voor (en door) kinderen, 
het IS ook zeer geschikt als «familiespektakel» Aldus Eva 
Bal, die de regie op voortreffeli jke wijze onder handen had 
De kinderen die meedoen zijn Gaetane, Sarah, Lieve, Lies-
ke Rooske, Nic, Serge, Marti jn, Bea, Saskia, Karen, Jean-
Marie, Peter, Pascal, Marian, Katrien, Silvio, Luciana, Vin
cent, Nico, Jan, Regine, Frank Hun familienaam speelt geen 
rol want het gaat om doodgewone kinderen Akteurs Jacob 
Beks, Raymond Bossaerts, Mia Grijp Muziek Chris Dries, 
Lieven Lauwers, Johan Van Den Beden Kostuums Andrei 
Ivaneanu 
De regie is van Eva Bal (onze foto) die met deze musical niet 
aan haar proefstuk is Zo trad ze deze zomer met «haar» 
meisjes en jongens reeds in Curasao (Antillen) op voor zes
duizend kinderen Met de musical, een nog met beoefend 
genre bij ons, is ze goed op weg een gevestigde naam te 
worden in onze kontreien 
Tot einde 1980 wordt «Spring!» in Vlaanderen voor het voet
licht gebracht Wie meer inlichtingen wenst richt zich tot-
Bestuur voor Jeugdvorming, Sainctelettesquare 13 te 1000 
Brussel (02-2193410) Het is de moeite waard' 
De musical wed gemaakt in opdracht van het ministerie van 
de Nederlandse Gemeenschap 

Max Havelaar 
Deze maand is het 120 jaar gele
den dat de inmiddels beroemd ge
worden roman «Max Havelaar» 
van Edward Douwes-Dekker alias 
Multatuli (Veel heb ik geleden) 
verscheen Onmiddellijk veroor
zaakte het boek heibel als aan
klacht van het Nederlandse kolo
nialisme Het werk klaagde met al
leen de uitbuiting door de Neder
landse bourgeoisie aan doch ook 
deze door de plaatselijke feodale 
heersers Bij wijze van spreken 
verdiende een Amsterdamse ma
kelaar meer aan een koffieboon 

dan een inlander aan een hele zaki 
Dit geeft een idee van dit naturalis
tische boek, feitelijk een autobio
grafie, die haar gelijke met heeft in 
onze 19e-eeuwse literatuur Als 
pamflet werd «Max Havelaar» het 
begin van de stnjd tegen het kolo
nialisme 
Pas een eeuw later kwam voor de 
verdrukte Javanen de bevrijding 
De opvolger van Soekarno, gene
raal Soeharto, heeft zich inmiddels 
zelf als een dwingeland ontpopt 
Een Indonesische Max Havelaar 
zou welkom zijn 
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• Het Belgisch klubvoetbal 
heeft weinig roem geoogst in de 
heenwedstrijden van de eerste 
ronde om de Europacups. Stan
dard won zonder glans tegen de 
Ierse amateurs van Glenovan. 
FC Dundee, ook al geen top-
klub, hield Anderlecht op 0 — 0 
vast. Een op het eerste gezicht 
«behoorlijke» uitslag, maar de 
Brusselaars streden het groot
ste gedeelte van de tijd met de 
rug tegen de muur. 
Beerschot geraakte in eigen 
stadion niet verder dan 0 — 0 te
gen de Joegoslavische beker
winnaar Rijeka. De wedstrijd 
kwam rechtstreeks op het tele
visiescherm. Een ontgooche
lend spektakel dat zelfs raszui-
vere Beerschotsupporters als 
Nic Van Bruggen moet be
droefd hebben. Beveren ten 
slotte zag zijn overlevenngs-
kansen zwaar gehypotekeerd 
worden in het Zwitser Geneve. 
Servette, een klub die veel aan-
valskracht kan en durft aanwen
den, zette de Belgische lands
kampioen alvast 3— 1 achter. 
Erger dan het resultaat is even
wel dat er bij Beveren mentale 
storingen optreden. De voor
heen zo eendrachtige spelers
kern zou niet langer een homo
geen blok zijn. De gedragingen 
en gedachten van Wim Hofkens 
en Bert Cluytens zouden daar
aan niet vreemd zijn_ Wil Beve-
rens schitterend seizoen 78-79 
een verlengstuk krijgen dan 

dient aan die innerlijke ver
deeldheid dringend verholpen 
te worden. 

# Zoals wij vorige week al lie
ten doorschemeren heeft de 
Nederlander Cor Brom het trai
nerschap bij Thor Waterschei 
overgenomen van de Oostenrij
ker Pinter Nieuwe borstels ve
gen schoon. Illustratief daar
voor was de verslaggeving in 
-Het Belang van Limburg» over 
de eerste training. Wij citeren: 
-Ze (de toeschouwers) kregen 
een aantal interessante en origi
nele oefeningen te zien, die 
vooral ook de spelers in een uit
muntende stemming brachten. 
Broms werkwijze straalt tege
lijk veel rust en vertrouwen uit 
Gemoedelijkheid en autoriteit 
schijnen bij hem geen onver
enigbare begrippen te zijn. Zo
wel de titulariskern als de sup-
portersklub hebben positief op 
de komst van de Nederlander 
gereageerd > Enzovoort. Alles 
was goed gepland Een gemak
kelijke thuiswedstrijd tegen 
Berchem om Broms intrede 
echt feestelijk te maken. Maar 
tot in de 85ste minuut van die 
gemakkelijke thuismatch stond 
Thor 0—1 achter. Het werd uit
eindelijk 1 — 1. Nog geen Thoro-
verwinning dus. Cor Brom ten 
spijt Die overwinningen zullen 
er uiteindelijk toch wel komen. 
Maar net als vorig seizoen zul
len ze op de groene rechthoek 
door de spelers behaald wor
den. 

• De (voetbal)arbitrage was in 
het voorbije weekend weer on
derhevig aan de felste kritiek. 
Bij Antwerp —Lokeren stelden 
de gastheren dat het enige 
doelpunt van de partij na bui
tenspel van Larsen tot stand 
kwam. De televisiebeelden 

KBVB en Jef Jurion: 

zakelijk vergelijk 
Het n ieuws v ie l aanvanke l i j k 
he lemaal t ussen de p loo ien . 
Het U i t voe rend Komi tee van 
de K B V B bes l i s te dat Jef J u 
r ion opn ieuw «gekwa l i f i 
ceerd» we rd . Een nadere ver
k lar ing bleef ach te rwege. In 
rad io - in te rv iews we rd ook 
aard ig rond het pot je ge
draa id . N o c h Je f Ju r i on , noch 
b o n d s v o o r z i t t e r W o u t e r s , 
noch mees te r Beve rnage b le
ken bere id de ach te rg ronden 
van het «geval» kenbaar te 
maken. 
De bezwarende feiten, die uitein-
dslij.k leidden tot de levenslange 
schorsing van bondslid Junon 
(was hij trainer, manager of dood
gewoon makelaar'?) nog even op 
een rijtje 

Een o o m van de K B V B 

In mei 76 verkeerde La Louviére 
in degradatiegevaar Jurion was er 
trainer Een van de beslissende 
wedstrijden zette La Louvière te
genover Berchem Junon bena
derde keeper Goossens van de 
Antwerpse klub Deze zou «mede
werking» verlenen en in ruil enige 
financiële kompensatie mogen 
verwachten Die kompensatie zou 
door de oom van de betrokken 
doelman ten burele van Jef Jurion 

worden afgehaald Zo gebeurde 
Helaas echter, die oom van de 
keeper bleek een afgevaardigde 
van de voetbalbond te zijn Zodat 
het bewijs van omkoperij onom-
stootbaar was geleverd Junon 
werd binnen de kortste keren le
venslang geschorst Jef zou ech
ter met Jurion heten, indien hij zich 
zomaar bij de feiten neerlegde Via 
de burgerlijke rechtbank ging hij 
op zoek naar eerherstel Jef kloeg 
(terecht) de wijze van rechtsbede
ling binnen de schoot van de 
KBVB aan, alsmede de strafmaat 
(levenslange schorsing kwam vol
gens hem neer op regelrechte 
broodroof) Jef beweerde dat de 
bond in deze zijn bevoegdheid 
was te buiten gegaan In de om
koopzaak was hij namelijk «hande
lend» opgetreden Hij had de over
treding mogen vaststellen, maar 
ging in feite veel verder Hij gaf 
mede aanleiding door een door 
haar aangewezen man voor de 
oom van de speler te laten door
gaan 

Ook de strafmaat werd door Ju
non aangevochten Hij eiste we
gens broodroof 20 000 000 f r 
schadevergoeding De bond was 
met deze gang van zaken uiter
aard niet gelukkig In een tijd waar
in de uitvoerende machten almaar 
begenger naar de autonoom oper-

brachten deze keer geen af
doende bewijs Temeer daar de 
Deense aanvaller van Lokeren 
een paar stapjes terugzette al
vorens de bal in zijn richting 
werd gespeeld en hij aldus 
voorafgaandelijk buitenspel 
kan hebben gestaan. Hoe dan 
ook een twijfelgeval waarin wij 
het voordeel aan de scheids
rechter willen laten. Wie de bui-
tenspelval hanteert moet nu 
eenmaal bereid zijn de bluts 
met de buil te nemen. 

In de Luikse derby, waarvan wij 
ooggetuige waren, ging het er 
bij wijlen zo hard aan toe — 
vooral in de aanvangsfaze — 
dat het spel meer stil lag dan 
wat anders. Scheidsrechter 
Schoeters zweette dan ook wa
ter en bloed. Achter alles bleek 
dat hij de enige was die er zijn 
kalmte niet bij verloor. In die 
partij speelde staartploeg Luik 
even sterk ais titelkandidaat 
Standard. Het was zondag
avond weer duidelijk: dit land 
bezit momenteel geen over
heersend klubteam. Grijze mid
delmatigheid alom. 

• Na de basketbalkompetitie 
herbegon nu ook het handbal
kampioenschap. Met alvast 
twee verrassende uitslagen: ne
derlagen van kampioen Meche-
len (bij bekerhouder Avanti) en 
van vice-kampioen Neerpelt (in 
de derby met I. Hasselt). De 
handbalkompetitie, tot voor en
kele jaren de toevlucht voor 
Waalse sportjournalisten, 
dreigt nu op zijn beurt een vol
komen Vlaamse aangelegen
heid te worden. Alleen Flemalle 
kan nog voor enig tegengewicht 
zorgen. Maar intussen zijn ze
ven van de twaalf eerste klas-
sers uit Vlaanderen afkomstig. 
Voor een viertal jaren lagen de 
verhoudingen helemaal anders. 

