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Deze bevat deze keer reprodukties
van schilderijen over de Belgische
Omwenteling. Deze doelbewuste aktie
lijkt mij een anti-Vlaamse zet n.a.v.
150 jaar België!
Persoonlijk zou ik alle VU'ers willen
aanraden deze Belgische almanak niet
te kopen!
f g p Q Brussel.

De VACV (Vereniging voor Artistieke en Culturele Verspreiding) vestigt
onze aandacht op het feit dat zij voorstellingen inricht waarbij de taal geen
rol speelt (ballet muziek, variété, circus), dit n.av. onze echo over de kulturele programmatie in de hoofdstad.
Er is blijkbaar een verw/arring ontstaan met de ADAC of «Association
pour la Diffusion Artistique et Culturelle», de Franstalige tegenhanger van
de VACV. De Nederlandstalige voorstellingen behoren tot het domein van
het VACV (kunst- en kultuurverbond). Onze vergissing — waarvoor
we ons verontschuldigen — is ten
dele te wijten aan het feit dat meerdere verenigingen op het kulturele vlak
te Brussel werkzaam zijn.

zou volgen. En nog wat verder in het
verleden:
ik zie nog altijd tijdens de 1 ste Mars
op Brussel op de trappen van het
Beursgebouw, de man uit Moeskroen
met zijn plakaat: «10.(K)0 Vlamingen
uit Komen-Moeskroen die gaan sterven».
Toen werd Komen-Moeskroen geofferd in ruil voor de Voergemeenten
en dit op aandringen van de Kuituurverenigingen met het Davidsfonds
vooraan.
En kan de regering Martens niet overleven door het inlossen van de faktuur met de miljoenen aan de deficitaire Brusselse gemeenten, met Linkebeek, Voer en andere fakturen waar
geen mens over spreekt?
Straks zijn de 50.000 PSC-stemmen
bij de Euroverkiezingen achter Tindemans in het arrondissement Brussel
nog een uiting van Vlaamsgezind-

DE WAARHEID EN
HAAR RECHTEN
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GEEN VERWARRING

In de Belgische politiek zit het vol van
hardnekkige verzinsels. Ze zijn doorgaans zeer moeilijk van de waarheid
te onderscheiden. Maar omdat de
waarhekJ ook haar rechten heeft zetten wij er enkele van op een rijtje...
Vóór 1963 en vóór het wederinvoeren van de vrijheid van het gezinshoofd liepen er in Brussel meer dan
30 % jonge Brusselaars een Vlaamse
school.
Vorig jaar was de Vlaamse schoolbevolking gezakt tot 8 % en nu tot 6 %.
Had Simonet gelijk met te zeggen en
te schrijven dat de verfransing van
Brussel onomkeerbaar is?
Ooit schreef de PVV-PLP-voorzitter,
Descamps, dat met het invoeren van
de Vrijheid van het gezinshoofd weldra de totale verfransing van Brussel
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J.V., Erps-Kwerps

EER HET TE LAAT IS
Vlaanderen heeft een begrotingsoverschot Wallonië verwekt het hele
deficit» Dit is het resultaat van een
studie verricht door twee Leuvense
ekonomen naar de interregionale herverdeling van de begroting binnen het
unitaire België. De resultaten van dit
onderzoek brachten een grote psychologische schok teweeg bij de
doorsnee-Vlaming. Deze feiten wisten wij, Vlaams-nationalisten, reeds
zeer lang maar nu komt het eens uit
een andere hoek.
Hier ligt nu een enorme opdracht
weggelegd voor de VU. De partij
moet hierrond ageren. Bij vooriieeld
op een mooie dag in alle belangrijke
Vlaamse steden en grote gemeenten
de massa bewerken. Een standje met
boeken (Het gekd van de Vlamingen
van M. Van Haegendoren, bijv..J, militanten die ons weekblad «WIJ» aan
de man brengen alsook enkele tienduizenden pamfletten uitdelen, slogans zoals «Minder belastingen en
meer werk in een autonoom en/of onafhankelijk Vlaanderen» enz... Tevens
moet er dan ook krachtig geageerd
worden to.v. de voor Vlaanderen
noodlottige 3-ledlge gewestvorming
waar Vlaanderen zich tot het einde
der dagen zal kunnen uitsloven om
Wallonië recht te houden.
Sukses alvast gewaarborgd. Zo kunnen wij nieuwe mensen bewustmaken over de problematiek van de
Vlaamse Beweging alsook nieuwe
mensen voor onze partij aantrekken.
Ik hoop dat alle VU-afdelingsvoorzitters en militanten dit ook daadwerkelijk realizeren eer het voor Vlaanderen onomkeertjaar te laat is. L Hove

REPUBLIEK

VLAANDEREN

België en de monarchie van SaksenCoburg hebben nog nooit iets positief
voor Vlaanderen gedaan... en zullen
dat ook nooit doen. Boudewijn weigerde bij zijn jubileum van 25 jaar troonbestijging de hand van verzoening te
reiken aan de slachtoffers van de onmenselijke repressie na de Tweede
Wereldooriog. In alle Europese landen
is dit al lang geschied, ook in de Sovjetunie. Gedenk de houding van Leopold
III tijdens de ooriog. Boudewijn verleende,/enkele jaren geleden wel am-

nestie aan enkele grote financieel-ekonomische oplichters!
Boudewijn ontving de Waalse terroristenleider José Happart een man die
Vlaamse burgers en Vlaamse rijkswachters in het ziekenhuis timmert
alsof het niets is.
Na de Tweede Wereldooriog heeft
Vlaanderen het koningshuis gered dat
republikeins Wallonië slopen wilde. Resultaat voor Vlaanderen: nihil. Het Belgische koningshuis kijkt nog altijd
meerwaardig neer op Vlaanderen dat
in zijn knielzucht voor het huis volhardt
(sic). Dit is grotendeels te wijten aan
de CVP (nog altijd de partij van kerk,
koning en kapitaal).
Nu, na het geval met Eurosystem en
de houding van het hof hierbij is de
maat meer dan vol. Het wordt tijd dat
er een einde aan de folkloristische Belgische monarchie wordt gestekd, die
elk jaar 130 miljoen ontvangt van de
voor het merendeel Vlaanrise belastingbetalers. Hiervoor krijgen de Vlamingen dan stank voor dank lil Alleen
een eigen Vlaamse republiek als deelstaat van het Europa der Volkeren zal
Vlaanderen al zijn rechten geven en
het Vlaamse volk tot zijn volle ontpkxjiing laten komen.
L - Hove

