
ii'lii^'i y 

BLOED EN TRANEN 

Nylonkogels en 

Waalse hennep 

Ulaams nationaal 
DONDERDAG 4-10-79 - 16 FR. - 25e JAAR - NR.40 

Lees biz. 4 

)Noolse gendormes 

op Vtaomse 

\f d» .1* 
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Op de beslissing die het keraicabinet 
verieden zondag inzaice de Vlaamse school 
te Komen heeft bekendgemaakt, passen 
maar twee woorden : onterend 
en veiliristerend. in het jaar-van-het-kind 
zijn de Vkiamse kinderen van Komen 
slechts politieke wisselmunt. 
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LUIK, WIE 
BETAALT? 
Ik nodig ieder lezer uit een bezoek te 
brengen aan de Place St-Lambert te 
Luik (de plaats van «pas de pattes fla-
mandes») Het gaat hier met om de 
Walen te steunen wel om aanschou
welijk te tonen hoe de Waaltjes ons 
geld gebruiken En dan «seigneur De-
housse» maar sakkeren dat «de Vla
mingen oorzaak zijn van de ekonomi-
sche achteruitgang van Wallonië» 
Op en nabij die beruchte Place St-
Lambert zijn enorme werken bezig 
werken die de Belgische Staat, nog in 
leven dank zij het geduld van de Vla
mingen, miljarden gaat kosten 
Place St-Lambert wordt viermaal gro
ter, in de ondergrond bouwt men een 
groots busstation door tunnels van op 
afstand te bereiken, krachtige pompin-
stallaties moeten dat station watervrij 
houden want het ligt lager dan het peil 
van de nabije Maas 
De invalswegen naar dit Centrum van 
Luik, komend van Brussel St-Truiden 
Tongeren en noordelijke agglomeratie 
worden op autobaan-breedte ge
bracht 

Om dergelijke werken te verwezenlij
ken werden meer dan honderd huizen 
onteigend en afgebroken Weet wel 
haast allen handelshuizen, twee grote 
warenhuizen grote restaurants en 
drankgelegenheden Ook het station 
«Paleis» verdween en de NMBS bouw
de een modern halte-station 
Noteer hier dat de arbeiders die deze 
werken uitvoeren in meerderheid Vla
mingen zijn Vlaanderen saboteert im
mers de Waalse ekonomie ' Wie gaat 
dat allemaal betalen"? Luik met zijn defi-
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citaire stadsfinancies' De verlieslaten
de Luikse bedrijven' De Waalse be
volking met zijn massa werklozen ge
pensioneerden en ziekenfondsbegun-
stigden' De Belgische belastingbeta
lers zo lang die nog bestaan' Van 
Vlamingen krijgt de «place pas de pat
tes flamandes» geen cent meer 

J G Tongeren 

ONTSTELTENIS 

Met ontsteltenis heb ik vernomen dat 
onze o zo Vlaamse ministers mede be
sloten hebben dat er vooralsnog geen 
sprake kan zijn van een Vlaamse 
school te Komen Zijn wij daarom za
terdag gaan betogen te Komen' Onze 
voorzitter Vic Anciaux heeft daar in 
zijn toespraak gezegd dat deze beto
ging een verwittiging was Hopelijk is 
hij zijn woord getrouw en zullen er nog 
meerdere akties volgen tot wij ons 
doel bereiken Desnoods trekken wij 
naar de Wetstraat' Het moet nu maar 
eens gedaan zijn met die halfzachte 
manieren van ons, Vlamingen' Wij zijn 
veel beter dat we er keihard tegenaan 
gaan Als u er even rekening wilt mee 
houden dat zelfs een Waalse moord
poging nog met bestraft kan worden, 
dan mogen wij ons nog veel permitte
ren voor WIJ aan zulke praktijken toe 
zijn Ik zou allen willen vragen om de 
woorden van Rene De Clercq indach
tig te zijn 

Vlaanderen Vlaanderen, nrtet hand en 
tand 
Sta ik recht voor U, 
vecht voor U 
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BIJ het begin van het nieuwe akademie-
jaar aan de universiteiten zal de aktie 
tegen de verhoging van het inschrij-
vingsrecht terug van wal steken De 
meeste mensen begrijpen de demo-
kratisch gerechtvaardigde aktie van de 
studenten met of willen het met begrij
pen omdat ZIJ bevooroordeeld tegen 
de studenten staan Zij laten zich mis
leiden door een kleine harde kern op
roerkraaiers die soms mets met de uni
versiteit te maken hebben en die iede
re gelegenheid te baat nemen om hun 
filozofieen letterlijk en figuurlijk te ver
kopen 

V 

De aktie van de studenten is wel dege
lijk en demokratisch gerechtvaardigd 
Want indien in de jaren vijftig en zestag 
het aandeel van de «lagere» bevol
kingsgroepen in het universitair onder
wijs praktisch verdubbelde (van 17 % 
naar 30 %) was er op het einde van 
de zestiger jaren weer een neergaan
de beweging te onderkennen Zo was 
in het midden van de jaren zeventig 
het aandeel van de kinderen uit de «la
gere» bevolkingsgroep nog maar een 
vierde van de studentenbevolking, al
hoewel ZIJ praktisch twee derde van 
de gehele bevolking uitmaken Deze 
wanverhouding wijst erop hoe «onde-
mokratisch» het universitair onderwijs 
spijt vele mooie woorden over «gelijke 
kansen voor iedereen» nog is Een ver
hoging van het inschrijvingsgeld zoals 
verleden jaar van 5 000 fr naar 
10 000 fr (ondertussen al aangepast 
aan de index) zal een steeds grotere 
en willekeunge selektiefaktor worden 
(naast andere zoals de numerus clau-
sus) waarbij de afkomst en de inkom
sten van de ouders van de student 
vaak doorslaggevend zullen zijn en 
met de gaven en inspanningen van de 
studenten zelf 

Daarom is het nodig dat de Volksunie 
zich letterlijk en figuurlijk verzet tegen 

deze sociale afbraakpolitiek (wat spij
tig genoeg in het verleden het geval 
met was), tracht de intrekking van de 
10000 te bewerkstelligen en voorts 
Ijvert voor gratis onderwijs 10000 
tienduizend maal neen' 

L, HOVE 

HOELANG NOG? 

Naar aanleiding van uw artikel in «WIJ» 
van verleden week «Betogen een 
plicht» ben ik zo vrij te reageren op dit 
artikel De sindikaten hebben het zo
veel over solidanteit en geen afbraak 
van sociale verworvenheden Waar 
blijven ZIJ, wanneer Vlaamse ouders 
naar Nederlandstalig onderwijs voor 
hun kinderen vragen En dit in het Jaar 
van het Kind Wanneer dit Nederlands
talig onderwijs geweigerd wordt vraag 
ik mij af in welk land wij dan nog leven' 
Blijven WIJ nog langer kruipen' 

J M , Berchem 

len die van ons weggingen om de 
Vlaams-nationalisten terug sterk te 
kunnen maken 
Komen was en is een duidelijk bewijs 
dat onze mandatanssen met in het bui
tenland moeten zijn, maar met in ons 
Vlaanderenland hier is nog zoveel te 
doen' 
Want IS het met zo dat we weer in 
onze zak moeten schieten omdat de 
heren franskiljons geen geld in hun kas 
meer hebben' We zijn toch goed ge
noeg om de pot van Schaarbeek weer 
te vullen waar Nols de plak blijft 
zwaaien met ons geld' 

N N, Neenjse 

GROSJEAN 

De vrijlating van kastelein Grosjean uit 
Voeren toont duidelijk zelfs aan de 
man in de straat wat een slechte taal
wetgeving het parlement in 1962-63 
maakte 
Moordpoging door Limburgsgezinde 
Voerenaar zou in Tongeren streng ge
straft worden Moordpoging door 
Luiksgezinde Voerenaar wordt in Luik 
onbestaande verklaard 
Die taalwetten moeten veranderen en 
weg met alle faciliteiten in de Voer
streek Denkt het Tongers parket ook 
zo met na de recente konkretizering 
van die taalwetten' 

J G , Tongeren 

KOMEN, 
EEN BEWIJS! 

Wat er zaterdag te Komen gebeurd is, 
IS iets om met meer te vergeten Daar 
hebben we laten zien dat wij nog be
staan, en er met ons nog rekening 
moet gehouden worden' 
Was het met door ons toedoen dat alle 
grote partijen zich splitsen' Was het 
met door in de regenng te zetelen dat 
men op vele vlakken een evenredige 
panteit had bereikt die nu terug weg^ 
gewerkt wordt door er Franstaligen te ^ 
plaatsen' En het was toch onze Mau-
nts van Haegendoren, die reeds lang 
voor de CVP-ekonomen had voor
speld wat er met onze centen aan de 
gang was ' Heeft onze huidige voorzit
ter met gevraagd om hereniging van al-
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Onterend en verbijsterend 
Op de beslissing die het kernkabinet verle
den zondag inzake de Vlaamse school te Ko
men heeft bekendgemaakt, passen m a a r 
twee woorden: onterend en verbijsterend. 
Wilfried Martens en de Vlaamse ministers, 
met in hun kielzog de Vlaamse regerings
partijen, zijn gezwicht voor het veto van de 
Franstaligen. De papieren belofte die Mar
tens heeft afgelegd, volstaat niet eens om de 
vieze naaktheid van de Vlaamse regerings
leden te bedekken. Dat de regering na 15 mei 
zélf een beslissing zou nemen indien er geen 
oplossing gevonden wordt in de fameuze 
«Paritaire Kommissie» voor de Vreedzame 
Koëxistentie» is niets anders dan een smeri
ge — en overigens totaal doorzichtige en dus 
nutteloze — truuk om de waarheid te om
zwachtelen. De waarheid is, dat wat wet is 
voor de Voerse franskiljons daarom nog 
geen wet is voor de Komense Vlamingen. 

Deze waarheid treedt nog duidelijker aan 
het licht tegen de achtergrond van die ande
re twee maten en gewichten: voerse kandi
daat-moordenaars worden door het Waals 
gerecht losgelaten en door hun terreur-
vrienden op bloemen en champagne ont
haald, terwijl Vlaamse betogers met dodelij
ke projektielen bestookt worden door een 
losgelaten Waalse soldateska. 

De halfslachtigheid, de lafbekkerij, de zorg 
om het eigen hachje van de Vlaamse minis
ters heeft alleen m a a r geleid tot een 
schaamteloze kapitulatie en een neder laag 

voor Vlaanderen. Terwijl diegenen die daar
tegen in opstand komen, de monding van 
scherpgeladen geweren onder de neus krij
gen. 

Inmiddels kan de te r reur in Komen zijn 
gang gaan. Iedereen die met de toestanden 
daa r ter plaatse vertrouwd is, beseft: het was 
nu of nooit voor de Vlaamse school. Binnen 
een jaar, nadat maandenlang de Waalse in
timidatie h a a r werk gedaan heeft, zal het 
klimaat er nóg slechter zijn dan vandaag. En 
daarenboven betekent de toezegging van de 
regering dat de regeling in alle gemengde 
gebieden op de taalgrens door de frankofo-
nen terug op de helling wordt gezet te hun
nen voordele. De aanwezigheid van Happart 
te Komen, zijn perskonferentie de volgende 
dag en het hernieuwd frankofoon offensief 
te Meise, te Vilvoorde en elders rond Brussel 
bewijzen het. 

Er is in Vlaanderen een golf van protest te
gen deze regering losgeslagen. Deze golf is 
zo groot en draagt zo ver, dat de Vlaamse re
geringspartijen het veiliger achten er zich 
op mee te laten drijven. Het geheugen van de 
burgers is kort. Maar wellicht niet zo kort 
dat zij niet beseffen, hoe sommigen onder 
hen die vandaag sterke Vlaamse verklarin
gen afleggen, precies mee aan de oorzaak 
liggen van het Komense drama. 
Dit d r a m a is begonnen bij de taalgrensafba
kening in 1962. Het werd bestendigd bij de re
geling van 1973. In dat jaar werden in het re

geerakkoord grotere faciliteiten beloofd 
aan de Voerense franskiljons, met kompen-
saties voor de Vlamingen in de streek Ko-
men-Moeskroen. Het Voerse luik werd uitge
voerd. Van de tegenprestatie in Komen-
Moeskroen is nooit ook m a a r één syllabe uit
gevoerd. Dit was de losprijs die toen betaald 
werd aan de Walen om hun akkoord te krij
gen voor de vorming van de regering-Lebur-
ton-Tindemans-De Clercq. 
Het is dan ook minstens een aanslag op de 
goede politieke zeden, beide laatstgenoemde 
heren vandaag van leer te horen trekken. Zij 
liggen mede aan de oorzaak van het d rama 
in de Voer en in Komen. 
Martens, de Vlaamse ministers, de Vlaamse 
regeringspartijen ondanks al hun woorden 
die niet door daden gevolgd worden, onder
gaan nu al maanden lang de spottende min
achting, de chantage en de knevelarijen van 
de Gramme's, de Hoyaux, de Outers en tutti 
quanti. Zij slikken ieder affront. Hun zwak 
protest is alleen bestemd voor de galerij, 
voor de politieke berekening en voor de 
strijd die zij — inhoudsloos en zeker niet in 
het belang van Vlaanderen — onder mekaar 
voeren. 
In het J a a r van het Kind worden de Vlaamse 
kinderen van Komen beschouwd en behan
deld als quantité négligeable — in het Frans 
— of hoogstens als wisselmunt. De wissel-
munt waarmee de heren de prijs betalen 
voor hun op snee vergulde lafheid of dubbel
zinnigheid, tvo 

Geen Vlaamse school te Komen 

Zetelen er nog Vlamingen In deze regering ? 

Er komt geen Vlaamse school te 
Komen. Eens te meer heeft de re
gering de bal doorgespoeld. Dit
maal naar het «paritair komitee 
voor de harmonische koëxisten
tie van de gemeenschappen». Dit 
komitee werd op 15 mei j l . opge
richt om, met het oog op de defi
nitieve staatshervorming, een 
onderzoek In te stellen naar de 
middelen die het vreedvol sa
menleven van de gemeenschap
pen in dit Land kunnen bevorde
ren. 

Pas wanneer het komitee tegen 
15 mei geen andere oplossing in
zake het onderwi jsprobleem in 
de taalgrensgemeenten formu
leert, zal de regering de soepele 
regeling die krachtens een ko
ninklijk besluit van 1973 in de 
Voer geldt, uitbreiden tot alle ge
meenten met facil iteiten. Deze 
soepele regeling houdt in dat de 
afstand tussen woonplaats van 
de ouders en een bestaande 
school in hun taal, herleid wordt 
van vier tot twee kilometer. 

Kortom, volgend jaar zal de 
Vlaamse jeugd van Komen «mis
schien» — want wat betekent 
volgend jaar in de polit iek? — 
een nederlandstalige school kri j
gen. Maar uiteraard niet zonder 
kompensaties voor de franstali
gen» 

Het tijdverlies, de duidelijke kwade 
wil en de vlucht voor de verant
woordelijkheid van deze regering, 

inbegrepen de Vlaamse leden, il
lustreren duidelijk de wijze waar
op in dit land nog steeds een poli
tiek van twee maten en gewichten 
wordt gevoerd. 

Twee maanden heeft de regering 
getalmd. De aanvraag van de ou
ders dateert van 30 juli. Op een 
schijnheilige wijze werd het 
«neen» van minister Hoyaux weer
legd. De taalwet primeert welis
waar op de scholenstop, maar op 
basis van een reeks juridische 
foefjes schoof de regering een be
slissing van zich af. De gemeente 
Komen, zo luidde het, moet de 
Vlaamse school inrichten indien 
de wettelijke voorwaarden ver
vuld zijn. Een spelletje van kat en 
muis. 

Eigenlijk heeft het weinig zin in te 
gaan op de politieke en juridische 
spitsvondigheden van de regering. 
De Vlaamse ouders van Komen 
hebben zoniet het wettelijk, maar 
daarenboven ook het moreel 
recht volkomen op hun hand. 
Voor de eerste maal sedert de 
wet van 1963 dat Vlamingen een 
beroep doen op de faciliteiten die 
hen wettelijk gewaarborgd zijn in 
een franstalige faciliteitengemeen
te, wordt dit beroep geweigerd. 
Premier W. Martens verwijst hier
voor naar het politiek akkoord dat 
tijdens de regering Leburton in 
1972 tot stand kwam. 

Ten onrechte! Dit akkoord voor
zag immers een uitbreiding van de 
onderwijs-faciliteiten niet alleen 
voor de franstalige kinderen in de 
Voerstreek, maar tevens voor de 
nederlandstalige kinderen in Ko
men en Moeskroen. Uiteraard 
werd enkel in de Voerstreek de in

richting van franstalig onderwijs 
versoepeld. Als verantwoordelij
ken tekenden hiervoor naast eer
ste minister Leburton, ook de vice-
eerste minister Tindemans en De 
Clercq... 

Deze versoepeling werd later ver
nietigd door de Raad van State. 
Wat niet verhinderd heeft dat de 
franstalige scholen er kwamen. 
Arrogant werd het advies van de 
Raad van State terzijde gescho
ven door de toenmalige eerste mi
nister Tindemans. Zijn gekraai als 
voorzitter klinkt vandaag dan ook 
nogal ongeloofwaardig en schijn
heilig! 

We moeten trouwens niet zover 
terugblikken om vast te stellen dat, 
wanneer de Waalse wil aanwezig 
is, een uitweg gevonden wordt 
met of zonder wettelijke voor
waarden. Bij de franstalige school 
te Linkebeek werd evenmin geke
ken op een puntje of kommaatje 
meer in de wet. 

Maar d? billijke eis van de Vlaam
se ouders, dat kan niet Integen
deel, eens te meer zullen de Vla
mingen een prijs moeten betalen 
om in Komen de taalwet te doen 
naleven. 

Aan de verwijzing naar het paritair 
komitee kan geen andere beteke
nis verleend worden. Ondertus
sen gaan de franstaligen in de 
Voerstreek wel hun gangetje, zon
der komitee. 

Deze politiek van twee maten en 
gewichten kan en zal deze rege
ring met straffeloos verderzetten. 
De vraag rijst trouwens of er in 
deze regering wel Vlamingen ze
telen. 
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Long-rifie 
te Komen? 
Er lopen geruchten — en deze 
geruchten steunen op een 
grond van waarschijnl i jkheid 
— dat t i jdens de incidenten aan 
de spoorl i jn Wervik-Komen 
verleden zaterdag een boer met 
een long-rifie In de lucht zou 
hebben geschoten. De man zou 
gevreesd hebben voor lijf en ei
gendom. 
Waaruit bli jkt dat zelfs een 
doodsbange burger het ver
stand heeft om in de lucht te 
schieten. Terwijl de Waalse 
gendarmes do Vlamingen be
schouwen als pijpekoppen in 
een schietkraam. 

Het kan allemaal 
De PSC-ers en de FDF-ers van 
het Kraainems schepenkollege 
zijn zinnens, hun voeten te va
gen aan de aanmaning van de 
vice-goeverneur inzake het 
taalgebruik bij bestuursaange-
legenheden. In Meise, en wel in 

de deelgemeente Woivertem, 
wordt een aktie gevoerd voor 
de oprichting van een Franse 
school. Te Grimbergen, in het 
Vi lvoordse Voor en te Meisé 
cirkuleren petit iel i jsten voor 
franstalig onderwijs. 
Waarom ook niet? De franstali-
ge vi l labewoners uit de Brus
selse rand zijn nu eenmaal 
geen Vlaamse volksmensen uit 
Komen. En als er wat te veel 
Vlaams protest komt tegen 
deze franse aanmatiging, dan 
zijn er alt i jd wel een aantal gen
darmes te vinden om dat op te 
lossen. Met nylon. 

«Zeg» en «Doe» 
Het CVP-ledenblad «Zeg» staat 
bolrond van de boze artikelen 
tegen de franstalige polit ici. 
Een volle bladzijde over Ou
ters. Behartenswaardige waar
heden boven de naam van de 
auteur, Carl Bevernage. Een 
volle bladzijde over Dehousse. 
Behartenswaardige waarheden, 
ondertekend door liefst maar 
de voltall ige redaktie. 

ledere Vlaming zal het met dit 
hartversterkend proza volmon
dig eens zijn. 

Er zit maar een vlekje aan de 
wand. Het CVP-blad heet 
«Zeg». En niet «Doe». 

Het juiste 
perspektief 
Mark Eyskens heeft verleden 
zaterdag op een CVP-vergade-
ring te St.-Gillis-Waas ver
klaard dat «de CVP, samen 
trouwens met haar Franstalige 
zusterparti j de PSC, de enige 
polit ieke formatie is die de pro
blemen van morgen in een juist 
perspektief kan stellen omdat 
zij alle geledingen van de maat
schappij bundelt». 

Als men 's zaterdags spreekt 
van de «problemen van mor
gen», dan gaat het onder meer 
ook over de problemen van 
zondag. En inderdaad, op zon
dag is gebleken hoe zusterli jk 
verenigd CVP en PSC de pro
blemen tegemoet treden: ze 
waren het er allebei roerend 

over eens, dat de school van 
Komen er thans niet komt 

Vlaamse 
universiteiten 
De opening van het akade-
misch jaar deze week is een ge
legenheid geweest, om ook in 
de sektor van het universitair 
onderwijs eventjes de Vlaams-
Waalse rekeningen op te ma
ken. 
Voor de universitaire sektor 
wordt dit jaar bijna 25 mil jard 
frank uitgetrokken. Vlaanderen 
— met zijn aandeel van meer 
dan 60 Vo in de bevolking — 
krijgt daarvan niet eens de 
hel f t De verdeling is 4 6 , 5 % 
voor Nederlandstalige instel
lingen en 53,5 "/o voor Franstali
ge. 

Als doekje voor het bloeden: 
de regering belooft deze ver
houding door bijkredieten op te 
dri jven tot 50-50. En er wordt 
zelfs in het vooruitzicht gesteld 
dat we over enkele jaren zo
waar 53 o/o zouden krijgen. 
De diefstal, die thans alleen 

reeds in deze sektor meer dan 
2 miljard per jaar bedraagt, zal 
teruggebracht worden tot 1 mil
jard. Maar diefstal zal het bli j-

Sterke PVV-
jongens 
Zegt Wil ly De Clercq: «Wat in 
Voeren eerti jds is toegestaan 
nu in Komen weigeren is een 
polit iek van twee maten en 
twee gewichten en geen enkele 
regering kan zoiets volhou
den». 
Toch, Willy, toch ! Dat het twee 
maten en gewichten zijn, zal 
niemand tegenspreken. Maar 
de regering Leburton heeft het 
dan toch maar een dik jaar vol 
gehouden om in de Voerstreek 
de facil iteiten voor het Fransta
lig onderwijs te verruimen, ter
wi j l er in Komen voor de Vla
mingen niets gebeurde. 
En in deze regering Leburton 
zetelde niemand minder dan 
Wil ly De Clercq voornoemd. 

De hold-up van 
Nols 
Nols heeft op het allerlaatste 
nippertje de maandwedde van 
zijn tweeduizend man gemeen
tepersoneel kunnen betalen, 
door een hold-up te plegen op 
de kas van het Schaarbeekse 
OCMW. 
De tientallen miljoenen waar hij 
de hand op legde, hadden nor
maal in beslag genomen moe
ten worden door de minister 
van Financiën, wegens achter
stal. Dat hij de krachttoer van 
een hold-up in bijna zuivere 
Far-Weststi j l kon spelen, dankt 
hij aan de medeplichtigheid van 
de regering die hem, op de ach
tergrond en voorzichtig, dekte. 
Martens himself had voor de 
nodige morele dekking ge
zorgd door publiekeli jk te zeg
gen dat Schaarbeek nog centen 
moest krijgen van het Rijk. 
Inmiddels tracht Nols de aan
dacht van zijn wanbeheer af te 
leiden door — voor de zoveel
ste maal — uit te halen tegen 
een vijand die schuld is aan al
les. Er is thans een lichte vari
ante: voor één keer zijn het niet 
de Vlamingen, maar de gastar
beiders. Het proza dat hij over 
deze gastarbeiders in zijn ge
meentelijk blad liet verschijnen, 
verschilt slechts in details van 
zijn gebruikeli jk anti-Vlaams 
proza. 

Nylonkogels en Waalse hennep 
De «Gazet van Antwerpen- verscheen zaterdagochtend, uren voor de Komense be
toging, met een profetisch titeltje «Schietensklaar» zette de redaktie boven de mede
deling, dat premier Martens na de kabinetsraad van vrijdag gezegd had dat alle maat
regelen waren getroffen om de orde te handhaven Er zou, zo zegde de eerste-minis-
ter, strikt de hand gehouden worden aan het samenscholingsverbod te Komen 

Een hele tijd geleden, in de eerste helft der zestiger jaren toen de taalgrens werd afge
bakend, liep Wilfried Martens mee in een Vlaamse betoging tegen de verfransing van 
de Brusselse rand Tijdens de slotmeeting bij de ontbinding voerde hij het woord — 
jonge belofte van een nieuwe flamingantische generatie die storm liep tegen de CVP-
kapitulaties — en nep hij de slagzin uit die sindsdien legendarisch is geworden en hem 
al menigmaal heeft achtervolgd «Geef ons wapens'» 

De stroper is boswachter geworden Hijzelf heeft nu wapens gegeven Niet aan 
Vlaamse betogers die, na 15 jaar, nog altijd storm moeten lopen tegen de taalgrensaf
bakening en de faciliteiten van toen Maar aan Waalse gendarmes die het strikte bevel 
hadden, de orde te handhaven en iedere samenscholing te beletten 

Gedekt door dit de dag vóór de betoging nadrukkelijk en publiek gegeven bevel kon 
de Waalse soldateska zich uitleven We hebben, beroepshalve of als deelnemer, in 
onze loopbaan van Vlaams-nationalist en joernalist menige betoging meegemaakt 
We hebben Latos en Sclep weten sterven op de zwartste dag van Zwartberg Maar 
nooit en ook toen met, hebben we dergelijke horde ordehandhavers gezien 

BIJ de allereerste botsing op de steenweg van Wervik naar Komen bestond het voor
ste rijkswachtgelid — de allereerste rij met een dozijn manschappen — uit Vlaamse 
rijkswachters Jongens die het met onder de markt hadden neus aan neus met een 

betoging van drieduizend man Ze deden hun werk af de een misschien al wat nijdiger 
dan de andere, binnen de grenzen van wat ordehandhaving mag heten Vlak achter 
hen stonden schuimbekkende gendarmes van Waalse pelotons Ze mepten met de 
matrak over het hoofd en de schouders van hun Vlaamse kollega's heen De gezich
ten achter het doorschijnende plastiekmasker van haat vertrokken, het schuim op de 
lippen Toen Vic Anciaux boordevol overgave en fyzieke moed het mogelijke en on
mogelijke deed om zware incidenten te vermijden, kreeg hij meppen sur sa gueule 

Toen hij zich bediende van een rijkswachtmegafoon om aan te manen tot kalmte 
schimpte een Waalse «grade», uiteraard in het nobelste Frans «Ik wou dat de batte
rijen hem in zijn smoelwerk ontploften» 

Had Komen in Afrika gelegen, dan had men kunnen denken dat de krijgers zich voor 
de aanval boordevol hennep hadden gezogen Om zich onkwetsbaar te wanen en om 
nog ongenadiger te kunnen zijn De Waalse gendarmes hadden genoeg aan de hen
nep van eigen bodem de haat tegen les flaminboches, het giftig onkruid dat hun geest 
van oudsher benevelt volstond ruimschoots om hen scheldend en tierend op de be
togers los te laten 

«Schietensklaar» had de «Gazet van Antwerpen» op voorhandgeschreven Maar wie, 
mijnheer Martens gaf hen de kogels plus het gevoel dat ze konden gebruikt worden 7 
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WAALSE 
GENDARMES 
OP VLAAMSE 
GROND: 
Poging tot doodslag 
Dat er bij een betoging klappen 
vallen tussen de betogers en de 
ordehandhavers behoort — of 
men dit al dan met betreurt — tot 
op zekere hoogte tot de normale 
gang van zaken 
De incidenten langs de spoorweg 
Wervik-Komen en op het kerkhof 
van Wervik zijn echter van geheel 
andere aard. Daar werden door de 
Waalse rijkswachters twee reek
sen van daden gesteld, die mets 
meer te zien hebben met orde
handhaving maar die neerkomen 
op poging tot doodslag Er werden 
traangasgranaten horizontaal af
geschoten naar betogers en er 
werd op betogers én op toe
schouwers gemikt en gevuurd 
met de sindsdien berucht gewor
den nylonkogels. 
De getuigenissen daarover zijn tal
rijk en formeel. Ze komen met al
leen van betogers. Ook de joerna-
listen, zowel van de Vlaamse als 
van de Franstalige pers, hebben 
de feiten vastgesteld 

«De gendarmes 
mikken...» 
Het blad «La Cité» schreef: «De 
gendarmes mikken. Ze schieten 
nylonkogels». De fotograaf van 
«Le Soir» hoort op het kerkhof van 
Wervik een projektlel langs zijn 
hoofd fluiten De «Standaard», de 
«Gazet van Antwerpen» en het 
«Laatste Nieuws» hebben vast
gesteld dat traangasbommen van
op manshoogte en horizontaal 
werden afgevuurd 

Dwars door 
metaal! 