• Bernard Hinault, die vorig 
jaar in extremis in een bewogen 
Ronde van Lobmardije de Su
per Prestige-trofee verloor aan 
Francesco Moser, wil dit jaar 
absoluut zijn slag thuishalen. In 
de Landenprijs reed hij uiter
aard sterk tegen de tijd. Hij won 
en liep ver uit in de rangschik
king om bedoelde trofee. Hi
nault moet nu In de Herftprijs en 
de Ronde van Lombardije 
standhouden tegen Beppe Sar-
roni. 

erende sportbonden lonkten, kon 
men soortgelijke juridische twis
ten missen als de pest In een eer
ste uitspraak stelde de rechtbank 
dat Jurions klachten ontvankelijk 
waren maar ongegrond Die ont-
vankelijkverklaring stemde de 
voetbalbonden alvast ongerust 
Temeer daar Jurion in beroep 
ging Het staat buiten twijfel dat de 
betrokken partijen sinds die uit
spraak voorzichtig toenadering 
zochten Uit wederzijds eigenbe
lang De bond wil ongetwijfeld 
geen voorgaanden Hij is daarvoor 
te zeer op zijn eigengereide zelf
standigheid gesteld Bovendien 
had de bond ervaren dat Jurion 
toch met kon «uitgeschakeld» wor
den Gans de straftijd door (en dat 
is toch al meer dan drie jaar) bleef 
Jurion rustig verder als manager 
of makelaar opereren Hij hielp 
meer dan een transfer realizeren 
De bond kon er met omheen Ju
non bleef erg populair in de voet
balmiddens De volkse aard en 
spontane openhartigheid blijven 
de briljante spelmaker van des
tijds een ongewone sympatie op
leveren HIJ heeft daar altijd dank
baar gebruik van gemaakt Jefs 
schorsing bleef dus gewoon «teo-
retisch» Toch was ook Jurion 
maar al te blij met het streven naar 
een vergelijk Hij wilde zich op
nieuw in de openbaarheid kunnen 
bewegen Omwille van de omstan
digheden was hij immers verplicht 
in de schaduw te opereren 

De redenen die door de bond 
worden opgegeven om de huidige 
opheffing van de straf te verkla
ren, klinken dan ook eerder lach
wekkend De bond heeft het over 
gewoonterecht waarbij een speler 
na dne jaar schorsing strafver-
zachting kan pleiten Junon 
spreekt over een oplossing van 
het gezond verstand waarmee 
beide partijen gebaat zijn (en 
waarmee hoog oplopende proce
durekosten gespaard worden) en 
waarmee wederzijds gezichtsver
lies vermeden wordt 
Het klinkt allemaal mooi Maar wij 
blijven ervan overtuigd dat de 
voetbalbond maar al te blij is met 
het gevonden vergelijk Hij wordt 
door het gerecht met in het onge
lijk gesteld Insiders beweren dat 
de uiteindelijke uitspraak een dub
beltje op zijn kant bleef Boven
dien blijft de bond ook gespaard 
van de door Junon destijds be
loofde onthullingen over vroegere 
onregelmatigheden Want wie ge
looft er nu nog dat Jurion de enige 
was die ooit zijn toevlucht zocht in 
ongeoorloofde praktijken"? 
Ongelukkig zal meester Beverna
ge zijn Na de nederlaag in de 
zaak- Vermeersch moet hij ander
maal zijn toevlucht nemen tot een 
vergelijk Omwille van de belangen 
van de klient Zo heet dat 
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Bussen naar Komen 
Wie nog geen plaatsje op zijn af
delingsbus voor Komen kon be
machtigen heeft nog twee volle 
dagen om dat te doen. Maar het 
moet dan ook dringend gebeu
ren. Waar het vervoer nog niet 
georganizeerd werd grijpe men 
als de bliksem de telefoon om 
nog zeer dringend het nodige te 
doen! Tot zaterdag! 

Prov, Antwerpen 
Borgerhout 
Naar Komen met de autobus (200 fr 
per persoon) Een plaats kan bespro
ken worden op volgende adressen 
bij M Codde, tel 368465 tussen 10 
en 16 u , F Cnck, tel 278211 na 17 u.; 
A Brat tel. 46.0279 

Ekeren 
Naar Komen samen met de afdeling 
Stabroek Dnngend kontakt opnemen 
met Fernand Engelbeen, Oude Ert-
brandstraat 12 te Stabroek. Tel 
644663 (200 fr. per persoon). 

Zwljndrecht-
Burcht 
De bus naar Komen vertrekt om 11 u. 
aan het Vlaams Huis, Polderstraat 15 
Om 11 u 30 aan de kerk te Burcht 
(160 fr per persoon) 

Schilde 
Aan het dienstencentrum van Schilde, 
Schoolstraat vertrekt om 12 u 30 
een bus naar Komen Inlichtingen bij 
Guido Van Heesvelde, tel 
031-588739 en bi| Hugo Pas, tel 
031-832072 

Prov. Brabant 
Brussel 
Een bus van VUJO-Brussel, vertrekt 
om 12 u aan de KVS, Arduinkaai te 
Brussel 

Kanton Asse 
De bus voor Komen neemt betogers 
op op volgende plaatsen 11 u Breu-
gelhof te Opwijk, 11 u 10 Markt te 
Merchtem, 11 u 20 Kerk van Mollem, 
11 u 30Makrtplein van Asse, 11 u 40 
Uilenspiegel te St-Kat-Lombeek, 
11 u 50 Kerk te Teralfene, 12 u café 
Pajottenland te Liedekerke 
Voor meer inlichtingen Staf Kiese-
koms, Muilemstraat 314 te Liedeker
ke, tel 053-666584 en R Van der 
Cruyce, Stweg op Edingen 44 A te 
Asse, tel 02-4529255 

Kanton Lennik 
Alle inlichtingen in het Vlaams-Sociaal 
Centrum, tel 53201.72 bij Fons Van 
den Bossche 

Kanton Meise 
Opstapplaatsen zijn voorzien te Ka-
pelle-op-den-Bos om 11 u aan het 
Kerkplein, Gnmbergen om 11 u 15 
aan station (NMBS), Wolvertem om 
11 u 30 op het gemeenteplein, Meise 

om 11 u 45 op het kerkplein; Wem
mei om 12 u op het kerkplein (St-Ser-
vaas) Meer inlichtingen bij Kaat Pee-
ters, Mechelseweg 62, tel 
015-71 4222, Kapelle-op-den-Bos, St -
Rummens, Beigemsestwg 146, te 
Gnmbergen, tel. 26931 60, H. Corne
lls, 0 -L -V rouwweg 1 te Meise-Wol-
vertem, tel. 2692570, Jos Goyvaerts, 
Merchtemsestwg 36 te Wemmei, tel. 
4784205 

Kanton Vilvoorde 
Een bus voor Komen vertrekt om 
12 u te Hofstade en om 12 u. 30 op 
het Heldenplein te Vilvoorde Meer in
lichtingen bij Hugo Casteels, Pont
straat 34 te Hofstade, tel 
015-610057 

Zaventem 
Om 11 u. vertrekt op de markt van 
Zaventem een bus naar Komen. 
Meer inlichtingen bij Jo Vermeir, Rij-
melgem 2, St-Stevens-Woluwe, tel 
02-720.1287 

Leuven 
Een bus van V U en VUJO vertrekt 
om 12 u op het Ladeuzeplein om 
12 u (200 f r per persoon) Meer in
lichtingen bij Dirk Geussens, Leuven-
sebaan 107 te 3070 Kortenberg, tel. 
02-7596040 

Kesterbeek 
VU-Kesterbeek bust naar Komen, 
wie in deze zuidelijke hoek van Brus
sel meewil stapt op te Lot, aan de kerk 
om 11 u 30, Beersel, aan de kerk om 
11 u 40, Alsemberg, Windenckxplein 

om 11 u 50, Dworp, kerkplein om 
12 u , Huizingen, Kerk om 12 u 10. 
100 f r per persoon Voor meer inlich
tingen P Manen, Alsembergsestwg 
144 te Dworp, tel 3562739 

Oost-Vlaanderen 
Lede 
Vertrek om 12 u 45 stipt op het dorp 
in Lede, 12 u 50 Impe kerk, 12 u 55 
Wanzele «Gevang», 1300u Smetle-
de dorp, 13u 10 Oordegem dorp 
Voor wie met de auto gaat. verzame
len om 14 u 30 in Wervik 
Voor de autobus inschnjven bij Jules 
De Backer, Gentsesteenweg 179, 
Oordegem, 9260 Oordegem, tel 
091 -69 62 70, Jules Hendenckx, Pape-
gem 9/2, 9262 Lede, tel 053-700730, 
Jef Haustraete, Gentsesteenweg 16, 
Oordegem, tel 091-690567, Gilbert 
Melkenbeek, Serskampstraat 31, 
9261 Smetlede, tel 091-693992, Ro
ger Quintijn, Nieuwstraat 19, 9310 
Lede, tel 053-77 8032, Hubert Mer-
tens, Ovenmpestr 169,9310 Lede, tel 
053-7770.40, Jan Galle, Wichel-
sestwg 145, tel 053-219598, Toon 
Martens, Br de Saedeleerstr 65, 
9310 Lede, tel 053-776401, Rudy 
Delclef, «Zanzibar», Dorp, 9410 Erpe, 
tel 053-772508 Prijs 150fr 

Melle 
De bus naar Komen vertrekt om 
12 u. 45 in Melle-centrum 125 fr per 
persoon. Meer inlichtingen bij de heer 
Covent, Brusselsestwg 445 te Melle, 
tel 091-522200 

St.-Amandsberg 
Om 13 u vertrekt de bus aan het ge
meentehuis van Oostakker en om 
13 u 15 aan het gemeentehuis van St -
Amandsberg 100 fr per persoon. 
Meer inlichtingen Grondwetlaan 95 
te 9110 St-Amandsberg. 

Ninove 
Bus vertrekt om 12 u. 15 op de 
Graanmarkt te Ninove Inschnjven bij 
initiatiefnemers Renaat Raes, Op-
hemstraat 46, tel 500493, Georgette 
De Kegel, Aardeweg 36, Outer, tel 
334347 

West-Vlaanderen 
Wakken 
Praktische regeling met auto's naar 
Izegem, vandaar mee met de bus van 
de afdeling Izegem naar de afgespro
ken plaats Vertrek van de auto's op 
de markt in Wakken rond 13 u , terug 
rond 18 u 30 Vandaag (donderdag) 
nog naam opgeven bij André Desmet, 
Markegemstraat 70, 8788 Wakken 
Ook voor Dentergem, Markegem en 
Oeselgem 

Oostende, Veurne, 
Diksmuide 
Petit-Pans, Oostende, 12u. 30, Arr. 
sekret Nieuwp, Steenweg 356, 
12 u. 45, over Spalaan naar Tourma-
let Gistel, 13 00 u., café De Engel, Ich-
tegem, 13 u 15 Men kan het aantal 
deelnemers telefonisch bekendma
ken aan Omer Huyghebaert, tel 
059-300268 - of aan F Dedeyn, Tor-
houtse Stwg 117 te Oostende De 

tweede bus (VU) rijdt langs gemeen
tehuis Oostduinkerke, 12 u 30, Veur
ne, markt 12 u 50, Alvenngem dorp 
(P Vanhauwe), 13 u 10, Diksmuide, 
Vlaams Huis, 13 u 30 Inschrijven bij 
Luk Vanmassenhoven, tel. 
058-51.33.23. Prijs per deelnemer-
(ster):150fr. 