VOETBAL IN HET KANTON
Wat doen volgende Waalse voetbal(jloegen nog in West-Vlaanderen?
FCSH Komen, tweede provinciale
reeks B; US Herseeuw en FC Lowingen, derde provinciale reeks C; AS
Risq., T. Mouscron, vierde provinciale
reeks D; Bas Wameton en FC Komen,
vierde provinciale reeks E.
Dit zijn dus zes Waalse pk>egen die in
Vlaanderen komen spelen. Waarom
spelen ze niet in de Henegouwse reeksen? Is het omdat de verplaatsingen te
groot zijn of omdat de scheidsrechters
die deze wedstrijden leiden met
Vlaams geld betaald worden?
En zijn die spelers Walen, tweetaligen
of Vlamingen? Waar is de tijd toen we
een Vlaamse Voetbalbond hadden?
CV., Schelle

KOMEN IN HET
JAAR VAN HET KIND
1979 is het Jaar van het Kind. Wij moeten aan de kinderen denken en onze
maatschappij moet veel voor hen
doen. Van overal in de wereld hoort
men van initiatieven, maar bij ons worden de Vlaamse kinderen van Komen
vergeten, zij worden gediscrimineerd.
Het mooiste dat men hen kan aanbieden is een school in eigen dorp, maar
dat wordt hen door het Waals imperialisme geweigerd.
Ik ben een verfranste Vlaming en ik
vind het gedrag van de Vlaamse ministers schandalig. Ik krijg de indruk dat
de Vlamingen in de regering niet meer
vertegenwoordigd zijn...
Ik vind dat de Vlaamse gemeenschap
tegen de discriminatie te Komen zwaar
moet reageren.
E.C., 1050 Baissel.

DOELBEWUST

meerderheid geen barst schelen wie
daar komt wonen. Zo maakt men stilaan van Vlaams-Brabant een volledig
Franstalig grondgebied. Daarom laat
ons hard wezen i Onze eerste-minister
plaatse zich best eens voor een spiegel! Wat zal hij ons nu wijs maken met
dat verzoekschrift
N.N., Neerijse

HARD WEZEN!

SOLIDARITEIT

Ik vernam vandaag langs de radio dat
een FDF'er, alweer, een verzoekschrift
indiende om een franstalige school te
Vilvoorde en te Grimbergen.
Het eigenaardige hiervan is dat wanneer wij, Vlamingen, een school vragen
te Komen, er het langs de andere zijde
twee moeten zijn. Wanneer zal dit ophouden? Steeds moeten wij Vlamingen onderdoen. Laat ons nu hopen dat
onze Vlaamstalige ministers zich weer
niet laten verkopen voor dat FDF-geroezemoes. Want voor Vilvoorde kan
men toch niet zeggen dat het een faciliteitengemeente is. Nee, het is alleen
om nog meer door te dringen op
Vlaamse grond! Het is hem alleen te
doen voor nog meer Franstalige inwijkelingen te verwerven, zo kunnen zij
wat meer in de pap roeren. Zo tracht
men verkavelingen te vullen met
Franstaligen. Het voorbeeld is bij ons
op de grootgemeente Huldenberg,
waar een CVP-graaf het grondbeleid
in handen heeft en het kan die CVP-

Eersteminister Wilfried Martens verklaarde voor de tv-camera's: «Wij moeten tegenover de Walen een klein
beetje solidariteit betonen, anders valt
België uiteen». De uitlatingen van Dehousse, Gendebien, Hoyaux en konsoorten liegen er niet om. Ze moeten
de volle pot hebben zoals dat reeds
vele vele jaren is, anders dreigen ze
met autonomie of separatisme. Ze
doen maar op want ze weten dat de
CVP toch door de knieën gaat. Zij weten maar al te goed dat zij alleen niet
op hun poten kunnen staan. Hun patriotisme is altijd vurig geweest; zolang
ze van de Vlamingen kunnen profiteren, zijn ze goede Belgert. Nu schijnt er
echter een kentering te komen. Het
deficit op de ziekteverzekering is procentsgewijs groter dan in Vlaanderen.
Wij moeten op deze financiële nagel
blijven kloppen en dan komt er wel
vanzelf federalisme, alle verklanngen
van Martens ten spijt!
J.S., Berchem

GELD
BELEGGEN
in de zon
in Spanje...
Bouwen in een vollecdig uitgeruste
urbanisatie onder Belgisch beheer.
Ergens waar het nog écht rustig is
en mooi; aar een ongerept zancistrand. waar U zich dadelijk thuis
voelt. Bij Vlamingen... met de
zekerheid dat U altijd gemakkelijk
verhuurt via V.T.B.-V.A.B.

Nu kan het nog, in

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

WILT U MÉÉR WETEN OVER PUERTO REY?
Dat kan Als U bijgaande bon invult en terugstuurt, knigt
U zonder enige verbintenis, een volledig-gratls dokumentatle.
Naam
Adres
Plaats.
Tel. nr
Opsturen aan Promoclones Puerto Rev,
^ Leo de Bethunelaan 10,9300 Aalst, België.