De metalen hoorn van deze me
gafoon werd doorboord door iets 
dat onmogelijk wat anders kan zijn 
dan een projektiel, toen een beto
ger hem aan de schouderband 
droeg. De megafoon werd aan het 
parket overhandigd Kruisen op 
het kerkhof van Wervik vertoon
den sporen van beschieting. Een 
van deze kruisen, gemaakt uit vrij 
dikke houten planken en deson
danks doorboord door een projek
tiel, werd eveneens in beslag ge
nomen door het parket 

De brutaliteit van de Wadlbo g t n 
darmes, nota bene op Vlaams 
grondgebied, kende geen gren
zen Als volksvertegenwoordiger 
Willy Kuypers de moed heeft om, 
rechtop temidden van de schiet
partij, te gaan onderhandelen, 
krijgt hij de scheldwoorden «sa-
laud», «boche» en «flaminboche» 
naar het hoofd geslingerd 

De nylonkogels 
Het njkswachtkommando heeft 
toegegeven, dat de Waalse gen
darmes uitgerust waren met ny
lonkogels en dat — zo zegt de 
rijkswacht — een paar gendarmes 
een tiental van die kogels hebben 
afgevuurd. 

Het opperbevel heeft verder ge
zegd, dat deze zgn. «veiligheidsko-
gels» normaal slechts mogen ge
bruikt worden als er levensgevaar 
voor de gendarmes bestaat Uit 
alle getuigenissen en uit de toe
stand ter plaatse is overduidelijk, 
dat dit levensgevaar niet bestond. 

De schietende rijkswachters be
vonden zich op de spoorwegberm 
en domineerden van daar het la
ger gelegen kerkhof. Ze gaven 
een salvo af op mensen, die op dat 
ogenblik toeschouwers waren van 
incidenten, die zich afspeelden 
aan de andere kant van het kerk
hof. 

"Tirez a tir tendu, nom de Dieu!» Serge De Waersegger, reporter van het dagblad «Le Soir», schreef in zijn 
krant dat hij deze zin hoorde en dat dit bevel ook onmiddellijk in daden werd omgezet. Ook onze reporter Mau-
rits Van Liedekerke stond vlak in de buurt toen hij het bevel «Tirez a hauteur d'homme» hoorde. Hij zag de man 
die het bevel gaf, maar kon met uitmaken of het een gegradeerde of een gewone rijkswachter was. Boven
staande foto IS overduidelijk: de Waalse rijkswachter links legt met een traangasgranaat in een vlakke loop
baan aan op de betogers. De foto bewijst nog wat anders: uit het hele tafereel blijkt, dat de aanwezige gendar
mes en de burger zich zeker niet in gevaar — laat staan levensgevaar — bevonden (Foto -Le Soir.) 
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Gust f V Ie B b t b 
naar uit Zandbergen, 42 jaar, ge
huwd en vader van 2 kinderen: 
'Ik voelde op mijn linkerschou
der een klap als van een hamer. 
Ik realizeerde me niet onmiddel
lijk wat er gebeurd was. Maar 
toen voelde ik mijn hemd nat en 
warm worden. Ik tastte met mijn 
hand onder mijn vest Toen ik ze 
terugtrok, was ze vol bloed. De 
bloedvlek op mijn hemd en op de 
binnenkant van mijn jas werd 
steeds maar groter'. 
Toen Van der Biest in de schou
der getroffen werd, stond hij op 
het kerkhof van Wervik als toe
schouwer, op ruime afstand van 
de eigenlijke incidenten en op 
ongeveer vi j f t ig tot zestig meter 
van de spoorwegberm die door 
de Waalse ri jkswachters bezet 
was en vanwaar het schot ver
trok. Even voordien had hij horen 
roepen 'pas op, ze schieten'. 
Naast hem zochten mensen dek
king achter de grafzerken. Hij gaf 
zich slechts rekenschap van wat 
er gebeurde, nadat hij reeds ge
troffen was. 

Er zijn talloze getuigen die deze 
gang van zaken bevestigen. On
der hen bv. voorzitter Gerio van 
de VU-afdeling Hoboken: «//r wil 
onder ede bevestigen dat ver
schillende rijkswachters op het 
Werviks kerkhof mikten tussen 
middel en hoofd, toen zij hun ge
weren op onze mensen gebruik
ten. De rijkswachters bevonden 

z h I ee jft jtJ ...eteri> vd/; 
mij toen zij schoten, en zij bevon
den zich hoegenaamd niet in le
vensgevaar: 

Dokter Mahieu van Wervik en 
Vic Anciaux, in zijn kwaliteit van 
geneesheer, onderzochten alle
bei de schotwonde en stelden de 
diepte van de penetratie vast. 
Beiden zijn formeel: een derge
lijk projektiel in de hart- of lon-
genstreek of in het gezicht is do
delijk of kan vreseli jk letsel ver
oorzaken. Toen dokter Mahieu 
het projektiel verwijderde, werd 
in aanwezigheid van een aantal 

j e t j c v j I I I I t 
nylonkogel was, die volkomen 
overeenstemt met de beschrij
ving van de zg. «veiligheidsko-
gels» waarmee de Waalse rijks
wachters — zoals blijkt uit een 
schoorvoetende mededeling van 
het Rijkswachtkommando — uit
gerust waren. Het ri jkswacht
kommando moest eveneens toe
geven dat de kogels ook daad
werkeli jk werden gebruikt. 
Senator Oswald Van Ooteghem 
overhandigde de kogel aan de 
Wervikse politie en diende met
een klacht in tegen onbekenden, 
voor poging tot doodslag. 

Nadat de Wervikse poli
tie de schotwonde bij 
Van der Biest had vast
gesteld en in het bezit 
was gesteld van de ny
lonkogel, en nadat 
klacht wegens poging 
tot doodslag was inge
diend, was het optreden 
van het parket onvermij
delijk geworden. 

Getuigen 
gezocht 

Het onderzoek dreigt 
echter doorkruist te 
worden door een aantal 
moeili jkheden. Het is in 
handen van een Waals 
parket. De feiten speel
den zich echter af op 
Vlaamse grond. De we
dersamenstell ing van
daag donderdag, waar
voor een aantal VU-ge-
tuigen opgeroepen zijn, 
zal misschien reeds uit
wijzen welke richtig het 
uitgaat. 
Na de direkte vrij lating 
van kandidaat-moorde
naar Grosjean uit St -
Martens-Voeren door 
het Luikse parket be
staat er echter reden te 
over om sceptisch te 
zijn. 
Al wie meent een nuttig 
getuigenis te kunnen af
leggen over de schiet
partij op het kerkhof van 
Wervik, wordt dan ook 
dringend verzocht kon-
takt op te nemen met het 
Volksuniesekretariaat 
te Brussel (tel. 02-
219.49.30). 
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Ongelukkig, 
maar met begrip... 
In «De Morgen» onthulde Paul 
Goossens dat «de BSP niet ge
lukkig was met de regerlngsbe-
sllsslng Inzake Komen. Maar 
voorzitter Van Miert bracht be
grip op voor de houding van 
het kabinet». 

Dat schijnt zo'n vaste BSP-ge-
woonte te worden. Men is niet 
gelukkig met het Zaïre-beleid, 
maar men brengt begrip op 
voor het kabinet. Men is niet 
gelukkig met de aankoop van 
pantservoertuigen, maar men 
brengt begrip op voor het kabi
net. Men is niet gelukkig met de 
Komense beslissing, maar men 
brengt begrip op voor het kabi
net. 

Zo is men, met alle begrip, 
voortdurend diep ongelukkig. 
En even voortdurend in de re
gering. 

Verroken en 
Komen 
Op de herfstgouwdag van het 
Westvlaams Davidsfonds heeft 
Verroken nog maar eens ge
zegd dat het onjuist is te den
ken dat Komen desti jds werd 
opgeofferd voor de Voer. 
Wat niet belet dat Verroken in 
1962 bij het Kamerdebat over 
de taalgrensafbakening ver
klaarde dat de regering voor 
Komen «het resultaat is van het 
vergelijk van een moeizaam 
overleg». Hij verwierp alle 
Volksunie-amendementen over 
Komen, zegde dat de taalgrens
afbakening tussen Henegou
wen en West-Vlaanderen on
nauwkeurig was maar vond 
daar geen graten in «omdat dit 
vergoed wordt door een stelsel 
van faciliteiten». 
Zonder te willen beweren dat 
Verroken een leugenaar is, dur
ven we toch stellen dat zijn ge
heugen uiterst zwak is en dat 
hij vaak wartaal spreekt. 

Martens in Parijs 
Martens is verleden week naar 
Parijs getrokken om er de ope
ning mee te maken van het kul-
tureel centrum van de Fransta

lige Belgische gemeenschap. 
Men kan zich de vraag stellen 
wat hij daar als Vlaming verlo
ren had. Temeer omdat dit 
snoepreisje uitgedraaid is op 
een vernedering voor hemzelf 
als eerste-minister én als Vla
ming. 

Hij mocht er wel bij zijn als het 
lintje geknipt werd, maar men 
bracht hem aan het verstand 
dat de Franstalige heren onder 
mekaar wensten te zijn voor de 
perskonferentie en het glas 
champagne. 

Martens slikte» niet de cham
pagne, maar het affront. Hij liet 
zich netjes de deur uitwerken. 
Tussen haakjes: Rika De Ba
cker was óók van de partij. 
Maar kreeg evenmin champag-

Versobering 
De eerste-minister heeft de 
burgers plechtig en nadrukke
lijk gevraagd, het voortaan wat 
soberder te doen. Kwestie van 
de prijs van de petroleum enz. 
Zoals het betaamt, geven hij
zelf en de regering het voor
beeld. Voor het snoepreisje 
naar het Waals kultuurcentrum 
te Parijs v loog de «Mystère» 
van de regering liefst maar 
twee keer over en weer tussen 
Brussel en de Franse hoofd
stad. 

En voor de verplaatsing van 
Martens' kabinetschef Jean-
Luc De Haene naar de bezin
ningsdag Vün de CVP-volks-
vertegenwoordigers in het 
Waalse Houffalize werd liefst 
een helikopter van stal gehaald. 
Zo vliegen niet alleen de excel
lenties en hun aanhang, maar 
ook onze cen ten . 

Soepel handwerk 
De studie van de Leuvense 
ekonomen heeft in Wallonië 
heel wat kommentaren losge
slagen. Deze kommentaren 
hebben doorgaans een dubbele 
bodem. Enerzijds zeggen de 
Walen dat zij meer dan ooit los 
willen van Vlaanderen, en op 
hun eigen poten staan. Ander
zijds echter hebben zij blijk
baar vlug het zakrekenma-

chientje gebruikt en zeggen zij 
in één en dezelfde adem dat zij 
wél los willen staan van de Vla
mingen, maar niet los van de 
Vlaamse centen. Leburton her
haalt zijn oude slogan: «de soli
dariteit is onontbeerli jk voor 
Wallonië». En staatssekretaris 
Humblet verklaart «dat er geen 
land meer is als er geen solida
riteit is». 

De Waalse polit ici zijn bli jkbaar 
grootmeesters in het soepel 
handwerk. In één en dezelfde 
sekonde maken ze naar ons 
een vuist, om dan terug de be-
delhand uit te steken. 

Duurder 
autoverzekering 
voor Vlamingen-
De studie van de Leuvense 
ekonomen heeft in Vlaanderen 
grote indruk gemaakt. Er komen 
ook nieuwe bedenkingen zoals 
deze van een lezer, verzeke
ringsagent, die ons erop attent 
maakt dat wij Vlamingen ook i.z. 
autoverzekering gediscrimi
neerd worden. De steeds duur
der wordende autoverzekering 
is niet van aard om onze land
genoten blij te stemmen. Wat 
moet men echter zeggen, wan
neer men verneemt dat de 
Waalse «landgenoten» ook op 
dit terrein bevoordellgd wor
den. Het begon in Luxemburg 
waar aan inwoners van bepaal
de gemeenten 10 % premiever
laging werd toegekend. Thans 
bli jkt dat deze maatregel tot de 
provincies Namen en Luik werd 
uitgebreid. Deze vermindering 
steunt op de vaststell ing dat er 
in de betrokken streken minder 
verkeer is en dat er dus van 
verminderd risico kan gespro
ken worden. N.B. in tal van ge
meenten die uit de aard van hun 
toerist isch karakter in de zo
mer wel een zeer druk verkeer 
en dus een hoger risico kennen. 

Opvallend is dat geen enkele 
Vlaamse gemeente van deze 
maatregel geniet! Zelfs Vlaam
se gemeenten die aan Waalse 
palen, waar de vermindering 
wordt toegestaan komen niet in 
aanmerking, ook wanneer ze 
eveneens een minder druk ver
keer kennen. 

... en minder voor 
Walen 
Verkeerstechnisch gezien is 
deze bedoening bovendien ge
woon onzin. Verzekeringspre
mies worden vastgesteld op 
basis van risicoverwachting, 
die eenmaal becijferd verdeeld 
wordt over het aantal polissen. 
Hoe groter dit aantal hoe klei
ner de premies. Nu wordt dit 
omgekeerd: de talrijker Vlamin
gen moeten een hogere premie 
betalen dan een flink pak Wa
len die kleiner in aantal zijn! 
Heel deze zaak heeft trouwens 
niets met verzekeringstechniek 
te maken, maar is gewoon de 
zoveelst discriminatie ten na
dele van de Vlamingen, die in 
deze rampzalige staat nu eens 
werkeli jk voor alles moeten op
draaien. In acht genomen de 
prijs van ongeveer 12.000 fr. 
voor een autoverzekering, het 
aantal Vlaamse automobil isten 
en de verlaagde premies voor 
de reeds talri jke begunstigde 
Waalse gemeenten, kunnen de 
Leuvense profs gerust nog een 
paar honderd miljoen in hun be
rekening van de transferten van 
Vlaanderen naar Wallonië bij
schri jven. Hoelang nog, Vlamin
gen? 

Regering van duur 
leven 

Ook de regering Martens kiest 
de gemakkeli jkste weg om aan 
geld te geraken: de verhoging 

van de indirekte belastingen. 
Sinds maandag kost een huis-
houdbrood 1 fr. meer of 31,50 fr. 
per kg. Verbeterd brood van 
800 g kost thans 32 fr. evenals 
fantasiebrood van 900 g. Huis-
houdbrood van 1/2 kg, verbe
terd brood van 600 g en fanta
siebrood van 450 g worden 
75 centiem ^duurder. Pistolets 
kosten voortaan 3,50 fr! 
Voor de vierde opeenvolgende 
maand wordt ook de koffie 
duurder: 12 fr. per kg. Ook de 
benzineprijs stijgt, met 1 fr. 
Deze pri jsverhoging zou 4 mil
jard moeten opbrengen. Diesel
olie voor het wegvervoer wordt 
niet duurder. Daarentegen gaat 
op 1 januari het autovignet in. 
De prijs staat nog niet vast. Wel 
zal de prijs In de verkeersbe
lasting opgenomen worden. 
Bij de posttarieven gaat de port 
voor drukwerk de hoogte in: 
5 fr. i.p.v. 4,50 fr. Voor de brie
ven blijft de 8 fr. port gehand
haafd maar de regering is zin
nens, een automatische verho
ging' per jaar van het brief- en 
drukwerkport toe te passen. De 
regering denkt een half miljard 
meer-opbrengst te zullen ver
wezenli jken door de persoonli j
ke bijdrage van de ziekteverze-
kerde met 25 t.h. te verhogen 
(remgeld). Weduwen, wezen, in
validen en gepensioneerden 
betalen geen remgeld. Ook de 
geneesmiddelen zullen voort
aan meer kosten, wat 1 miljard 
fr. ^ou moeten opleveren. De re
gering hoopt ook 3 miljard te 
kunnen besparen op de klini
sche biologie. 
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1979 
De 3.000 grootste ondernemingen volgens za-
kencijfer en volgens eigen middelen geklasseerd 
(1-1500: Trends 1/10, 1501-3000: Trends 
15/10) en geklasseerd per sektor (Trends 1/11) 

met de volgende gegevens : 
zakencijfer 77 en 78, toename of daling van het 
zakencijfer (in %) ; nettowinst 77 en 78 ; toena
me of daling (in %) van de nettowinst; winstmar
ge ; cashflow als % van het za
kencijfer ; eigen middelen ; ver
houding eigen middelen/schul
den ; verhouding eigen midde
len/cashflow ; personeelskost; 
personeelskost als % van het 
zakencijfer. 

l/u(nag) 
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Met Martens bergaf bollen 
'Wellicht is de versobering van 
onze levensstijl, die nodig is 
opdat we niet allen armer zou
den worden, in het verleden te
veel met woorden gepredikt en 
te weinig in daden omgezet 
Thans is het gemeend, en moe
ten we van die versobering 
konkreet werk maken» 
Eersteminister Wilfried Martens 
bezwoer vorige zaterdag tij
dens een TV-toespraak de 
«waarde landgenoten» om de 
broeksriem stevig aan te halen 
«Er zal van iedereen offers ge
vergd worden, zo verduidelijkte 
de premier in tal van volzinnen, 
waarbij tijdens deze delikate in
greep echter ook de grootste 
rechtvaardigheid moet betracht 
worden» 
Denkt premier Martens nu echt 

spoedig een forse extraheffing af
genomen worden Ziek worden is 
ook al een pijnlijk-kiese aangele
genheid geworden De resem anti
sociale zweepslagen begint vooral 
voor de minstbegoeden hard aan 
te komen 
Er wordt uiteraard gehoopt dat de 
sombere voorspellingen met zul
len uitkomen maar de gepensio
neerden krijgen nu te horen dat zij 
vanaf de zomer van volgend jaar 
vergeefs zullen uitkijken naar de 
cheque die de postbode hen 
maandelijks uitreikt i 
«De grootste reciitvaardiglieid 
moet betracht worden» zei pre
mier Martens op televisie 

Pensioenen-manna 
Op datzelfde moment moet Wil-
fried Martens evenwel reeds ken-

Sociale rechtvaardigheid? 

dat er meer en aandachtiger 
werd geluisterd naar zijn rege
ringsmededeling dan naar het 
dagelijks persoverzicht' Hij 
moet toch ook wel beseffen 
dat over het saneringsplan van 
de minister van sociale voor
zorg onder meer werd geschre
ven «Loontrekkende en zieke 
moeten de put vullen» «Uitbe
taling van pensioenen vanaf 
volgende zomer onzeker» En 
zoveel onheilsberichten meer 
De huidige regering predikt de ma
tiging maar verwaarloost zelf als 
eerste het voorbeeld van bespa
ring te geven 
De eerste trein naar sanerings
maatregelen wordt overduidelijk 
in de nchting van de kleine burger 
geduwd autowegenvignet, 1 
frank extra-belasting per liter ben
zine, inflatie van stookolieprijzen 
(met zoveel extra-taks voor de 
overheid) duurder brood koffie, 
melk. 
Van de brutomaandwedde zal 

nis gekregen hebben van de waar
schuwende bevindingen (nog 
maar eens) die de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven in zijn 
maandbulletin richtte aan het 
adres van de overheid "de ekono-
mische konjunktuur evolueert de 
jongste maanden voorzichtig-be-
moedigend, op het aandeel van de 
overheid na» Met bezwerende 
vinger wordt daarbij uitvoerig ge
wezen naar de «Slechte toestand 
van de overheidsfinanciën die 
rechtstreeks oorzaak is van een 
hoog rentepeil en een zwakke 
munt» 
Om maar te zeggen dat Martens 
zijn TV-zendtijd voor zinniger en 
eerlijker mededelingen had kun
nen opsparen 
Terwijl de regenng vonge zondag 
eventjes dreigde te stranden op 
de kwestie-Komen, ziet het er 
meer om meer naar uit dat deze 
regering op vrij korte tijd naarstig 
werk aan het maken is van de so
ciale afbraak en de toekomst van 

De frank van 
Geens 
Minister van financiën Gaston 
Geens voelt zich momenteel 
nogal goed In zijn vel omdat hij 
de prestatie op zijn naam heeft 
geschreven zopas de Belgi
sche frank voor een formele 
devaluatie behoed te hebben. 
Maar zijn prestatie geeft hoe
genaamd geen reden tot jui
chen. Immers, Geens heeft nu 
een machtige troef in handen 
genomen om de andere minis
ters zwaar onder druk te zetten; 
dit land is dringend aan een 
versoberingspolitiek toe zei 
premier Martens voor TV. Wat 
dat precies betekent is reeds 
na enkele dagen monetaire kri-
sispoiitiek duidelijk geworden: 
de overheid geeft geen blijk 
van zware inspanningen om 
zelf in haar uitgaven te saneren, 
maar de gewone man wordt wel 
bestookt met allerlei prijsver
hogingen, sociale hervormin
gen die een forse hap in zijn 
maandwedde zullen zetten, en 
een terugschroeven van de so
ciale uitkeringen. 
Inmiddels worden evenwel 
voorrechten van financieel be-
goede kringen (fabuleuze pen
sioenuitkeringen bijvoorbeeld) 
behouden. 
Dat doet er niet toe, blijkt finan
cienminister Geens te denken, 
als ik mijn frank maar red dan 
maak Ik een goeie beurt. Al de 
rest zal hem een zorg wezen.. 

Kompels e n -
Opnieuw is er in de Limburgse 
mijnstreek een heropflakkering 
van sociale onrust. Een sponta
ne staking van bovengrondse 
arbeiders werd vrij vlug door 
de vakbonden erkend. Al even 
spoedig werden toezeggingen 
gedaan om de werknemers 
geen nadelige gevolgen te la
ten gevoelen van de aangekon
digde nieuwe «job- en loonklas-
sifikatie». 

Maar daarmee bleken evenwel 
de perikelen niet van de baan te 
zijn, want onverwacht gingen in 
menige mijnschacht ook de on-
dergronders het werk neerleg
gen. Terwijl in de ene mijn de 
staking opgedoekt werd, brak 

dan weer een staking uit in een 

ons volk zwaar aan het hypoteke-
ren is 
Immers op een moment dat in alle 
sociale kassen de laatste cent 
reeds zo lang geleden werd geteld 
en er wordt aangekeken tegen 
een diep vat zonder bodem, werd 
nu stilaan voldoende met weten
schappelijke studies van ekono-
men aangetoond waar het voetje 
pijnlijk knelt geldstromen van een 
gezonde Vlaamse natie worden 
blijvend verkwist in een ziekelijk 
Waals gewest dat nu toch tijd ge
noeg gehad heeft om de handen 
uit de mouwen te steken 

Het ekonomisch federalisme dat 
de VU reeds jaren bepleit is de 
enig afdoende remedie, maar de 
regering-Martens verzaakt hals
starrig dergelijke hoogdnngende 
ingreep aan te vatten 
Het enige wat nu gebeurt is geld 
oprapen waar het te vinden valt en 
bovendien tegen volgend jaar een 
dotatiesysteem uit te bouwen 
waarbij de Vlamingen zo mogelijk 
nog meer geld uit de zakken wordt 
geklopt 
Trouwens, zelfs de oogkleppen-
maatregelen zijn op zichtzelf laak
baar als Martens het woord 

«grootste rechtvaardigheid» nog 
publiekelijk in zijn mond durft te 
nemen dan zou hij toch eens aller
eerst moeten maatregelen afkon
digen om het mes te zetten in de 
pensioenen van generaals, hoge 
staatsambtenaren, van de goever-
neur van de nationale bank, en an
dere medeburgers die op een 
maand een veelvoud opstrijken 
van wat duizenden kleine pen
sioengerechtigden op een vol jaar 
toebedeeld krijgen Zolang zulks 
met gebeurt komt om het even 
welke saneringsmaatregel volko
men ongeloofwaardig over 

Witte boorden 
op straat 
Het is niet zo meteen opgeval
len, maar vorige maandag werd 
er een indrukwekkende mani
festatie gehouden: naar schat
ting 70.000 ambtenaren van mi
nisteries en parastatalen heb
ben een halve dag gestaakt 
Het ging hem eens te meer om 
de omstreden wijze waarop de 
invoering van de 38-urenweek 
zou gebeuren. De vakbonden 
eisen een halve dag vrijaf, ter
wijl de regeringsonderhande-
laars de werktijdverkorting wil
den toepassen met een systeem 
van 24 minuten per dag. Voor 

de paar honderdduizend werk
lozen is zulke sociale bek-
vechterij natuurlijk maar een la-
cheding. 

Evenwel zijn de akties van de 
'Witte boorden' een teken van 
de diep om zich grijpende ma
laise die ook in deze belang
wekkende sektor woekert Als 
de regering de klachtenbundel 
van het overheidspersoneel, 
zoals nog andere sociale kwes
ties, verder laat rotten dan 
dreigt ook deze etterbuil vrij 
spoedig te zullen openbarsten. 

andere mijn waar voorheen niet 
gestaakt werd-
Een bijkomend verwarrend ele
ment is dat vooral de Turkse 
gastarbeiders aparte eisen 
voor gelijkberechtiging met 
hun Belgische kollega's stellen. 

... het zwart goud 
Uit de staking van de kompels 
kunnen, midden de komplete 
verwarring die er rond hangt, 
wél twee zeer duidelijke ge
volgtrekkingen genomen wor
den. 

Allereerst blijken de vakbon
den niet weinig in gebreke te 
blijven om op een konsekwente 
wijze de sociale eisen van het 

merendeel der werknemers 
duidelijk te formuleren en ef-
fektief te behartigen. 

Fundamenteel is tweedens 
vooral dat de Limburgse mijn
streek een latente brandhaard 
zal blijven zolang de regering 
geen ondubbelzinnige termijn-
plannen bekendmaakt omtrent 
de toekomst van de Limburgse 
mijnen. Een paar jaar terug wer
den drastische sluitingen aan
gekondigd, maar als gevolg van 
de huidige energiekrisis blijken 
onze mijnen onverwacht toch 
een herwaardering van hun 
zwart goud te noteren. Maar de 
regering verzaakt aan elke be
lofte om de huidige tewerkstel
ling in de komende jaren te be
houden of zelfs op te voeren. 

Hatelijke Nols 
Aan de buitenissige maatrege
len en uitspraken van de 
Schaarbeekse burgemeester 
blijken we nu stilaan gewoon 
geworden te zijn, precies om
dat het vrijwel nodeloos blijkt 
om kritiek op zijn optreden te 
spuien. De voogdij-overheden 
grijpen niet in om deze FDF-
steen des aanstoots te verwij
deren. 

Het jongste nummertje van 
Nols is zonder meer hatelijk. In 
zijn gemeentelijk informatie
blad maant hij de gastarbeiders 
als het ware aan om hun matten 
te rollen. Het proza is van een 
zeer bedenkelijk laag allooi; be
ledigend tot en met Dat de ge
meente Schaarbeek wegzinkt 
in een enorm financieel moeras 
is nu ieders fout, behalve die 
van het gemeentebestuur, al
dus Nols. Hij wijst de staats-
overheid met de vinger, maar 
vooral ook de bejaarden en de 
vreemdelingen in zijn gemeen
te. 