Izegem 
Samenkomst om 13 u 30 aan het 
Vlaams Huis OD de Grote Markt In
schrijven (120 fr) daar of bij de be
stuursleden 

Brugge, Torhout 
Om 13 u. vertrekt een bus op het 
kruispunt Vijven, Kapelle, Damme 
(aan «het Paard») Om 13 u. 15 op de 
Vismarkt te Brugge, om 13 u 40 aan 
het stadhuis te Torhout Pnjs per per
soon 130 fr Alle inlichtingen op vol
gende adressen Damme, Moerkerke, 
Sijsele, L Reckelbus, Stationsstr. 139 
te Sijsele, tel 35 44 63, J Millecam, Bit-
tremieuxlaan 39 te Sijsele, tel. 
3511 32 - St-Kruis, Van Vlaenderen 
B, Moerkerke stw 481. tel 35 21 92. -
Assebroek, L Debruyne, St-Katari-
nastr 10, tel 358437 - St-Andries, A 
Decoster, Van Leeg tot Zand 6, tel. 
315631 - Oedelem, Beernem, St-Jo-
ris, M R Werrebrouck, Bruggestr 
136a, tel 354330 - Loppem, Zedel-
gem, Veldegem, K Laevens, Rijselstr. 
130, Loppem, tel 822742 - Brugge 1, 
Vlaams Huis, «Breydelhof», Suveestr. 
2, Brugge, tel 335067; H Debondt 
Peperstr 69, 8000 Brugge, tel 
331229 

Het VU-streekblad 
van de maand 
De VU-afdeling Bevel-Kessel-Nij len geeft een eigen t i jdschri f t uit 
dat wij deze maand even in de kijker wil len plaatsen. Daar zijn goe
de redenen voor 
— Een puik verzorgde uitgave (16 biz.), ri jkeli jk met foto's en teke
ningen geïllustreerd. 
— Een grote verscheidenheid van artikels met een sterke nadruk 
op het werk van de VU-mandatarissen in de Nijlense gemeenteraad. 
— Een verzorgde taal. 
— Een «peperbus—rubriek met gekruide speldeprikjes over plaat
selijke toestanden. 
— Het blad volgt tevens het plaatselijke niet-politieke gebeuren op 
de voet: gelukwensen bij huweli jksjubilea, een feestvierende turn-
kring, een chiromanifestatie... 
— De deelgemeenten worden niet vergeten In een agenda staan 
heelwat manifestaties afgedrukt en m de rubriek «In het kort» leest 
men zelfs parlementaire vragen en antwoorden die betrekking heb
ben op de eigen streek en gemeente 
«Nieuw Nijlen» is ons inziens een voorbeeld van een goed VU-
streekblad, dat de plaatselijke aktualiteit, zowel polit ieke als so-
ciaal-kulturele, op de voet vo lg t 
De «WIJ»-redaktie zet dan ook graag deze week de «Nieuw Nijlen»-
kollega's in de bloemen 
(«Nieuw Ni|len»,verantw. uitg : L Van Dessel, Zandvekenvelden 8 te 
Nijlen en J. Van Assche (Bevel), J Van Weert (Kessel), W Caetho-
ven, eindredaktie) 
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Gentse gemeenteraad boordevol animatie 

Verdwijnt Texaco uit Gent? 
GENT — Bij de aanvang van de ge
meenteraad van 17 september II., die 
af en toe gekruid werd met enkele 
vinnige diskussies, werd officieel het 
ontslag bekendgemaakt van ons VU-
gemeenteraadslid Kris Versyck. De 
raad ging dan over tot de aanstell ing 
van Willy Storms tot nieuw VU-ge-
meenteraadslid. 

Wil ly Storms, licentiaat in de be
stuurswetenschappen en werkzaam 
op de studiedienst van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen, was ex-
schepen van Onderwi js en Kuituur in 
de vroegere gemeente Mariakerke. 
Het li jdt geen enkele twijfel dat Wil ly 
Storms in de diverse kommissies en 
In de raad een konstruktief steentje 
zal bi jdragen in de behandeling van 
onderwijs- en sociale problemen. We 
heten hem van harte welkom in de 
Gentse gemeenteraad. 

Na deze wisseling begon de raad met 
de behandeling van 92 agendapun
ten. Vooral een aantal VU-tussen-
komsten brachten wat sfeer in de 
raad. 

P u b l i e k e t o i l e t t e n ? 

Aimé Verpaele had vragen met betrek
king tot de uitbouw van de sanitaire In
stallatie in restaurant «De Raadskel-
der» dat gevestigd is onder het Belfort. 
Verpaele vond dat de toiletten niet en
kel toegankelijk dienden te zijn voor de 
verbruikers van de raadskelder, maar 
ook voor het publiek. Deze niet-open-
bare toiletten kosten de Gentse ge
meenschap immers 9,5 miljoen frank. 
Verpaele bepleitte tevens de uitbrei
ding van het aantal openbare toiletten, 
waarbij zeker en vast de dames met 
mogen vergeten worden. Schepen 
Monsaert begreep niet erg goed deze 
tussenkomst. Hij vond het niet zo erg 
dat mensen eerst een pilsje dienen te 
konsumeren vooraleer zij naar het toi
let kunnen... 

W e g e n d e p o t s 

Guido Deroo stelde vragen over de . 
uitbouw van een centraal wegendepot 
te St.-Amandsberg. Hij stelde voor dat 
er een studie zou gemaakt worden 
over de algemene inplanting van we
gendepots in Groot-Gent. Een onoor
deelkundige en niet-rationele manier 
van inplanting dient zeker vermeden te 
worden, aldus Deroo. 

S t a n d a a r d i z a t i e 

Raadslid Deroo stelde eveneens vra
gen over de aankoop van materiaal 
voor de diverse stedelijke onderwijsin
stellingen. Deroo verweet de schepen 
van Onderwijs bepaalde aankopen 
«onderhuids» door te drukken. Voor 
een bepaalde school werden twee 
schrijfmachines aangekocht met een 
verschillende prijs. Deroo stelde voor 
een aankooppolitiek te voeren met ge-
standaardizeerd materieel. Schepen 
Van Eeckhout repliceerde heftig en 
gaf de raad te verstaan dat hij op de 
voorstellen van Deroo met wou ingaan. 
Een standaardizatie is op dit vlak met 
noodzakelijk, aldus van Eeckhout, die 
vond dat het onderwijs vooreerst een 
kreatieve bedoening moest zijn 

T e x a c o 
Senator Van Ooteghem hield een tus
senkomst met betrekking tot het ver
wezenlijken van een nieuwe haven
kom met kaaimuren langs de rechter
oever van het zeekanaal Gent-Terneu-
zen HIJ vroeg dat de raad de voorge
stelde princiepsbeslissing zou verda
gen, te meer daar zich een nieuw feit 
heeft voorgedaan. Van Ooteghem, die 
zeker met gekant is tegen het inplan
ten van nieuwe bedrijven in de kanaal
zone, las een brief van minister van 
Ekonomische Zaken Claes voor waar
in deze waarschuwde dat het bedrijf 
Texaco, dat een deel van zijn onge
bruikte industrieterreinen moet prijs
geven, wel eens totaal zou kunnen slui
ten indien de stad de geplande ontei
gening te algemenen nutte zou uitvoe
ren. In elk geval, aldus Van Ooteghem, 
zal het research-centrum van dit be
drijf verdwijnen en misschien niet 
meer heropgebouwd worden. Er is bij 
de werknemers een reële vrees voor 
ontslag aanwezig. Van Ooteghem 
hield dan ook een pleidooi om geen 
overhaaste beslissing te nemen. «We 
hebben geen RBP-Gent nodig", zei 
Van Ooteghem. Hij bepleitte het op 
gang brengen van een gesprek tussen 
Texaco, de minister van Ekonomische 
Zaken en het stadsbestuur. 
Wijnakker (PVV) meende dat het 
openbaar maken van vertrouwelijke 
korrespondentie tussen de minister en 
de burgemeester zeer gevaarlijk en 
ongepast was. CVP-fraktieleider Van 
Herreweghe vond dit ook. Dit lokte 
een scherpe reaktie uit van Van Oo
teghem die zei dat werknemers het 
recht hebben te weten wat er met hun 
bedrijf in de toekomst zal gebeuren. 
Burgemeester De Paepe suste zijn 
raadsleden vanuit zijn God-de-Vader-
positie met de gedachte dat het 
onteigemngsbesluit nog altijd kon inge
trokken worden. 

De verdaging van het punt werd niet 
doorgevoerd, ook al moesten heel wat 
raadsleden toegeven dat zij het dos
sier en de eventuele gevolgen van een 
beslissing onvoldoende kenden. 

V U - m o t i e v e r d a a g d ! 

Na deze vinnige diskussies ging het in 
snel tempo naar de interpellaties. Daar
van onthouden wij vooral het verda
gen van de motie, voorgesteld door 
VU-senator Van Ooteghem. 
In deze motie wordt de minister van 
Verkeerswezen en de Raad van Be
heer van de NMBS verzocht de nodi
ge maatregelen te nemen om een afta
keling van het openbaar vervoer in het 
Gentse te verhinderen. Dit houdt in dat 
de stations op het grondgebied van de 
s tad , namelijk Muide, Oostakker, 
St.-Amandsberg-West en Wondelgem 
dienen behouden te worden ten voor
dele van heel wat reizigers tot wan
neer een sluitend verkeersstruktuur-
plan wordt goedgekeurd. 
De motie van Van Ooteghem werd ge
ïnspireerd door een protestnota van 
het ACOD, sektie Spoor. Canipel 
(BSP) vond het eigenaardig dat Van 
Ooteghem een ACOD-geinspireerde 
motie, waar de BSP uiteraard achter 
staat, in de raad naar voor bracht. Op 
de BSP-banken was men daarover 
nogal kregelig. Wijnakker (PVV) stelde 
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Beverstroot 24-26 
Tel 054/33105 
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KINDERARTIKELEN plooi- en w.Tudelw.igens • bedjes en wieyen -
stoelen en looprekken - schommels - komerversieringen - «aslofels 

en wnskiissens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij • rmtcrnitrustingeii - ping-
pongt.ifels • badkleding en alle loebehoorlen - rol en ijsschaatsen -

kampingarlikelen - l i irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen • 
elekir treinen der beste merken • a i i to j - go-carts - traktoren - jjop-
pen - poppenwagens en -wiegjes • b reien - lessenaars - borden -
fietsjes • alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken • school

tassen • borden - tuinmeubelen - tuinscliommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

een amendement voor waarin het 
NMBS-plan onafwendbaar wordt ge
noemd in het kader van de sanenng 
van de staatsfinancien. De CVP meen
de de motie met te moeten steunen. 
Het heette dat de motie te vaag, géim-
provizeerd en te negatief was. Boven
dien dient dit plan vooral in het parle
ment behandeld te worden. Van Oo
teghem drong nog aan, deed een op
roep opdat alle Gentse parlementairen 
in Brussel dit probleem aan de orde 
zouden stellen, maar moest uiteindelijk 
vaststellen dat de geamendeerde mo
tie op het verzet van de CVP-BSP-
meerderheid, die zich voor verdaging 
uitsprak, stuitte. 