Mag ik de «WU»-lezers langs deze.
weg waarschuwen voor de «Postkalender 1980»?
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Een nieuw politiek jaar
Het nieuwe parlementair jaar dat eergisteren in Kamer en Senaat werd ingezet, moet
ons — als het scenario normaal verloopt —
over de 150e verjaardag van de oprichting
van het Koninkrijk heenbrengen. In die anderhalve eeuw zullen er weinig zo'n matte
openingszittingen geweest zijn als die van
deze week. Voor zover een publieke opinie
die steeds verder wegzinkt in gedégoüteerde
onverschilligheid nog een sprankel belangstelling kon opbrengen, gold die belangstelling andere dingen dan de opening van de
parlementaire zittijd. De volksvertegenwoordiging zit er steeds duidelijker bij voor
spek en bonen. De echte dingen gebeuren elders: de centra wtuir de beslissingen genomen worden hebben zich verschoven naar
de partijcenakels, de hoofdkwartieren van
de syndikaten en de berookte konf erentiezalen waar de belangengroepen met steeds
minder aandrang de patsituatie trachten te
doorbreken. Zelfs de traditionele spelregels
van de Wetstraat worden niet meer geëerbiedigd: de regering is dit jaar met nog minder begrotingen tijdig klaar dan vroeger.
Dit schimmenspel speelt zich af tegen het
dreigend decor van een naderend failliet. Er
gaat geen dag voorbij zonder noodkreet of
alarmsignaal. De dag na de parlementaire
openingszittingen moest de regering op zoek

naar de vijftig miljard, zonder dewelke de
ziekteverzekering de fles opgaat. Als er niets
gebeurt, dan is het over enkele maanden zover: hospitalen zonder centen, gesloten loketten bij de ziekenbonden, het failliet van
de ziekteverzekering met in haar kielzog dat
van heel ons stelsel van sociale zekerheid.
Zoiets is ondenkbaar en dus zullen de vijftig
miljard wel gevonden worden. Maar heel
ons politieke systeem is dermate verzwakt
en uitgehold, dat het de moed en de verbeelding voor ingrijpende maatregelen niet
meer opbrengt. Het wordt dus wel weer dagaan-dag-politiek. De burger wordt verzocht
het verschil bij te passen; de sanering en de
ingrijpende hervormingen zijn voor na sintjuttemis.
Het politiek geharrewar van de jongste dagen, met als hoogtepunt de tweetrapsraket
van het PS-kongres, werd goeddeels daardoor mede bepaald. De partijen van de meerderheid zijn inwendig en onder mekaar zodanig opgesplitst en verscheurd, het onderling vertrouwen is zo diep gezakt dat zij kopschuw worden voor iedere hindernis. Ieder
van hen zit te loeren op zijn deel van de buit
in het regeerprogramma en wordt steeds
banger om, in afwachting, de verantwoordelijkheid voor sanering en ingrijpende maatregelen te nemen.

Alhoewel de politieke toestand dezer dagen
zo duister bleek als koffiedik, kan hij toch
niet verbergen dat men voor de Vlamingen
weinig hoopvol is. Om uit de moeilijkheden
in eigen partij te geraken, wil Cools zijn toevlucht nemen tot het opvijzelen van het PSeisenprogramma. Het scenario tekent zich
reeds af: de globalizering van de staatshervorming met de sociale en financiële problemen. Wat neerkomt op de eis voor nieuwe afspraken en toegevingen.
Afgezien van enkele forse maar gratuite
verklaringen hebben de Vlaamse regeringspartijen tot nog toe op geen enkel ogenblik
blijk gegeven, opgewassen te zijn tegen de
Waals-Brusselse chantage. Het FDF, waarvan zij voortdurend zeggen dat het niet
noodzakelijk is voor de voortzetting van de
regering, zet nu al maandenlang ongestraft
zijn provocaties voort in en rond Brussel en
tot op het Vlaamse grondgebied van de Voer.
Het kreeg meer in de Komense pap te brokken dan heel de Vlaamse gemeenschap.
Straks wordt België 150 jaar oud. Zal bij deze
gelegenheid nog eens extra blijken, dat de
Vlaamse meerderheid sinds anderhalve
eeuw politiek vertegenwoordigd wordt door
jabroers en schuinmarsjeerders? (tvo)

Een autonoom... maar ook een open
en verdraagzaam Vlaanderen
De opvatting dat de Vlaamse samenleving ruimdenkend en verdraagzaam moet zijn, wordt door
velen met de lippen beleden. De
werkelijkheid is evenwel anders!
Aldus is het kultuurpakt, dat de
minderheden moet beschermen
en de discriminatie beletten, verworden tot een instrument voor
het bestendigen van de partijpolitieke macht en het versterken
van de reeds overmatig sterken.
Dat is onlangs nog gebleken bij
de benoeming van de dertien
Vlaamse leden in de kultuurpaktkommissle.

jongste kongres van het Willemsfonds wijzen er op dat de kentering van de geesten, die reeds geruime tijd bezig was, thans ver genoeg gevorderd is om naar nieuw e verhoudingen in Vlaanderen te
gaan. In beide gevallen bleek immers de bereidheid van de vrijzinnigen om, mits de nodige waarborgen, te praten over de federalizenng van het onderwijs, met inbegrip van het universitair onderwijs
en het wetenschappelijk onderzoek. Hiermede wordt de poort
geopend naar een verruimde