Als het morgen in Schaarbeek 
tot gewelddadige uitbarstingen 
komt van moegetergde en mis
deelde vreemdelingen dan is 
de hoofdschuldige nu toch stil
aan van op voorhand bekend Is 
in feite nu niet het moment ge
komen om, omdat de politieke 
overheid in gebreke blijft, door 
enkele rechtstreeks betrokken 
sociale organizaties bij de 
rechtbank klacht in te dienen 
tegen Roger Nols, al was het 
maar wegens zijn lasterlijk pro
za in een publikatie, die met 
geld van de belastingbetaler 
wordt uitgegeven-
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• In het raam van de BRT-Aktie 
Kringloop voor het terugw/lnnen 
van grondstoffen uit afval wordt 
eveneens de aandacht gevestigd 
op de ergerlijke plaag die sluik
storten en zwerfvuil heet. Het pro
duceren van sluikstorten en zwerf
vuil IS te wijten aan een verkeerde 
mentaliteit Het is het beschamend 
visitekaartje van onze onvolwas
senheid. Het is hoog tijd dat daar
aan paal en perk wordt gesteld. 
Voor meer inlichtingen: Aktle 
Kringloop, BRT-Omroepcentrum, 
August Reyerslaan 52 te 1040 
Brussel, tel. 02/737.51.74, of bij de 

gewestelijke medewerkers van 
Aktle Knngloop In elke BRT-2-
omroep. Antwerpen, Gerard Pollet 
(031/38.98.39); O.-VI., Christine De 
Clercq, (091/25.97.40); Umburg, 
Huberte Paumen, (011/22.45.01); 
West-Vlaanderen, Hllde Libbrecht 
(056/22.19.23); Vlaams-Brabant 
Paul Verdickt (02/737.51.74). 

* Wie met zijn afvalolie geen blijf 
weet kan terecht bij een bedrijf dat 
afgelaten olie verwerkt: Brander, 
DIestersesteenweg 179 te 3250 
Rlllaar, tel. 016/56.71.39. 

•k Perspektieven voor recyclage 
van glas in België, dat is de titel 
van de gebundelde rapporten van 
de studiedag over glasterugwin
ning die op 21 december 1978 
plaatsvond te Brussel. Dit uitge
breid verslag, 221 bladzijden op 
kringlooppapier, is voor aktiegroe-
pen en gemeenbesturen gratis 
verkrijgbaar bij Programmatie van 
het Wetenschapsbeleid, Weten
schapsstraat 8, 1040 Brussel, tel. 
02/230.41.00. 

* Een studie over selektieve op-
hallngen is gratis beschikbaar 
voor gemeentebesturen en aktie-
groepen op eenvoudige aanvraag 
bij de Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappij Antwerpen, Desguin-
lei 102, bus 13 te 2000 Antwerpen, 
tel. 031/37.79.94. 

* De Brusselse Raad voor het 
Leefmilieu (BRAL) geeft een 
maandblad uit «Brallerlel» getiteld. 
Een abonnement kost 300 fr., het 
nummer 50 fr. (bankrekening 068-
0666160-88), Oude Graanmarkt 5 
te 1000 Brussel, tel. 02/511.32.69. 

* De Vrienden van Heverleebos 
en Meerdaalwoud vieren hun 2e 
lustrum met de organizatie van een 
tentoonstelling rond het tema «Een 
bos voor de mensen >. Deze ten
toonstelling gaat door in de wan
delzaal van het Leuvense stadhuis, 
van 13 tot 21 oktober e.k. Ook ge
leide bezoeken zijn mogelijk; toe
gang gratis. 

* 'Het vlakke land: hoe red je 
dat?» Ruim 65 biz. Uitgegeven 
door Bond Beter Leefmilieu-Vlaan-
deren. 150 fr. + 20 fr. verzendings

kosten op rekeningnummer 427-
9082201 -48, met vermelding «vlak
ke land». 

•*• Door de Bond Beter Leefmi-
lieu-Vlaanderen v.z.w. is een bro
chure gemaakt met een portret 
van zijn aangesloten organizaties. 
Deze nieuwe uitgave, waarin de 
aktiviteiten van de leden worden 
beschreven, is verkrijgbaar op het 
sekretariaat tegen de prijs van 
20 fr. (verzendingskosten en BTW 
inbegrepen). Met deze brochure 
wil de BBL-Vlaanderen de kontak
ten tussen zijn leden en de bevol
king bevorderen. Aarlenstraat 25, 
1040 Brussel. 

* De Koning Boudewijnstichting 
en de Vereniging voor Openbaar 
Groen doen een inspanning om de 
gemeenten te stimuleren een blij
vende groenherinnering uit te bou
wen. Dit onder de naam «Groene 
Ruimten '80». Folders kan men be
stellen op sekretariaat Vereniging 
voor Openbaar Groen v.z.w.. Plant
soendienst Brugge, Buiten de 
Smedenpoort 2 te 8000 Brugge, 
tel. 050/31.20.71. 

* Op volgende plaatsen is kring
looppapier te koop: De Marjolein, 
Gentpoortstraat 57 te 8000 Brug
ge; De Molenbrug, Hoogstraat 38 
te 8000 Brugge; v.z.w. De Rijke Ak
ker, Pastoriestraat 35 te 8200 
Brugge-2, tel. 050/32.10.85. 

* Voor informatie omtrent machi
nes en toestellen voor het leveren 
van zachte energie kun je terecht 
bij Jordan & Co p.v.b.a., Kijkuit-
straat 65 te 2180 Kalmthout, tel. 
031/66.87.71 of 031/66.66.54. 

* 7 oktober: vierde Meetjesland-
se milieubeurs te Eeklo. Van 10 tot 
19 u. in de Expo-zaal van O.-L-V.-
Ten- Doornschool. 

* 22 tot 26 oktober: vijfdaagse 
kursus over omgevingslawaai. 
Meer inlichtingen bij: ing. H.P. Ver
bas, Welvaartstraat 98 te Aalst 
(053-77.62.81). 

* De Hobokense Polder ligt 
langsheen de rechter Schelde-
oever tussen Cockerill Yards en de 
petroleum-installaties van Antwer
pen. Het ligt ca. 500 m van het cen
trum van Hoboken. Deze verzame
ling plassen, rietvelden en broek-
bossen, uniek in het Antwerpse, 
wordt echter in zijn bestaan be
dreigd. 
Enkele honderden meters verwij
derd van dit natuurgebied verre
zen een paar jaar geleden fazen 1 
en 2 van Polderstad. Voor de ver
dere uitbouw van het projekt zal 
het gebied echter totaal opgeof
ferd worden. Hiermee zou één van 
de laatste wandelnatuurgebieden 
in de buurt van Hoboken verdwij
nen. 
De werkgroep Hobokense polder 
heeft over dit gebied een ecolo
gisch rapport samengesteld waar
mee zij aantoont dat «de polder» 
verre van waardeloos is, en on
voorwaardelijk dient beschermd te 
worden, deels als natuurgebied, 
deels als natuurreservaat Belang
stellenden kunnen dit rapport (103 
bIz.) bestellen op het BNVR-sekre-
tariaat of bij Pol Pais, Boomse-
steenweg 466, 2610 Wilrijk.'Prijs: 
70 fr. 

Brusselse cementreus 
wil 470 ha. 

Limburg uitmergelen 
De 26e nationale natuurbescher-
mlngsdag zondag II. in het Lim
burgse Kanne CRiemst) stond in 
het teken van de stri jd tegen de 
afgravingsplannen door de ce-
mentfabriek CBR te Zichen-Zus-
sen-Bolder, Kanne en het plateau 
van KasterL 
De cementreus Cimenteries Bel
ges Réunies (CBR) is inderdaad 
van plan in deze Limburgse ge
meente 470 ha mergel af te gra
ven voor de cementindustrie. 
Over deze problematiek, maar 
ook over de eigenaardige sa
menstelling van de cimentindus-
trie, stelde de vzw Leefmilieu 
Riemst een belangrijk dossier 
samen. 
Worden behandeld: de bedreig
de gebieden, de Belgische ce
mentindustrie, de plannen van 
CBR, gevolgen voor landbouw, 
drinkwater en tewerkstell ing, al
ternatieven en konklusies. In bi j
lagen rusten een aantal doku-
menten die il lustreren 'Op welke 
manier CBR de overheid voor de 
gel( houdt'. 

«1.600 ha voor CBR?» 

Het dossier kreeg deze titel mee 
omdat de Brusselse cementfa-
briek CBR ongeveer 1.600 ha ex-
pioitatiegebled wil verwerven in 
een straal van 10 kilometer rond 
haar bedrijven te Lixhe en Hac-
court (België) en Maastricht (Ne
derland). Meer bepaald worden 
daardoor landbouwgronden te 
Zichen-Zussen-Bolder en na
tuurterreinen te Kanne, Eben-
Emael en Ternaaien in 1980 met 
afgraving bedreigd. 

De Belgische cementindustrie 
wordt voor 95 th . gekontroleerd 
door 3 reuzen. CBR stelt 2.500 
nnensen tewerk en is voor 68 t.h. 
eigenaar van de nv ENCI te Maas

tricht. De tweede cementprodu-
cent in België is nv Ciments 
d'Obourg, die verweven is met 
CBR en op de derde plaats staat 
Compagnie Ciments Belges. Ook 
dit bedrijf heeft bindingen met de 
twee bovenvermelde bedrijven. 

V r a a g t e k e n s 

Leefmilieu Riemst: «De geplande 
afgravingen moeten worden afge
wezen omdat ze niet noodzakelijk 
zijn en slechts aan enkelen voor
deel verschaffen, terwijl de nade
len voor de gemeenschap op het 
vlak van natuur en landschap on
herroepelijk zijn! 
Een van de voornaamste argu
menten, waarmee CBR de over
heid en de natuurbeschermers 
probeert te paaien is de herorde
ning van de gebieden. Uit een on
derzoek blijkt dat deze plannen 
mooi zijn in teorie, maar dat de 
praktische uitvoering zeer grote 
vraagtekens oproept Hoe dan 
ook, en dat moet ook CBR toege
ven, herstellen wat nu bestaat is 
onmogelijk». 

Voor- en nadelen 
Het argument als zouden de mer-
gelafgravingen nodig zijn om de 
konkurrentiepositie van de Belgi
sche cementindustrie te vrijwaren 
is dan ook waardeloos, vermits er 
geen konkurrentie is. Hierbij dient 
onderstreept dat de cementindus
trie kapitaalsintensief is en dus 
veel winst opbrengt aan de inves
teerders, maar niet arbeidsinten
sief. 
Het enige voordeel dat de ge
meenschap hieruit zou kunnen ha
len is de tewerkstelling, vastge
steld moet worden dat deze af
neemt in de cementindustrie en 
zelfs bij de uitvoering van de ge
plande afgravingen niet zal 
groeien. Anderzijds gaan de 
vruchtbaarste landbouwgronden 

van Europa definitief verloren met 
alle gevolgen vandien voor de te
werkstelling in deze en aanver
wante sektoren en de voedsel
voorziening. 

Konklusies 
Voor Leefmilieu Riemst, daarbij 
gesteund door de Bond Beter 
Leefmilieu-Vlaanderen, is de ge
volgtrekking klaar: 
«Wij zijn niet bereid een prachtig 
natuurgebied en rijke landbouw
gronden te offeren aan het winst
bejag van enkelen. Er zijn reeds 
genoeg concessies gedaan. Het 
wordt de hoogste tijd dat het alge
meen belang dat_4^ij menen te 
moeten voorstaan primeert op pri-
vébelangen. CBR zal betere argu
menten moeten vinden dan vette 
tantièmes en kleurrijke folders om 
ons te overtuigen. 
Maar ook de overheid weze ge
waarschuwd. De «gekozenen des 
volks" moeten weten dat zij de on
voorwaardelijke plicht hebben ons 
belang te verdedigen. 
De ervaring leert echter dat on
danks alle beloften en inspraakfor
mules de beslissingen over ons 
leefmilieu genomen worden in de 
beperkte kring van notabelen en 
ingewijden met hun typische ver
wevenheid van overheid en kapi
taal, macht en geld. 
Al te vaak hebben wij moeten slik
ken dat het algemeen belang werd 
geofferd op het altaar van de kapi
talisten met de multinationals en 
de overheid als eensgezinde ho
gepriesters. Dit zal niet meer ge
beuren!» 

• «1.600 ha voor CBR?» door de 
vzw Leefmilieu Riemst samenge
steld kan besteld worden bij Jan 
Peumans, Maastrichterstraat 32 te 
Herderen (150 fr, bankrek. 456-
2077001-64 van Leefmilieu Riemst). 

De westelijke helling van het plateau van Kastert (Kanne). Dit gedeelte werd op 28 november 1978 geklas
seerd. CBR en ENCI willen toch dit gebied afgraven. 
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30 jaar Chinese 
volksrepubliek 

Terwijl te Moskou Chinees-
Russische besprekingen 
plaatshebben, om een even
tueel bijleggen van hun geschil
len voor te bereiden (de be
sprekingen staan dus niet op 
het hoogste niveau) herdenkt 
de Chinese Volksrepubliek 
haar dertigjarig bestaan. Dit 
gaat o.m. gepaard met een ver
dere ontluistering van Mao, 
aan wie men thans «zijn gau-
chistische fouten» verwijt Dit 
belet niet dat zijn verdiensten 
en gaven erkend worden, zoals 
dat blijkt uit de rede van maar
schalk Je Jianying, eerste vice-
voorzitter van de partij De re
denaar legde vooral de nadruk 
op de historische betekenis 
van Mao, wiens verdiensten 
vooral te situeren zijn vóór de 
anti-rechtse campagne van 
1958, de «grote sprong voor

waarts» en de kulturele revolu
tie. 

Deze taal zal stellig te Moskou 
in goede aarde zijn gevallen, 
evenals het feit dat in een rede 
partijleider Hoea Kwo Feng de 
klassieke passage over het 
«hegemonisme van de Sovjet
unie» achterwege liet Feng 
speelde het zelfs klaar geen 
enkele keer de naam Mao te 
vernoemen, ook al citeerde hij 
enkele historische uitspraken 
van de «grote roerganger». 

Ook deze rede zal te Moskou 
wel goed onthaald zijn. Niette
min één zwaluw maakt nog 
geen zomer De Chinese 
Volksrepubliek heeft ons 
reeds te vaak met bruuske 
wendingen verrast, zodat we 
vooralsnog geen konklusies 
kunnen trekken. 

• * > - » * 

Jubel 
om een 
Het zevendaags bezoek van 
paus Johannes-Pauius II aan 
de Verenigde Staten valt na
genoeg samen met een diplo
matiek incident tussen W a s h 
ington en Moskou. De Ver
enigde Staten nemen meer en 
meer aanstoot aan de aanwe
zigheid van Russische «advi-
zeurs» op Cuba. Nochtans 
weet de Amerikaanse rege
ring dat niet sinds vandaag. 
Het was al lang geweten dat 
er Russische militairen op het 
Castro-ei land waren. Boven
dien is er het Amerikaanse 
steunpunt op Cuba, Guadal
canal. Maar dit incident werd 
weliswaar «afgerond» met 
een tv-rede van president 
Carter, die er vrij plots zwaar 
aan tilt, wat zijn tegenstan
ders doet zeggen, dat hij met 
het oog op de presidentsver
kiezingen het Cubaanse inci
dent met beide handen grijpt, 
om zijn zwaar aangetaste po
pulariteit op te kalefateren. 
D e komst van de paus — bij
na dag op dag 16 jaar later 
dan de komst van Paulus VI 
— doorkruist evenwel de C u 
baanse rel. M e n mag immers 
niet uit het oog verliezen dat 
de Verenigde Staten zowat 
50 miljoen katolieken tellen. 
O o k wanneer er velen daar
van niet meer «praktizeren» 
toch behouden de niet-meer-
kerkgangers een sterke kato-
lieke reflex, die trouwens van 
streek tot streek verandert. 

Zo is Boston — vanwaar de Ken
nedy's afstammen — een katoliek 
bolwerk in de USA, vooral ook 
omdat daar zeer velen van Ierse 
afkomst wonen Het steekt alle
maal fijn in mekaar: de paus 
brengt een driedaags bezoek aan 
de Ierse Republiek en doet als eer
ste Amerikaanse stad de meest 
Ierse aan. We doen waarschijnlijk 
niet aan spekulatleve beschouwin
gen, wanneer we stellen dat de 
paus, die als Pools prelaat de kom-
munisten door en door kent, wel
licht president Carter wijze raad 
zou l<unnen geven, nu de presi
dent blijkbaar tot over de oren in 
een rood wespennest steekt. 

Aan dit bezoek gaan de pauselijke 
reizen naar Polen en Ierland voor
af. Zijn herhaalde vredesoproepen 
in Ierland, hebben indruk gemaakt, 
zowel in katolieke als in protes
tantse middens, dominee Paisley 
uitgezonderd. Johannes-Paulus II 
heeft wel angstvallig vermeden, 
zijn toespraken een politiek tintje 
te geven. Hij Is in de eerste plaats 
herder en man van de vrede. Van
daar zijn oproep, het geweld te 
staken, ook voor het UNO-forum. 
Verder dringt de paus aan, opdat 
zowel gelovigen als met-gelovigen 
zouden verzaken aan het ontluis
terend en naar onrecht leidend 
materialisme, jammer genoeg ook 
kenschetsend voor deze tijd, ook 
omdat de rijke wereld met vol
doende de arme wereld helpt. 

Trof Johannes-Paulus II veel Ame
rikanen van Ierse afkomst aan, hij 
maakte er ook kennis met Amen-
kanen van Poolse oorsprong, 
eveneens katoliek gebleven in de 
Amerikaanse smeltkroes. Het was 

eigenlijk een hernieuwd kontakt, 
ais kardinaal Woityla was de huidi
ge paus reeds in Amerika op be
zoek. Het ligt voor de hand, dat zijn 
komst als paus nu veel meer be
langstelling wekt dan bij zijn be
zoek als kardinaal. De Poolse lie
deren, die hij in Polen zong en die 
nu al een bestseller in de platen
wereld zijn, werden ook bij zijn be
zoek aan de Poolse familie gezon
gen. Het IS trouwens zo dat deze 
bezoeken in Ierland en Amerika 
een feestelijk gebeuren zijn. Ze 
deden zelfs in Ierland en Amerika 
kermisachtig aan, wat weer ty
pisch Amerikaans was (cfr. de mu
ziekband bij zijn aankomst te Bos
ton). 
De wereldreizen van de paus 
moeten als een symbool zijn van 
een wereldkerk. De kerk moet in 
beweging zijn en mag met in ver
starring vervallen. Reeds Paulus-
VI had dit begrepen en ondernam 

enkele reizen. Zijn opvolger Jo
hannes-Paulus I was dit ook van 
zin, doch de dood besliste er 
anders over. De huidige paus 
poogt alle protokollaire remmen te 

breken en wil de gelovigen met 
een veel direkter taal dan vroeger 
tegemoet treden zowel in het vati-
kaan als ter plaatse zelf. Vandaar 
ook zijn «bain de foule» waar hij 
maar verschijnt. 
De komst van de paus is voor de 
bezochte naties een uitzonderlijk 
gebeuren De katolieken in Polen 
en Ierland hebben door zijn aan
wezigheid een groter zelfvertrou
wen gekregen. Dit is moeilijker in 
Polen, waar de staat per definitie 
ateïstisch is. In Ierland ligt de zaak 
anders: de overgrote meerderheid 
is katoliek doch de geloofsijver is 
de jongste decennia gedaald, ook 
ingevolge de uitzichtloosheid van 
een bloedige strijd. 

Johannes-Paulus is niet alleen een 
diplomaat, hij is ook een realist. 
Zeer velen onder de Polen en de 
leren, en hun Amenkaanse familie 
mitsgaders de andere katolieke 
Amerikanen verwachten van de 
paus wat staatsleiders hun niet 
kunnen geven, vrede en vrijheid. 

De paus is echter geen super
staatsman en gedraagt zich dan 
ook meer als herder dan als won
derdoener, hoe goed hij het klap
pen van de zweep ook kent Zijn 
moreel gezag geeft hem de gele
genheid, voor de UNO te pleiten 
voor verstandhouding en geweld
loosheid. Men make zich echter 
geen illuzies. ook aan het gezag 
van Rome zijn grenzen gesteld, 
wat met belet dat de steeds her
haalde vredespleidooien hoe dan 
ook tot — zij het dan tijdelijke — 
bezinning aanzetten. Wat in onze 
verscheurde wereld al iets is. 

NÓÖflD- " , ^ 

,^AMÊHiKA/ Atlantische 

Stille 
Panamakanaal. 

Oceaan 

• Kanaal 
^m=. Spoorweg -
( Sluizen 

^ ^ Kanaalzone onder soevereiniteit 
Verenigde Staten tot 1999 

Panamakanaal 

bijna Panamees 
Na jaren van onderhandelen, hebben de Verenigde Staten en Panama in 
1977 nieuwe verdragen gesloten over het Panamakanaal en de Kanaal
zone. 
Op 1 oktober ging de helft van de Kanaalzone in Panamese handen 
over, terwijl de Panamese soevereiniteit over Panamakanaal en Kanaal
zone volledig wordt op het einde van deze eeuw 
Met het graven van het Panamakanaal werd reeds in 1882 begonnen 
door een Franse maatschappij onder leiding van Ferdinand de Lesseps. 
Na zeven jaar werken ging de maatschappij failliet. Het werk werd in 
1894, na reorganizatie van de onderneming hervat, maar in het begin van 
deze eeuw besloot de Franse onderneming haar rechten te verkopen 
aan de Amerikaanse regering. 
De senaat van Colombia (Panama was toen nog een provincie van Co
lombia) weigerde echter de goedkeuring aan de overdracht van de rech
ten aan de Amerikanen te verlenen. «Toevallig» brak daarop in Panama 
een revolutie uit (1903). De opstandelingen riepen de onafhankelijkheid 
van Panama uit en de Verenigde Staten haastten zich de nieuwe rege
ring te erkennen en een verdrag met haar te sluiten waarbij onder meer 
de soevereiniteit over de Kanaalzone (8 km aan beide zijden van het Ka
naal) aan de Verenigde Staten werd overgedragen. 
Het Panamakanaal is 81 km lang, het Suezkanaal heeft een lengte van 
161 km. 
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II Komen II 

woord en beeld 
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Meer dan 
drieduizend 

Toen de betoging zich iets na drie 
uur vanop de Steenakker in Wer-
vik in beweging zette om naar Ko
men te marsjeren, liepen er meer 
dan drieduizend betogers achter 
de kopgroep van praktisch alle 
VU-mandatarissen. Dit cijfer bleek 
zowel uit onze eigen telling, ais uit 
de tellingen van politie en rijks
wacht 

De betogers die van het verst 
kwamen, waren de tientallen Voe
renaars die van het andere eind 
van de taalgrens opgetrokken wa
ren om hun steun aan de Vlaamse 
Komenaars te betuigen. 

De opkomst, na slechts een zeer 
korte periode van oproep en orga-
nizatie, lag hoger dan de oorspron
kelijke verwachtingen. Ze bewijst 
o.m. dat de zaak Komen het 
Vlaams publiek sterk beroert 

Gastvrij Wervik 
De betoging had duidelijk de sim-
patie van de Wervikse bevolking. 
Dat bleek door de ruime en vrien
delijke belangstelling van vele hon
derden op de stoepen en van de 
bewoners der straten waarlangs 
de betoging optrok. 
Trouwens ook de Wervikse politie 
en de Vlaamse rijkswacht deden 
hun werk met een korrektheid die 
een hele dosis begrip en zelfs sim-
patie liet veronderstellen. 
Wervik wordt het eerste en voor
naamste slachtoffer van de spook-
weg Pecq-Armentiers. De bevol
king weet dat. En ze stelde met ge
noegen vast dat een groot aantal 
in de betoging meegedragen bord
jes naast de eis «Vlaamse school 
ja» ook de slogan «spookweg 
neen» bevatten. 

Eerste botsing 
De grens tussen Wervik en Ko
men, tevens de grens tussen 
West-Vlaanderen en Henegou
wen, wordt op de steenweg Wer-
vik-Komen gevormd door de 
Hoge Plankebeek. De brug over 
deze beek was afgezet door een 
dubbel kordon rijkswachters, 
waarachter een paar spuitwagens. 

De eerste rij rijkswachters waren 
Vlamingen die hun werk vrij kor-
rekt deden. Vlak daarachter ston
den een aantal Walen. En een paar 
honderd meter verder op Komens 
gebied stond het gros van de 
Waalse rijkswachters achter prik
keldraadversperringen, met het 
zwaar matenaal en een grote 
voorraad schiettuig. 
Toen de .eerste nj van de betoging, 
gevormd door de parlementsle
den, het rijkswachtkordon op de 
brug bereikte ontstond er een kor
te maar zeer hevige schermutse
ling. De Vlaamse rijkswachters 
bleven korrekt en gebruikten geen 
«slaande argumenten». Maar van
achter hen en over hun hoofden 
heen werd er hard gemept door 
de Walen. Onder meer Vic An-
ciaux kreeg de matrak enkele ke
ren in het gelaat 

Stop op 
stoomketel 
De situatie dreigde totaal uit de 
hand te geraken. De opdringende 
betoging had vrij gemakkelijk het 
kordon rijkswachters van de brug 
kunnen vegen om door de stoten 
naar de Waalse rijkswachtver
sperringen. Alles liet voorzien dat 

zulks tot zeer ernstige incidenten 
met een onvoorspelbare afloop 
zou leiden. Na bemiddeling van 
een Vlaams rijkswachtofficier 
kwam het dan ook tot een overleg 
tussen Vic Anciaux en Willy Kuij-
pers enerzijds en de kommande-
rende Waalse rijkswachtofficier 
anderzijds. 
Uit alles bleek dat ten minste ook 
deze rijkswachtofficier de ernst 
van de toestand begreep. Hij was 
echter vastgespijkerd door de 
drastische bevelen van de Ko-
mense burgemeester («geen 
Vlaamse poot op mijn grond») en 
van eerste-minister Martens die 
de avond tevoren nog publiek had 
gezegd dat er geen samenscholin
gen op Komens grondgebied zou
den geduld worden. 
De dneduizend man sterke beto
ging leek ieder ogenblik meer en 
meer op een reusachtige stoom
ketel waarin de druk steeg, maar 
waarbij de klep op de Hoge Plan
kebeek totaal dicht zat 

Foto's: «De Standaard», 
studio Dann, 
Jean Guyaux f 

Waalse gendarmes 
nemen 

vloekend en tierend 
wraak 
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Schuldig getalm 
Terwijl ergens op Komens grond
gebied de bevelhebbende rijks
wachtofficier blijkbaar pogingen 
deed om volmacht tot eigen han
delen te krijgen, tégen de waanzin
nige bevelen van het Komens ge
meentehuis en van de Wetstraat 
In, werd het duidelijk dat bij de 
Waalse rijkswachters alles uit de 
hand liep. De gendarmes gedroe
gen zich meer en meer als Waalse 
tegenbetogers; ze begonnen te 
schelden en te provoceren. De tijd 
verstreek en het ogenblik waarop 
de klep zou bezwijken onder de 
druk van de stoomketel naderde 
snel. 
Vic Anciaux kroop op het dak van 
de betogingsgeluidswagen en 
hield een redevoenng, die we el
ders op deze bladzijden kort sa
menvatten. 
Inmiddels stond, over een lengte 
van vele honderden meters, de 
drieduizend man sterke betoging 
op Werviks grondgebied. Uitge
daagd als het ware door het rijks
wachtkordon vlak aan de voet van 
de signalizatieborden «province 
de Hainaut» en «Comines». 
Door het schuldig getalm te Ko
men gebeurde het onvermijdelij
ke: steeds meer betogers gingen 
een kijkje nemen of er geen ande
re weg was dan over de brug. 