Mark Symoens 

OOST-VUUNDEREN 
nimmu 

O K T O B E R 
2 S T . - A M A N D S B E R G : VU-ba l o m 20 u. 30 in zaal «Admiraal , 

D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 228, te Des te lbe rgen . O r k e s t : 
«The Sal vators» I nkom: 1 0 0 f r . in v o o r v e r k o o p . 
Kassa 1 2 0 f r . 

6 N I N O V E : 11e V laams dans fees t in zaal Roxy vanaf 
21 u. 30 O r k e s t Wal t ra . 

13 L E D E : Jaar l i jks VU-ba l o m 20 u. 30 in zaal «Club», Rosse l -
s t r a a t O r k e s t : A n d r é Baert . O p t r e d e n van het Brusse ls 
Ke t je ( H e r m a n Dae lman) en een d iamon tage ove r het vee l 
b e s p r o k e n kastee l van M e s e n . Inschr i jven bij bes tuurs le 
den . 

14 I D E G E M : Ko te le t ten fes t i j n in zaal «Die Crone» , D o r p . V a n 
11 u. 30 to t 1 9 u . 30. Pr i js. 1 2 0 f r . 

Dank je wel, Kris! 

Het a fsche id van Kr i s Ve r 
s y c k als G e n t s V U - g e m e e n -
teraads l id is v o o r m e n s e n d ie 
h e m k e n n e n niet als e e n d o n 
de rs lag uit he lde re heme l ge 
val len. 
D e z e sympa t l eke , ha rde e n 
sti l le w e r k e r w e r d in jun i II. t o t 
voo rz i t t e r b e n o e m d van he t 
V e r b o n d van Neu t ra le 
Mutua l i te i ten t e Gen t , In op 
vo lg ing van z i jn b e t r e u r d e 
v r i end Wi l l y L e f e b v r e d ie vr i j 
p lo ts van o n s a f sche id nam. 
Kr is hee f t d ie z w a r e taak o p 
z ich g e n o m e n w a a r d o o r hij 

z i ch g e n o o d z a a k t voe lde o m 
wi l le van he t hele w e r k d i t po 
l i t ieke mandaa t o p t e z e g g e n . 
W i e Kr i s ken t als mandatar is , 
sek re ta r i s van z i e k e n f o n d s 
Flandria, nachte l i jk p lakker e n 
schi lder , ko lpor teur , leraar o f 
mi l i tant is e r van o v e r t u i g d da t 
hij e r z ich zoa ls alt i jd ha rd zal 
v o o r inze t ten . 

H e t pas t hier K r i s te b e d a n 
k e n v o o r zi jn ja ren lange o n 
v e r d r o t e n VU- inze t . W a t w i j 
in h e m b l i j vend b e w o n d e r e n 
is z i jn onbaa tzuch t i ge Inzet 
v o o r d e m e n s d ie g e k o n f r o n -
t e e r d w o r d t m e t k le ine e n 
g r o t e soc ia le moe i l i j kheden. 
V o o r Kr is , d ie z ich geïnspi 
r e e r d w e e t d o o r he t kr iste l i jk 
l evensmode l , s taat d e k le ine 
m a n van d e s t raa t cent raa l . In 
d e behande l ing van zi jn re 
p ress iedoss ie rs v i nden w i j in 
h e m e e n n o g s t e e d s vu r i ge 
amnes t i e - voo rs tande r t e rug . 
He t l i jdt g e e n tw i j fe l da t w e 
d e z e g raag gez iene en ha rd 
w e r k e n d e f iguur n o g ve le ja
ren In o n z e V laams-nat iona
l is t ische m i d d e n s zul len on t 
m o e t e n . 

Kr is , w e w e n s e n je van ha r te 
vee l s u k s e s toe me t je voo r 
z i t te rschap . En v o o r al les: be
d a n k t ! 

M.S. 

«Van baby tot schoolkind» 
Het Vrouwencentrum - Vormingscen
trum Lod. Dosfel organizeert in okto
ber een kursus over kinderzorg «Ont
wikkeling van baby tot schoolkind». 
Deze kursus is gegoeid uit onze vorige 
kursus «Kinderhygiëne», die is doorge
gaan, einde april. Bij gebrek aan tijd en 
door de zeer ruime belangstelling om
trent dit onderwerp, is men er toen niet 
toe gekomen het hele geplande pro
gramma af te werken. 
Meer inlichtingen bij: Vrouwencen
trum - Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel vzw, Casinostraat 20 te 2700 
Sint-Niklaas, of be\ op nummer 031-
77.14.00 indien u nog verdere informa
tie wenst 
P r o g r a m m a 

De kursus zal lopen over 4 dinsdag
avonden, telkens van 20 tot 22 u. Hij 

Uitslag tombola 
vu-Lede 
Uitslag trekking tombola, verbonden 
aan de verkoop van de steunkaarten 
t.v V de bevlaggingsaktte (orgamzatie: 
vu-Lede). 
Winnende nummers 
3719 1991 2734 3980 8741 7831 6543 
7132 2114 3567 8371 1218 5629 5477 
7751 4926 8907 3591 8900 7052 1702 
2009 2451 4215 6509 3487 4836 1902 
5443 6607 3805 5114 6908 6717 7103 
3448 8713 5649 3731 4965 3199 
Prijzen af te halen voor 13 oktober 
1979 in drukkerij «Het Reklaamblad», 
Nieuwstraat 125, 9310 Lede Tel 
053-2137 87 

zal doorgaan in het zaaltje van «De 
Pluim», Moleken, Driegaaienstraat 2, 
Sint-Niklaas op: 2, 9,16 en 23 oktober. 
Deelname in de onkosten: 200 fr. 
W a t k o m t er zeke r aan b o d ? 

• Specifieke problemen omtrent de 
ontwikkeling van baby tot school
kind. 

• Symptomen van veel voorkomen
de kinderziekten. 

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

Pater Daensprijs 
in 1980 
Het Priester Daensfonds schrijft om 
de drie jaar een prijs uit voor een niet-
gepubliceerd werk over het Daensis-
me, Daensistische figuren, en het ver
band met andere sociale stromingen in 
Vlaanderen. 
In 1980 zal, op 15 juni, opnieuw een 
prijs van 30.000 fr. worden toegekend. 
Een onafhankelijke jury onderzoekt de 
ingezonden stukken. 
De manuskripten dienen in twee ek-
semplaren vóór 1 januari e.k inge
stuurd te worden met vermelding 
«Priester-Daensprijs 80» op het adres: 
Priester Daensfonds, Sekretariaat: 
Oude Mechelsebaan 633 te 3240 
Langdorp-Aarschot Tel. 013-77.24.49 
waar ook alle bijkomende inlichtingen 
kunnen bekomen worden. 

VU-feest in 
arr. Dendermonde 
Het jaarlijks VU-feest van het arr. Den
dermonde gaat door op 5 oktober in 
zaal Ikaros te Oudegem. 
Het is toegankelijk voor alle leden en 
sympatizanten. Het zal een eerste ken
nismaking zijn met de vernieuwde VU-
partijtop (voorzitter Anciaux, de onder
voorzitters Gabnèls en Maton) en se
nator M. Coppieters. Tevens is een hul
diging voorzien van de gewezen arr-
voorzitter Rik Smekens. 
Het eetmaal dat bij deze gelegenheid 
aangeboden wordt bestaat uit paling 
of koude schotel, aperitief, koffie en 
gebak. Tijdens het eetmaal orgelmu
ziek door de h. Deman. Na het eetmaal 
dansfeest met discobar geleid door de 
kinderen van ons kaderlid Roger Van 
Horebeke. 

Arrondissementeel 
VU-gezinsweekend 
in de Ardennen 
Van woensdagavond 31 oktober tot 
zondagavond 4 november '79. Vier da
gen rust en ontspanning met onze kin
deren en de vrienden uit de Vlaamse 
beweging. Overnachting in vakantie
huis te Bruly-de-Pesche (prov. Namen) 
in het bos van Couvin, uitsluitend aan 
ons voorbehouden. Met ingerichte 
keuken, grote eet- en speelzaal, ka
mers op gelijkvloers, eerste en tweede 
verdieping. Wij koken samen, eten sa
men, slapen samen, maken prachtige 
wandelingen en t)etalen samen... Prijs 
per persoon = 100 fr. per overnach
ting. Eten afzonderlijk te rekenen. Er is 
slechts plaats voor 54 mensen, die 
voor eigen vervoer zorgen. Dus zo 
vlug mogelijk inschrijven bij de arr. VU-
sekretaris Mare De Donder, Acacia
laan 46 te 9140 Zele (tel. 052-44.61.85). 
Met de eerste 54 ingeschrevenen 
wordt nadien samengekomen, om alle 
details te regelen. 