Vlaamse autonomie op het vlak
van het kultuurbeleid, het onderwijs en het welzijnsbeleid.
Dit betekent een grote stap vooruit: een rem op de politieke wil tot
federalisme wordt weggenomen.
De Volksunie heeft steeds beseft dat een volwaardig Vlaams
zelfbestuur slechts mogelijk is
mits de nodige waarborgen gegeven worden aan alle levensbeschouwelijke groepen. Getuige
hiervan haar niet aflatende ijver
voor het onverwijld tot stand ko-

men van een Vlaams schoolpakt
en een verfijnd Vlaams kultuurpakt.
De mogelijkheden lijken daartoe
op het ogenblik aanwezig. Voorzitter Vic Anciaux reageerde op een
VU-volksvergadering te St-Niklaas reeds positief op de verklaring van de VUB-rektor Het is nu
wachten op een even positieve reaktie van de andere Vlaamse partijen.
Het moet daarbij voor iedereen
duidelijk zijn dat het hier niet enkel

om een techniek van zetelverdeling, gewaarborgde aanwezigheden en wettelijke waarborgen
gaat maar om een «leefklimaat»,
Een klimaat waarin de verscheidenheid niet louter geduld wordt,
maar gewaardeerd als een positieve bijdrage.
De nakende hersamenstelling van
de Raad van Beheer van de BRT
kan een eerste toetssteen zijn om
na te gaan of de partijen ijereid
zijn, daadwerkelijk te streven naar
dit nieuw klimaat. (J.A.)

Deze kommissie heeft tot taak te
waken over de toepassing van het
kultuurpakt. Door het hanteren
van het zgn. stelsel-D'Hondt verkreeg de CVP, die slechts over
44 % — en dus geen meerderheid — van de stemmen in het
Vlaamse land beschikt, de meerderheid van de zetels: 7 op 13. En
dat in een kommissie die de ideologische en filosofische minderheden moet beschermen! Het voorstel van de Volksunie om in een
demokratische geest van overleg
en begrip het probleem te regelen,
werd hautain afgewezen.
En het probleem rijst vaker en vaker, vooral in de snel groeiende en
over-verpolitizeerde sektor van de
permanente vorming. Het CVPoverwicht is hier gewoon verpletterend.
De konstante dreiging van een
overheersing door één enkele
groep heeft vele vrijzinnigen
steeds huiverig doen staan tegenover een autonome Vlaamse
staat. In het unitair België konden
zij immers aanleunen bij een meerderheid in het Franstalig landsgedeelte. De federalizering zou een
einde stellen aan dit «nationaal
evenwicht».

Eerste toetssteen
De recente verklaring van V U B rektor Bart De Schutter en het
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name haar ministers — de zaak
Komen wél bepraat met het
FDF, maar geen Vlaams overleg terzake wil.
Tussen haakjes: de andere
Vlaamse voorzitters hebben
óók nog niets laten weten...

de week van G ^

De cijferstudie

<zr
G ej«

«Zeg» is weer
aan 't praten
Het hoofdartikel van het CVPledenblad «Zeg» was vorige
week voorbehouden aan een
ongemeen scherpe uitval tegen
de BSP en Van IVliert.
Het is vrij ongebruikelijk dat
het orgaan van een partij zo fel
uitvalt tegen een koalitiepartner. Maar tot dr.ar: we hebben
ons met deze verheven ruzies
niet te moeien.
Wél willen we uit dit artikel één
zin citeren: «De socialisten zijn
immers zo bevreesd ooit alleen
te staan in het autonome Vlaanderen to.v. de machtige CVPpartij. Vroeg of laat zullen zij de
echte unitaristen blijken te
zijn.»
We gunnen de «Zeg»-jongens
het grinnikend pleziertje van
hun echte of vermeende oppermacht in een autonoom Vlaanderen. Maar dit «Zeg»-stand-

punt staat in schril kontrast tot
de verklaringen van degenen
die, vanuit een oprechte bekommernis, begaan zijn met de
verhoudingen in de toekomstige autonome Vlaamse maatschappij. Dat vele vrijzinnigen
tot nog toe slechts aarzelend
mee opgestapt zijn achter de
eis naar Vlaamse autonomie, is
onder meer het gevolg van hun
vrees, in Vlaanderen te staan
tegenover een grinnikende en
té machtige CVP.

Rare Piet
Rector De Somer van de Leuvense universiteit is soms een
hele rare Piet. In zijn openingsrede bij het begin van het akademisch jaar verleden week
zegde hij, dat de KUL voor de
verdediging van haar belangen
alleen kan rekenen op de CVP.
Schiltz en Willy Kuypers, die op
de openingsplechtigheid aanwezig waren, hebben deze on-

gelooflijk partijdige bewering
niet zo maar over hun hoofd laten gaan. Ze wezen er onmiddellijk op dat de Volksunie
steeds de volstrekte gelijkwaardigheid van alle onderwijsinstellingen heeft verdedigd en dat de VU-frakties herhaaldelijk initiatieven in die zin
in het parlement hebben genomen. Sommige van die initiatieven werden niet eens gesteund
en zelfs verworpen door... de
CVP.
Het getuigt van méér dan verdachte mentaliteit, dat de rektor van een vrije universiteit
zijn openingsrede meent te
moeten gebruiken om partijpolitiek te voeren.