Slag aan de 
spoorweg 
De spoorwegberm die met een 
brug over de Hoge Plankebeek 
van Wervik naar Komen leidt, was 
een mogelijkheid die door de stra
tegen van de rijkswacht blijkbaar 
over het hoofd gezien was. Hon
derden betogers rukten langs 
deze spoorwegberm op naar Ko
men. 
Inderhaast werden Waalse rijks
wachters naar deze berm gediri
geerd. Hierbij ontstonden inciden
ten, die zich in een eerste faze in 
mets onderscheiden van wat bij 
betogingen gebruikelijk is. 
Na korte tijd bleek echter dat de 
Waalse officieren en onderofficie
ren ofwel hun gendarmes niet 
meer in de hand hielden ofwel zélf 
mee begonnen te doen aan een 
ware klop- en schietpartij. Traan
gasgranaten werden horizontaal 
afgeschoten. De charges gingen 
gepaard met gebrul, anti-Vlaamse 
slogans en verwijten. Honderden 
gendarmes begonnen aan een 
klopjacht op Vlaamse betogers, 
die teruggedreven werden naar 
Wervik. 
De Waalse rijkswacht drong diep 
door op Vlaams grondgebied. 
Toen de incidenten praktisch een 
einde genomen hadden, kwam de 

uiteindelijke wraak van de Waalse 
soldateska: het salvo met de ny
lonkogels op het kerkhof te Wer
vik, waarover we het uitvoerig el
ders in dit blad hebben. 

De slotfaze 
Terwijl deze incidenten naar de 
slotfaze toeliepen, bevond het 
gros van de betogers zich reeds 
terug in het centrum van Wervik, 
op de Steenakker, waar senator 
Michel Capoen een slotrede hield. 
Inmiddels liep in Wervik het ge
rucht dat er aanhoudingen waren 
en gekwetsten. Vic Anciaux en de 
parlementsleden Van Ooteghem, 
Willy Kuijpers, Jaak Gabriels en 
Michel Capoen begonnen aan een 
werk dat nog uren zou duren; het 
in gang zetten van het onderzoek 
inzake de schietpartij en het los-
krijgen van de aangehoudenen. 

Mishandeling 
en plagerijen 
De opgeleiden — waaronder drie 
dames — werden doorgaans zon
der meer en zonder aanwijsbare 
reden opgepakt Waalse rijks
wachters hadden gebruld: «Als 
we er een in handen krijgen, dan 
zal zijn rekening goed zijn». Enkele 
opgeleiden werden dan ook onge
nadig afgetroefd; hun duimen wer
den omgedraaid, er werd aan hun 
haar getrokken. Een jongen uit 
Asse werd opgepikt toen hij ge
woon op de stoep zat op de steen
weg Wervik-Komen. Hij werd mis
handeld, terwijl een man in burger 
de gendarmes de raad gaf «geen 
sporen na te laten». Hij werd be
roofd van zijn schoenen en zijn bril 
en moest laat in de nacht op kou-
sevoeten naar huis. 
Limburgers werden te Komen be
schimpt door een man in burger, 
die de rijkswacht aanspoorde «ze 
het er eens van te geven». Hijzelf 
gaf het voorbeeld door een opge
leide in het gezicht te slaan. De 
man in burger bleek de achtbare 
heer Schepen van Onderwijs van 
Komen te zijn... 

En toch: de 
Vlaamse Leeuw 
Zeven Limburgse betogers wer
den opgesloten in de «salie de mu-
sique et de solfège» van het oude 
gemeentehuis van Waasten, thans 
samengevoegd met Komen. Deze 
groep werd, per uitzondering, niet 
al te kwalijk behandeld. Toen men 
de opgeleiden een tijdje alleen liet, 
schildwacht voor de deur, zette 
een van hen zich aan de piano en 
speelde de Vlaamse Leeuw. Zo 
klonk toch weer, diep in Komen, 
die dag ons volkslied, zij het dan 
voor een eerder beperkt publiek... 

VIC ANCIAUX : 

//Genoeg frankofone 
arrogantie h 

In zijn toespraak wees alge
meen voorzitter V. Anciaux 
erop dat deze betoging zo
maar niet voor het plezier 
werd Ingericht, maar vooral 
om de Vlamingen van Ko
men een hart onder de riem 
te steken. 

'Tevens is het een verwitti
ging aan het adres van onze 
franstalige landgenoten. 
Aan hun arrogantie moet 
dringend een einde komen.' 

Aldus vermeldde V. Anciaux 
de recente hatelijke uitspra
ken van de ministers 
Hoyaux, Dehousse en Ou
ters, het moorddadig optre
den van Happarte frankofo
ne benden. Spits stelde hij 
aan de betogers de vraag of 

zij soms langs de autosnel
weg een Happarte ontmoe
ting met de Koning hadden. 
Ook de lankmoedigheid van 
de Vlaamse politici hekelde 
hij. Eerste-minister W. Mar
tens schilderde hij af als 
«een man die geëvolueerd is 
van een Vlaams oproer
kraaier tot een ordehandha
ver». 

'De Volksunie, aldus de 
voorzitter, wenst geen esca
latie en evenmin een losbar
sting van geweld. Wij bren
gen begrip op voor de vrees 
van de Vlaamse Komenaars. 
Maar aan de huidige politiek 
van twee maten en gewich
ten moet een eind komen. 
Deze betoging is een verwit

tiging, maar er kan meer ge
beuren!-
'Tot de Walen zeggen wij 
dat zij hun lot in eigen han
den mogen nemen. Zij mo
gen echter niet langer met 
vuur spelen. De Vlaamse ge
voeligheid is de jongste tijd 
erg geprikkeld' 
In dit verband bracht voor
zitter V. Anciaux ook de cen
tenkwestie ter sprake en 
waarschuwde hij de Walen, 
dat er niet veel nodig is om 
de geldstroom van Vlaande
ren naar Wallonië stop te 
zetten. «De Walen teren op 
ons geld. Ten gevolge van 
hun arrogantie zou Vlaande
ren wel eens kunnen gaan 
denken aan een financiële 
boycot'. 
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TIZ-PROGR/^MMIVS 

Donderdag 
OKTOBER 

BRT 1 
1400Schooltelevrsie - 1800Achil le 
(O - 1805 Rondomons Cdok) -
1830 Dick Turpin (O - 1855 Dick 
Turpin (f) — 1855 Barong (dok) — 
1907 Standpunten — 1945 Njeuws 
- 2010 Mork en Mindy (O - 2035 
Panorama — 21 25 Naar de top (f) — 
2215 Nieuws 

BRT 2 
2010 Sporttnbune - 2040 De boe
ren (tv-film) - 21 30 Premiere 

NED. 1 
18 55 Nieuws — 18 59 Barbapapa — 
19 05 Pinokkio (f) - 19 30 Ombuds
man — 2000 Twee voor twaalf 
Ckwis) — 2040 Wapens voor Rhode-
sie (dok) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 22 10 Wim 
Thomassen (portret) — 23 10 Pano-
ramiek - 23 30 Nieuws — 23 35 Be
zoek van de paus aan de VS van 
Amenka (reportage) 

NED. 2 
18 55 Nieuws - 18 59 De Hulk (f) -
2027 Hoe maller hoe mooier (show) 
- 21 30 De verlaten mijn (f) - 2220 
Aktua-TV — 2310 Tros sport — 
2335 Nieuws 

RTB 1 
14 00 Schooltelevisie — 1745 La ba-
taille des planetes (f) — 1815 Zigzag 
— 18 30 La communaute frangaise de 
Wallonië et de Bruxelles - 19 00 Kul-
tureel magazine — 1915 Antenne — 
19 30 Nieuws - 19 55 Vader aan de 
haard (dok) - 2015 La fugue (film) 
— 21 50 Le carrousel aux images — 
2240 Nieuws 

RTB 2 
1845 Ulysse - 1955 Coppelia (bal
let) — 21 20 Maria mon coeur ou les 
songes dEdgard Tytgat (dok) — 
2200 Nieuws 

ZDF 
1700 Nieuws - 1710 Wickie (f) -
1740 Die Drehscheibe - 1820 Wie 
erziehe ich meinen Vater (f) — 19 00 
Nieuws - 1930Dal l i -Da l l i - 21 00 
Heute-Journal — 21 20 Kennzeichen 
D — 22 05 Die lebenslaengliche Frau 
(TV-spel) - 2315 Nieuws 

ARD 
1610 Nieuws - 1615 Das Podium 
- 17 00 Die Telemanns (O - 17 50 
Nieuws - 1800 Berliner Stachel-
Schweine — 1815 Joerg Preda be-
richtet (O — 1915 Regionaal magazi
ne - 1945 Spiel um 4tel vor 8 Het 
testament van Fredenk van Pruisen 
(dok) - 2000 Nieuws - 2015 Cafe 
in Takt (show) — 21 45 Alles oder 
nichts (TV-kwis) - 2230 Tagesthe-
men — 2300 Nachkommenschaften 
(TV-spel) - 015 Nieuws 

D 3 
19 45 Journal 3 - 20 00 Nieuws -
2015 Die Abentuerenn (film) — 
21 30 Kuituur vandaag - 2200 Ten
nessee Williams zuiden (dok) — 
23 15 Nieuws 

F 1 
1215 Reponse a tout — 12 33 Midi-
premiere — 1300 Nieuws — 1335 
Regionaal programma — 1350 Ob-
jectif santé — 1802 Konsumenten-
magazine — 1829 Un rue Sesame 
— 1857 Echt gebeurde verhalen — 
1912 Damesmagazine — 19 20 Ge
westelijke aktualiteiten — 19 44 Poli
tieke uitzending — 2000 Nieuws 
2035 Les yeux bleus (f) - 21 32 Ak-
tualiteitenmagazine — 2238 Nieuws 

A 2 
12 29 La duchesse bleue (f) - 12 45 
Nieuws — 13 35 Regionaal magazine 
— 1350 Courrier des telespecta-
teurs — 1400 Damesmagazine — 
1505 La familie Adams (f) - 1600 
L Invite du jeudi — 17 20 Fenétre 
sur — 1750 Jongerenprogramma 
— 18 30 C est la vie & nieuws — 

1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1920 Gewestelijke aktuali-
teiten — 1945 Top club (show) — 
2000 Nieuws — 2035 Le grand ba
zar (film) - 2200 Voetbal (Europa
beker) — 2240 Courte echelle pour 
grand ecran — 2300 Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijke 
aktualiteiten — 1940 Regionale pro
grammes - 1955Tint in( f ) - 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 20 35 
Mon oncle Benjamin (film) — 2240 
Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 1700 
Tekenfilms — 1715 Cinq a sept 
agenda - 1720 Heidi — 17 50 Le 
coffre fort (spel) — 17 55 Cinq a sept 
service - 18 05 Nieuws - 18 20 Da
meskroniek — 1835 Le coffre-fort 
(speO - 1900 Nieuws — 1929 Le 
coffre-fort (spel) — 1945 Entre 
:hiens et chats — 19 55 Nieuws — 
2000 Section contre enquête (f) — 
21 00 les aventures de Tom Pouce 

Vrijdag 
OKTOBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Projekt Z (f) - 1815 Klem klem 
kleuterke — 1830 Open school 
— 1900 Regionaal magazine — 
19 45 Nieuws - 2015 Cna Cuer
vos (film) - 22 00 De vijfde wind
streek — 22 50 Nieuws 

BRT 2 
2015 Johan Verminnen special — 
2055 De Belgische republiek (O 
— 21 40 Dag aan dag 

NED. 1 
1020 Open school (tot 1040) -
1855 Nieuws - 1859 Het zal je 
kind maar wezen (f) — 1935 Op 
volle toeren (top 5) - 20 30 Der
rick (f) - 21 37 Nieuws - 21 55 
TV-prive — 2300 Humanistisch 
verbond — 2330 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 Pommetje 
Horlepiep (f) - 19 25 Lassie (f) -
20 00 Nieuws - 20 27 Kwistig met 
muziek — 21 45 James Herriot (f) 
- 22 35 Hier en nu - 23 25 Tot 
besluit - 2335 Nieuws - 2340 
Tennis 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie - 1745 La 
bataille des planetes (f) — 1815 
Zigzag — 1830 Seniorama — 
1900 Kultureel magazine - 19 15 
Antenne-soir — 1930 Nieuws — 
1955 A suivre - 21 25 Les pas
sions de Mathieu (film) — 2300 
Nieuws 

RTB 2 
1845 Follow-me (Engelse les) — 
1955 Vendredi-sports — 21 10 
Anna Karenina (O — 22 00 Nieuws 
en weerbericht (tot 2215) 

ARD 
1615 Nieuws - 1620 Helden te 
koop (dok) - 17 05 Alles klar? -
1750 Nieuws - 1800 Dr Jona
than Ferrier (f) — 18 30 Tip um half 
7 - 1840 Dr Jonathan Ferner (f) 
— 1915 Regionaal magazine — 
2000 Nieuws - 2015 Die Lach-
bombe (film) — 21 55 Plusminus 
- 2230 Tagesthemen - 2300 
Die Sportschau - 23 25 Sonder-
dezernat K I (f) — 00 25 Nieuws 

ZDF 
1645 Nieuws - 1655 Pfiff- -
17 40 Die Drehscheibe - 1820 
Stan Laurel en Oliver Hardy — 
1840 Maenner ohne Nerven (ko
misch filmpje) — 19 00 Nieuws — 
19 30 Auslandsjournal - 2015 
Aktenzeichen XY ungeloest (re
portage) — 21 15 Die Pyramide 
(spel) - 2200 Heute-Journal -
22 20 Kultureel magazine - 23 05 
Aktenzeichen XY (ungeloest) 
Eerste resultaten) — 2315 Der 
Richter und der Moerder (film) — 
1 15 Nieuws 

D3 
19 45 Journal 3 - 20 00 Nieuws 
- 2015 Vor Ort - 21 00 Momen-
te — 21 15 Vaterland Antike? 
(dok) — 22 00 So gruen war mem 
Tal (film) - 2245 Gott und die 
Welt - 2315 Nieuws 

TF1 
1215 Reponse a tout - 12 33 
Midi-premiere — 13 00 Nieuws — 
1335 Regionale programma s — 
13 50 L energie c est nous — 14 05 
La source de vie — 18 02 Konsu-
mentenmagazme — 1829 Un rue 
Sesame — 1857 Echt gebeurde 
verhalen — 1912 Damesmagazi
ne — 1920 Gewestelijke aktuali-
teiten — 1944 Les inconnus de 
1945 (spel) — 2000 Nieuws — 
20 35 Le bon debarras (toneel) — 
22 15 Plems feux (teater) - 2325 
Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws — 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Courrier des te-
lespectateurs — 1400 Damesma
gazine — 1505 La familie Adams 
(f) - 16 00 Magazine - 17 20 Fe
nétre sur 8 1750 Jongerenpro
gramma — 1830 Ces t la vie en 
nieuws — 1850 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Gewes
telijke aktuaiiteiten — 1945 Top 
Club (show) - 2000 Nieuws -
20 35 LTIe aux trente cercueils (O 
- 21 35 Apostrophes - 2250 
Nieuws — 22 57 Une femme dan-
gereuse (film) 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionale 
programma's — 19 55 Tintin (O — 
2000 Spelprogramma — 2030 Le 
nouveau vendredi — 21 30 Jazz 
en Aquitaine (show) — 2225 
Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
17 00 Tekenfilms - 1715 Cinq a 
sept week-end — 1750 Culinair 
magazine — 1805 Le coffre-fort 
(spel) — 1810 Les sentiers de 
l'aventure (dok) — 1835 Le cof
fre-fort (spel) — 19 00 Nieuws — 
19 29 Le coffre-fort (spel) - 19 45 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuws - 2000 Mannix (f) -
21 00 L oasis des tempêtes (film) 
— 2225 Martini-World (show) 

Zaterdag 
OKTOBER 

BRT 1 
1430 Een meisje met ervaring 
(film) — Open school — 1800 
Achille — 1805 Disneyland (tv-
film) — 18 50 Vnjetijdstema's (Dui
ven) - 19 45 Nieuws - 2 0 1 0 De 
Kollega's ( f ) — 2045 Terloops — 
21 30 De vlucht van Simas Kudirka 
(weekendfilm) — 2300 Nieuws 

NED. ] 
1530 Nieuws — 1532 Lawaaipa-
pegaai — 15 45 Sprookjes uit ver
re landen — 16 00 Wat je zegt ben 
jezelf - 16 25 Stuif es m - 1800 
Nieuws 18 30 Sesamstraat 
- 1845 Paspoort - 1855 
Nieuws — 18 59 de avonturen van 
I vanhoe ( f ) — 19 25 Daar vraag je 
me wat — 2005 De Willem Ruis 
show - 21 35 Nieuws - 21 55 
De alles is anders show — 2255 
Bezoek van de paus aan VSA — 
2350 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Scooby 
Doo ( f ) - 1925 Ontvoering ( f ) 
- 2000 Nieuws - 2027 George 
en Mildred ( f ) - 2052 Anastasia 
(film) - 2235 Vara visie - 2325 
Voetbal '80 - 2340 Nieuws 

RTB 1 
1720 La mer doit vivre (dok) — 
1830 Follies (show) - 1910 An-
tenne-soir — 1950 Animaux du 
soleil (dok) - 20 20 Les feux de la 
chandeleur (film) — 21 55 Souve
nirs de Bois et d'Ardoise (Folklore) 

ARD 1 
1410 Nieuws — 1415 Sesam-
strasse (show) — 1445 Hambur
ger Nachmittag — 1615 ARD-Rat-
geber — 1700 Teologische be
schouwingen — 1730 Regionaal 
magazine — 1800 Nieuws — 
18 05 Die Sportschau - 19 00 Re
gionaal nieuws — 19 22 Hotel zur 
schoenen Marianne (vertelling) — 
2000 Nieuws - 2015 Moral (to
neel) - 2200 Nieuws - 22 20 
Verrueckt nach Gefaer (dok) — 
22 55 Nieuws — 23 00 Rockpalast 
festival 

ZDF 
1445 Nieuws — 1447 Enid Blyton 
( f ) - 1510 Welcome back, Kotter 
(Pop-komedie) — 1535 Tips en 
ideeën — 1610 Die Biene Maja 
( f ) - 1635 Mork vom Ork ( f ) -
17 05 Laenderspiegel — 18 00 Das 
Haus am Eaton Place ( f ) — 1900 
Nieuws — 1930 Liedercircus — 
2015 Serenade (musical) — 22 00 
Nieuws — 2205 Das aktuelle 
Sportstudio — 23 20 Geschichten 
aus der Zukunft (tv-spel) — 00 20 
Nieuws 

ARD 3 
1800 Notre voisme la France — 
1830 Schulsachen - 1900 
Markt-Wirtschaft-sozial — 1915 
Sport im Westen — 19 55 Journal 
3 - 20 00 Nieuws - 2015 Ave
nue of the Amencas (dok) — 
21 35 Figaro - ein Duell 

TF 1 
13 00 Nieuws — 13 30 Le monde 
de l'accordeon — 13 50 Au plaisir 
du samedi Gevarieerd namiddag
programma — 1809 Trente mil
lions d'amis — 1840 Magazine 
auto-moto I — 1910 Six minutes 
pour vous defendre — 19 20 Ge
westelijke aktualiteiten — 1946 
Les inconnus de 19 h 45 - 2000 
Nieuws — 2035 Numero un 

(show) — 21 35 Los Angeles an-
nees 30 (f) - 22 30 Tele-foot I -
2330 Nieuws 

A2 
1420 Les jeux du stade Sport
nieuws — 1710 Jongerenpro
gramma — 1755 Wedstri jd voor 
amateur-filmers — 1850 Des chif
fres et des lettres (spel) — 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 19 45 
Collaroshow — 2000 Nieuws — 
2035 Llle aux trente cercueils ( f ) 
- 21 40 Collaroshow - 2240 Fe-
nêtre sur — 23 15 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionale 
programma s — 19 55 Tmtin ( f ) — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Mesure pour mesure (to
neel) - 2230 Nieuws 

LUX. 
12 40 Nieuws — 12 45 Leo contre 
tous (spel) — 1632 Super juke
box — 1800 Le monde merveil-
leux de Walt Disney - 1900 
Nieuws — 1930 Dernier domicile 
connu (Politiefilm) - 21 40 Cme-
selections — 2220 Grand hotel 
(film) 

Zondag 
7 OKTOBER 1 

BRT1 
10 00 Eucharistieviering vanuit 
Arendonk — 11 00 Konfrontatie 
(debat) — 12 00 Nieuws voor ge
hoorgestoorden — 1430 Voor 
boer en tuinder — 1500 Sesam
straat — 1525 Het knettergekke 
koncert (jeugdfilm) — 1610 
Sweet Georgia (dok) - 1640 The 
last night of the Proms (koncerü 
- 1750 Sportuitslagen - 1830 
Achille — 1835 Jonger dan je 
denkt — 1945 Nieuws — 2000 
Sportweekend — 2030 Een 
maand op het land (toneel) — 
2240 Nieuws 

NED. 1 
1905 Alleen op de wereld ( f ) — 
19 30 Ontmoetingen — 2010 Hier 
Parijs - 20 20 Wie van de d r i e ' — 
2050 Goed volk ( f ) - 21 35 Zuid-
Af rika sport en apartheid (dok) 
— 22 35 Nieuws — 22 40 Bezoek 
van de paus aan de USA 

NED. 2 
1530 Nieuws — 1535 Love boat 
( f ) — 1625 De rode salon (kunst
programma) — 1705 Studio 

— De schim der vrijheid, sur
real ist ische satire me t sobere 
bee ldkomposi t ies In een reeks 
grandioze sketchen zet Brussel 
de were ld op z'n kop. 
M a a n d a g 8 oktober om 23 u. op 
A R D . 

Sport 1 - 1740 De zee n 
ven (dok) — 1840 Sesar 
— 1855 Oogst in beeld -
Studio Sport 2 - 2015 Sp 
hoek - 2030 Humanistis 
bond - 2035 Nieuws -
Neon (show) — 21 40 Op 
getrapti (Koot en Bie) - 2'. 
Russen (dok) 2320 Nieuv 

RTB 1 
12 00 Faire le point (deb 
1300 Nieuws - 1305 Co 
simo — 15 00 Visa pour le 
— 15 45 De Brusselse Omr 
(dok) - 1630Vanetes(sh 
1715 Sportuitslagen — 17 
volants — 1750 Lhomme 
lait trois milliards (f) — t f l 4 
( f ) - 1900 Sportweèke 
19 30 Nieuws - 1955 Zy 
corama — 21 10 Lége b< 
film) - 2240 Nieuvvs 

ARD 
1000 Das FestzeltCdokJ -
Die Sendung mit der Mc 
1115 Tomayer faehrt weitei 
— 12 00 Der internationale 
schoppen (panelgesprek) -
Nieuws — 1315 Zwischi 
— 13 45 Regionaal weekov 
— 15 00 Ein Platz an der So 
1505 Lemmi und die Schr 
— 1540 Benoni und Rosa ( 
drama) — 1710 Der Mann 
Bergen ( f ) - 1755 B 
schaftswahl in Bremen -
Weltspiegef — 1830 Nieu 
1835 Die Sportschau — 
Nieuws — 20 25 Die grosse 
jCty-film) — 22 00 Energie S| 
- 2 2 0 5 Nieuws - 2 2 2 0 \ 
denn Heute noch Kinder' 
^ ^ 23 05 28 Internationaler 
wettbewerb der ARD -
Nieuws 

ZDF 
1030 Yehudi Menjhm (por 
12 00 Das Sonntagskonz 
1245 Vrijetijdsmagazine -
Chronik der Woche frag 
Zeit - 13 40 Buch - Parti 
Kindes - 1455 Charlie ( 
Der Vagabund (filr»!. — 1 
Musikwunsch — l' jSDNie 
1652 Die Sport Reporta 
1745Tagebuch - 1800 I 

— 1900 Nieuws - 200( 
barn und andere nette Me 
— 21 05 Nieuws - 21 20 
se Gespenster - 2300 I 
— 23 05 Bremen hat gew 

D.3 
1600 Ihre Heimat unsere 
— 1700 Sehen statt Hoe 
1730 Postfach 10 1950 -
Sechs Wilde und ein Krue 
1830 Tussen Canada en 
(dokJ - 1900 Rockpal 
1945 Sport im Westen -
Journals - 2000 Nieu 
2020 Das Mittelmeer (de 
21 05 Von Spionen, Akt( 
Computern — 21 50 Koein 

F1 
1300 Nieuws - 1330 C i 
seneux (humor) — 1427 L 
dez-vous du dimanche -
Sports premiere — 1800L 
des aigles ( f ) - 1925 L 
maux du monde — 20 00 f 
— 2035 Lemmerdeur (fi 
2200 Sextuor a percussii 
Strasbourg — 22 55 Nieu\ 

A2 
1245 Nieuws - 1320Têt 
lees ( f ) - 1415 Des chil 
des lettres pour les jeur 
15 05 Des animaux ettles h( 
— 15 55 Passe-passa — 11 
ours pas comme les autres 
17 40 Disney dimanche 18 
de 2 (sport) - 19 40 Top ( 
2000 Nieuws - 2055 Le 
du Saint ( f ) - 21 35 Pan 
(dok) — 22 35 II etait un m 
- 2300 Nieuws 

F3 
1635 Prelude a lapres-mii 
zart Stravinsky Ravel, Sac 
— 17 30 II n'y a pas qu'a P 
18 30 L invite de FR 3 (Drac 
19 45 Special dom-tom — 2 
grande parade du jazz (Di 
lespie) — 20 30 Rue des ai 
- 21 20 Nieuws - 21 30 E 
pedie audiovisuelle du cinei 
hen Duvivier) - 2200 ( 
gards — 22 30 The private 
of Bel Ami (film) 
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7 40 De zee moet le-
- 1840 Sesamstraat 
|St m beeld - 1920 
2 - 2015Sprekers-
!0 Humanistisch ver-
}5 Nieuws - 2040 
— 21 40 Op hun pik 

t en Bie) - 22 30 De 
) 23 20 Nieuws 

e point CdebaO — 
— 1305 Concertis-

) Visa pour Ie monde 
irusselse Ommegang 
O Vanetes (show) — 
tslagen - 17 20 Les 
'50 Lhomme qui va-
dsCf) - t840Tintin 
' Sportweekend — 

— 1955 Zygomati-
110 Lége béte (tv-
) Nieuws 

stzeltCdokJ - 1045 
mit der Maus — 

r faehrt weiter (dok.) 
internationale Frueh-
nelgesprek) — 1245 
1315 Zwischenspiel 
onaal weekoverzicht 
latz ar der Sonne — 
und die Schmoeker 
)ni und Rosa (liefdes-
10 Der Mann in den 
— 1755 Buerger-

n Bremen — 1758 
— 1830 Nieuws — 
oortschau - 2000 
25 Die grosse Flatter 
iOO Energie spareni" 
ws - 2220 Wer wil! 
loch Kinder' (dok) 
nternationaler Musik-
der ARD - 005 

Menuhm (portret) — 
Sonntagskonzert — 
ismagazine — 1315 
Woche fragen zur 

) Buch - Partner des 
455 Charlie Chaplin 
ld (filni - 1550 Ihr 
I — 16 50 Nieuws — 
Sport Reportage — 
ch - 1800 Nieuws 
uws -- 2000 Nach-
lere nette Menschen 
iws - 21 20 Oh, die-
er - 2300 Nieuws 
men hat gewaehit 

iimat unsere Heimat 
len statt Hoeren — 
h 10 1950 - 1800 
und ein Kruemel — 
Canada en Mexico 

300 Rockpalast -
m Westen — 1955 

2000 Nieuws -
littelmeer (dok) — 
jpionen, Akten und 
- 21 50 Koelner treff 

— 1330 C'est pas 
)r) — 14 27 Les ren-
dimanche — 1600 
sre - 1800 La chute 
) - 1925 Les ani-
de - 2000 Nieuws 
Timerdeur (film) — 
r a percussions de 
- 22 55 Nieuws 

— 13 20 Têtes brü-
415 Des chiffres et 
)Our les jeunes — 
naux ettdes hopnmes 
e-passe — 1640 Un 
me les autres (f) — 
dimanrhe 1840 Sta-
- 19 40 Top club -

— 2035 Le retour 
- 21 35 Paris-Berlin 
5 II etait un musicien 
iws 

a lapres-midi (Mo-
cy, Ravel, Bach enz) 
a pas qu'a Paris — 

de FR 3 (Dracula) -
dom-tom — 20 00 La 
e du jazz (Dizzy Gil-
30 Rue des archives 
NS — 21 30 Encyclo-
suelle du cinema (Ju-

- 2200 Cine-re-
,0 The private affairs 
lm) 

LUX. 
13 15 Hei elei, kuck elei - 16 40 Le 
monde fabuleux du dessin anime 
— 1700 Paris si tu veux — 1730 
Le monde sans soleil (dok) — 
19 00 Nieuws - 19 30 Spektakel
magazine - 20 00 Star trek (f) -
21 00 L'homme invisible (tv-film) 