PVBAJ BORREMANS-COCK 
«KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054-4125 89 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

Plaats van 
politie-
kommissaris 
Bij het gemeentebestuur van 
Waasmunster is het ambt 
van politiekommissaris te be
geven. 
Kandidaturen worden inge
wacht vóór 18 oktober 1979 en 
dienen AANGETEKEND ver
zonden aan de heer burge
meester van Waasmunster 
(9170) Vierschaar 1. 
Nadere inlichtingen zijn te 
bekomen op het gemeentese-
kretariaat van Waasmun
ster. 
Op last: 
De gemeentesekretaris, 

Burgemeester & 
Schepenen 

(Adv. 3B.11 
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Izegemse VU-motie 
over Komen 
VU-lzegem klaagt het feit aan dat 
Vlaamse ouders in Komen geen Ne
derlandstalige school krijgen, terwijl 
Franstaligen al lang Franse scholen 
hebben in Ronse, Linkebeek en de 
Voerstreek 
VU-lzegem klaagt in het biezonder de 
politiek van twee maten en gewichten 
aan die zowel de Vlaamse (van CVP 
en BSP) als de Waalse ministers toe
passen voor Franstaligen in de Vlaam
se taalgrensgemeenten wordt de wet 
zeer breed geïnterpreteerd, voor de 
Vlamingen in het bij Wallonië gevoeg
de Komen willen ze de wet niet toe
passen 
VU-lzegem vindt het daarbij biezonder 
ergerlijk dat de Franstalige ouders die 
een Franse school hebben in het 
Vlaamse Ronse, Linkebeek en de 
Voerstreek, o a textielbarons, leden 
van de adel en topambtenaren van 
Brusselse ministeries zijn, terwijl de 
Vlaamse ouders die een Vlaamse 
school vragen in Komen allen arbei
ders, bedienden, kleine middenstan
ders en kaders zijn 
VU-lzegem klaagt in het biezonder het 
teit aan dat de ouders in Komen die 
een Vlaamse school vragen thans het 
slachtoffer zijn van de ergste intimida
ties, anonieme telefoons met zware 
bedreigingen, anonieme dreigbrieven, 
het bekladden van hun huis, beledigin
gen in het openbaar, enz Het is niet 
overdreven te stellen dat zij op dit 
ogenblik het slachtoffer zijn van een 
echte terreur En dat alles omdat zij 
voor hun kinderen vragen waar ze 
recht op hebben volgens de wet 
VU-lzegem meent dan ook dat de hui
dige minister van Binnenlandse Zaken 
in het biezonder, en de hele regering in 
het algemeen verantwoordelijk zijn 
voor deze schandalige gang van za
ken 

VU-lzegem eist dan ook de onmiddellij
ke opnchting van een Vlaamse school 
in Komen en ernstige maatregelen ter 
bescherming van de Vlaamse ouders 
(en hun kinderen) aldaar, die opkomen 
voor hun rechten 

VU-lzegem doet ten slotte een oproep 
tot massale deelname aan de betoging 
van 29 september aanstaande in Ko-

Een zonnige tuin het 
hele jaar d o o r ! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie. 

m Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en met het minste onder
houd 

m Vaste breedte van 2,80 m en 
variërend m lengte tot 
10,60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
pnislijst'" 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

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

Rouw te Ledegem 
Op 15 september j l . ontviel ons op 
81-jarige leeftijd een van onze oudste 
en trouwste leden. Oscar Denijs. De 
I jzerjaren betekenden ook voor hem 
de ideologische vuurdoop: hij werd 
er voor goed de rustig overtuigde 
Vlaming die hij zijn leven lang geble
ven is. Talrijk zijn diegenen die op 
hem hebben kunnen rekenen en tal
rijk zijn ook zij tegenover wie hij ge
tuigd heeft van Vlaams bewustzijn en 
diep-kristeli jk geloof. Hij leefde en 
stierf onder het motto AVV-VVK. 
Zelfs in de moeil i jkste ogenblikken 
was hij bereid. Zo voerde hij in 1958 
de senaatsli jst van de Volksunie in 
het arr. Roeselare-Tielf aan. Steeds 
stond hij ons met raad en daad terzij
de. Voor dit en zovele andere mooie 
dingen zeggen wij U dank Oscar. Aan 
zijn echtgenote en kinderen betuigt 
de Volksunie dan ook haar oprecht 
medeleven. 

Dieter is geboren 
De afdeling Ingelmunster wenst de 
ouders. Jan Huyghe en Katrien Van-
denbussche geluk met de geboorte 
van hun eerste kindje 
Eveneens gaan onze gelukwensen 
naar de grootouders Hendrik Van-
denbussche en Clara Popelier 

Op stap in 't bos 
op de Kemmelberg 
De Westlandse «Week van het Bos» 
wordt op zondag 30 september a s in
gezet op de Kemmelberg Natuurlief
hebbers verzamelen er op de top om 
14 uur aan het geodetisch punt (klein 
kopje met betonnen aanduiding IGM 
van Nationaal Geografisch InstituuO 
Onder leiding van een bosbouwkundi
ge wordt de bosomgeving van de 
Kemmelberg bezocht Tijdens het be
zoek komt ook de problematiek van 
het bos in de streek aan bod Op het 
programma staan verder speciale les
sen in verschillende scholen. 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41. Westerio 

(Voortkapel), tel 014-21 3696 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenet 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

DE OUDE KRING 

Café VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

CAPE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053-213533 

Dr. Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36.5654 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

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

Aragonstraat 6, Lier 
Tel. 031-8ai5.68 

Dof t r n (f-cnl|oorn 

f 
Restaurant 
Feestzaal Café 

Ui tbal ing: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
MaandaK eesloten 

Voeding D e Polder 

Polderstraat 12. 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dg vers fruit 
en groenten 

Dubbel Valois-zegels aan alle Ie 
den. 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

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

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11, Gooik 
Tel 054-3348 57 

Uw tweede thuis i 

WEST-VLAANDEREN 

KflLCnD€R 
SEPTEMBER 

27 I Z E G E M : In format ie- en d i skuss ieavond inger icht d o o r het 
F V V naar aanleid ing van het jaar van het k ind r o n d het 
t ema «De rech ten van he t kind» onde r leiding van Be t t y 
Hoste . O m 20 u. in zaal G u d r u n , Gen tses t raa t 18. 

30 lEPER: Ge le id bezoek aan de B lankaar t V e r t r e k leper-
mark t o m 14 u. 45. Ingench t d o o r de V l aamse V r o u w e n b e 
weg ing . 

O K T O B E R 
8 lEPER: B e z o e k aan pa r lement en Brusse l o n d e r leiding van 

kamer l id Wi l ly Ku i jpers . In s a m e n w e r k i n g m e t V V G . S ta r t 
te Poper inge o m 7 u 30, leper o m 8 u. L e d e n : 250 fr. Niet-
leden : 900 f r 

12 B R U G G E : M innebo -he rdenk ing m e t huidezi t t ing o m 
19 u 30 in he t p rov . hof. Mark t , g e v o l g d d o o r d e open ing 
van een ten toonste l l ing die vo l led ig aan d e V laamse en so
ciale s t r i jd uit het beg in van deze e e u w is gew i j d . 

13 O O S T E N D E : VU-ba l in kursaal o m 20 u. 30. 

VU-Wervik-Geluwe tegen 
spookweg Pecq-Armentiers 

Het VU-afde l ingsbestuur Werv ik -Ge luwe heeft met ontstel 
tenis kenn i s genomen van het K o n i n k l i j k Besluit van 14 au
gustus 1979, met betrekking tot de autoweg Pecq-Armen
tiers. Door het verraad van het V laams ministerkomitee 
(waarin CVP- landbouwminis ter Lavens en minister van Ne 
derlandse Kuituur D e Backer zetelen), heeft men nog eens 
toegegeven aan de W a a l s e druk. Deze t aa l - en spookweg 
zal dwars door Werv ik en Geluwe a a n g e l e g d worden. Dit 
heeft a ls gevolg: honderden hektaren goede landbouw
grond gaan ver loren, t ientallen gewone mensen worden van 
hun w o n i n g beroofd. 
Tevens wordt Werv ik volledig afgezonderd van de rest van 
West -V laanderen (geprangd tussen deze taaiweg en de 
Franse grens) om later als een rijpe vrucht in Henegouwse 
schoot te va l len! 

De Vlaamse 
Toeristenbond 
stelt voor! 

V.T.B.-groepsreizen 
met 

Vlaamse reisleiding 
REISSOM (B.T.W. 

BESTEMMING niet inbegrepen!) 
Wenen (5 en 6 dagen) vanaf 10.800 fr. 
Parijs (3 en 4 dagen) vanaf 3.440 fr 
Göteborg (4 dagen) vanaf 5.670 fr. 
Londen (3 en 4 dagen) vanaf 4.990 fr. 
Lissabon (5 dagen) vanaf 9.260 fr. 
Praag (5 dagen) vanaf 9.940 fr. 
Boedapest (5 dagen) vanaf 10.990 fr. 
Warschau (5 dagen - Sylvester) 13.400 fr. 
Opatija (5 dagen) vanaf 8.770 fr, 
Istanboel (5 en 6 dagen) vanaf 10.880 fr 
Athene (5 en 9 dagen) vanaf 10.150 fr. 
Rome (8 dagen) vanaf 16.540 fr. 
Hammamet (8 dagen) 12.630 fr. 
Moskou en Leningrad (8 dagen) vanaf 15.500 fr. 
Salzburg (7 dagen) vanaf 8.360 fr 
Karnaval Rijnland (3 en 4 dagen) . . . . vanaf 4.710 f r. 
Gastronomie Rijnland (2 dagen) 2.200 fr. 

Meer inl ichtingen over deze en andere reizen 
vindt u in onze brochure «Winterreizen 1979-80», 
op aanvraag te bekomen bij 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
SINT-JAKOBSMARKT 45/47 
2000 ANTWERPEN, Tel. 031-34.34.34 of in he t V.T.B.-
k a n t o o r v a n uw st reek. 
Vergunning nr 1185 Kat A 
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FILMTHEATERS! Huize Ter Loo 

studio 

TERVUREN 
Vrijdag, zaterdag 20 u 30 K T 
Zondag 15 u en 20 u 30 

Tweede week 
S u p e r m a n 

Zondag 18 u K N T 
Maandag, dinsdag, woensdag 
20 u 30 

H a r d c o r e 
van Paul Schrader 
met George C Scott Peter Boy-
Ie 

N I V W F 
Donderdag 20 u 30 K T 

The last wa l t z 
Met The Band, Neil Diamond, 
Neil Younq en anderen 

TIENEN 
dinsdag. 

K T 

Vrijdag, zaterdag 
woensdag 20 u 
Zondag 14 u 

De 10 g e b o d e n 
van Cecil B De Mille 
met Charlton Heston, Yul Bryn-
ner 

Zondag 18 en 2 2 u 
Maandag 20 u 30 

De wraak 
van een k a r a t e v e c h t e r 

met Bruce Lee 

Zondag 20 u K T 
Een gek 

in het pens ionaa t 
met Jerry Lewis 

N I V W F 
Donderdag 20 u 30 

I f igene ia 
van Michael Cacoyannis 
met Irene Papas 

K T 

LEUVEN 1 
20 u 

Hair 
van Milos Forman 
met John Savage 

K T 
vijfde week 

16u 

van 
met 

en 22 u KNT 
tweede week 

Messer lm 
Reinhard Hauff 
Bruno Ganz 

Kopf 

1345 - 1745 en 24 u K T 
tweede week 

The C h i n a s y n d r o m e 
Jane Fonda, Jach Lemmon, Mi
chael Douglas 

LEUVEN 2 
14 u en 18 u 

B u c k Roge rs 
van Daniel Heller 

16 u en 20 u K T 

M o m e n t by m o m e n t 
Lily Tomlin - John Travolta 

The C h i n a s y n d r o m e 
Jane Fonda. 
van James Bndges 

24 u K N T vierde week 
W e t d r e a m s 

met Max Fischer, Geert Kooi
man 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag 15 u 
Woensdag 15 u K T 

N o d e p o s i t no return 
van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag 20 u 30 
Woensdag 18 u K N T 

The W a r r i o r s 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30 
Zondag 18 u K N T 