Tindemans:
geen antwoord
Vorige week heeft VU-voorzitter Anciaux zijn drie Vlaamse
kollega's — Tindemans, Van

Miert en De Clercq — aangeschreven om hen te vragen, gezamenlijk overleg te plegen
over de zaak Komen. Alle drie
hadden ze de regeringsbeslissing betreurd. Tindemans was
zelfs nog een stapje verder gegaan en zegde, dat er niet het
minste beletsel was om onmiddellijk met die Vlaamse school
te starten.
Vic Anciaux stelde dus een gezamenlijk overleg voor, om te
onderzoeken op welke wijze de
regeringsbeslissing kon gewijzigd worden in een voor de Komense Vlamingen en de Vlaamse gemeenschap gunstige oplossing.
Tindemans liet, na afloop van
het CVP-bureau maandag, al
dadelijk weten dat hij niet zou
antwoorden op het voorstel
van Anciaux en dat de kwestie
thuishoorde in de senaatskommissie.
Z o blijkt dat de CVP — en met

De studie van de Leuvense
ekonomen over de afvloei van
Vlaamse centen naar Wallonië
blijft deining verwekken. Een
paar Waalse instanties —
waaronder de socialistische
vakbond — hebben getracht,
de cijfers te weerleggen. Zonder al te veel sukses trouwens,
zelfs in Wallonië.
Inmiddels kan men zich verbazen over deze deining. Dat
Vlaanderen betaalt voor Wallonië, is sinds jaren niet alleen
een voor de hand liggende veronderstelling, maar werd herhaaldelijk aangetoond, ook met
cijfers.
Degenen die thans doen of dat
allemaal nieuw is, proberen met
hun plotse en gemaakte verontwaardiging te ontsnappen aan
de vraag, wat zij in het verleden
gedaan hebben om de miljardendiefstal te beletten.
Zouden een Tindemans of een
De Clercq bijvoorbeeld op hun
kinderzieltje durven zweren,
dat zij nooit ofte nooit geweten
hebben waarheen de Vlaamse
centen gingen?

Het rood
van de haan
Naar aanleiding van de Dag
van de Brandweer bezocht minister van Binnenlandse Zaken
Gramme verleden zondag een
aantal rijkswachtkazernes, ook
in Vlaanderen. Zo onder meer
te Roeselare.
Om Happart-vriend Gramme
feestelijk te ontvangen stond er
op het programma, dat met
brandweermateriaal een driekleurig schuimgordijn zou opgetrokken worden.
De bedoening mislukte deerlijk: tot zijn ongenoegen moest
Gramme vaststellen dat het
geel en het zwart vlot uit de kranen te voorschijn kwam, terwijl
het rood het liet afweten.
Achteraf bleek dat een spuiter
— in de figuurlijke en letterlijke
zin van het woord — een stukje
gaas voor de rode spuit had gebonden.

Spuiters in Bilzen
De Prijs van de Week gaat onmiskenbaar naar de brandweer van Bilzen
Gramme, de man van Binnenlandse Zaken en van Happart, had het in zijn hoofd gehaald om verleden zondag een aantal Vlaamse brandweerkorpsen
aan te doen. Unties knippen, nieuw wagentje bekijken, spuitmateriaal kontroleren. «Dag van de Brandweer» heet dat Fijn uitgekiend programmaatje
van Jut naar Jo vliegen met een helikopter, kwestie van tijd te besparen, indruk te maken op de buitenmensen en het
hoge voorbeeld te geven inzake matiging van energieverbruik Klem helikoptertje was
met ruim genoeg voor het ministerieel gezelschap, waaronder zowaar de echtgenote
Gramme. Dus maar een flinke grote. De belastingbetaler past wel bij
Wat een kind kon voorzien, is dan ook gebeurd. Sinds zijn Happart-heldendaden
is
Gramme in ruime delen van Vlaanderen — en vooral in Limburg, dat dichter bij de
Voer ligt dan de rest — persona non grata. Daar moest heibel van komen. In de huidige Voerense en Komense omstandigheden was Grammes bezoek aan Vlaanderen
overigens een regelrechte
provocatie
Wat een kind kon voorzien, voorzag blijkbaar de Rijkswacht met Toen in Bilzen 150
Voerenaars en TAK-jongens opdoken om Gramme een warm onthaal te bieden, waren er slechts een dozijn gendarmes ter plekke om fysiek kontakt tussen de minister
en het Vlaams ontvangstkomitee
te beletten. Rijkswachtmajoor
Vergote
vorderde
dan maar onmiddellijk het hele Bilzense pompierkorps op om mee de orde te handhaven
Nou willen we met méér kwaad zeggen van de Bilzense spuiters dan nodig Maar dat
is al héél wat Niet opgeleid voor de taak van ordehandhavers, moreel en materieel
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met uitgerust voor de matrakkenjob, met in het kruis van hun broek wellicht een toegeknepen aars van schrik had het best kunnen gebeuren dat zij er helemaal mets van
terechtbrachten De aloude korpsgeest ontwaakte echter tijdig, de strijdkreet van wezullen-eens-zien-wie-hier-de-baas-is
welde uit de spuitersborsten
En zij gingen er op
los, om ieder gendarme uit Komen of Doornik te doen blozen Wee de eenzame betoger die ZIJ onder handen kregen. Een perskaart vond al evenmin genade in de
spuitersogen als het fototoestel van de beroepsfotograaf
In hun ijver spoten ze zelfs
een deel van de genodigden nat
Voor Gramme moet het, ondanks de eierstruif op zijn kostuumpje, een ogenblik van
kille triomf geweest zijn in deze gehate provincie, die «zijn» Voerstreek heeft opgeslokt en zijn Happart tomeloos onderdrukt, Vlamingen te mogen zien die ongenadig
op Vlamingen dorsen
Bilzen heeft weinig redenen om fier te zijn op dit optreden van zijn brandweer Is het
ook met Heel wat Bilzenaars maakten van hun hart geen moordkuil en zegden aan
hun korps wat er te zeggen viel Zelfs de brandweerkommandant
was zodanig beschaamd, dat hij zich bij de betogers
ekskuzeerde
Desalniettemin
de Prijs van de Week voor de Bilzense
Brandstokers