Maandag 
OKTOBER 

BRT 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Achille - 1805 Heidi (f) - 1830 
Open school — 19 00 Doe mee — 
19 30 Kijk uiti - 2015 Dubbel dob
bel - 21 00 De ceder (f) - 21 50 
Koncert — 22 30 Nieuws 

NED. 1 
18 55 Nieuws — 18 59 De avontu
ren van Ivanhoe (f) — 19 25 Voor 
een briefkaart op de eerste rang 
— 2015 Sword of justice (f) -
21 05 Sanford en zoon (f) - 21 37 
Nieuws — 21 55 Wat heet beter 
— 22 30 Romantiek voor twee met 
Drs P (satire) - 2320 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 Doctor 
Snuggles (fJ — 1905 Avro's top-
pop - 20 00 Nieuws - 20 27 Ma
ria Speermalie (f J — 21 30 Avro's 
wie kent kwis — 2240 Televizier 
magazine — 23 25 Avro akademie 
— 2345 Nieuws 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie - 17 30 La 
bataille des planetes (f) — 1815 
Zigzag - 1830 Arts-hebdo -
18 45 Lundi-sports — 1915 Anten-
ne-soir — 1930 Nieuws — 2000 
Nous les artistes Jacques Brei 
(dokJ — 21 25 L Armata Branca-
leone (film) - 2335 Nieuws 

RTB 2 
1845 Damesmagazine — 1955 
Soiree Liege — 2200 Nieuws — 
2215 Lundi-sports 

ARD 1 
1610 Nieuws - 1615 Schaukel-
stuhl — 17 00 Spass muss sein — 
1750 Nieuws — 1800 Das Inter
mezzo bietet an — 1830 Tip um 
halb 7 - 1840 Weite wilde Welt 
der Tiere (dok) — 1915 Regionaal 
magazine — 19 45 Tip um 4tel vor 
8 - 20 00 Nieuws - 2015 Der Ei-
serne Gustav (f) - 21 10 Gratis 
ist nich billig (Reportage) — 21 55 
Musikladen Extra — 22 30 Tages-
themen — 23 00 Das Gespenst 
der Freiheit (film) — 00 40 Nieuws 

ZDF 
1700 Nieuws - 1710 Het eeuwi
ge IJS (dok) — 1820 Koninglich 
Bayensches Ambtsgencht (f) — 
1900 nieuws — 19 30 Hitparade 
- 2015 «Nimm dich zusammen» 
- 21 00 Heute-journal - 21 20 
Das Produkt oder Rudi Ingar (TV-
speO - 2300Steckbrief - 2315 
Philharmonische Eulenspiegeleien 
- 2355 Nieuws 

ARD 3 
19 45 Journal 3 - 20 00 Nieuws 
- 2015 Laon (dok) - 21 00 Mo-
mente — 21 15 Sieben Sunder 
(film) — 2235 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws — 1335 Regionale 
programma s — 13 50 D'Hier et 
daujourd'hui — 1802 Konsumen-
tenmagazine — 1834 L He aux en
fants — 18 57 Ongewone gebeur
tenissen — 1912 Damesmagazi
ne — 1920 Gewestelijke aktua-
liteiten — 1944 Les inconnus de 
19 h 45 - 2000 Nieuws - 2035 
Les poulets (Film) - 22 05 Ed 
Mac Bain (portret) - 2305 
Nieuws 

A 2 
1229 Le maitre de forges (f) — 
1245 Nieuws - 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Courrier des te-
lespectateurs — 14 00 Damesma

gazine — 15 05 Mystere sur le vol 
502 (TV-film) - 1640 Libre par
cours — 1720 Fenêtre sur — 
17 50 Jongerenprogramma — 
1830 Nieuws - 1850 Des chif
fres et des lettres ( Spel) — 19 00 
Quotidiennement votre — 1920 
(jewestelijke aktualiteiten — 19 45 
Top Club (Show) — 2000 Nieuws 
— 2035 Question de temps — 
2235 Salle des fétes - 2325 
Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 19 55 Tintin (f) — 
2000 Les jeux de 20 heures 
(Spel) — 2030 Laisse aller c'est 
une valse (Film) — 2210 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 
1700 Tekenfilms - 1715 Cinq a 
sept agenda — 1720 Coup dou
ble (f) - 1800 Le coffre-fort 
(Spel) — 1805 Aktuahteiten — 
1840SystemeD (Spel) - 1900 
Nieuws — 1929 Le coff re-fort 
(Spel) — 1945 Entre chiens et 
chats - 1955 Nieuws — 2000 
Kojak (f) - 21 00 Dis-moi que tu 
m'aimes (Film) 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 1800 
Achille (f) - 1805 Sesamstraat 
- 1830 Open School - 1900 
Toestand 79 — 1945 Nieuws — 
2010 Cleo Laine-show - 21 00 
Verover de Aarde — 21 50 Jij of 
WIJ (kwis) — 2220 Nieuws 

BRT 2 
2010 Dierenwereld (dok) - 20 30 
De Kollega's (f) - 21 05 Vier ge
weldenaars 

— Cria Cuervos, sublieme 
schildering vol emoties en 
sfeer maar ook maatschappij
krit ische allegorie van het 
Spanje onder Franco. Met Ge-
raldine Chaplin en Ana Torrent 
Vri jdag 5 oktober om 20u. 15 
op BRT1. 

NED. 2 
19 25 Duel in de diepte (f) - 20 00 
Nieuws — 2027 Het ongeluk (f) 
- 21 20 Brandpunt - 21 55 Alle 
zegen komt van boven (f) — 
22 20 Opnieuw God in Nederland 
— 2305 Nieuws 

RTB 1 
14 00 Schooltelevisie - 1815 Zig
zag — 1830 Sociale tnbune — 
19 00 Kultureel magazine — 1915 
Antenne-soir — 1930 Nieuws — 
1955 Pour tout l'or du Transvaal 
(f) — 20 50 Vnjetijdsmagazine — 
2230 Nieuws 

RTB 2 
1845 Curieuse nature (dok) — 
1955 Saree Liege - 2200 
Nieuws — 22 15 Le monde du ci
nema — 22 35 Arts-hebdo 

ARD 1 
16 10 Nieuws — 1615 Ausgrabun-
gen in Deutschland — 17 00 The
resa soil bei uns bleiben (jeugd
film) - 1750 Nieuws - 1800 
Made in Israel — 1830 Sendung 
und Echo — 18 40 Kommissanat 9 
(f) — 1915 Regionaal magazine 
— 1945 Zwischen Ostsee und 
Thunnger Wald (dok) - 2000 
Nieuws - 2015 Was bin ich'? 
Raadselspelletje — 21 00 Panora
ma - 21 45 Delvecchio - 22 30 
Tagesthemen — 2300 Van Was
hington naar New Orleans (dok) 
— 2345 Nieuws 

ZDF 
1700 Nieuws — 1710 Berufsre-
port — 17 40 Die Drehscheibe — 

NED. 1 
1855 Nieuws - 1859 Henkie's 
droomboom — 1905 EO kinder
krant — 19 30 Het kleine huis (f) 
— 20 20 Here leer ons bidden — 
2040 Tijdsein (dok) - 2135 
Nieuws — 21 55 Panoramiek — 
2215 JK Huysmans, dekadent 
tussen duivel en God (portret) 

Een uitgave van de 
Vlaams-nationale 
Studiedienst 

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

18 20 Die Unwahrscheinlichen 
Abenteuer des Lemi Gulliver — 
1845 Oskar, die Supermaus — 
1900 Nieuws - 1930 Wind 
streicht ums Haus (tv-film) — 
21 00 Heute-Journal - 21 20 Un-
geliebte Elite (reportage) — 21 50 
Michel Sardou und Seine Freunde 
(show) 

ARD 3 
1900 De Sahara is met te koop 
(dok) - 1945 Journal 3 - 2000 
Nieuws — 2015 Landesspiegel 
- 21 00 Momente - 21 15 Sene 
over relaties - 2200 Sport Kn-
tisch — 2300 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws — 1345 Le regard 
des femmes — 1801 Konsumen-
tenmagazine — 18 34 L1le aux en
fants — 18 57 Echt gebeurde ver
halen — 1912 Damesmagazine 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 19 44 Les inconnus de 19 h 45 
(spel) - 2000 Nieuws - 2035 
Saint-Colombain et moi (tv-spel) 
— 2207 Le sens de l'histoire — 
2300 Nieuws 

A 2 
12 29 Le maitre de forges (f) — 
1245 Nieuws - 1335 Regionaal 
magazine — 1350 Damesmagazi
ne - 1505 Bonanza (f) - 1555 
übre parcours — 1720 Fenêtre 
sur — 1750 Jongerenprogram
ma - 1830 Nieuws - 1850 Des 
chiffres et des lettres (spel) — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Top club (show) - 2000 
Nieuws — 2035 Tant qu'y a la 
guerre, y'a de l'espoir (speelfilm) 
- 2330 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 1955 Tekenfilmse
rie — 20 00 Les jeux de 20 heures 
(spel) — 20 30 Un monde fou, fou, 
fou (film) - 2200 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1700 Tekenfilms - 1750 Cinq a 
sept service — 1800 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats - 1955 Nieuws - 2000 
Hommage a Jacques Brei — 21 00 
La bande a bonnot (film) 

Woensdag 
10 OKOTOBER 

BRT 1 
1530 Open school - 1630 Tip-
Top - 1815 Achille (f) - 1820 
Uit het leven van een toondichter 
(dok) - 1845ProjektUfo(f) -
1945 Nieuws — 2015 De zee 
moet leven (dok) — 21 15 De 
grappenmaker (tv-spel) — 2205 
L humanisme de I Islam» (gesprek) 
- 2255 Nieuws 

BRT 2 
19 45 Het mannetje uit het horloge 
(f) - 1955 Voetbal (België-Is-

,rael) — 21 45 Galakoncert in de 
Weense Staatsopera 

NED. 1 
1530 Maja de bij (f) - 1555 
KRO's wereldcircus - 1650 De 
luchtbus - 1800Nieuws - 1830 
Sesamstraat — 18 45 Toeristische 
t i p s - 18 55 Nieuws - 18 59 Van 
gewest tot gewest — 19 20 Politie
ke partijen — 1930 Sondermel-
dung Texel Opstand der Geor-
giers (dok) — 31 37 Nieuws — 
21 55 Panoramiek - 2225 Studio 
Sport - 2255 Nieuws - 2300 
Den Haag vandaag 

NED. 2 
1859 De meisjes op het steenei-
land (dok) - 1925 Kenmerk -
2000 Nieuws - 2027 Socutera 
— 2032 Countdown (pop) — 
21 05 Mooi Nederland (dok) — 
21 30 Starsky & Hutch f ) - 2225 
Veronica aktualiteit — 2305 
Nieuws - 2312 Teleac 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 318071 

RTB 1 
1445 Schooltelevisie — 1530 
Electronix — 1700 Feu vert — 
18 30 Katoliek-godsdienstige uit
zending — 19 00 Kultureel magazi
ne — 1915 Antenne-soir — 19 30 
Nieuws — 20 00 Fausse sortie (tv-
film) — 21 30 Chine immemonale 

RTB 2 
18 45 La premiere annee de la vie 
(dok) - 1915 Overname RTB-1 
— 1955 Voetbal België - Israel 
— 21 40 Concert a la maison de 
Chopin - 2200 Nieuws - 2215 
Biënnale de poesie 1979 

ARD 
1615 Nieuws - 1615 Mode, 
Madchen, Manager — 17 00 The-
rese soil bei uns bleiben (jeugd
film) — 1735 Onderwateruitstap 
(f) - 1750 Nieuws - 1800 Dr 
Med Jonathan Femer (f) — 1830 
Hit um halb 7 - 1840 Dr Med Jo
nathan Ferner (f) — 1915 Regio
naal nieuws — 1945 Hit um 4tel 
vor 8 - 2000 Nieuws - 2015 
Der Doktor (film) - 21 45 De Bud-
denbrooks (tv-spel) — 2230 Ta
gesthemen 

ZDF 
1700 Nieuws - 1710 Flambards 
(f) - 1740 Die Drehscheibe -
1820KO-OK(praatduel) - 1900 
Nieuws — 2015 ZDF Magazin — 
21 00 Heute-Journal - 21 20 Van 
der Valk (f) - 2210 Sieh mal an 
— 2215 «Wir mussen es den Jun-
gen sagen'» (reportage) — 2255 
Hedda Gabler — 055 Nieuws 

DU 3 
19 00 De arts en zijn team (reporta
ge) - 1945 Journal 3 - 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Mitwochs in — 
2200 Die Knminalpolizei raet — 
2205 Pal Joey (film) - 2350 
Nieuws 

FR. 1 
1300 Nieuws — 1337 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 1810 Konsumen-
tenmagazine — 18 34 Llle aux en
fants — 18 57 Echt gebeurde ver
halen —• 1912 Damesmagazine 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 19 44 Les inconnus de 19 h 45 
(speO - 2000 Nieuws - 2035 
Mort d'un prof (tv-film) - 2200 
Les vrais monnayeurs (dok) — 
2245 Nieuws 

FR. 2 
12 29 Le maitre de Forges (f) — 
1245 Nieuws — 1335 Regionaal 
magazine — 1350 Courner des 
telespectateurs — 1400 Dames
magazine — 15 05 Le magicien (f) 
— 1610 Jongerenprogramma — 
1810 English spoken - 1830 
Nieuws — 1850 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 1900 Quoti
diennement votre — 1920 Ge
westelijke aktualiteiten — 1945 
Top club (show) — 2000 Nieuws 
— 2035 TV 2 (show) - 21 40 Ob-
jectif demain — 2230 Teheran 
(dok) - 2320 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 1955 Tintin (f) — 
2000 Les jeux de vingt heures 
(spel) - 2030 Grand hotel (film) 
— 2210 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1500 Citron-grenadine - 1700 
Wedstnjd voor amateur-filmers — 
18 00 Le coff re-fort (spel) - 18 05 
Nieuws uit de regio's — 1820 Da
meskroniek — 18 35 Le coffre-fort 
)spel) - 1900 Nieuws - 1930 
Le menteur (spel) — 1945 Entre 
chiens et chats — 1955 Nieuws 
- 2000 Hit-parade - 2100 Pat 
Garret et Billy the Kid (western) 
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R DE LEESBRIL BEKEKEN 

De kreatieve vrijheid van publicist en auteur wordt 
in onze landen beleden en gehuldigd en inderdaad 
ook fatsoenlijk in de praktijk geëerbiedigd en omge
zet. In een volstrekte onverschilligheid kunnen au
teur en publicist vrij ongehinderd hun kreatieve be
zigheid uitoefenen en hun mening uiten. Maatschap
pelijke sancties zijn er niet — of zelden. Maar wat op 
het eerste gezicht een uiting van volwaardige ver
draagzaamheid en kultureel-politieke volwassen
heid lijkt, is bij nader inzicht niet veel meer dan een 
gevolg van de omringende luchtledigheid. In een ver
zuilde maatschappij kan de vrije gedachte moeilijk 
gedijen. Door de subtiele doch onwrikbare mekanis-

men van de repressieve tolerantie wordt ze gauw ge-
rekupereerd en onschadelijk gemaakt. Méér nog: 
door de maatschappelijke druk kent ook zij de ver
zoeking van de verzuiling. Harde waarheden kunnen 
dan ook geprofeteerd worden zonder dat iemand 
zich daar nog aan stoort of er zijn slaap voor laat. De 
samenleving is thans zo gefragmenteerd dat daad
werkelijke koUektieve inzet wel een hersenschim 
lijkt. Partizanenliederen worden nog slechts in een 
boudoir beluisterd. En de eentonigheid van de konsu-
merende maatschappij wordt nog slechts opgehoogd 
door felkleurige opflakkeringen van mensendodend 
terrorisme. De tijd van enkele beelden op TV. 

Henri-Floris Jespers 

Los 
Aransayas 
te Brussel 
De Boliviaanse zanggroep «Los 
Aransayas» is op zaterdag 6 en 13 
oktober a.s. telkens om 20 u. te 
gast in de Brusselse «Graaf van 
Egmont». Gedurende 2 uur bren
gen ze Andijnse zang en muziek. 

De Andijnen zijn een bedreigde 
volksgroep uit Bolivië en willen 
langs deze weg hun nationaliteits
probleem aan Europa kenbaar ma
ken. In hetzelfde gebouw is een 
doorlopende tentoonstelling te 
zien van de Boliviaanse schilder 
Eusebio Topocco (schilderijen en 
akwarellen). Inkom 100fr. Van 
Praetstraat 28, 1000 Brussel. 

Leuven, een weekeinde lang een levend gedicht 
Leuven is een stad om naar te 
kijken, mooi en met een Euro
pees verleden. Leuven heeft 
ervaring als gastvrouw: de 
universiteit lokt al vijfhon
derd jaar mensen die zich be
zighouden met de dingen van 
de geest. Zouden de dichters 
uit bijna gans Europa het ge
voeld hebben toen ze gedu
rende het laatste weekeinde 
van september in Leuven lui
sterden en wandelden? 

Het kon eigenlijk niet anders of Eu-
geen Van Itterbeek, met zijn brede 
kennis van de Europese kunst, 
moest ooit op de goeie gedachte 
komen in Leuven een Europees 
Poèziefestival te organizeren. Zo 
te zien heeft het heelwat voeten in 
de aarde gehad eer hij tot het 
schitterende resultaat kwam dat 
\N\\ deze dagen mochten meema
ken. Uiteindelijk werden zowel het 
Leuvense Stadsbestuur, als de 

Universiteit bereid gevonden om 
de dichters en [X)ëzieminnaars 
een warm onthaal te bereiden in 
het Stadhuis en in de grote Aula. 
Professor Emma Vorlat was voor
zitster van de organizatie en 
raadslid Eugeen Van Itterbeek, de 
doe-al sekretaris. Ook de leden 
van de Leuvense Schrijversaktie 
waren in touw. 
Het hoefde geen saai festival te 
worden: muziek en mime, dia's en 
een leuke bindtekst-nar — op zon
dagvoormiddag zelfs poëtisch ka-
baret — maakten er werkelijk een 
poëziefeest van! 
De inleidende lezingen trachtten 
«lijn» te vinden in het tema. Eugeen 
Van Itterbeek vroeg zich af of de 
taal en de natuur nog wel vanzelf
sprekende gegevens zijn voor de 
dichter van vandaag, en bevond 
dat mens en natuur gewoonlijk 
wel mekaars maat kennen. Bijna 
elke dichter, in elke taal die aan 
bod kwam: het Catalaans, Deens, 
Duits, Engels, Frans, Fries, Grieks, 

Italiaans, Nederlands, Portugees 
en Spaans, was het daar mee 
eens. Ugo Fasolo uit Italië voegde 
hieraan toe dat we niet alleen de 
zuiverheid van het milieu moeten 
verdedigen, maar ook de eigen
heid van de mens in zijn geestes-
landschap. 
Roger McCough uit Groot-Brittan-
nië begroette ons vanuit een ste
delijk landschap (Liverpool). J. 
Bernlef — een jonge Nederlander 
— vond dat de taal de natuur tot 
leven brengt en Pierre Torreilles f i-
lozofeerde met ons over woord 
en taal. 
De gedichten die door de dichters 
zelf of een voordrachtkunstenaar 
werden voorgelezen, staan in de
zelfde volgorde in de bloemlezing, 
uitgegeven door de Leuvense 
Schrijversaktie, Guldensporenlaan 
85 B, 3200 Kessel-Lo. De taal van 
de dichter — en niet de Staat 
waar hij toe behoort — werd de 
leiddraad voor het rangschikken 
van de teksten. Grieks en Italians 

klonken ons als muziek in de oren 
(we konden de vertaling volgen in 
de bloemlezing) en als opvallend 
mooi kwamen H. Blaise uit Luxem
burg (in het Duits) en Liliane Wou
ters uit Brussel, uit de verf. Wat 
niet betekent dat we de vele ande
ren oneer willen aandoen. 
Uit het «Free Podium» onthielden 
we Rudie Bollaerts uit Wijgmaal 
(Leuven), het Zeepaardje van 
Geert Van Istendaal en een Zuid-
Afrikaan. Tussen de prijswinnaars 
van de Raffeisenprijs viel Lieven 
de Cauter op (3e prijs), Guido 
Buys en Frank Van Assche (1 e en 
2e prijs). Er waren ook vier prijzen 
van de Provincie Brabant. 
Hendrik Brugmans hield de slotre
de. Hij schilderde breeduit het ver
leden van Europa als inspiratie
bron voor de dichters van nu die in 
«Leuven» Europa vertegenwoor
digden. Hij nep de dichter uit tot 
hart en geweten van de samenle
ving, onophoudelijke getuige voor 
de permanente revolutie tot de 

realistische utopie van een betere 
wereld. 
In de slotresoluties pikte £ Van It
terbeek hier mooi op in, door aan 
te kondigen dat het «Kongres» vol
gend jaar nog duidelijker etnische 
groepen zal uitnodigen, nog meer 
volkeren van de Scandinavische 
landen tot de Middellandse-zee-
groep, en wellicht verder... en dat 
dank zij de hulp van de Ambassa
des en het Europaparlement en 
het Stadsbestuur van Leuven er 
kan gebouwd worden aan een Eu
ropese biblioteek van de poëzie te 
Leuven. 
Maurits Copieters die een groot 
deel van het Europees Poëziefes-
tival bijwoonde, zei ons zeer trots 
in zijn afscheidsrede dat hij heel 
graag deze resoluties zou voorleg
gen in het Europese parlement, 
deze week nog. 
Het Europese Poëziefestival: «De 
Taal is mijn landschap», liet een 
grootse visie na en een hoopvol 
geluid. Liive Devijver 

Sint-Michiel 
en zijn simboliek 

"Sint Michiel overwint de draak». De draak wordt zeer volks voorgesteld. 
Het paneel maakt deel uit van een retabel dat dateert van rond 1425 en 
i/an een anonieme Spaanse meester is. 

(Barcelona, museum voor Katalaanse Kunst) 

De aartsengel Michael is de pa
troon van de stad Brussel. Hl] 
staat c m . afgebeeld op de spits 
van de Brusselse stadhuistoren, 
samen met de draak, die hij neer
schoot. Het is dan ook niet ver
wonderl i jk dat Brussel zijn dui
zendjarig bestaan ook in het te
ken stelt van Sint Michiel. Deze 
aartsengel, die in «protokollaire 
orde» na de aartsengel Gabriel 
komt, symbolizeert de stri jd tus
sen goed en kwaad. Hij houdt de 
balans vast op de dag van het 
laatste oordeel, vergezelt de ziel 
van de afgestorvenen en speelt 
een belangrijke rol in drie gods
diensten: het kristendom, het jo
dendom en de islam. Vooral het 
kristendom hechtte veel belang 
aan Sint Michiel, die voorgesteld 
wordt in keizerlijk gewaad en aan 
het hoofd staat van de hemelse 
legioenen tot bescherming van 
Gods werk. De Karolingers 
hechtten veel belang aan de hei
lige, terwijl Lodewijk XI de Kris-
telijke Orde van Sint Michiel 

stichtte, ais tegenhanger van de 
Boergondische Orde van het 
Gulden Vlies. Tal van kerken en 
kloosters in Europa werden naar 
St. Michiel genoemd. 

Zeven zalen van het Paleis voor 
Schone Kusnten te Brussel zijn 
gewijd aan de patroon van Brus
sel. Het gaat om een zeer even
wichtige en sobere tentoonstel
ling, waar de verleiding nochtans 
groot was, om in overdaad te ver
vallen, zo talrijk zijn de kunstvoor
werpen, die in het teken van de 
heilige staan. Dit is het werk van 
mevrouw Mina Martens, gewezen 
archiviste van de stad Brussel, bij
gestaan door de hh. André Vanrie 
en Michel de Waha. 

Drie tema's bepalen de hoofdlij
nen van de tentoonstelling, de oor
sprong van de kultus van St. Mi
chiel, ver in het verleden, maar ook 
in de apocalyps en het laatste oor
deel; St. Michiel en de tijdelijke 
macht en St. Michiel en de volks
geest. 

Tot de bijzonderste tentoongestel
de voorwerpen behoren o.m. de 
gouden relikwie van Alfons II, een 
mooi romaans reliëf uit Brescia 
(13e eeuw); een retabel uit Barce
lona; een stenen reliëf uit de abdij 
van Maredsous (12e eeuw); een 
kelk van keizer Romanus II; ma-
nuskripten uit de 12e eeuw; «Les 
cerfs volants», tapijt uit Rouen, 16e 
eeuws; Griekse ikonen uit de 16e 
en 17e eeuw e.a. 

Het zijn allemaal autentieke stuk
ken. Men heeft gelukkig 
vermeden, vergote foto's i.p.v. de 
originelen tentoon te stellen, zoals 
de jongste jaren nogal vaak ge
beurde. 

Dageli jks van 10 tot 18 u.; 's 
maandags gesloten. Toegang: 
100 fr. (60 fr. voor groepen, stu
denten en derde leeftijd) 40 fr. 
voor groepen studenten. Er is 
een mooie, uitvoerig geïllustreer
de catalogus verkri jgbaar tegen 
390 fr. 
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galerij 
• David Hockney (1937 • 
Yorkshire) stelt tentoon in de 
Galerij Embryo, Justus Lipsius-
strant 20 te Leuven, van 6 okto
ber tot 4 november, van 14 tot 
18 u., zon- en feestdagen van 11 
tot 13 u. Maandag gesloten. 
Hockney stelt o.m. etsen ten
toon, geïnspireerd door de ge
dichten «The man with the blue 
guitar» van Wallace Stevens. In 
een permanente expositie wor
den tal van moderne werken 
voorgesteld. 

• In de Galerij St-Hermes te 
Ronse stelt kunstschilder Chris 
Dubreucq tentoon van 13 tot 31 
oktober, A. Oeihayeplein 3. Ope
ning op vrijdag 13 oktober om 
20 u. met inleiding door Elie 
Saegeman, BRT en Edward Cail-
lau, TV. 

# Onder de auspiciën van de 
Vlaamse Kring «Pajottenland», 
Stationstraat 9 te Liedekerke, 
stelt kunstschilder Frans Ma-
charis zijn werk ten toon. Ope
ning morgen vrijdag 5 oktober 
om 19 u. 30, door VU-voorzitter 
Vik Anciaux. Inleiding door de h. 
Jos Verdoodt, lic. kunstgeschie
denis. Toegankelijk vrijdag van 
19 uur af, zaterdag van 17 uur af; 
zondag van 10 tot 12 u. en van 
16 u. af, en maandag 8 oktober 
van 10 uur af. 

# In de Galerij Brabo, Des-
guinlei 100 te Antwerpen stellen 
van 19 oktober tot 11 november 
kunstschilders Rik Bosteels en 
Frans Vermeulen tentoon. Rik 
Bosteels studeerde sierkunsten 
In St.-Lukas te Gent en blnnen-
huisarchitektuur in het Hoger 
Instituut St.-Lukas te Schaar
beek. Hij heeft een voorkeur 
voor akwarel. Frans Vermeulen 
is een autodidakt, hij is bij voor
keur akwarellist. Beiden nemen' 
de natuur en eenvoudige dingen 
tot inspiratiebron. Dagelijks van 
14 tot 17 u. 's Zaterdags geslo
ten. 

«Intrede van Kristus in Brussel» 

nu ook op plaat 

Op de valreep verscheen bij het 
einde der voorstellingen in de 
Brusselse KVS het teaterprojekt 
van Johan Boonen en Mare Bober 
op plaat. Ariola zorgde ervoor dat 
de muziek van de Poolse kompo-
nist Janusz Stoklosa op vlekkelo
ze wijze werd opgenomen en in 
samenwerking met «Brussele-
ment» — dat ook voor de opvoe
ringen instond — is er werk van 
gemaakt om een fijne kaft met 
keurig bijboekje mogelijk te ma
ken. Een werk van James Ensor in
spireerde Bober om de inhoud 
dramatisch op de planken te bren
gen. En de samenwerking met to
neelschrijver Johan Boonen en 
ook Roos Werckx en Luk Dhoo-
ghe maakte dit mogelijk. Er komen 
op de planken een aantal sterke 
taferelen naar voor, ook de ak-

Jan Pauwels als Kristus in «De In
trede...» 