D e l i v e r a n c e 
van John Boorman met Jon 
Voight - Burt Reynolds 

NIVWF K T 
Woensdag 20 u 30 

I f igene ia 
van Michael Cacoyannis 
met Irene Papas 

weldra in de steigers! 
BRABANT 

Onder zeer grote en sympatieke be
langstelling werd zaterdag 11 de eerste 
steen gemetseld van Huize Terloo te 
Bellingen in het Pajottenland Op een 
oppervlakte van twee hektaren zullen 
zes paviljoenen gebouwd worden om 
een thuis te worden voor zestig min
der-valide kinderen tussen drie en 
achttien jaar 

De voorzitter van de raad van beheer 
van Huize Terloo Jet Valkeniers mocht 
met fierheid de vele genodigden ver
welkomen, onder hen staatssekretans 
voor de Nederlandse gemeenschap 
en het Vlaamse Gewest, Coens De 
fanfare was aanwezig, de plaatselijke 

KflLinDCC 
S E P T E M B E R 

27 G R I M B E R G E N : 19 u , g e m e e n t e r a a d me t VU- in terpe l la t ies 
ove r Hav i -TV-waarbo rg en mach tsmisb ru i k po l i t iekommis-
sar is n.av. V U J O - p a m f l e t t e n a k t i e 

28 R O O S D A A L : VU-ba l in danc ing Roosdaa l o m 20 uur me t 
J o h n H o r t o n en Saman tha + o r kes t 

29 G R O O T - B I J G A A R D E N : D e r d e g roo t Breuge l fes t i jn me t 
pal ing, w i ld en b ie fs tuk Vana f 18 uur in feestzaal Col le
g ium, Brusse ls t raat 257 O o k o p z o n d a g 30 s e p t e m b e r 
vanaf 12 uur 

29 E P P E G E M : 15e nacht van E p p e g e m me t The Blue Dia
m o n d s en A n n Chr i s t y O r k e s t Lydia & The N e w P e p p e r s 
In zaal Rubensho f o m 21 uur 

O K T O B E R 

6 S T . - M A R T E N S - B O D E G E M : Jaar l i jks VU-ba l in zaal M a n 
na (nabi j het Sta t ion) o m 21 u 

6 D W O R P : Mosse l - en f r ie tkermis d o o r VU-a fde l ing en de 
Pal l ieterkr ing vanaf 17 u in zaal O n s Huis O o k o p zondag 
7 o k t o b e r vanaf 12 uur Ter ge legenhe id van het jaar van 
het k ind w o r d t een ve r rass ing a a n g e b o d e n aan alle aanwe
zige k inde ren 

6 L E N N I K : V U - d a n s a v o n d in feestzaa l «Ons Huis» me t 
m e d e w e r k i n g van het o r k e s t «The H a p p y Band» B e n n y 
Frank Vana f 20 u 30 V o o r v e r k o o p 70 fr T o e g a n g 80 fr 

politici, de pastoor, de zusters, de op-
voeders-sters die het instituut leiden 
en tientallen sympatizanten woonden 
deze gezellige en vriendelijke plechtig
heid bij 
Jef Valkeniers schetste de voorge
schiedenis vanaf het vroegere St-Jo-
zefsinstituut langs het kasteel dat in 
1922 ingepalmd werd tot het heden
daagse Ter Loo 
HIJ vertelde ook van de good-will die hij 
zowel ter plekke als in Brussel voor 
het instituut mocht ondervinden 
J De Wachter, psycholoog, beant
woordde vervolgens de vraag wie de 
nieuwe paviljoenen zal bevolken en 
gaf een zeer bevattelijke uitleg over de 

materiele en morele noden van de 
kostgangers Zuster Pia van de zus
ters van St -Vincentius a Paolo vertolk
te met haar korte maar krachtige toe
spraak de onbaatzuchtige inzet van 
haar medezusters en de mensen die in 
en rond het instituut werken 
Tijdens de pauze traden kinderen van 
het instituut op en bewezen de opvoe
ders welke vindingrijkheid aan de dag 
moet gelegd worden om minder-valide 
kinderen het leven te laten beleven Na 
burgemeester Claes kwam staatsse
kretans Coens aan het woord Hij be
lichtte de regeringspolitiek inzake ge
handicaptenzorg en verklaarde dat he
den ten dage jaarlijks 6 miljard 700 mil
joen fr besteed wordt aan deze zorg 
De staatssekretans beloofde verder 
zijn best te zullen doen om het tehuis 
de nodige staatssteun (30 miljoen) toe 
te kennen Waarna hij onder het nauw
lettend oog van kamerlid Valkeniers de 
eerste steen metselde 

Kinderen hielden hengelslag te Lennik 
Durver Stan Philips heeft op zaterdag 
16 september op de historisch geklas
seerde slagvijvers te St-Kwintens-
Lennik, met een inrichting in het teken 
van het Jaar van het Kind, geschiede
nis gemaakt 
Voor deze gelegenheid heeft ons VU-
raadslid van Wemmei de daad bij het 
woord gevoegd en al wat het Vlaamse 
land aan jeugdige hengelaar(sters) telt 
in het Pajottenland samengebracht 
Het sukses was volledig Niet minder 

dan 240 kinderen, van wie de leeftijd 
schommelde tussen 6 en 14 jaar heb
ben er een sportieve slag met de hen
gel gestreden Uit alle hoeken van het 
Vlaamse land waren ze gekomen, er 
waren er zelfs van Diksmuide, maar 
ook uit het verre Maaseik 
I Bijgestaan door de «Vlaamse hengel-
sportvereniging»-Brussel, onder lei
ding van Ben Van Keer, was de inrich
ting tot in de puntjes verzorgd Ouders 
en grootouders tiadden eraan gehou

den hun jeugdige idolen naar het 
mooie Pajottenland te vergezellen Het 
gebeuren beleefde zijn apoteose toen 
na de wedstrijd in een tot de nok ge
vulde feestzaal van de gemeente bur
gemeester Bascour met zijn schepen 
van Sport de plechtigheid kwamen op
luisteren Niet minder dan 24 prachtbe-
kers (die een wereldkampioen in verle
genheid zouden brengen) vielen de 
laureaten te beurt 

Zelfs degenen die geen visje konden 
verschalken keerden met een prijs 
huiswaarts We zijn ervan overtuigd 
dat allen deze heuglijke dag in hun 
jeugdig hartje zullen blijven bewaren 
Aan Stan Philips zeggen we het was 
een initiatief dat met mooier kon Van 
ons krijgt hij voor zijn organizatie de 
oscar Om het de vroegere orkestlei-
der van de Waltra na te zeggen «Daar 
zit muziek in voor de toekomst» 

1e reeks: 6, 7 en 8 jaar 
1 Ann Cremery, 2 Pascal Claeys, 3 
Guy De Maeseneer, 4 S Van Nieu
wenhoven, 5 Ann Van Den Eynde, 6 
Anja Herzeel, 7 Hilde Cremery, 8 
Sven Van Gossem, 9 P Wellens, 10 
Patrick Denayer 

2e reeks: 9, 10 en 11 jaar 
1 Danny Willeput, 2 Gens Maasbol, 3 
M Van Droogenbroeck,4 Michel Van 
Gucht, 5 Rik Wielant 6 Cannne Pa-
ron, 7 Dirk Canifel, 8 Th Van Stey-
voort, 9 Patr De Visscher, 10 Vicky 
Haenen 

3e reeks: 12, 13 en 14 jaar 
1 Peter De Cock, 2 Ingnd Verhulst, 3 
Werner Begard, 4 Kann Van Keer, 5 
Enka Dujardin, 6 Johan Cremery, 7 
Mare Canipel 8 Benn Van Espen, 9 
Moortgat, 10 Danny Caes 

Mil JACOBS 

VUJO-land van 
Grimbergen 
op taal-
grenstoer 
VUJO-Land van Grimbergen en het 
Karel Bulsfonds Grimbergen organize-
ren een vormingscyclus «Vlaanderen 
aan en over de taalgrens» 
Informatie-avond op vnjdag 28 sep
tember 1979 om 19 u 30 in jeugdhuis 
Poetrel te Kapelle-o/d-Bos Deze han
delt over. De taalgrens in Europa, so-
cio-kulturele gevolgen, de taalgrens in 
Vlaanderen, de taalwetten en facilitei
ten in taalgrensgemeenten 
Ontdekkingstrip op zondag 7 oktober 
1979 Met de bus njden we naar een 
aantal taalgrensgemeenten (zuidelijke 
streek), om er wandelend, pratend en 
luisterend de plaatselijke situatie te le
ren kennen 

Edingen - wandeling door het dorp -
bezoek aan enkele cafeetjes Bever -
St-Pieters-Kapelle - Kluisberg - Vloes-
berg - d'Hoppe Ronse - bezoek aan 
Vlaams trefcenter - inleiding door se
nator Germain De Rouck Kanton Ko
men en ontmoeting met afgevaardigde 
van KNOKK Westouter 
Inschrijven voor deze tnp is noodzake
lijk en kan nog bij Frans Hauwaerts 
(KBF), Berkenlaan 100, 1850 Gnmber-
gen, tel 251.5677, Stephane Rum-
mens (VUJO) Beigemsesteenweg 
146, 1850 Gnmbergen, 2693160, 
Geert Anciaux, Klepperstraat 4, 1881 
Meise, tel 269 54 55, Kaat Peeters, Me-
chelseweg 62, 2920 Kapelle-o/d-Bos, 
tel 71.1422 

Deelnemingsprijs (bus, e a ) 150 fr 
voor jongeren, 175 fr voor volwasse
nen, korting voor families 

Rouw te Leuven 
Carlos Larose Is niet meer! Op 
17 september 1979 hebben we onze 
trouwe Vlaams-Nationale vr iend Car
los Larose ten grave gedragen. Pijn
l i jk verrast kwam het onverwachte 
bericht: «Carlos is plots gestorven». 
Voor 7 jaar kwam hij in ons Leuvense 
midden een drankgelegenheid ope
nen waar iedereen dadeli jk zijn thuis 
vond. Zi jn overtuiging stak hij niet 
onder stoelen of banken. Rechtl i jnig, 
juist, verdedigde hij de Vlaams-natio-
nale opvatt ing, dikwi j ls in het gehar
rewar van de vele diskussies. Te mid
den van een dergeli jk dispuut met 
een frankofone klant werd de emotie 
hem fataaL 

Carlos, wij danken voor de vele uren 
trouwe inzet, waaruit uw leven ge
groeid is. Dit zelfde leven en de re
pressie hebben u niet gespaard. Uw 
leven bli jve ons een voorbeeld. 
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Zeven wetsvoorstellen voor amnestie 
De Volksunie heeft sinds haar ontstaan hardnekkig geijverd voor amnestie 
aan polit iek veroordeelden Dit gebeurde met alleen door het stemmen van 
moties, talloze artikelen m het weekblad «Wij» en in plaatselijke kranten, door 
demonstraties allerhande, nu eens massaal dan weer door bescheidener doch 
met minder aansprekende plaatselijke manifestaties Hoeveel wetsvoorstel len 
ter zake ten slotte de VU-kamer- en senaatsfrakties indienden is een hoofd
stuk apart in de geschiedenis van de amnestieaktie sinds de tweede wereld
oorlog 