dio Genes
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KOMMCriT/^/IR
Vrijdagstakingen?
De socialistische vakbondsleider Georges Debunne lijkt niet
van zins te zijn bij het sociaal
overleg dat momenteel met
horten en stoten geschiedt, de
kat uit de boom te kijken. Hij
heeft in de socialistische pers
gezinspeeld op de prikkelende
vrijdagstakingen die in 7 8 leidden tot de val van de regering
Tindemans-De Clercq. Dat stakingswapen houdt hij nu klaarblijkelijk achter de hand. In vakbondskringen groeit de zenuwachtigheid vooral na het uitlekken van de saneringsplannen
van minister van sociale voorzorg Califice, waarvan heel wat
ministers zich openlijk gedistantieerd hebben en waarmee
de premier zo te zien echt niet
weet wat mee aan te vangen.
Terwijl momenteel meer gewerkt wordt aan stakingsplannen dan aan saneringsplannen,
zou op het moment dat het dan
toch opnieuw tot een krachtproef tussen vakbonden en regering zou komen moeten blijken of de vakbondsleiers zich
op de eerste plaats met mekaar
kunnen verzoenen en gezamenlijk in eenzelfde richting willen
opstappen.

Sociale grens
Vooral wordt ook op het sociale front steeds meer bewezen
dat in het Vlaamse landsge-

deelte nogal anders wordt gedacht en gewerkt dan in Wallonië. Het verschil in temperament komt hier duidelijk tot
uiting. Bezuiden de taalgrens
wordt nogal vlug gegrepen
naar het wapen van forse moties en stakingen, terwijl het
Vlaamse volk midden de ekonomische miserie eerder blijk
geeft van de hardnekkige wil
om alles in het werk te stellen
om te kunnen blijven werken,
sparen en ondernemen.
Bij de huidige sociale konflikten zouden de werknemers
nogal eens beter gediend zijn,
mochten de vakbondsleiders
hun unitaristische refteks volkomen achterwege laten.

Zere wonde
Het blijft studies regenen betreffende de federalizering of
de regionalizering van de geldmiddelen in dit land. De ophefmakende studie van de Leuvense professoren Van Rompuy,
Verheirstraeten
en
Peeters
heeft een golfslag van politieke
reakties
veroorzaakt.
Van
Waalse kant ging vooral professor Martou stevig In de aanval.
Nu beweren ook enkele ekonomisten van de Gewestelijke
Ekonomische Raad voor Brabant (GERB) dat de Vlaamse en
Waalse huishoudens toch niet
meteen ver uit mekaar kunnen
getrokken worden zonder risi-

co er met lelijke kleerscheuren
van af te komen.
Politiek agressiever is dan
weer een andere studie van de
Gewestelijke
Ekonomische
Raad voor Wallonië, die stelt
dat bij de gewestvorming het
ontworpen
dotatiestelsel
(waarvan werd aangetoond dat
het Wallonië bevoordeelt) alleszins dient behouden te blijven.
Het debat over ekonomisch federalisme is nu wel In het stadium gekomen dat de vinger op
de zere wonde werd geleqd.

Geen globale visie
Nu de politieke wereld aankijkt
tegen de hoogdringende noodzaak om drastische hervormingen door te voeren in de sektor
van de sociale zekerheid komt
het advies van deskundigen
uitstekend van pas wil men de
bal niet mis slaan.
O p een studiedag te Leuven
over «Krisiswetgeving en sociale zekerheid» werd er door
verschillende sprekers op gewezen dat een globale visie
ontbreekt op het volume van de
sociale uitkeringen, op de verdeling ervan, op de financieringswijze, en de administratieve vereenvoudiging.
De grote uitdagingen voor de
sociale zekerheid zijn volgens
deze hoogleraren in sociaal
recht nu vooral de kinderbijslag, het sociaal-vitaal mini-

mum en de pensioenen. Of, de
regering mag het plan-Califice
grondig herschrijven.

Nieuwe spreekbuis
De opening van het nieuwe parlementair jaar geschiedde niet
enkel figuurlijk in een sfeer van
matheid en onverschilligheid,
ook letterlijk was er weinig te
aanhoren. De geluidsinstallatie
liet het afweten, zodat de enkele toespraken volledig de mist
ingingen.
Achteraf werd verteld dat voorzitter Nothomb in zijn openingsrede gewezen heeft op de
vernieuwing van de-geluidsinstallatie tijdens de vakantie, zodat iedereen in de zaal zou kunnen gehoord worden en zodat
het parlement ook naar buiten
toe beter zou beluisterd worden.
Dar hebben wij echter niets van
gehoord. Neen, het parlement
doet het niet meer als spreekbuis van het Belgische volk. En
daar leek dinsdag jl. een nieuwe
installatie weinig aan te verhelpen.

Men weet nooit...
FDF-senator mevr. L Mathieu
heeft het standpunt van de regering inzake de Vlaamse
school te Komen begrepen. Z o pas heeft zij aan de bevoegde
overheden een verzoekschrift
overhandigd tot oprichting van
een franstallge school in het

Voor (Vilvoorde) en te Strombeek (Grimbergen).
Dat deze twee gemeenten geen
faciliteiten-regime kennen, lijkt
de FDF-senator niet te deren.
Z i j heeft het verzoekschrift
trouwens ook overgemaakt aan
de kommissie voor de harmonizering van de betrekkingen tussen de gemeenschappen. Daar
ligt ook het verzoekschrift van
de Komense ouders te rotten.
W o r d t deze frankofone eis, die
op geen enkele wettelijke bepaling rust, de prijs die de Vlamingen zullen moeten betalen voor
hun recht op onderwijs te Komen? In dit land en met deze regering weet men n o o i t .