Raymond genietend 

van zijn «Etisch Reveil». 

teurs Senne Rouffaer (de raaO en 
Jan Pauwels als Kristus zijn uitste
kend in hun rollen. Maar de Kris-
tusfiguur zwakt na een sterk begin 
langzaam af door overdaad aan 
personages, zodat het teveel mas-
sasp>el wordt. De toespraak tus
sen Raaf en Kristus en de besnij
denis van Manneke pis zijn hoog
tepunten. De muziek van Janusz 
Stoklosa is erg genietbaar en on
dersteunt bij vele momenten het 
dramatisch effekt Ze is ook zeer 
verscheiden van aard en dit geeft 
het werk de levendigheid, de inge
togenheid en de sfeer waar het 
past. Een zeer sterk inleidend 
«Kom Kristus kom», een duidelijke 
hulde aan het 1000-jarig Brussel 
als «volkslied», een een vokaal fij
ne Tessy Moerenhout in het klein-
kunstig «lied van een vrouw in het 
wit» op de voorkant. Teksten van 
dit laatste en ook «lied van de re
volutionairen» lijken zo uit de 
«Nieuwe scène» te komen. Het 
lied van de 1000-jarige met zang 
van Jan Reusens is een dokument. 
En dit zal de plaat oók zijn voor de 
duizenden mensen die de kans 
hadden dit gebeuren in september 
mee te maken. 

HET «ETISCH REVEIL» VAN 

RAYMOND 
Ongetwijfeld de meest pittige pla
tenhoes die de laatste jaren in 
Vlaanderen verscheen, en de kop 

van Raymond en zijn Centimeters 
staan naast loltrappen ook borg 
voor muzikale kwaliteit Deze vijf-

yi', A'ii^''''/' ^-, -, 

Irena Dedlcova 
Tot 28 oktober 1979 worden in het Paleis voor Schone Kun
sten Brussel 35 werken van de Tsjechische kunstenares Irenf 
Dedicova tentoongesteld- Het gaat om simbolistisch-surrealis-
tisch werk. 

De wereld van Irena Dedicova zou men kunnen noemen het 
ontstaan van de wereld. Men kan echter even goed gewagen 
van de ondergang van de wereld. Haar werk is wat dit punt be
treft net zo vaag als de penseelstreken in deze meestal zacht 
in elkaar vloeiende vlakken en volumes, die absoluut niet doen 
denken aan enig geweld. We hadden ons aan angstwekkende, 
scherpe beelden van een ondergaande wereld verwacht In 
plaats daarvan krijgen we beelden van aarde, lucht en heelal, 
die veeleer een evenwichtige rust uitstralen: Daartoe draagt 
ook het gedempt koloriet bij, kontrasterend met lichtvlekken, 
dte evenmin tot een schrille belichting aanleiding geven. In ie
der geval: men stelt zich een nucleaire apocalypse anders 
voor. 

Voor het overige is dit oeuvre biezonder technisch geslaagd 
te noemen: sober palet, harmonie, modelering, transparentie. 
Het werk is blijkbaar de neerslag van ruimte-dromen, zoals 
deze meer dan ooit door de verkenning van de kosmos bin
nendringen in de artistieke verbeelding. (Sw) 

Dagelijks toegankelijk, ingang Koningsslraat 10 te Brussel. 

"De drempel» uit 1978 van Irena Dedicova. 
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de elpee «Etisch reveil»(?) is na de 
gouden verkoop van zijn twee vo
rige platen wellicht een uitdaging 
geweest voor Raymond, die er 
niet zo zwaar heeft aan getild en 
over de kleine plas in de Eden-stu
dio's zijn inspiratie en muzikanten 
hun gang heeft laten gaan. Deze 
plaat is hoorbaar groepswerk ge
worden, en de verscheidenheid 
van nummers en hun aanpak 
maakten er een juweeltje van. Het 
nu reeds grijsgedraaide singeltje 
«Aalst» roept overduidelijk naar 
wat meer chauvinisme voor «ei
gen schoon», terwijl «Moeder» in 
trage wals Raymond het best in 
zijn cynisme tekent en «Nonkel 
Frans» op snel calypso-ritme en 
farfisa-orgeltje Raymond als arran
geur en muzikant tot eer strekt. 

Na het bezoek van Peter Tosh, en 
de reggae-trend die nu hoogtij 
viert, was het ook voor hem het 
ogenblik om in te pikken. En «Trek 
het je niet aan» hoeft ongetwijfeld 
geen krans meer als singelhit voor 
fuiven, bv. Het afsluitende «Ja
loers» ligt tekstueel en muzikaal 
helemaal in de lijn van Lou Reed, 
voor wie Raymond terecht zijn be
wondering uit «Brussel» is een 
dankbaar onderwerp geworden 
en «by night» valt het best te prui
men, overgoten met een sausje 
ironie. Het eveneens vrij lange 
«Ys» is een nummer voor fuifnum
mers en optredens, met «Markies 
de Sade» nemen Raymond en zijn 
Centimeters op ludieke wijze af
stand van een suite niemendalle
tjes en refreintjes die bij het eerste 
oor oppervlakkig lijken maar die 
toch het beluisteren waard zijn... 

Sergius 
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Paralympies en Soporta 

Politiek weer belangrijl(er II sport 
Het zal de lezer niet onbe
kend zijn dat wij bijtijds een 
«verouderd» standpunt dur
ven innemen en verdedigen 
wanneer sport en politiek sa
men ter sprake komen. Wi j 
glimlachten toen omtrent de 
wereldkampioenschappen 
voetbal 1978 over boycotak-
ties werd gemijmerd. Net of er 
één voetbalbond (zelfs de Ne
derlandse niet„.) bereid zou 
gevonden worden vrijwillig 
de miljoenenontvangsten te 
negeren die aan de deelne
ming vastzitten. Naar de me
ning van de spelers werd in 
deze zelfs niet gevraagd. De 
commerciële waarde van een 
wereldbeker overtreft ruim
schoots de bekommernis om
trent de mensenrechten. 

Met de Olympische Spelen ligt het 
in feite met anders Voor de atle
ten tenminste niet Maar wel is hun 
positie meer kwetsbaar dan die 
van voetballers De financiële be
langen van de nationale (en bijge
volg afvaardigende) Olympische 
komitees zijn met verweven met 
de orgamzatie Daarom moesten 
de Afrikaanse kampioenen in 
Montreal noodgedwongen afwe
zig blijven De deelname van Zuid-
Afnka maakte dit noodzakelijk Wij 
vonden het destijds een rampzali
ge beslissing vanwege de onder
scheiden Afrikaanse federaties 
omdat daardoor de inspanningen 
van maandenlange (individuele) 
voorbereiding vergeefs waren ge
weest 
Die boycot van destijds oogstte 
veel bijval in Nederland Uiter
aard zal je zeggen. Onze broeders 

uit het noorden staan immers 
steeds in de voorste rij te schreeu
wen wanneer links of rechts (maar 
bij voorkeur links) protestakties 
worden opgezet Uiteindelijk zijn 
de Nederlanders zelf wél van de 
partij De baten wegen immers al
tijd op tegen de lasten. 

Paralympics 
Momenteel stormt het weer bo
ven de Moerdijk Nederland haal
de immers de Paralympics '80 (de 
Olympische Spelen voor gehandi
capten) naar zich toe Maar Ne
derland zou Nederland met zijn in
dien het zich met maanden yooraf 
begon druk te maken over een po
litiek nevenaspekt Mag Zuid-Afri-
ka deelnemen*? Hoe wordt de 
Zuidafnkaanse ploeg samenge-
steld'? Op multiraciale basis'? Het 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
(Van der Klaauw) en de ambassa
de in Pretoria zullen gezamenlijk 
een onderzoek instellen en een 
standpunt bepalen Ondertussen 
kwam men er achter dat de apart
heid in de sport met door de rege
ring IS opgelegd maar vrijwillig 
door de sportbonden wordt door
gevoerd De autonomie van sport
bonden wenst Van der Klaauw 
vooralsnog met aan te tasten 
Maar er zal ongetwijfeld nog felle 
druk op het kabinet en het organi-

' zatiekomitee worden uitgeoefend 
om desbetreffend een hard stand
punt in te nemen Zeker nu is uit
gelekt dat de ISOD, de internatio
nale sportorgamzatie voor gehan
dicapten, Nederland de orgamza
tie met zal ontnemen indien het 
Zuid-Afrika uitsluit Want je be
grijpt dat zoiets de uiteindelijke be
sluitvorming «richt» Over de even
tueel uitgesloten gehandicapten, 
die als individu — en daarrond cir

kelt toch de olympische gedachte 
— met die apartheidspolitiek toch 
niets te maken hebben, kan men 
zich uiteraard met langer bekom
meren Gehandicapt of met 

Saporta dreigt 
Ook in Spanje ontstond deining 
rond politieke bemoeienis met de 
sport Raimundo Saporta, de voor
zitter van het orgamzatiekomitee 
van de wereldbeker voetbal 1982, 

dreigde met ontslag omdat de so
cialistische partij van oordeel was 
dat de burgemeesters — toevallig 
allemaal socialisten — het voorzit
terschap dienden waar te nemen 
van de diverse plaatselijke organi-
zatiekomitees 
Saporta, een monument in de 
Spaanse sportwereld, begreep 
het gelukkig zo met Zijn ontslag
dreiging hadden de socialisten met 
voorzien Zij bonden dan ook snel 

in Want bekwame sportlui waren 
die burgemeesters uiteraard met 

En zonder Saporta 

W I J hebben het al vaker te ver
staan gegeven tussen sport en 
politiek bestaan ongetwijfeld raak
vlakken De sport mag zichzelf 
met buiten de wet plaatsen Maar 
het loopt helemaal verkeerd wan
neer de politiek in de sport de wet 
wil gaan dikteren 

0 De voetbalinterland Neder
land—België werd een totale mis
kleun Daarmee werden de ver
wachtingen volledig ingelost 
Want de t i jd van het vriendschap
pelijk voetbal ligt (ver) achter ons 
De spelers schenen daar ook re
kening mee te houden in het bes
te geval werd er een technisch 
niet onaardig (maar voor de kijker 
totaal ongenietbaar) circulatie-
voetbal geproduceerd België, dat 
langs trainer Thijs liet weten weer 
enorm veel geleerd te hebben 
met het oog op de toekomst — 
als dat zo voort gaat moeten wij 
in Spanje vast wereldkampioen 
worden — voetbalde andermaal 
geremd. Bange wezels in plaats 
van Witte Duivels Nederland 
deed weinig beter Het wordt 
maar al te duideli jk de gouden ja
ren van Oranje zi|n voorbi j . Daar
om well icht nam kromme Van 
Haeneghem afscheid van de nati
onale ploeg Deze grandioze 
ideeénvoetballer lag aan de basis 
van de opgang van Feyenoord 
(winst in Europacup I) en van het 
Nederlandse nationale elftal Hi | 
was de enige die zijn voet naast 
Cruyff mocht en durfde zetten Hi| 
beroerde de bal onveranderl i jk 
met artisticiteit. Zi jn lef was 
spreekwoordeli jk. Hij bekoorde 

de massa met vondsten en frat
sen. Z i jn afscheid stemt ons treu
rig omdat hij één van de weinige 
overgebleven kreatieve voetbal
lers was. Nederland dreigt nu op 
zijn beurt te vervallen in grijze 
middelmatigheid, In hersenloos 
gestommel, in de alles dodende 
taktische waanzin van het totaal
voetbal. Kort gesteld: Nederland 
wordt een tweede Belg ië-

• Voetballers maken nodige en 
onnodige fouten Brutaal spel 
heet voortaan agressieve aanpak. 

9 We hebben het dus mogen 
meemaken. Een ganse ploeg die 
sympatiseert met een ontslagen 
trainer Tilleur — waarom moet dit 
toch alt i jd eerst in Wallonië ge
beuren? — diende in Dessel een 

Sport 
kortweg 

stel jongeren en_ oud-spelers 
(veteranen) op te stellen om de 
forfaitnederlaag (en de daaraan 
vastzittende sancties) te ontlo
pen. De kernspelers stonden als 
één man achter de door toedoen 
van de voorzit ter ontslagen trai
ner Henri Depireux. Het feit op 
zichzelf verheugt ons Wi j hebben 
in het verleden al vaak de broze 
relatie bestuur-trainer-spelers 
aangeklaagd. 

Alsook het systeem 
waarbij de verantwoordel i jkheid 
van de ene parti j op de andere 
wordt afgewenteld. Daarom kun
nen wij zoveel begrip opbrengen 
voor spelers die hun eigen falen 
(voorzover daarvan sprake kan 
zijn) niet naar een (machteloze) 
trainer wil len toeschuiven. 

# Bernard Hinault heeft de su
perprestige nog niet gewonnen. 
Beppe Saroni, een kampioen van 
het zuiverste water, zal in de Ron
de van Lombardi je ongetwi j feld al 
het mogeli jke ondernemen om de 
21 punten die hem nog van de 
Fransman scheiden te overbrug
gen. Gemakkeli jk zal dit niet gaan 
want Hinault zal in Moser deze 
keer een, "natuur l i jke- bondge
noot ontmoeten Moser en Saroni 
kunnen mekaar immers niet luch

ten. Hun onderl inge str i jd om de 
gunst van de Italiaanse wieler
fans is meedogenloos. Hinault 
kan daar prof i j t uit halen. In de 
«eigen» Herfstpr i js diende Hi
nault In Saroni alvast zijn meerde
re te erkennen Indien de ploeg 
van Peter Post de solovlucht van 
' t oekomst ige - ploegmaat Zoete
melk niet had helpen beschermen 
zou de achterstand van Saroni 
mogeli jk nog kleiner zijn geweest. 

De omgekeerde Parijs-Tours be
wees anders andermaal dat de 
najaarsklassiekers steeds meer 
aan belang inboeten. 

# Stephan Voicke, de ambit ieu
ze voorzit ter van de Belgische 
vol leybalbond, heeft aangekon
digd na de komende Europese 
kampio.enschappen schoon schip 
te zuilen houden met de nationale 
ploeg. Trainer en spelers buiten. 
Waarmee er een eind zal komen 
aan de jarenlange heerschappij 
van de Belg geworden Roemeen 
Horatio Nicolau Voicke wil met 
de jongeren en het trainersduo 
Gommeren-Maes aan een betere 
toekomst bouwen In 1985 wil hij 
de Europese kampioenschappen 
zelfs naar België halen 

• Het Nederlandse sportweek
blad «Voetbal International» 
sprak met Cor Brom naar aanlei
ding van diens aanstell ing tot trai
ner van Thor Waterschei. Repor
ter John Linse over de gewezen 
oefenmeester van Ajax- «Tien da
gen na zijn ontslag bij Ajax heeft 
hij alweer een nieuwe werkgever 
gevonden. Maar enig gejubel past 
niet bij deze daad. Want Cor 
Brom verdreef impliciet een jon
ge en zéér ambitieuze kollega, die 
met een heel wat mindere afvloei
ingsregeling genoegen moet ne
men. Ik stel daarom voor nooit 
meer enig medeli jden met Cor 
Brom te koesteren. Hij is al even 
a-kollegiaal als al die andere trai
ners en heeft definit ief afgere
kend met het idee, voor zover dat 
ten minste ooit bestaan heeft, een 
idealist te zijn. Cor Brom is sim
pelweg een keiharde materialist 
en het zal me niet verwonderen 
als hij een ontwikkel ing als deze 
voortdurend in het hoofd heeft 
gehad' Ajax met de billen bloot en 
elders dubbelop gaan verdienen. 

Wat een jungle, de voetballeri j !» 
In het interview geeft Brom overi
gens volmondig toe het prett ig te 
vinden dat het geld nu van twee 
kanten binnenstroomt. 

WIJ l« /5 4 OKTOBER 1979 



Vormingscentrum L Dosfel 
was opnieuw in Baskenland 
Onder leiding van het Vormingscen
trum Lode Dosfel gingen opnieuw 
veertig Vlamingen op bezoek bij één 
van de meest strijdbare volkeren van 
Europa: de Basken. Een van de leer
rijkste ogenblikken waren de kontak
ten met de militanten die er dagelijks 
op de barrikaden staan. 

Een overzichtelijke politieke kaart van 
Baskenland tekenden ons de PNV'ers 
Joseba Elosegi (de man die zich in het 
begin van de jaren 70 brandend voor 
de voeten van Franco wierp) en Jose
ba Agirre. 

In Baskenland is het aantal nationalisti
sche partijen nauwelijks te tellen. Ge
lukkig worden er voor de verkiezingen 
koalities afgesloten. Bij de verkiezin
gen van dit jaar (zowel op nationaal als 
op gemeentelijk vlak) boden zich zo
doende drie «abertzale-formaties aan: 
— De PNV (Partido Nacionalisto Vas-
co), sinds 1892 is deze partij met kris-
telijke inslag aktief in de Basklsche 
strijd, zij het dan als «onderdak» voor 
de meer gematigden. De PNV is (voor
lopig?) tevreden met zelfbestuur bin
nen de Spaanse staat en hecht ook 
minder dan de andere partijen belang 
aan het gebruik van het Baskisch. Bij 

de jongste parlementsverkiezingen 
haalde de PNV 28 % van de stemmen, 
7 Kamerzeltels en 8 Senaatszetels. 
- Herri Batasuna (letteriijk VOLKSU
NIE), als koalitiepartij en vrij hetero
geen konglomeraat van onafhankelij-
ken (90 %) en aanhangers van K.A.S. 
(dat op haar beurt LA.I.A. en H.A.S.I. 
overkoepelü, E.S.B, en E.E.-A.N.V. Al 
deze minipartijtjes zijn marxistisch van 
inslag, iets wat zeker niet kan gezegd 
worden van alle onafhankelijken. H.B, 
is éen radikale nationalistische partij. 

Samen met de militaire vleugel van de 
ETA die haar steunt eist H.B. volledige 
onafhankelijkheid voor Baskenland. 
20 % der kiezers bleek het daarmee 
eens te zijn. Dat bezorgde hen 3 Ka
merzetels en 1 Senaatszetel. 

— Euzkadiko Zekerra is eveneens 
een koalitiepartij. Ze bestaat uit E.IA., 
dat sterke bindingen heeft met ETA 
(politico-militar) en E.M.K.-LK.I., 
trotskystische partijen. E.M.K.-LK.I. 
maakt deel uit van de Vierde Interna
tionale (zoals bij ons R.A.LJ. Naast de 
Baskisch-nationale stnjd, stellen zij ook 
de strijd voor het socialisme centraal. 
E.E. behaalde 9 % der stemmen en 1 
Kamerzetel. 

Derde nationale 
FW-ontmoetingsdag 
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen organizeert dit jaar haar nationale 
ontmoetingsdag in het teken van het «Jaar van het Kind». 
In 1975 ontmoetten we elkaar te Aalst, in 1977 te Gent, en nu is Antwerpen aan 
de beurt. 
Was Aalst de start, dan bracht Gent ons de affirmatie en we hopen dat Antwer
pen ons bewijzen zal dat, ondanks alle moeilijke maar mooie jaren, onze 
werking vruchtbaar is geweest in de uitbouw van onze vereniging. 

Op zondag 28 oktober 1979 ontmoe
ten we elkaar in het Billiard Palace te 
Antwerpen. Voor wie niet met de me
tropool vertrouwd is: de zaal ligt vlak 
bij het Centraal Station. 

Het programma biedt ons het volgen
de: 

# tijdens de voormiddag vanaf 10 
uur info-beurs, met medewerking van 
o.m. (toegezegd of aangevraagd): 
— kommissaris Muesen van Turn
hout met antidrug-informatie; 
— een tehuis voor ongehuwde moe
ders; 
— de Bond zonder Naam; 
— verkeersveiligheid voor kinderen 
(VAB), 
— Instituut Lodewijk Dosfel e.d. 
Ondertussen zorgt een kinderopvang 
voor het aktief betrekken van kinderen 
aan de manifestatie. 

• tijdens de namiddag (vanaf 14 u) 
krijgen we een spreekbeurtreeks, met 
om Maria Renard-De Leebeek die 

een kritische beschouwing zal geven 
over dat «Jaar van het Kind». 

Het is een familie-ontmoeting: zowel 
mannen als vrouwen, vaders als moe
ders én zeker de kinderen, zijn hartelijk 
uitgenodigd. Wel vragen we ons te 
verwittigen als je komt, dit om de orga-
nizatie te vergemakkelijken. Neem 
kontakt op met. FVV, Bennesteeg 2, 
9000 Gent, tel. 091-23.38.83, tussen 9 
uur en 16 uur doorlopend. Je krijgt Ka-
thelijne, Ann of Manna aan de lijn. 

Namens de beheerraadsleden van 
FVV: Huguette De Bleecker, Lieve 
Baert, Lucie Lejeune, Lieve Jolie, Dries 
Stevens, Annie Pottie, Mane-Madelei-
ne Lootens, Lieve De Coster, Nele 
Mollet, Nelly Maes, Georgette De Ke
gel, Annemie Van Hoeylandt, Hilda Wil-
lems, l^aymonda Otten, Hilda Uytter-
hoeven, Mane-Louise Thibaut, Magda 
Fagot, Marleen Desaeyere, Cilia Van-
derspurt, Paula Vandeloo, Nora Tom-
meleyn en Mieke Adriaenssens. 

Ook de meest espagnolistische par
tijen zijn in Euzkadi aktief: U.C.D. (kris-
ten-demokraten van Suarez) behaalde 
20 % of 8 Kamerzetels en 5 Senaats
zetels, de socialisten van Felipe Gon
zalez waren goed voor 16 % van de 
stemmen of 7 Kamerzetels en 2 Se
naatszetels. 

Met 57 % van de stemmen halen de 
nationalsiten dus slechts 42 % van de 
Kamerzetels (tegenover 56 % van de 
Senaatszetels). 

De nationalisten staan het sterkst in 
Biskaje en Guipuzcoa, de meest 
noordelijke provincies, in Navarra, het 
probleemgebied, halen ze daarente
gen geen enkele zetel. 

Zeventien juli 1979 zal wel een histori
sche datum worden in de Baskische 
geschiedenis. Die dag werd immers 
het autonomiestatuut het zogenaam
de statuut van Gernika, dat door alle 
Baskische parlementsleden, behalve 
die van Herri Batasuna, ondertekend 
werd, goedgekeurd in Madrid. Dit sta
tuut voorziet in: 1. eigen financiële mid
delen; 2. een eigen beleid op het ge
bied van onderwijs en kuituur; 3. een 
eigen politiemacht; 4. eigen kommuni-
katiemedia (radio, TV); 5. een referen
dum i.v.m. de aansluiting van Navarra; 
6. een eigen rechtspraak; 7. eigen so
ciale zekerheid; 8. een eigen parlement 
en regering. 

Niet iedereen is evenwel even entoe-
siast over dit statuut. De agressiviteit 
van de Basken kennende, zal de strijd 
tussen pro's en contra's hevig op
laaien. Hern Batasunïls tegen het sta
tuut. De PNV en Euzkadiko Ezkerra 
verdedigen het als een eerste stap in 
de goede richting. De scheidingslijn 
loopt evenwel vaak dwars door boven
genoemde partijen heen. 

Kwam dan een zeer interessante uit
eenzetting over volksnationalisme 
door Joseman Agirre, in de jaren '50 
één van de stichters van ETA. Jose
man Agirre is radikaal, teoretisch-filo-
zofisch, maar aangenaam om te beluis
teren. Uit zijn uiteenzetting is één zaak 
ons vooral bijgebleven: de status van 
de sterk verspaanste provincie Navar
ra staat buiten alle diskussie: Navarra 
hoort integraal bij Baskenland. 

Naast deze uiteenzettingen hebben 
we ook bezoeken gebracht aan Gerni
ka, Donostia ( = San Sebastian), Gaz-
teiz ( = Vittona), Iruna ( = Pamplona), 
Renteria, Bermeo en Estibaliz. We wer
den er vertrouwd gemaakt met de 
plaatselijke politieke situaties, waar
naast we dan ook nog toeristische 
rondleidingen kregen. 

Een hoogdag was het paëllafeest in Al-
gorta. 10000 mensen komen er jaar
lijks meedingen naar de trofee voor de 
mooiste en lekkerste paélla. Bij ge-
psrekken met de «man in de straat» er
voeren we erg sterk dat de doorsnee 
Bask veel volksbewuster is dan de 
doorsnee Vlaming. In Baskenland is 
nationalist zijn iets vanzelfsprekends... 

Winfried Vangramberen 

Steun

en strijdfonds 

Gisteren Voeren, vandaag Komen, morgen?_ Wanneer 
in dit land Vlamingen op straat komen om hun rechten 
te eisen worden er zware klappen uitgedeeld, worden 
mensen getroffen. Met ons steun- en stri jdfonds wil 
de Volksunie helpen waar nodig. De partijkas is niet 
rijk, en de partij dat zijn wij allemaal. Laat ons samen 
solidair zijn van Voeren tot Komen. Dit steun- en 
str i jdfonds komt ten goede van de meest moedigen, 
de meest beproefden en de meest bedreigden onder 
de Vlamingen! 

Volksunie-nationaal 50.000 
F.K., Schilde 1000 
W.D.S., Alsemberg 1000 
L. V.D.S., Brussel 500 
Naamloos, Borchtlombeek 300 
E.B., Tenerife 1-750 
K.P., Antwerpen 1000 
R.W., Vosselare 200 
VU-Appelterre-Outer-Voorde 1 000 
J.T., Westerio 1000 
E.U., Wilrijk 500 
W.C, Mortsel 500 
A.O., Eekio 500 
K.D., Oostende 500 
N.M., Berchem 500 
C. D.P., Landegem • 500 
R.V., Vinkt 500 
G.V., Gent 500 
J.H., Zutendaal 500 
F.S., Antwerpen 200 
M.T., Antwerpen 200 

Totaal eerste lijst 62.650 

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

Hf II iv 



WIJ IM D€ I^OLKSUm^ 

ANTWERPEN 

KfILenDCR 
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 d e zaal Lux, M a r k t Or
kest Eddy S m e t s & zi jn amigo 's 

6 A N T W E R P E N : In fo-beurs d o o r V laamse Ak t i e - en Kui tuur-
g e m e e n s c h a p in de Hande l sbeu rs D ia- reeks o p zondag 
7 o k t o b e r van 11 to t 13 u D e in fo-beurs is be ide dagen 
toeganke l i j k van 10 to t 18 uur 

7 N I J L E N : k le inkuns tavond in Ni lania o m 20 u In het kader 
van 20 jaar V U en 10 jaar Kempen land 

12 T O N G E R L O - W E S T E R L O : S t - M a a r t e n s f o n d s Ke /L i - voo r -
d rach t «De V laams nat ionale b e w e g i n g in d e K e m p e n » me t 
als cent raa l f iguur T h o m a s D e b a c k e r d o o r hc Bie V e r h a e r t 
O m 20 u in de Kape l lekeshoe f te Tonger io 

13 B O O I S C H O T : VU- tee r f ees t in d e paroch iezaal o m 20 u 
K e m p i s c h e tafel v o o r 150 fr per p e r s o o n 

20 A N T W E R P E N : VU-u i t s tap naar Brusse l Inschr i jven o p het 
sek re tanaa t M iddag - en avondmaa l 400 fr K inde ren 
300 f r 

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 

^ S l ^ 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acljttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwanni 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

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

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

4. ziel^teverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

Wel en wee 
uit Borgerhout 
Het overlijden van ons lid Guillaume 
Schwagten, Vaderlandstraat 49, op 27 
september jl in de ouderdom van 82 
jaar, heeft ons ten zeerste geschokt 
Aan de naastbestaanden willen wij 
langs deze weg onze gevoelens van 
medeleven in dit smartelijk verlies be
tuigen 

Mijn naam is Pieter Dewilde Pas gebo
ren, op 26 september, maar Vlaming in 
hart en ziel, want mijn ouders zijn Mie-
ke en Walter Dewilde-Raets, mijn 
grootouders Bert en José Raets-Mut-
saers en mijn overgrootmoeder Maria 
Raets-Van den Driessche 
Hartelijk welkom in ons midden, kleine 
Pieter, en een dikke proficiat aan heel 
de familie 

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 ingericht 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 

VU-nieuws uit 
Antwerpen-stad 
D i e n s t b e t o o n : 
Door volksvertegenwoordiger A De 
Beul, telkens op maandag van 16 tot 
19 u Door onze OCMW-leden De 
Laet, op afspraak tel 38 66 92, De Boel, 
op afspraak tel 339790 Door onze 
gemeenteraadsleden op afspraak met 
henzelf of langs het sekretanaat tel 
368465 

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

Antwerpen laat Brussel niet-
los 

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

Studentenkamers 
vrij te Leuven 
Het Centrum voor Mensen met Vra
gen, Kiekenstraat 1, 3000 Leuven, tel 
016/2304 82, 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 

OCMW Merksem 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk V^elzijn, 
Van Aertselaerstraat 29 te 
Merksem, wenst over te gaan 
tot de aanwervmg en het 
aanleggen van een v/ervings-
reserve van Gezins- en be-
jaardenhelp(st)er. 
Nadere inlichtmgen in ver
band met de aanwervings-
voorwaarden en de in te die
nen bewijsstukken en de be-
zoldigingsregelmg zijn te be
komen bl] het personeelsbu
reau, Jaak De Boeckstraat 3-
11 te Merksem, (tel. 45.75 80 -
toestel 28). 
De eigenhandig geschreven 
aanvraag voor voornoemde 
betrekking dient bij een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer Chris 
Morel, voorzitter van het 
OCMW, uiterhjk.op 26 okto
ber 1979 toe te komen. 
De kandidaten dienen uit
drukkelijk te vermelden of zij 
solliciteren voor een part
time of een full-time betrek
king. (Adv. 365) 

In memoriam 
Piet Severins 

Na een langdurige ziekte is Piet 
Severins op 27 september van 
ons heengegaan. Langgeleden, in 
de eerste moeil i jke jaren reeds, 
was hij een der medestichters 
van de Vlaamse Kring Schelde-
meeuw, die later ui tgebouwd 
werd tot de lokale Volksunie-af
deling. Steeds was hij bereid, be
togingen in het ganse Vlaamse 
land, pamfletten bussen, kolpor-
teren Steeds was Piet erbi j- rus
tig en kalm, zonder veel omhaal, 
maar daarom niet minder vastbe
raden. 