ANTWERPEN 

BIJ dit indrukwekkend bilan heeft VU-
kamerlid Joos Somers — die hiermee 
met aan zijn proefstuk is — dezer da
gen een nieuv\/ pakket w/etsvoorstellen 
opgesteld Hij heeft de tekst ervan 
naar de Vlaamse partijvoorzitters ge
stuurd om hun steun en deze van hun 
partij voor deze nieuwe amnestieaktie 
te verkrijgen Joos Somers heeft hen 
gevraagd tegen uiterlijk 8 oktober te 
willen antwoorden 
De wetsvoorstellen behandelen vol
gende kwesties 
• Het eerste heeft betrekking op het 
terugbekomen van politieke en burger
lijke rechten Dit voorstel wil de onwet
telijke doch feitelijke «burgerlijke 
dood» doen schrappen 
• Tweede voorstel uitbreiding van 
het recht op het ereteken van de ar
beid Cvoor veroordeelden met maxi
mum 20 jaar vrijheidsstraf) 
• Nummer drie bevat het voorstel 
het recht op oorlogsschade uit te brei
den Ook de onthouding van recht op 
oorlogsschade is een bijzonder hatelij
ke en a-sociale maatregel 
• Voorstel vier voorziet de terugga
ve van de Belgische nationaliteit aan 
veroordeelden Hier was veelal de klei

ne man het zwaarst en het talrijkst ge
troffen Ook deze ontneming komt 
neer op de «burgerlijke dood» 
• Het volgende voorstel voorziet in 
de teruggave van de frontstrepen aan 
de rechthebbenden 
• Daarna voorziet het kamerlid in 
een zesde wetsvoorstel de schrapping 
van bepalingen betreffende het be 
heer van goederen door het sekwes 
ter 
• Ten slotte is er een wetsvoorstel 
tot teruggave van de vuurkaart aan 
oud-stnjders 
In zijn motivenng wijst de h Somers er 

op dat de behandeling per individueel 
geval te vaak op een onvoldoende wij 
ze het sociale karakter van de gevol
gen van de repressie inzag zodat er 
35 jaar na de feiten nog steeds een so 
ciale discnminatie blijft bestaan 
Eens te meer worden de kleurpartijen 
die het na een heel langzaam proces 
onder druk van de VU eindelijk eens 
zijn om de mogelijkheid van een debat 
over dit onderwerp te aanvaarden na 
in het verleden telkens opnieuw ge
zwicht te zijn voor het veto van hun 
Waalse zusterpartijen 
We zien benieuwd naar hun reakties 
uit Van hun antwoord zal afhangen of 
er eindelijk een parlementsdebat aan 
deze kwestie zal gewijd worden waar 
ook ZIJ toch erkend hebben dat er in
derdaad iets moet gedaan worden om 
de sociale gevolgen van de repressie 
en epuratie definitief en op ruime 
schaal ongedaan te maken 

Vlaamse aktie- en 
kultuurgemeenschap 
op Info-beurs 
Op zaterdag en zondag 6 en 7 okt 
neemt de vereniging «Vlaamse Aktie-
en Kultuurgemeenschap» deel aan een 
infobeurs ingencht door het gemeen
tebestuur van de stad Antwerpen in 
de Handelsbeurs Buiten verschillende 
stands worden er ook dia-reeksen ver
toond Open op beide dagen van 10 tot 
18 u Gratis toegang 

Studentenkamers 
vrij te Leuven 
Het Centrum voor Mensen met Vra
gen, Kiekenstraat 1 3000 Leuven tel 
016/230482, heeft enkele studenten
kamers ter beschikking midden in de 
stad, dichtbij de meeste fakulteitsge-
bouwen Kontakt opnemen met Mag
gie Steeno maatschappelijk assisten
te op hogervermeld adres of met Willy 
Kuijpers, Swertmolenstraat 23 3020 
Herent tel 016-229642 

SEPTEMBER 

28 B O R G E R H O U T maandel i jkse VU- ledenvergader ing me t 
als gas tsp reke r B o b M a e s ove r «De a lgemene pol i t ieke 
toestand» O m 20 u 30 in zaal «De N i e u w e Carnot» , Car-
nots t raat 60 

28 M E C H E L E N V laamse f ees tavond georgan izeerd doo r de 
VU-a fde l ing M e c h e l e n - N o o r d en de Be r thoude rsk r i ng M e -
chelen-s tad O m 20 u in de parochia le feestzaal H Kru is 
Mo lenbe rgs t raa t te M e c h e l e n Na e tent je o p t r e d e n van Jef 
Eibers 250 f r 

29 W O M M E L G E M Eerste V U J O - b a l in het Ke izershof (Das-
st raat 243 D isco Ca ja Inkom 50 fr 

29 BEVEL V U - D a n s f e e s t van VU-N i j l en in d e parochiezaal 
van Beve l Begin 20 u me t het o r kes t van Eddy S m e t s 

O K T O B E R 
5 H E R E N T H O U T Jaar l i jks VU-ba l in de zaal Lux, M a r k t Or

kes t Eddy S m e t s & zi jn amigo 's 
7 N I JLEN k le inkuns tavond in Nilania o m 20 u In het kader 

van 20 jaar V U en 10 jaar K e m p e n l a n d 
20 EKEREN f i lmvoorste l l ing ten voo rde le van het «Steun-

fonds A l f o n s Maderee l» O m 20 u 30 in lokaal «De Boter
ham» Ve l tw i j ck laan 23 Inkom 50 fr 

ec]e 
17 j meisje met kwalifikatie 
getuigschrift van daktylo-bu-
reelwerk zoekt een passen 
de betrekking op de as Brus
sel Ninove 

— 20 j jongeman met diploma 
A2 drukkerij offset en 1 j A 1 
fotografie zoekt een passen
de betrekking op de as Brus
sel Ninove Voor beide «zoe
kertjes» zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr 
J Valkeniers Ninoofsesteen-
weg 11 1750 Schepdaal (02-
5691604) 

VU-Hechtel-Eksel wil aktieve herfst 
Na een welverdiende vakantieperio
de, IS de VU-afdelmg uit Hechtel-Ek-
sel terug aan het werk Nog meer dan 
vorige jaren, zal er dit jaar de nadruk 
op gelegd worden naar buiten te tre
den, om zodoende de Volksunie tus
sen de mensen te brengen 
V U - J o n g e r e n 

Op 31 augustus werd te Wijchmaal 
(Peer) langs de weg Hechtel-Peer, het 
Volksunie ontmoetingscentrum t 
Leeuwke geopend Elke zondag kun
nen alle Volksuniejongeren uit Peer en 
Hechtel-Eksel hier samen komen om 
hun namiddag gezellig door te bren
gen Openingsuur van 14 tot 20 u Een 
pintje kost dan slechts 12 fr 
VU-lnfo 
Intussentijd is ook ons tweemaande
lijks tijdschrift «Volksunie Info» ver-

Kaderdag 
FVV-Limburg: 
behoefte aan 
kontakten 
In het Kultureel Centrum te Hasselt 
werd op zondag 16 september de eer 
ste kaderdag van FVV Limburg ge
houden 

In de voormiddag gaf Johan Beke van 
het Dosfelinstituut een uiteenzetting 
over het sociaal kultureel vormings 
werk in Vlaanderen Spreker beklem 
toonde de noodzakelijkheid van een 
permanente vorming in het kader van 
een groot welzijnsbeleid Met een be
spreking van het Kultuurpakt werd de 
voormiddag besloten 
Na het middagmaal verlegde Huguette 
De Bleecker het aksent naar het FVV 
ZIJ gaf een uiteenzetting over de doel
stellingen van het FVV en organizaton-
sche tips om deze te realizeren 

Een kort gesprek onder de deelneem
sters toonde aan dat er een grote be 
hoefte is aan kontakt tussen de afde 
lingen onderling De Limburgse groe 
pen hebben hun programmes uitge 
wisseld Ook over de provinciegren 
zen heen zou nauwer kunnen samen 
gewerkt worden Waarom bij een uit
stap geen kontakt opnemen met een 
andere afdeling die onze dag zal orga 
nizeren en waarmee we nadien kun 
nen verzusteren ' 

Lily Pais 

schenen Hierin werd ondermeer aan
dacht geschonken aan de A 24 die 
onze gemeente aan flarden scheurt In 
verband hiermede worden de hande
lingen van het gemeentebestuur op de 
korrel genomen Dit gemeentebestuur 
dat vroeger nooit tegen de A-24 ge 
protesteerd heeft (CVP ers natuurlijk) 
schreeuwt nu moord en brand omdat 
deze weg door onze gemeente komt 
De Volksunie afdeling Hechtel-Eksel 
heeft via dit artikel nogmaals haar me 
ning te kennen gegeven en tevens de 
manier van werken van het gemeente 
bestuur volledig afgekeurd 

Gemeentebe le id 
Begin oktober zullen de leden van de 
werkgroep gemeentebeleid in verga-
denng samenkomen De verschillende 
punten van wanbeleid van het ge 
meentebestuur zullen onderzocht wor
den De bevolking zal hierna uitgebreid 
ovfir de resultaten van deze vergade-
nng ingelicht worden 

Op het einde van het jaar wordt een 
vergadenng gepland voor alle leden en 
sympatisanten van onze afdeling On
derwerpen van deze vergadering wor
den het nationale en plaatselijke aktua 

D i e n s t b e t o o n 
ledere zaterdag van 12 tot 13 30 u is er 
gratis sociaal dienstbetoon ten huize 
van Wilfried Wijsmans Hasseltsebaan 
7A te Hechtel (ingang zijdeur) Bijna 
wekelijks kent dit dienstbetoon een 
steeds grotere toeloop Alle mensen 
(zelfs CVP bestuursleden kwamen en 
komen bij ons op dienstbetoon) kun
nen hier terecht met problemen van al
lerlei aard 

N a j a a r s b a l 27 o k t o b e r 
We willen nu reeds iedereen verwitti 
gen om zaterdagavond 27 oktober 
vrij te houden Dan heeft het jaarlijks 
Najaarsbal van onze afdeling plaats 
Dit gaat door in de sporthal van het 
Don Boscokollege Als eregast zal ons 
plaatselijk provincieraadslid Wilfned 
Wijsmans aanwezig zijn 

Mensen uit Hechtel Eksel die willen 
meewerken bij de organizatie van dit 

bal of op de avond zelf kunnen zich 
melden bij Dominiek Scrayen Don 
Boscostraat 17 te Hechtel Tel 011-
73 4613 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel (031)35 98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek. 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herenta lsebaan 3 4 0 

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

Kerkstraat 44 - An twerpen 

Tel 35 6 5 7 5 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL -Te l . 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten druklellers - flskla-
me-kaleiiilcrs. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandtieelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN i 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 4642 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