Ikke

niet,

meester

Sinds de verbijsterende regeringsbeslissing over Komen
zijn een aantal Vlaamse ministers en staatssekretarissen hun
tijd aan het gebruiken om onschuldig te pleiten. Ze lopen
half Vlaanderen plat om iedereen fluisterend mee te delen,
dat zijzelf niet in het kernkabinet zitten, dat ze dus niet verantwoordelijk zijn voor de beslissing en dat het helemaal anders zou gedraai hebben indien
zijzelf het voor het zeggen zouden gehad hebben.
De truuk is zo doorzichtig, dat
er niet veel woorden aan moeten verspild worden: wie in de
regering zit, draagt mee de verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid. Of niet, Rika?

REGERING HEEFT GEEN
ERNSTIG PLAN
De manier waarop het probleem van de arbeidsduurverkorting in
ons land werd aangepakt, is een schoolvoorbeeld van hoe het
niet moet. De arbeidsduurverkorting op zichzelf is een wezenlijk
probleem. Het wordt vooreerst gesteld door de voortschrijdende
mechanizering en automatizering van het arbeidsproces: er kan
méér werk gedaan worden door minder handen. Het is vervolgens
een probleem dat verband houdt met de kwaliteit van het leven:
zeer terecht is de inkrimping van de arbeidsduur — met onder
meer de strijd voor de acht-urendag — altijd een belangrijke
sociale eis g e w e e s t Het is ten slotte een probleem van
rechtvaardigheid: een goed doordachte en toegepaste inkrimping
van de arbeidsduur kan er toe leiden, dat het te weinige uit te
voeren werk toevertrouwd wordt aan méér handen. De herverdeling van het beschikbare werk over de beschikbare handen is een
billijk en rechtvaardig streefdoel.
D e arbeidsduurverkorting kan
uiteraard op verschillende nnanieren bereikt worden: door vervroegde oppensioenstelling, door
verruimde vakanties, door de
waardering van de halftime-job,
door het vrijmaken van arbeidstijd
voor studie en vervolmaking enz.
Welke van die manieren de beste
Is, zal doorgaans slechts uitgemaakt worden aan de hand van
studlewerk, dat zowel de ekonomische als sociale faktoren o m v a t
Daarbij zal dan blijken dat er eigenlijk geen Ideale universele oplossing Is, maar dat de arbeidsduurvermindering
moet
voortspruiten uit een geheel van maatregelen die van sektor tot sektor,
van aktlvitelt tot aktlvltelt en vaak
zelfs van geval tot geval kunnen
verschillen of zich onderling aanvullen.
Onder de druk van de huidige
ekonomische krisis en de stijgende werkloosheid en met het oog
op het herverdelingseffekt van de
beschikbare arbeid Is er de jongste jaren een stroomversnelling
gekomen: het syndikaal eisenprogramma werd aangevuld met de
els tot een kortere werkweek.

Kortzichtig
In België is deze knoop, zonder
veel studie en zonder veel zorg
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om de konsekwenties, vrij brutaal
doorgehakt tijdens het formatieberaad. Van den Boeynants zegde, In ruil voor een aantal maat-

Minder werken geeft niet meteen
meer mensen weric
effekt uiterst gering zal zijn, terwijl
anderen eisen dat de met 5 %
verminderde arbeidstijd zou gekompenseerd worden door een
aanvulling van de effektieven met
5 %. Nochtans Is het voor niemand een geheim dat, naast hardwerkende overheidsdiensten en
ambtenaren, er' tal van andere
diensten en ambtenaren zijn die
nauwelijks een zinnige tijdsbesteding vinden.

regelen waarvan geacht werd dat
ze het bedrijfsleven zouden ten
goede komen, de veralgemeende
toepassing van de 38-urenweek
toe.

als vroeger moeten aankomen of
vertrekken. De syndikaten stelden
dus, dat de vermindering moest
kunnen opgenomen worden in
een halve dag per veertien» dagen
of een hele dag per vier weken.

Dit leidt op het huldig ogenblik
tot een reeks sociale konfllkten
die, hoe wezenlijk ze ook zijn, toch
een aantal groteske aspekten vertonen. De regering stond op het
standpunt dat de vrijgekomen arbeidstijd In de openbare diensten
moet opgenomen worden door
een arbeidsduurverkorting van
twee maal twaalf minuten per dag.
Van werknemerszijde werd gesteld dat dit neerkomt op krententellerlj: wie tweemaal twaalf minuten minder werkt en iets verder
van de arbeidsplaats af woont, zal
doorgaans toch met dezelfde trein

Dit konflikt is nu, althans voor
wat de openbare sektor betreft,
aan het evolueren naar een gehele
of gedeeltelijke inwilliging van de
syndikale eis. Van een louter individueel-menselijk standpunt uit gezien is deze oplossing onmiskenbaar de prettigste.

Wat de privé-sektor betreft liggen de dingen nog ingewikkelder.

Maar niemand bekreunt zich
om de werkelijke gevolgen. Over
het herverdelingseffekt op de beschikbare arbeid in de overheidsdiensten bestaan de meest tegenstrijdige voorspellingen; sommigen zeggen dat het herverdelings-

In sommige sektoren, waar ratlonallzering en automatizering al
lang en ver zijn doorgedreven, is
men thans reeds aan de 35-urenweek toe. Maar in andere arbeidsintensieve sektoren moet een onoordeelkundige en veralgemeen-

»

de regel tot grote moeilijkheden
lelden.
Terwijl ons bedrijfsleven voor
de uitdaging staat om, ondanks
onze hoge lonen, kompetitlef te
blijven op wereldniveau — wat,
hoe dan ook en in welke vorm dan
ook, neerkomt op méér werken —
beleven wij stakingen en sociale
konfllkten rond de 12 mlnuten-perdag-kwestiel
Dit moge een schoolvoorbeeld
heten van de manier waarop een
belangnjk en nobel doel als dat
van de arbeidsduurverkorting herleid wordt tot een kortzichtige
dag-aan-dagoperatie. De «halffrankskenspolltlek» zaliger gedachtenis, die de werknemer kortlopend enige voldoening schonk,
zonder zijn lot en zijn leefklimaat
wezenlijk te verbeteren.