15 jaar terug lieten Piet en Euge
nie hun vaste werk staan voor 
een heel wat minder zekere toe
komst: zij openden het Vlaams 
Huis te Zwi jndrecht. Het werd een 
thuis voor de Volksunie en een 
Vlaams symbool in onze gemeen
te. Aan de geestdrif t van Piet kon 
men niet voorbi j , vooral op jonge
ren was zijn invloed groot. In deze 
jaren kwam hij geregeld als top-
twintiger in de abonnementenslag 
uit de bus, hij begon een afdeling 
van de Vlaamse Ziekenkas, en 
hielp een bloeiende Volksunie
werking uit te bouwen. Pief werd 
arrondissementsraadsl id. Piet or-
ganizeerde 11 jul ivieringen en 

kolportagetochten, legde bussen 
in voor betogingen, ook nog naar 
Komen, hij st ichtte de l iefheb-
bersploeg SK Were-Di en de 
Vlaamse turnsterskring. 
Zi jn ziekte verhinderde hem hef 
laatste jaar verder fe werken 
zoals vroeger. Op een moment 
daf de VU-mensen zoals hij hard 
nodig had kwam dit voor hem 
hard aan. Voor de afdeling bete
kent zijn heengaan een groot ver
lies, een stevige steun is ons ont
nomen. Voor al wat gij gedaan 
hebt danken wij U, Piet. Aan Eu
genie en zijn familie betuigen wij 
ons oprecht medeleven. 

In memoriam te Hoboken 
Vonge week werd onze afdeling ge
troffen door het heengaan van dr 
Emiel Valkaert Oudere nationalisten 
zullen zich herinneren wat voor een 
rechtlijnig Vlaming de dokter was Wij 
bieden zijn echtgenote en kinderen 
onze oprechte deelneming aan 

Nauwelijks enkele uren later bereikte 
ons de droeve mare van het overlijden 
van mej Rosa Van Camp Bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen stelde ze 
zich bereidwillig ter fc)eschikking voor 
onze lijst Ook haar familie bieden we 
onze innige deelneming aan 

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 8770 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 fr. 
Gastronomie Rijnland (2 dagen) 2.200 fr. 

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

VLAAMSE TOERISTENBOND 
SINT-JAKOBSMARKT 45/47 
2000 ANTWERPEN, Tel. 031-34.34.34 of in het V.T.B.-
k a n t o o r v a n uw s t reek. 
Vergunnmg nr 1185 Kat A 
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Linkebeek- vlagt Waals 
Op de feestdag van de Waalse ge
meenschap stuurde VU-Kamerlld Jef 
Valkeniers een open brief aan eerste-
mmister Wilfned Martens met om 
volgende tekst 
'Het IS u waarschijnlijk reeds bekend 
dat de Vlaamse gemeente Linkebeek 
vandaag o m vlagt met de vlag van de 
Franstalige gemeenschap 
Deze uitdaging kan door de Vlaamse 
gemeenschap onmogelijk langer aan
vaard voorden zelfs niet onder het 
mom van het ontbreken van een wet
telijke beschikking terzake 
Niet alleen wordt te Linkebeek nog 
steeds gratis het huisvuil opgehaald 
door de in financiële moeilijkheden ver
kerende Brusselse agglomeratie — 
ondanks de vroeger in deze aangele
genheid genomen vernietigingsbeslui-
ten — doch ook zien we dat aoor een 
minister van uw regering aan hetzelfde 
Linkebeek toelating werd verleend om 
over te gaan tot een ontwettelijke uit
breiding van de faciliteiten in een 
Franstalige gemeenteschool 
Dit alles terwijl voor de Vlaamse 
school te Komen geschermd wordt 
met wetteksten die vroeger door 
Vlaamse minsiters nooit werden toe
gepast voor de Voer en voor de 
Vlaamse gemeenten met faciliteiten, 
waarbij om hetzelfde Linkebeek 
Evenmin kan de Vlaamse gemeen
schap aanvaarden dat een Luiks on
derzoeksrechter een Waals herber
gier uit de Voer die zonder ernstige 
aanleiding op drie Vlaamse Voere
naars schiet, onmiddellijk wordt vrijge
laten terwijl Vlaamse betogers in het 
verleden voor minimale feiten weken 
en zelfs maanden in voorarrest wer
den gehouden 

Daarom ook eist het Vlaamse volk 
meer dan ooit dat een eind wordt ge
maakt aan de uitdagingen van de fran-
kofonen en aan elke onwettelijke rege
ling in alle gemeenten met faciliteiten » 

Foto De Standaard 

Jonge "Boutique Mode " 
betekent in Antwerpen 
S.KM Mode!! 

In de ruime showroom van SKM vind je nu 
ook van die gezellige „boutique" hoekjes, 
waar een jeugdige mode hoogtij viert. 

Soms speels, soms gedurfd, maar steeds 
eigentijds, zo echt ,,in", is het een mode van 
en voor de jeugd. 

Talrijke creaties van gekende jeugdige ont
werpers nu ook tegen die fameuze 

Meyers fabrieksprijzen 
en... dat zijn ,,boutique" prijzen die in het 
bereik liggen van een jong budget. 

Zij die van een ,,boutique" mode houden, ko
men dan ook maar eens kijken naar Succes 
Kleding Meyers, Grote baan Antwerpen-
Brussel. 

BRABANT 

OKTOBER 

6 ST-MARTENS-BODEGEM Jaarlijks VU-balin zaal Man
na Cnabij het Station) om 21 u 

6 DWORP Mossel- en fnetkermis door VU-afdeling en de 
Palheterknng vanaf 17 u in zaal Ons Huis Ook op zondag 
7 oktober vanaf 12 uur Ter gelegenheid van het jaar van 
het kind v\/ordt een verrassing aangeboden aan alle aanwe
zige kinderen 

6 LENNIK VU-dansavond in feestzaal «Ons Huis» met 
medewerking van het orkest «The Happy Band» Benny 
Frank Vanaf 20 u 30 Voorverkoop 70 fr Toegang 80 fr 

6 JETTE. Hobbylentoonstel l ing door de Vlaamse Bond 
van gepensioneerden Opening zaterdag om 10 u In het 
St-Pieterskollege te Jelte. 

6 GROOT-HEKELGEM VU-bal van de afdelingen Hekel-
gem en Teralfene-Essene om 20 u 30 in Gemeentelijk 
Centrum (vroeger Boplaco), Bellestraat Inkom 80 fr Or
kest The sonsor Band Zangeres Inge Summerland 

10 LEUVEN VUJO-KU Leuven opnieuw van start met een 
kontaktvergadering om 20 u in de Kiekenstraat (zijstraat 
Naamsestraat) Om 20 u 

VUJO-motie Kraainem 
Met ontsteltenis heeft de VUJO vast
gesteld dat het schrijven van de «vice-
goeverneur» van Brabant, de h Van 
Lent, daterend van 22 juni jl inzake het 
taalgebruik op de gemeenteraadszit
tingen door de Franstalige meerder
heid als een vodje papier beschouwd 
wordt De juridische kennis van de 
vice-goeverneur wordt door de Frans
talige raadsleden belachelijk gemaakt 
en burgemeester Marciq beslist -De 
zaak blijft open en zal onderzocht wor
den» In naam van de FDF-fraktie ver
klaarde de heer Capart zijn solidariteit 

V / 

''•^y-.fM 

SUCCES KLEDING MEYERS 
?S°ïff5.7?,T/̂  '̂ AARTSELAAR 

Wezembeek-Oppem 
met het standpunt vertolkt door het 
schepenkollege en voegde eraan toe 
"Indien men klaarstaat om van Kraai
nem een nieuwe Voer te maken dan 
zullen WIJ (FDF) bereid zijn om ons te 
verdedigen» 
De VUJO protesteert met klem tegen 
de houding van het schepenkollege 
dat systematisch de toepassing van de 
taalwetten negeert VUJO blijft verder 
Ijveren voor de toepassing van de 
thans bestaande wetten en eist dat de 
aanwijzigingen van de vice-goever-
neur stnkt worden toegepast 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT I I U. 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 5 TOT 11-10-1979 

TERVUREN 
Zondag 15 u Derde week KT 

SUPERMAN 
Met Marlon Brando, Glenn Ford 

en Ned Beatty ' 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u KT 

MOMENT BY MOMENT 
Van Jane Wagner 

Met John Travolta, Lily Tomlin 

Zondag, maandag, dinsdag. 
woendag 20 u 30 KNT 

KEETJE TIPPEL 
Met Monique van de Ven. 

Rutger Haver 
Van Paul Verhoeven 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 KNT 

THE GRADUATE 
Van Mike Nichols 

Met Dustin Hoffman. Anne Bancroft 

TIENEN 
KT Zondag 15 u 

THAT DARN CAT 
(De duivelse kat) 
Van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 
Zondag 17 u 30 - 22 u 

DE TERUGKEER VAN DE 
18 BRONZEN MANNEN 

Van Joseph Kud 
Met Carter Husang 

Vrijdag, Zaterdag 20 u 30 
Zondag 20 u 
Maandag, dinsdag, woensdag 20 u 30 

KNT 
THE PASSAGE 

Met Anthony Quinn, James Mason, 
Malcolm McDowell 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 KT 

THE LAST WALTZ 
Van Martin Scorsese 

Met The Band 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag, zaterdag 20 u 
Zondag 14 u KT 

JAWS I 
Van Steven Spielberg 

Met Robert Shaw, Hoy Schelder. 
Richard Dreyfuss 

Vrijdag, 
Zondag 

Zondag, 
dinsdag 

zaterdag- 22 u 
18 u KNT Tweede 
THE WARRIORS 
Van Walter Hill 

maandag. 
20 u 30 

LA ZIZANIE 
Van Claude Tidi 

week 

KT 

Met Louis de Funes, Annie Girardot 

NIVWF 
Woensdag 20 u 30 KT 

THE LAST WALTZ 
Van Martin Scorsese 
Met The Band e v a 

LEUVEN 1 
14 u, 20 u KT 

EEN DAG VOOR MIJN LIEFDE 
Tsjechische film van 

Juraj Herz 

1 6 u . 22u KT ' Zesde week 
HAIR 

Van Milos Farman 
Dolby Stereo 

18 u. 24 u KNT 
AU REVOIR A LUND! 

Van Maurice Dugowson 
Met Miou Miou, Carole Laure. 

Claude Brasseur 

LEUVEN 2 
13 u 45. 18 u KT 

I LOVE YOU, JE TAIME 
Van George Ray Hi 

20 u KNT Derde week 
MESSER IM KOPF 
Van Reinhard Hauff 

Met Bruno Ganz, Angela Winkler 

15 u 45 22 u Derde week KT 
THE CHINA SYNDROME 

Van James Bridges 
Met Jack Lemmon, Jane Fonda 

24kJ KNT 
FAUSTRECHT DER 

FREIHEIT 
Van Rainer Werner Fassbinder 
Met Rainer Werner Fassbinder. 

Peter Chatel 

VUJO eist: 

• * * * * ^ ^ * » 4* * • 

1 
j f ^ 

VUJO op taalgrenstocht 
Het waren de «dapperen» die zondag 
30 september daags na het komen en 
gaan te Komen, uit een bus stapten 
voor de 25 km lange 1 ste Hendrik Ael-
voetmars Zo heette de taalgrensmars 
van VUJO Halle-Vilvoorde, naar de 
man die als eerste op wetenschappelij
ke wijze de Germaans-Romaanse taal
grens heeft vastgelegd in West-Euro
pa, van Duinkerke tot Triest Onder het 
motto «Taalgrens = staatsgrens van 
de Republiek Vlaanderen» werd heel 

precies langsheen de taalgrens ge
wandeld, door velden en bossen... 
Af en toe werd wel, noodgedwongen 
maar niet zonder plezier, een stukje 
Wallonië geannexeerd... 
Aan een brug over de taalgrens werd 
een spandoek «Republiek Vlaanderen: 
Welkom» aangebracht. Heel wat fran-
kofonen reageerden boosaardig, 
waartegenover de vele sympatiebetui-
gingen van Vlamingen stonden Te St -
Genesius-Rode werden met spuitbus 

en zelfklevers de «faciliteiten» aange
pakt. Tevens werd een perscommuni
qué uitgegeven (zie elders) over de t«-
ma's van deze Aelvoetmars: werk in ei
gen streek — taalgrens = staatsgrens 
— stopzetting verkavelingen. 
Deze eerste Aelvoetmars eindigde te 
Dworp. Een tweede mars, zal het 
trajekt Dworp-Bever beslaan (voorjaar 
'80), en wellicht volgen nog andere de
len van de taalgrens in West-Europa. 
Voor wie wandelen wil... 

VU-Halle-Vilvoorde verwerpt 
breekwerf van Pepingen 
De Arrondissementsraad van de 
Volksunie Halle-Vllvoorde heeft de 
voorgenomen plannen om in Pepingen 
een breekwerf voor huisvuil met 7 ha 
stortplaats op te richten, besproken. 

• meent dat dit projekt, opgevat In 
1968, in het licht van de moderne her-
winnings- en recyclagetechnieken, 
voorbijgestreefd en verouderd is; 

• wijst erop dat de inplanting gebeurt 
in een natuurgebied, op een paar hon
derd meter van de dorpskern van Pe
pingen, van het rusthuis Vanderstok-
ken en op het brongebied van de Zuun 
in plaats van op een daartoe bestemd 
en geschikt industrieterrein; 

• merkt op dat de miljoenenwerken, 
door de gemeente St.-Pieters-Leeuw 
uitgevoerd, om de Zuun te saneren en 
het water ervan te zuiveren tot drink
water voor veeteelt en tuinbouw, volle
dig nutteloos zullen worden; 

• stelt vast dat het grondwater tot in 
de dorpskern van Pepingen, waar het 
voor de landbouw en de veeteelt aan
gewend wordt, onbruikbaar zal wor
den; 

• betwist de wettelijkheid van de in
planting, omdat het projekt op het Ont
werp Gewestplan voor Asse-Halle-Vil
voorde, waarbij de inspraak van de be
volking wettelijk voorzien was, niet in

getekend stond; 

• moet vaststellen dat de bouwheer, 
de Intercommunale Haviland, steeds 
geweigerd heeft om over elke alterna
tieve inplanting of werkwijze zelfs 
maar te preken; 

• klaagt het volledig ontbreken van 
een gecoördineerd beleid inzake vuil
verwerking en huisvuilverwerking in 
het bijzonder, op het vlak van de hoge
re overheid aan. 

De Arrondissementsraad van de 
Volksunie Halle-Vilvoorde eist dat dit 
ontwerp definitief geschrapt zou wor
den en dat Haviland, als verantwoorde
lijke intercommunale een alternatief 
projekt, waarvan er hen reeds voorge
legd werden, met alle belangstellenden 
tot een aanvaardbare en aan de laatste 
evoluties aangepaste oplossing zou 
uitwerken. 

VU-Lennik in rouw 
Op 27 september ontviel ons In 
haar 47ste levensjaar een onzer 
trouwste medewerkster, Mathilde 
Rlcour, echtgenote van onze ar
rondissementeel afgevaardigde 
Georges Herremans. Verleden 
zaterdag brachten we haar een 
laatste groet. Hieronder volgt de 
tekst van de toespraak gehouden 
door de voorzitster van onze 
FW-afdeling. 

'Mathilde, konden we nog maar 
eens naar je toe gaan, want daar 
was je altijd zo blij en dankbaar om. 
Konden we je nog maar eens een 
bloempje brengen, want dat deed 
je zo'n plezier. Het kan niet meer 
Er zijn nu heel veel bloemen; wij 
zijn er allemaal, maar dan voor altijd 
en helaas, veel te vroeg, om van je 
afscheid te nemen. 
Bij dit open graf baten geen woor
den... en WIJ begrijpen beste fami
lie, dat uw verdriet vandaag onbe
schrijfelijk is, dat onze woorden 

misschien pijn doen. Toch willen wij 
hier onze grote waardering tonen, 
voor het voorbeeld, dat zij ons ge
geven heeft. 
Mathilde, je leven was niet altijd 
zonder zorgen... integendeel! On
danks alle tegenslagen, wist je er 
steeds de moed in te houden, had 
je een glimlach en een vriendelijk 
woord voor iedereen. Je leed om 
anderen meer dan om je zelf Je 
zweeg over je pijn. Je verborg 
voor elk van onsje zorgen, maar je 
wist op jouw bescheiden manier, 
overal het beste van je zelf te ge
ven. Je leven was een leven van 
dienstbaarheid. Je leefde voor de 
anderen. Misschien dacht je wel 
een beetje te weinig aan jezelf 
Je gezin was je eerste zorg On
danks alles, ben je erin geslaagd, 
dat gezin liefdevol groot te bren
gen. Voor Georges en de jongens 
had je alles over Wat er ook ge
beurde... moeke was altijd paraat. 

moeke wist altijd raad: bij moeke 
kon je altijd aankloppen. 
Het Vlaamse volk was je andere 
grote liefde. Ook hier gaf je weer 
het beste van jezelf met raad en 
daad, met nooit aflatend Vlaams 
idealisme. Vast was je trouw. 
Je zag wat niet goed was. Je keek 
hoopvol naar de toekomst, naar de 
horizon van je groot Vlaams hart. 
Je was een fijne vrouw en een lie
ve moeder, een mens, wiens beeld 
overal blijft leven. 
Dank je, Mathilde, voor alles watje 
ons naliet 

Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen 
voor Kristus 
Je hebt je hele leven hard gewerkt 
Moge je hier nu de welverdiende 
rust vinden. 
Dag Mathilde!' 

Ook de redaktie van ons weekblad 
biedt aan de h. Herremans en de 
ganse familie zijn blijken van mede
leven bij dit al te vroege afsterven 

VUJO (Halle-Vllvoorde) heeft 
zondag 30 september 1979 een 
Eerste Hendrik Aelvoet-mars ge
houden langsheen de taalgrens, 
onder het motto «Taalgrens = 
staatsgrens van de republiek 
Vlaanderen». 
VUJO (Halle-Vllvoorde) eist hier
mee: 

• de herziening van de hele taal
grensregeling, afschaffing van de 
faciliteiten, de aanhechting bij 
Vlaanderen van oorspronkelijk 
Vlaamse gebieden als Komen; 

• dat de gelden die thans af
vloeien naar Wallonië zouden be
houden blijven voor Vlaanderen 
om het «werK, in eigen streek» te 
realizeren, o.m. voor de rekonver-
sie van de Druivenstreek; 

• de stopzetting van alle verka
velingen, die steeds verfransend 
zijn, op Vlaams grondgebied 
langsheen de taal(staats)grens 
VUJO (Halle-Vilvoorde) wil hier
mee een offensief openen tenein
de de francofonen in het randge
bied die manifest weigeren zich 
aan te passen van het Vlaamse 
grondgebied te verwijderen. 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn van 
Grimbergen 

De Raad voor Maatschappe
lijk Welzijn van Grimbergen 
brengt ter kennis dat de vol
gende betrekkingen in vast 

'verband vakant worden ver
klaard; 
— één voltijdse gezins- of be-
jaardenhelperister); 
— één voltijdse maatschap
pelijke assistentCe). 
Voor deze betrekkingen 
wordt een wervingsreserve 
aangelegd die geldig blijft tot 
en met l december 1980. 

De kandidaturen dienen, sa
men met de nodige bewijs
stukken, bij aangetekende 
brief gericht te worden aan 
de voorzitter van het OCMW 
van Grimbergen, en uiterlijk 
op vrijdag 2 november 1979 in 
haa r bezit te zijn. 
Onder bewijsstukken wordt 
verstaan: een uittreksel uit 
de geboorteakte; een getuig
schrift van nationaliteit; een 
bewijs van goed zedelijk ge
drag bestemd voor een open
baar bestuur; voor de man
nelijke kandidaten: een ge
tuigschrift waaruit blijkt dat 
de kandidaat aan de dienst
plichtwetten voldaan heeft; 
een door de gemeenteover-
heid gewaarmerkt afschrift 
van diploma's en studiege
tuigschriften; eventueel; 
door de gemeenteoverheid 
gewaarmerkte afschriften 
van stukken waaruit het 
voorkeurrecht blijkt. 

Kandidaturen die op de dag 
van de afsluiting onvolledig 
zijn worden als nietig be
schouwd. 
Inlichtingen betreffende de 
hierboven vermelde betrek
kingen, evenals de voorwaar
den, kunnen bekomen wor
den op het sekretariaat van 
het OCMW, Administratief 
Centrum, Gemeenteplein, 
1820 Grimbergen (deelge
meente Strombeek-Bever). 
Tel. 02-267.15.07. 
Grimbergen, 26 september 1979. 
De sekretaris, De voorzitter, 
J. Van de Steen L. Merens-Thys-

sen 
(Adv. 364) 

WIJ t e 
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openbaa r 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn Aalst 
De Raad van het Openbaar 
Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn van de stad 
Aalst, heeft een voltijdse be
trekking van GENEESHEER
SPECIALIST in de urologie 
opengesteld. 
De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de 
voorzitter van het OCMW, 
Gasthuisstraat 40,9300 Aalst, 
en dienen met de bewijs
stukken uiterlijk op maan
dag 22 oktober 1979 ter be
stemming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalin
gen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriënte
ring van 4.8.1978, genaamd 
anti-krisiswet, is de openge
stelde betrekking toeganke
lijk voor mannen en vrou
wen tenzij het uitdrukkelijk 
anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen 
zijn op dat adres te verkrij
gen bij de direktie van het 
ziekenhuis (tel. 053-21.23.93, 
binnenpost 112). 

(adv.) 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn Aalst 
De Raad van het Openbaar 
Centrum voor M.aatschap-
pelijk Welzijn van de stad 
Aalst, heeft bij de dienst voor 
gezinszorg betrekkingen 
opengesteld van GEZINS- en 
BEJAARDENHELPSTER. 
De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de 
voorzitter van het OCMW, 
Gasthuisstraat 40,9300 Aalst, 
en dienen met de bewijs
stukken uiterlijk op vrijdag 
19 oktober 1979 ter bestem
ming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalin
gen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriënte
ring van 4.8.1978, genaamd 
anti-krisiswet, is de openge
stelde betrekking toeganke
lijk voor mannen en vrou
wen tenzij het uitdrukkelijk 
anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen 
zijn op dat adres te verkrij
gen bij de direktie van het 
ziekenhuis (tel. 053-21.23.93, 
binnenpost 104). 

(advJ 

VU-Dendermonde (arr.) besprak toestand 
De VU van het arrondissement Den-
dermonde besprak de aktuele politie
ke en sociaal-ekonomische toestand 
en gaf achteraf volgende motie uit 

• De VU arrondissement Dender-
monde stelt dat de studie van de Leu
vense ekonomen glashelder bewijst 
dat de VU gelijk heeft met haar reeds 
20 jaar lang voorgehouden stelling, dat 
Vlaanderen jaarlijks voor tientallen mil
jarden wordt benadeeld De medede
ling van de CVP-Jongeren, dat het hier 
om een nieuw politiek feit zou gaan, is 
dan ook bespottelijk en beledigend 
voor de Vlaamse kuituur- en stnjdver-
enigingen als het Davidsfonds en de 
VVB die reeds zeer lang, samen met 
de VU op deze miljardenoverdracht 
van Vlaanderen naar Wallonië wijzen 
Eens te meer heeft hier de CVP de pio
niers «de kar uit het moeras laten trek
ken om er dan zelf op te spnngen als 
ze de goed benjdbare wegen heeft be
reikt.» 

• Wij wensen met de meeste aan
drang de aandacht te trekken op het 
feit, dat eveneens uit een grondige uni
versitaire studie IS gebleken dat de do
taties aan de gewesten, voorzien in de 
huidige plannen tot staatshervorming, 
Vlaanderen jaarlijks miljarden franken 
ontfutselen. Ook de CVP geeft dit toe, 
maar is anderzijds gekant tegen een 
ekonomisch federalisme, het enige 
middel om deze diefstal te vermijden. 

• De VU arrondissement Dender-

monde eist de onmiddellijke uitbetaling 
van de sociaal-pedagogische toelage 
ten voordele van de thuiswerkende 
moeders met kleine kinderen, die hier
door een zeer belangnjke maatschap
pelijke bijdrage leveren De huidige, in
derdaad grote budgettaire moeilijkhe
den zijn geen ekskuus voor het nog 
steeds met toepassen van wat reeds 
lang werd gestemd. 
Er worden in dit land veel uitkenngen 

gedaan ten voordele van mensen die 
ze veel minder waard zijn; en de aan
koop bv van nieuwe pantserwagens 
IS volgens deskundigen, zelfs tech
nisch en taktisch met verantwoord en 
bovenal een vloek tegen de leuze die 
op de IJzertoren prijkt: nooit meer oor
log! 
(Het arr bestuur riep ook op om mas
saal deel te nemen aan de betoging te 
KomenJ 

OOST-VLAANDEREN 
KflL€nD€R 
OKTOBER 

6 ST.-AMANDSBERG: Tweede VU-bal in zaal Bavik-admi-
raal, Dendermondsesteenweg 228 te Destelbergen. Or
kest: The Salvators. Deuren: 20 u. 30. Voorverkoop: 100 fr. 
Kassa: 120fr 

6 NINOVE: 11e Vlaams dansfeest in zaal Roxy vanaf 
21 u 30. Orkest Waltra 

13 LEDE: Jaarlijks VU-bal om 20 u. 30 In zaal «Club», Rossel-
straat. Orkest. André Baert Optreden van het Brussels 
Ketje (Herman Daelman) en een diamontage over het veel
besproken kasteel van Mesen. Inschrijven bij bestuursle
den. 

14 IDEGEM: Kotelettenfestijn in zaal «Die Crone», Dorp Van 
11 u. 30 tot 19 u 30. Prijs: 120fr. 

biedt meeri 
meer mode 
meer merken 
meer keuze 
meer service 

niet voor mets 
de belangrijkste 
kostuumverkoper 
in België 

IS gewoon 
BETER en VOORDELIGER 

vrije toegang — ruime parking 
en... de koffie staat klaar 

grote baan antwerpen-boom-brussei 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T S E L A A R 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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Sedert 1 juni is het eksamen 
voor het 

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

Rijschool 
Ferd. VERBIEST 

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

laan 194 (viadukt). 
- SCHAARBEEK, Leuvense 

stwg 555 (Meiserpl.). 
- ANDERLECHT, Bergense 

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

Adv. 343 

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 vernieuvy^de VU-
partijtop (voorzitter Anciaux, de onder
voorzitters Gabriels 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 vi^ordt 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 betalen 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. 