KerkwegS 1760 Roosdaal Strijtem 
Tel 054 33 37 56 

IO%vr.V.U.Ieden 
K O S r u U M b v b b I Ü N b BROEKEN PARDESbUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwei;svest,52 Antwerpen 

Tel 031-31.35.83 

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

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014 31 1376 

DE CRAEN ROM pvbü 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 711240 

Verwarming stoom san tair 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 7039 

Dames heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 

assebroek - brugge 

tel. 050-35.74.04 

L U K O S pvba 

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-4935 07 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Gnmbergen 

Tel 02-268 14 02 
i 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 
TPI 582 10 55 

Specialist primititf — 
stijlmeubelen en modem 

1NTR A FOR M-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059-803172 

q i r \ STUDIO 
-*-^ DANN 
02-428.69.84 
— Industr ië le fo tograf ie 
— M o d e / a r c f i i t e k t u u r 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

l i f l l «31 
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Paul Sergier: 

„Komen, geen 

** tweede VoeK' 
NEERWAASTEN - -Wat we hier in 
Komen sedert jaren meemaken, en 
dat nu tot een hoogtepunt is geko
men, is je reinste waanzin. Iedereen 
moet hier gehoorzamen aan een 
handjevol fanatici, dat zich ge
steund voelt door enkele opportu
nisten, die denken dat het meehui
len met de wolven zeer voordelig 
kan zijn. 
Zo zien we onze plaatselijke politie
ke mandatarissen door de knieën 
gaan voor bedreigingen, scheld
woorden en opruiingen allerhande. 
Er zijn ook de veelvuldige bedrei
gingen tegen mensen die het aan
durven hun sympatie voor de 
Vlaamse eisen hier in Komen te to
nen. Doodsbedreigingen, bedreigin
gen van verkrachting van jonge 
vrouwen, bedreiging met brutalitei
ten tegen kleine kinderen, zelfs ook 
nog chantage jegens oudere men
sen, die deze kinderen een vriende
lijk handje gunnen, broodroof, dit al
les is nu schering en inslag» 
Ik ben bang dat Komen een tweede 
Voer-terreurstreek zou worden». 

Voorzitter Paul Sergier van de Vlaam
se vriendenkring van het Komense 
heeft In de jongste editie van het tijd
schrift 'Ons Kanton' een nogal 
scherp en bitter hoofdartikel geplu-
bliceerd over «Le gang des Wallin-
gants'. Of, een nieuwe versie van 
de Chicagobenden... 
Samen met tientallen andere ou
ders die een Vlaamse gemeente
school voor hun kinderen In het Ko
mense durven opeisen werd hij in 
de voorbije weken gekonfronteerd 
met een brutale afdreiging van 
'heetgebakerde waUinganten-. 

Vooralsnog zijn er geen harde klap
pen uitgedeeld, maar ais de Ko
mense politieke situatie blijft rotten 
ziet het er niet zo vredelievend uit 
voor de dag van morgen. 

Decroo 
Het zoontje van Paul Sergier, «een 
manneke van 2 jaar», mag voortaan 
niet meer gaan wandelen met de 
vriendelijke Franstalige buren, want 
die werden afgedreigd om voort
aan elk kontakt met «een kind van 
een SS'er» te mijden. 
De vrouw van Sergier werd zopas 
door een troep mannen, op weg 
naar de beenhouwer, begroet met 
de hitlergroet... 

PAUL SERGER; -Kijk, zulke din
gen schieten me in het verkeerde 
keelgat. Dat sommige politieke 
heethoofden gevels van huizen 
bekladden, totdaar nog aan toe. 
Dat ze mensen zoals ik, die zelf 
aktief zijn in de Vlaamse Bewe
ging rechtstreeks bedreigen: het 
is allemaal ongehoord, maar het 
kadert in het extremistisch spel 
van sommigen. Maar, dat nu ook 
uitgepakt wordt met bedreigingen 
tegenover gezinnen, tegenover 
vrouwen en kinderen, dat gaat de 
perken te buiten. Ik kan me er non-
dedzju zo kwaad in maken dat zul
ke kerels ingezet worden als poli
tieke pionnen'. 
Het is niet van vandaag dat Komen-
se Vlamingen ijveren voor een ei
gen Vlaamse school. 
Het schooldossier ligt in feite sinds 
september '72 op de ministeriële ta
fel. De vraag om een Vlaamse 
school In Komen te openen werd. 

mede door toedoen van «een 
Vlaams politicus» fel afgezwakt. 
Met de-dood-in-het-hart vroegen 
de Komenaars toen geen Vlaamse 
school omdat — zo werd hen ver
zekerd — er dan ook geen over
heidstoelage zou toegekend wor
den aan Franse scholen in de Voer
streek. 
De school in Voeren kwam er, 
maar de Vlamingen in Komen ble
ven met lege handen zitten. Vervol
gens werden zij een tijd afgeschrikt 
door de Ingevoerde scholenstop; 
op het kabinet van toenmalig on
derwijsminister Decroo werden zij 
met hun gerechtvaardigde els voor 
een Vlaamse school wandelen ge
stuurd; dat was in '75. 
In december '78 kregen ze dan 
toch enkele politieke toezeggingen 
om een hoopvolle aanvraag in te 
dienen bij het gemeentebestuur. 
Door tussenkomst van senator 
Germain De Rouck werden de ver
eiste handtekeningen van gezins
hoofden bij het onderwijsministerie 
ingediend. Sinds toen begon even
wel het subtiele politieke spel, tot 
de Waalse minister van onderwijs 
Hoyaux met zijn uitdagend «njet» in 
augustus de windstilte van de poli
tieke vakantie verbrak en het voor 
de Vlaamse gezinnen in Komen 
meteen moest duidelijk zijn dat zij 
als politieke konfilktstof opgepept 
werden. 

Quartier general 
Paul Sergier, direkteur bij een 
Vlaams bedrijf in Frankrijk, ziet de 
zaak van de nu fel omstreden 
Vlaamse school in Komen in een 
bredere konlekst. De argumenten 
die bij het subtiele politieke spel ge
bruikt worden zijn voor hem van 
tweederangswaarde; het gaat hem 
om de konfliktsfeer aan de taal
grens waar de Vlamingen die sinds 
'63 van faciliteiten kunnen genieten 
de grote dupe van zijn. Immers, er 
zijn voorheen nog zoveel andere 
kleine politieke vonken geweest 
waarvan uiteindelijk slechts zopas 
het Komens schooltje een nationa
le brandhaard veroorzaakte. 

PAUL SERGIER: «De verhouding 
tussen Vlamingen en Walen in 
deze streek was immer, en nu nog 
grotendeels, vrij goed. Mettertijd 
heeft een kleine 'Clique' evenwel 
herrie gezocht en ik wijs hier het 
'quartier general' in het Frans 
kollege met de beschuldigende 
vinger aan. 
Hoewel dus een tijdje terug de 
communautaire boog minder ge
spannen stond, hebben we toch 
moeilijk verteerbare dingen be
leefd. Zo werd onze vraag om in 
het gemeentelokaal van Neer-
waasten een Vlaamse toneel
groep uit Izegem te laten optre
den door het schepenkollege be
antwoord met een konvokatie om 
Paul Sergier dan maar eens te la
ten uitleggen hoe zo'n Vlaamse 
manifestatie wel niet zou kunnen 
bijdragen tot incidenten en provo-
ka tie... 
Stel je voor. 
Een andere politieke opdonder 
kregen de Komense Vlamingen 
toebedeeld op hun vraag om in de 
gemeentelijke biblioteek boeken 
van Vlaamse schrijvers op te ne
men. 
De burgemeester zegde aanvan
kelijk toe, pakte uit met rozegeur-
en-maneschijn beloften, maar 
kroop uiteindelijk in zijn politiek-
formalistische schelp'. 

166 kinderen 
Francofoon-extremistische plage
rijen van jewelste dus. Begrijpelijk 
is de ergernis van de betrokken 
Vlaamse gezinnen des te groter als 

het om plagerijen, zeg maar uitda
gingen gaat met betrekking tot de 
opvoeding van hun kinderen. 
Vi/le zijn handtekening durft te 
plaatsen onder een verzoekschrift 
gericht aan het gemeentebestuur, 
en met een politieke bede aan het 
adres van de onderwijsministers, 
die riskeert SS-slogans op zijn 
muurgevel vanwege een nachtelijk 
kommando cadeau te krijgen, en 
die haalt zich uiteindelijk ook drei
gementen met lijfelijke afstraffin
gen op de hals... Zover gaat dat 
francofoon-extremistlsch geweld 
vandaag de dag ook in het Komen
se. 
Precies daarom Is het de betrach
ting van de aktie Vlaamse kringen 
In Komen om alle gure elementen 
te weren die de peis en vree onge
wenst dreigen te verstoren. 

PAUL SERGIER: 'Onze aktie voor 
het verkrijgen van een Vlaamse 
school in Komen, heeft de morele 
en politiek-daadwerkelijke steun 
vanuit Vlaanderen broodnodig. 
We zijn hier numeriek met te 
weinigen om groot politiek ge
wicht in de nationale schaal te 
werpen. 

Toch staan we er op dat onze 
Vlaamse belangen niet zouden in 
het gedrang komen door onver
wacht politiek geweld. We zijn 
echt blij dat in Vlaanderen de 
streek van Komen nu eens stevig 
in de kijker genomen wordt. De 
vergeetboek geraakt plotseling in 
de belangstelling. Alleen willen 
we niet, als gevolg van menige po
litieke agitatie alleen met de ge
broken potten blijven zitten. Uit
eindelijk zouden we wel graag be
leven dat het kanton Komen bij de 
Vlaamse regio opnieuw ingelijfd 
wordt, maar daarbij zouden we 
zelf onverbloemd pleiten voor rui
me faciliteiten voorde Franstalige 
inwoners van dit gewest In feite 
leven de mensen hier godvredig 
met mekaar, maar een kleine har
de kern van francofone opruiers 
die best passen in het kraam van 
mekaar rivalizerende francofone 
nationale politici dreigen de zaak 
grondig te verpesten. 

Wij verhopen, en wij laten het vol
ste recht gelden, om zo spoedig 
als mogelijk de 166 Vlaamse kin
deren van het Komens kanton op 
een boogscheut afstand in eigen 
streek een behoorlijke Vlaamse 
school te geven. 

Eén ding stoort ons evenwel: dat, 
nu overduidelijk blijkt dat, nu alle 
wettelijke voorwaarden vervuld 
zijn om de verlangde Vlaamse 
school te laten openen, de Vlaam
se politici die de 
meerderheidskoalitie vormen zo 
lang talmen om hun ministeriële 
mandatarissen aan te porren on
verwijld regeringsbeslissingen in 
die zin te nemen. Want, staat een 
taalgrensgemeente als Komen nu 
voortaan niet onder nationale 
voogdij?' 

(HUGO DE SCHUYTENEER) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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