Vlc Anciaux 
te St.-Niklaas 

Maandag 8 oktober ontvangt de af
deling St.-Niklaas algemeen VU-voor-
zitter Vic Anciaux. Alle leden en sym
patizanten zijn uitgenodigd in de «Stad 
Nantes» om 20 u. voor de ontmoeting 
met de voorzitter. 

Nieuw VU-bestuur 
te Waasmunster 
Tijdens de bestuursvergadering van 
11 september laatstleden kreeg VU-
Waasmunster volgend nieuw bestuur 
dat we meteen veel werkkracht toe
wensen. 

Voorzitter: Edmond Bruggeman, 
Dommelstraat 25 (052-47.90.54) 

Sekretaris: Willy De Baere, 
Groenselstraat 218 

Penningmeester: Wim De Wit, 
Ouden Heirweg 40 (091-48.35.21) 

Organizatie: Hugo Verdurmen, 
Hollandse Molen 109 (052-47.28.10) 

Leon De Graef, 
Groenselstraat 66 

Antoine Van Goethem, 
Rivierstraat 40 

Propaganda: Fernand Ketel, 
Schietakkerstraat 52 

VUJO: Eric Verbeeck, 
Kapelwijk 12 

Soc. Dienstbetoon. Leona De Lamper, 
Dries 26 

Bestuursleden: Roland Beirnaert 
Heidehagel 7/1 (052-47.75.25) 

André Van de Velde, 
Wareslagdreef 47 (052-47.01.89) 

Hoofd redaktie «Flapuit»: 
Edmond Bruggeman, 

Dommelstraat 25 (052-47.90.54) 
Medewerkers: 
Renaat Ysewijn (Temse), 
Arnold Thuysbaert 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 

CVoortkapel), tel. 014-21.36.96 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

D E O U D E K R I N G 

Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurlts GOSSYE 
Tel. 053-21.35.33 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

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

Aragonstraat 6, Lier 
Tel. 031- 8al5.68 

ZEER DRINGEND 
GEVRAAGD 

UITBATERS-ECHTPAAR 
VOOR NIEUW 
VLAAMS HUIS 

CENTRUM BRUSSEL 
Tel.: 425.56.22 - 267.93.07 

(na 17 u.) 

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

Polderstraat 12. 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: dg. vers fruit 
en groenten 

Dubbel Valois-zegels aan alle le
den. 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Café. restaurant, speeltuin, ter
ras. 
Woensdag en donderdag ge
sloten. 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u. 
Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags. Tel. 053-66.87.40. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11. Gooik 
Tel. 054-33.48.57 

Uw tweede thuis! 

Groot-Ninove 

Vormingsavonden en een Studiedag 
over het gemeentebeleid 

In samenwerking met het Politiek 
Kaderinstituut van het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel richt het Politiek 
Kollege van de VU-Groot-Ninove vol
gende vormingsaktiviteiten in: 

D i n s d a g 16 o k t o b e r 

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

Spreker: de h. S. Hereygers, ge
meenteraadslid. 

D i n s d a g 30 o k t o b e r 

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

Spreker: de h. S. Kiesekoms, sche
pen. 

D i n s d a g 13 n o v e m b e r 

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

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

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

Inschr i jv ing: De inschrijving is kos
teloos en kan gebeuren bij de voorzit
ter van de afdeling of bij Rik Haelter-
man, Kruisveldstraat 7 B te 9490 Den-
derwindeke (054-33.86.87). 

Op zaterdag 1 december 7 9 houdt 
VU-Groot-Ninove een gemeenteli jke 
studiedag in de herberg -De grote 
ezel» te Ninove. Verdere informatie 
hierover volgt later. 

Alfabetisatie-projekt 
te Dendermonde 
wil vooral praktisch zijn 
Verleden jaar in augustus startte te 
Dendermonde het projekt «alfabeti-
satie» in het -Centrum voor Vorming 
en Informatie» (CVI), de tweede zetel 
van het -Centrum voor begeleiding 
en psychoterapie», Sas 13. Het CVI 
was toen gehuisvest in de Papiermo
lenstraat 22. Vanaf augustus 1979 is 
het nieuwe adres; Sas 17, 9330 Den
dermonde. 

Het alfabetisatieprojekt is opgezet 
voor volwassen semi- en analfabe
ten, die in hun kinderjaren en jeugdja
ren door omstandigheden hun kan
sen hebben gemist om te leren lezen, 
schri jven en rekenen. 
Ook kunnen zij, indien de nood zich 
opdringt enige notie opdoen betref
fende een aantal praktische zaken, 
als daar zi jn: checks schri jven, tele
foonboek hanteren, officiële doku-
menten Invullen, enz... 
In een niet-schoolse atmosfeer wor
den de semi- en analfabeten begeleid 
door medewerkers van het centrum 
zelf, of door vrijwilligers. De aanpak 
kan zowel in groep als individueel ge
beuren. Er wordt geopteerd voor het 
laatste, maar de keuze van de klienten 
wordt gerespekteerd. 
Een uitgewerkte metode voor het le
ren lezen en schrijven van volwasse
nen is vrijwel onbestaande. Voorlopig 
koos men de struktuurmetode van f^.B. 
Caesar. Deze metode wordt gebruikt 
in het lager onderwijs. 
Het uiteindelijk doel van het projekt is 
aldus de initiatiefnemers, de analfabeet 
te emanciperen d.w z te bevrijden van 
een aantal beperktheden, onvrijheden 
en afhankelijkheid die het niet kunnen 
lezen en schrijven met zich meebrengt, 
hem te brengen tot een zelfverant-

woordelijke zelfbepaling en tot een 
participatie aan de opbouw van onze 
samenleving. 
Immers, het niet kunnen lezen en 
schrijven betekent in onze samenle
ving een nare handicap, men neemt 
een uitzonderingspositie in, men raakt 
geïsoleerd Men blijft vaak verstoken 
van elk politiek, sociaal en kultureel le
ven. 

Op het eerste zicht lijkt dit probleem 
onoplosbaar. Doch daar geraakt men 
als semi- of analfabeet over, vooral 
door het besef dat er nog vele anderen 
zijn die hetzelfde probleem hebben en 
door de zekerheid dat het nooit te laat 
is om lezen, schrijven of rekenen on
der de knie te krijgen. 
Er lopen sinds verleden jaar reeds drie 
groepen en een aantal individuele be
geleidingen op het centrum of bij vrij
willigers thuis. 

Vanaf september '79 zijn er drie men
sen (2 maatschappelijk werksters en 
1 ortopedagoge) tewerkgesteld die de 
begeleiding op zich nemen en gaan 
een aantal nieuwe groepen van start. 
Ben je geïnteresseerd o f ken je als le
zer van dit artikel mensen uit je omge
ving die willen leren lezen en schrijven 
of rekenen, dan kan je voor verdere in
formatie altijd bij ons terecht op het 
volgend adres: Centrum voor Vorming 
en Informatie, Sas 17 te 9330 Dender
monde (tel. 052-21.92.82). 

Men kan er alle werkdagen terecht 
van 9 u. 30 tot 19 u. Je vraagt maar 
naar Bea Van den Broeck, Veerie Ver-
vrangen of Miep Brackeva. Niet alleen 
deze drie mensen begeleiden het 
projekt, ook nog een groep vrijwilligers 
helpen mee. 
Heb je interesse om zelf als vrijwilliger 
mee te werken, neem kontakt op met 
bovenstaand adres. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstrnat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwngeiis - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken • sclionimels • k.imerversiermgen - wnsl.ifels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - l i i r i ik ledi| - ruiteri i i tr i istingen • ping-
ponglafels • badkleding en alle toebelioorlen - rol- en ijsschaatsen • 

kaïnpingartikelen • lurngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elekir treinen der beste merken • nulos - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - b reien • lessenaars - borden • 
fietsjes • alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen • tuinsclioniinels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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Kortemark voor Vlaamse school te Komen 
De gemeenteraad van Kortemark, in 
zitting op vrijdag 28 september 1979, 
neemt volgende motie aan 

1 Hoewel het de specifieke opdracht 
niet IS van de gemeenteraad zich uit te 
spreken over aangelegenheden, die 
uitsluitend behoren tot de bevoegd
heid van de nationale overheid, toch 
wenst de raad zijn bekommernis uit te 
drukken om de gelijkberechtiging van 
alle kinderen 

2 Daarom meent de raad dat ouders, 
die zoals te Komen op basis van de 
taalwetgeving Nederlandstalig onder
wijs wensen voor hun kinderen van dit 
recht met mogen verstoken blijven 

WEST-VLAANDEREN 
3 In die zin acht de raad het wenselijk 
en passend naar de geest van de wet, 
dat dezelfde interpretatie zou toege
past worden — inzake de normen — 
voor Komen als gebeurd is in Linke
beek en Voeren 
4 Tevens verzoekt de raad ten spoe
digste deze interpretatie vast te leggen 
in een nieuwe wet, waarbij bepaald 
wordt dat ouders, die om een Vlaamse 
school verzoeken, niet op vier, maar 
op twee km afstand moeten wonen 
van een gelijkaardige school van het
zelfde taairegime 
5 Een afschrift van deze motie zal ge
stuurd worden aan de eerste minister, 
de heer Martens, en de ministers van 

Nationale Opvoeding, de heren 
Hoyaux en Ramaekers 
Voorwaar een prachtig initiatief, dat 
navolging verdient. Dergelijke moties 
kunnen door de VlaamseC) 
regeringsleiders niet genegeerd wor
den 

P V B A J BORREMANS C O C K 
« K I N D E R E N 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 4125 89 

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

ZO€K€RC]€ 
— 17 j meisje met kwalifikatie-

getuigschrift van daktylo-bu-
reelwerk zoekt een passen
de betrekking op de as Brus-
sel-Ninove 

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

Mere (N 145) 

— Jongeman in bezit van diplo
ma A6-A1 boekhouding en bank
wezen, militaire dienstplicht eindi
gend op 1 oktober, zoekt een ge
paste betrekking in het Brusselse 
of op de as Asse-Ninove-Halle 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger de h 
J Valkeniers, Schepdaal 

(N146) 

— 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) 

Wat met de 
Vlaamse textiel? 
De textiel- en kledingsnijver-
heid is vooral een Vlaamse aan
gelegenheid, die thans opnieuw 
in de aktualiteit treedt door en
kele studies en door duidelijker 
stelllngsname van patroons en 
vakbonden. De patroons beto
gen, dat ze niet tot werktijdver
korting en loonsverhoging kun
nen overgaan, zonder de twee 
bedrijfstakken in het gedrang 
te brengen. Dat het hier om een 
belangrijke aangelegenheid 
gaat moge blijken uit het feit 
dat in de betrokken sektor nog 
115.000 mensen werk vinden 
(vóór de krisis 180.000). Het zal 
vooral van de regering afhan
gen of deze hoofdzakelijk 
Vlaamse bedrijfstakken van de 
totale ondergang zullen gered 
worden. Hoewel niet zo belang
rijk als de hoofdzakelijk Waal
se staalnijverheid mogen Tex
tiel en Kleding niet het slachtof
fer worden van de — royale — 
maatregelen ten voordele van 
de staalsektor. 

ZEER DRINGEND 
GEVRAAGD 

UITBATERS-ECHTPAAR 

VOOR NIEUW 
VLAAMS HUIS 

CENTRUM BRUSSEL 
Tel.: 425.56.22 - 267.93.07 

(na 17 u.) 

Vlaamse Dierenbescherming 
antwoordt 
In ons nummer van 13 september jl 
publiceerden wij een kort artikel over 
de afsplitsing in Vlaanderen van de 
Blauwe Wereldketen en de oprichting 
van een nieuwe vereniging voor 
dierenbescherming onder de bena
ming «Vlaamse Keten» 
We ontvingen een persmededeling uit
gaande van de Blauwe Wereldketen, 
ondertekend door de h Plasmans, di-
rekteur, waarin deze de afsplitsing loo
chent Onze afdeling Gent aldus de 
h Plasmans, werkt gewoon door, maar 
dan onder leiding van een nieuwe ver
antwoordelijke Diens voorganger de 
h T Vandevyvere, werd als hoofdin-
spekteur van de BWK ontslagen om
dat hij met wilde meewerken met de 
h Messiaen, generale hoofdinspekteur 
voor Oost- en West-Vlaanderen, ver
der omdat hij weigerde boekhoudkun
dige dokumenten alsmede andere be
scheiden (kontrakten van geplaatste 
dieren in- en uitgaan uit zijn asiel, enz) 
aan het hoofdbestuur over te maken 
Intussen diende de h Missiaen klacht 
in tegen de h Vandevyvere 
De h Plasmans wijst er vervolgens op 
dat de administratie van de BWK met 
vlugger of met trager werkt dan een
der welke administratie terwijl de 
BWK zich aan de geldende voorschrif
ten in financieel beheer houdt Wat ten 

slotte de onvoldoende belangstelling 
voor de dieren betreft missen deze 
beweringen elke grond De persmede
deling gaat dan nog verder in op de 
meningsverschillen tussen beide par
tijen, zoals vernoemd In feite was de 
BWK in het Gentse tot een staat in de 
staat uitgegroeid met het gekende ge
volg Tot besluit schrijft de h Plasmans 
<'dat de BWK sinds haar oprichting 
steeds haar leerstelling verdedigt door 
propaganda inspektie en kulturele op
voeding, zowel groot als klein oud als 
jong, bij te brengen dat het hoog tijd 
wordt dat er iets komt als «opvoeding-
op gebied van dierenbescherming Het 
IS verkeerd te denken dat de vzw met 
schuthokken nog steeds de echte ver
dedigers zijn van de dieren 
Inderdaad is het probleem van dieren
bescherming heel wat dieper en uitge
breider Het IS een menselijk probleem 
Om dit probleem op te lossen moet 
men de mensen opvoeden, hun menta
liteit veranderen en hen meer toegang 
doen vinden tot het dierenleed Daar
om heeft de BWK momenteel 750 in-
spekteurs Zij werken vrijwillig en ge
ven rekenschap van hun werking aan 
het hoofdbestuur in Brussel dat volle
dig vijftalig IS Nederlands, Frans, Duits, 
Engels en Spaans» 
Tot zover de h Plasmans in zijn repliek 

b 

Spandoek zoek! 
De afdeling Wervik had een 
spandoek «Geen autoweg 
«Pecq-Armentières» ter be
schikking gesteld van de beto
ging zaterdag l.l. Dit spandoek 
is zoek 

De afdeling Wervik zou dit 
spandoek graag terugkrijgen. 
Wie hierover inlichtingen kan 
bezorgen, gelieve kontakt op te 
nemen met de heer Van Damme, 
SInt-Maartensplem 2, te Wervik, 
tel. 056-31.18.25. 

OKTOBER ^ 

8 lEPER: Bezoek aan parlement en Brussel onder leiding van 
kamerlid Willy Kuijpers In samenv^rerking met VVG Start 
te Poperinge om 7 u 30, leper om 8 u Leden 250 fr Niet-
leden 900 fr 

12 BRUGGE: Minnebo-herdenking met huidezitting om 
19 u 30 in het prov hof, Markt, gevolgd door de opening 
van een tentoonstelling die volledig aan de Vlaamse en so
ciale strijd uit het begin van deze eeuw is gev»/ijd 

13 OOSTENDE: VU-bal in kursaal om 20 u 30 

14 DIKSMUIDE: Arrondissementsraad met als sprekers Vik 
Ancieux, algemeen voorzitter en Willy Desaeger, algemeen 
sekretans 

14 GISTEL: VU-gezinsv\/andeling in het Vloetemveld te Zedel-
gem, onder leiding van Herman Poel Vertrek om 14 u op 
de markt 

«« 

Plaats van 
politie-
kommissaris 
Bi] het gemeentebestuur van 
W^aasmunster is het ambt 
van pohtiekommissans 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 inhchtingen zijn te 
bekomen op het gemeentese-
kretanaat van Waasmun
ster 
Op last 
De gemeentesekretarls, 

Burgemeester & 
(Adv. sail Schepenen 

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

Voor wie? 
Voor alle geïnteresseerden, die direkt 
of indirekt, hetzij via werk, verenigin
gen hulp verstrekken aan personen 
met sociale problemen en die aan deze 
hulp een «vastere» vorm willen geven 

Programma 
In de negen uren die gepland zijn, zul
len o a volgende aspekten van het So
ciaal Dienstbetoon belicht worden 

«Ontvangen van mensen», «bamen-
stellen van een dossier», «Rapporte
ren» en «Hulpmiddelen bij sociaal 
dienstbetoon» 
Verder ontvnagen alle kursisten ook 
een teoretische achtergrond (syllabus) 
die ze als leidraad verder kunnen ge
bruiken 
De kursus gaat door op vrijdagavond 
(20-23 u) op 5, 12, 19 oktober 1979 in 
Kortrijk 
De kosten voor deze kursus bedragen 
250 fr, de syllabus inbegrepen Wie 
zich voor deze kursus wenst in te 
schrijven neemt voorafgaandelijk tele
fonisch of schriftelijk kontakt op met 
Vormingscentrem LD Dosfel, nationaal 
sekretanaat, Bennesteeg 4 te 9000 
Gent (tel 091/230824) 
De inschnjvingsperiode eindigt op 
25 september 1979 

Aanbevolen huizen 

Franssens Optiek: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel. 21.08.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel. 35.65 75 

10 %vr.V.U. leden 
<OSTUUMb V t b l O N b BROEKEN PARDESbUS 

OOK NAAR MAAT 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgraf iek : Huweli jk • Ge
boorte Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten druklet lers - flekla-
me-ka le" ' l ' 'S. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
N a 1 8 u 4254642 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwegevest 52, Antwerpen. 

Tel 031-31.35.83 

Zaadhandel 
PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHE|,DE-WiNDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw 
Tel 091-625142 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 
014-31 1376 

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

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom sanitair 
Alle herstell ingen 

Dames en heten in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

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

Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Stnjfem 
Tel 054-33 37 56 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02-268 1402 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 

Tel 582 10 55 
Specialist pr imi t i t f — 

stij lmeubelen en modem 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059-803172 

qr^ STUDIO 
- * - ^ DAIMN 
02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 
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Jef Demedts: 
GENT. — NTG-direkteur Je f D e m e d t s is m i ssch ien we l een 
be lhamel , maar hi j aanvaard t geensz ins de s tempe l van po l i 
t iek h e e t h o o f d of van ex t rem is t i s ch p rovoca teur . Vo r i ge w e e k 
d o n d e r d a g h ie ld hi j zo z i jn e e n m a n s b e t o g i n g op het ba l kon 
van het Gen ts t ea te rgebouw aan het o v e r d r u k k e S in t -Baa fs -
p le in . Een man i fes ta t ie , nu ja, dat hebben de po l i t i one le o r d e 
handhave rs er van gemaakt . Een Poo ls p res iden t op o f f i c iee l 
bezoek. Een leeuwev lag d ie op de erep laa ts aan de geve l van 
de s c h o u w b u r g en de Be lg i sche d r iek leu r in de s c h a d u w w a p 
pert . En.- Jef D e m e d t s d ie ha lss ta r r ig het beve l van een s tads -
inspekteur we ige r t o m het v l a g g e s i m b o o l van de N e d e r l a n d s e 
ku l t uu rgemeenschap op een p ro toko l l a i r m i n d e r w a a r d i g s tok 
je te la ten wapperen.. . 

Jef Demedts heeft met zijn politieke 
stunt, klaarblijkelijk ongewild en alles
zins onverwacht, de grote één van de 
Vlaamse dagbladpers gehaald, vorige 
vrijdag 

De behoeders van de protokollaire 
leefregels hebben bij het bezoek van 
de Poolse president aan Gent hun 
jachtterrein (het balkon van het Vlaams 
teater) toch wel zeer slecht gekozen 
De uitvoerende Gentse machten heb
ben ten overstaan van de Vlaamse 
wetgever een zielig figuur geslagen 
Want, als het dispuut zuiver protokollair 
wordt gevoerd: mocht de Poolse presi
dent Jablonski dan echt niet merken 
dat hij in een deelstaat-in-wording, in 
Vlaanderen te gast was...? 
Zijn politieke begeleiders zullen hem nu 
wel diets gemaakt hebben dat er aan 
de Gentse schouwburg een «klem inci-

Jef Demedts: «Ik heb het reeds te ken
nen gegeven dat het mijn voornemen is 
om bij het koninklijk bezoek op 26 okto
ber aan Gent traditiegetrouw de leeu
wevlag opnieuw aan de eremast te la
ten wapperen. 

Ik heb geen kaas gegeten van nationale 
politiek, maar mij moet men dan toch 
maar eens goede argumenten trachten 
Uiteen te zetten hoe aan een teaterge-
vel in het Gentse bij om het even welk 
officieel (koninklijk of ander) gebeuren 
de leeuwevlag met centraal zou mogen 
opgetrokken worden..,? 

Als dat niet mag kan Gent niet in aan
merking komen om hoofdstad van 
Vlaanderen te worden. Wie dat vlag-
gesymbool wraakt raakt toch aan de 
politieke waarde van een Kultuurraad 
die morgen wil uitgroeien tot een poli-

geen evenknie van Voerheid Happart 
of van Schaarbeekburger Roger Nols. 
Ik b)en een gewoon Vlaming. Koppig 
Vlaming alleszins, op het moment dat 
men mij aanvalt in mijn eigenheid, in 

Omdat ik Vlaming ben 
dent was met een teaterdirekteur-die-
over-zijn-toeren-was» Want, dat was 
de allereerste officiële mededeling van 
de politiediensten die Jef Demedts uit 
zijn eigen teater lokten en meetroon-
den naar het kommissanaat voor een 
«verzekerde bewaring» gedurende de 
tijd van het Poolse presidentieel be
zoek. 

Niet pietluttig 
— En, of Jef Demedts dan echt geen 
publicitaire stunt bekokstoofde? 
Jef Demedts: «Een stunt? Als het er 
één IS geworden dan werd die wel 
goed bekeken door diegenen die mij op 
het balkon van de Vlaamse schouw
burg voorgeleid hebben 

Weet je, aan de gevel van deze 
schouwburg op het Sint-Baafsplein 
wappert de Vlaamse Leeuw reeds 
twee jaar lang op de ereplaats. De he
ren van het diplomatiek protokol zou
den nu plots het recht krijgen om deze 
uiting van het bewustzijn van het 
Vlaamse volk te verdringen ten over
staan van een staatshoofd uit den 
vreemde 

Precies op dit moment dat de kommu-
nautaire verhoudingen weer zo enorm 
gespannen zijn als gevolg van een laak
bare regenngspolitiek zou men toch 
minstens twee keer moeten nadenken 
vooraleer het bevel wordt gegeven bij 
een officieel gebeuren de leeuwevlag 
en een teaterdirekteur in een verdom
hoekje te duwen.» 

— Is tiet dan toch niet pietluttig om zo 
zwaar te tillen aan de precieze plaats 
van de leeuwevlag aan uw drie 
schouwburgmasten ? 

tieke assemblee van de Vlaamse ge
meenschap 

Kijk, vorige donderdag heb ik als gewo
ne Vlaamse burger in dit land, met be
perkte vlaggestokbevoegdheid, een 
doodgewone konsekwente Vlaamse 
daad willen stellen: aan de Gentse 
schouwburggevel zal de Vlaamse 
leeuw zoals naar behoren en zoals tra
ditiegetrouw op de ereplaats wapfie-
ren. Dat men dit van protokollair-officië-
le zijde heeft willen beletten met de no
dige herrie als gevolg, dat vind ik pre
cies pietluttig.» 

— *Er werd door politionele woord
voerders verklaard dat u ^enigszins 
zenuwachtig' was toen de teater-
agenten een einde maakten aan uw 
vlaggespeL 

Jef Demedts: «Als André Ctools, voor
zitter van de Franstalige socialistische 
partij, zonder arrogantie mag zeggen 
dat hij zich eerst Waal en pas in tweede 
instantie Belg voelt, dan mag ik als 
gewone Vlaamse burger toch al 
evenzeer in woord en daad veruitwen-
digen dat ik me allereerst Vlaming voel 
in een Belgisch staatsverband, dat we 
er voor de goede orde dan maar bijne
men. 

— Zegt men nu in het Gentse: Jef van 
het NTG, de extremist? 

Jef Demedts: «De mensen hier, en ze
ker die in de toneelwereld, kennen me 
veel beter dan die van het protokol. Ik 
ben een explosief man-van-de-aktie en 
van de reaktie, dat wel. 
Maar op politiek vlak stel ik me tegen
over menige brutale onrechtvaardig
heid op met een rustig-koppige hou
ding. Ik ben geen Vlaams extremist; 

mijn volksverbondenheid. 
Ik ben in Komen niet gaan betogen, 
hoewel ik blij t)en dat die betoging er 
was voor die Vlaamse school, die meer 
dan honderd ouders rechtmatig opei
sen. Meer nog door mijn weerzin voor 
geweld (hoewel mijn bloed bij menig 
nieuwsbericht begint te koken), voel ik 
mij niet geroepen om het vuur aan de 
lont te steken.» 
— En toch zal je er zelf voor zorgen 
dat het communautair vlaggespel aan 
de NTG-fagade desgewenst (op vraag 
van 'Overhand') een zoveelste her
opvoering zal krijgen? 

Jef Demedts: •'Ben ik politiek of proto
kollair gevaarlijk in dit land, in deze stad, 
omdat ik mezelf manifesteer als een 
zelfbewust Vlaming? Men dient mijn 
vlaggespel niet te overroepen maar 
dan toch evenmin af te schilderen als 
pietluttig. Ik ben geen frankofiele Hap
part die welbevallige koninklijke ont
moetingen regisseert. Ik wil ook geen 
potsierlijke Nols-held zijn. Ik ben ge
woon Jef Demedts, waarnemend direk-
teur van het NTG-teater, die reeds 
twee jaar lang de Vlaamse leeuw op de 
eremast van de schouwburggevel ziet 
wapperen. Ook als daar toevallig de 
Poolse president of onze Koning van 
Laken met officiële schreden voorbij-
troont.» 

— Het is uiteindelijk toch wel godge
klaagd om Jef Demedts een verant
woording te laten geven voor zijn politi
oneel beteugeld vlaggespel. Hij heeft 
zo overdadig veel felicitaties ontvangen 
omwille van zijn onvoorziene show op 
het teaterbalkon, opdat de schaarse af
keurende reakties des te meer zouden 
opvallen. 

En zo een afkeurende houding kwam 
er dan wel van een -Gents vooraan
staand CVP'er» die telkens opnieuw op 
de eerste rij staat te pronken op de 
jaarlijkse Staf Bruggen-herdenkingen; 
een manifestatie ter ere van het 
Vlaams toneel tijdens de oorlogsja
ren...!» 

Stadsgenoot 
Stadsgenoot Wilfried Martens, moet 
er toch wel eens goed over nadenken 
of artistiek direkteur Jef Demedts een 
onverbeterlijk inciviek zou zijn, dan 
wel een doodgewoon konsekwent 
Vlaming die geen weet heeft van de 
nationale politieke poespas maar die 
dan toch uiteindelijk het gelijk op zijn 
hand heeft: een Vlaming is geen twee
derangsburger in eigen streek. Wil
fried Martens, premier van de rege
ring die de Komense Vlamingen geen 
eigen school gunt, moet ook maar 
eens aan de koning van dit land, op 26 
oktober, bij diens bezoek aan Gent 
toelichten waarom de Vlamingen zo'n 
groot belang hechten aan de plaats 
van de Leeuwevlag op de eremast aan 
de gevel van de Schouwburg. Maar 
goed, als Wilfried Martens verzaakt 
aan zijn konsekwent-Vlaamsradikale 
houding dan zal allicht Jef Demedts 
wel prezent zijn om op die laatste vrij
dag van oktober het Koninklijk Hof er 
diskreet op te wijzen dat een Vlaams 
teater in Gent nog op andere momen
ten dan bij royalistische audiënties 
een uiting durft te geven aan zijn unie
ke Nederlandse eigenheid.. 

(Hugo de schuyteneer) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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