WIJ s

KOMMenTAIR
dat de CVP, na dit kort Vlaams
intermezzo op
Buitenlandse
Handel, het departement in
handen heeft gespeeld van het
FDF.

De nylonlcogels

Vlaamse vlijt
bestraft

Het is verdacht stil rond de
zaak van de nylonkogels die
door Waalse rijkswachters te
Wervik
werden
afgevuurd.
Over het onderzoek verneemt
men zo goed als niets. Het opperbevel van de rijkswacht
heeft zich tevreden gesteld met
een paar korte verklaringen
vlak na de feiten en zwijgt
sindsdien in alle talen. Ondanks het feit dat Vic Anciaux
in een brief aan de opperbevelhebber vroeg, dat het dossier
zou opengelegd worden. Omdat iedere burger het recht
heeft te weten, wat hem te
wachten staat wanneer hij gebruik maakt van zijn demokratisch recht op meningsuiting,
op betogen en vergaderen.
Inmiddels is de mening van de
voorzitter van de Nederlandse
Politiebond, de heer Van der
Linden, het citeren waard: «In
Nederland zou het gebruik van
nylonkogels totaal ondenkbaar
zijn. Er zou bij ons een enorme
rel losbreken als men gebruik
zou maken van schietwapens
bij sociale konflikten en betogingen.»

hardhandig
worden.

zou

gehandhaafd

De walen en BDBH
De Walen op de Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel zijn hemel en aarde aan het
bewegen om een 50-50-verhouding bij de taalkaders in de
dienst af te dwingen. Z i j worden
daarbij duchtig gesteund door
FDF-minister Outers, die het
Departement van Buitenlandse
Handel in handen heeft.
Hector de Bruyne heeft onder
de vorige regering op dit departement, tijdens de korte tijd dat
hij er was, enige orde op zaken
gesteld en een aantal tientallen
jaren oude Vlaamse klachten
kunnen oplossen. Het zal een
hemeltergende schande blijven

Vlaanderen is praktisch rond
met het opstellen van gewestplannen. O p vier uitzonderingen na bestrijken de bij koninklijk besluit goedgekeurde gewestplannen thans reeds het
hele Vlaamse grondgebied. De
Walen zitten ver achterop: er
zijn tot nog toe slechts 6 geldige gewestplannen op 22. Ook
Brussel heeft nog geen goedgekeurd gewestplan.
Normaal zou Vlaanderen dus
een pluimpje moeten krijgen
voor het feit dat het keurig op
tijd doet, wat gevraagd wordt.
De werkelijkheid is echter anders.
Slechts daar waar een geldig
gewestplan opgesteld is, kan
de belasting op de meerwaarden geVnd worden. Dat is thans
reeds voor
praktisch
heel
Vlaanderen het geval. Terwijl
het merendeel van de Walen en
alle Brusselaars vooralsnog
lekkertjes ontsnappen aan de
belasting.
Bladzijde nummer zoveel in het
Belgisch centendossier-.

Laagje vernis
O p het studieweekend «Open
socialisme» zegde de hoofdredakteur van het
weekblad
«Links», Marcel Deneckere, dat
er in de BSP een aantal verheugende kenteringen waar te nemen zijn. Hij voegde er echter
aan toe dat zulks het gevolg is
van een revolutie van bovenaf.
Met Van Miert kregen een aantal vernieuwde impulsen een
kans.
Deneckere
betreurde
evenwel, dat in het apparaat
zelve nog niet veel te merken
valt van deze vernieuwing.

Dat is trouwens de hamvraag
waarvoor de BSP zich geplaatst ziet. Velen in de socialistische partij ondergaan, uit
louter sluwe elektorale berekening, het zogenaamde Van
Miert-effekt. Maar voor de rest
blijven de hekken aan de oude
stijl. De vernieuwingsbeweging
loopt dood in de organizatie of
wordt gerekupereerd.
De vaststelling van De Neckere kan door iedereen op alle
plaatselijke BSP-niveaus overgedaan w o r d e n : er is een dun
laagje Van Miert-vernis aangebracht. Krab het weg en de
oude vooroordelen, de oude
opvattingen en de oude draken
steken het hoofd weer op.

De «regeerverklaring»
O p 17 oktober wil Martens
voor het parlement komen met
een uitgebreide nieuwe regeerverklaring.
Deze procedure is eigenlijk
nogal ongewoon. Pas enkele
maanden geleden heeft de regering, bij monde van de eerste-minister haar programma in
het parlement uitvoerig voorgesteld. Waarom dan ineens dit
dubbel werk?
Martens wil duidelijk de intenties peilen van zijn bloedeigen
partij. De voorzitter van de
CVP, het partijbureau en de
frakties hebben de jongste
maanden al zo vaak zo veel tegenstrijdige dingen verteld, dat
de eerste-minister
kennelijk
niet meer weet in hoeverre hij
nog gesteund wordt in eigen
rangen.
De nieuwe mammoet-regeerverklaring heeft daarenboven,
zo zal Martens wel sluw overlegd hebben, het voordeel dat
zij aanleiding zal geven tot een
globaal vertrouwens- of afkeuringsvotum. De oppositie krijgt
het meteen lastiger om de CVP
vast te spijkeren op afzonderlij-
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Vlaamse

scholen...

Uit een spoedteiling van de Nederlandse Kultuurkommissie in
Brussel ( N C O moet blijken dat
er dit schooljaar 87 kinderen
minder zitten in de Vlaamse
kleuterscholen, en de Vlaamse
lagere scholen 515 leerlingen
minder
hebben
dan
vorig
schooljaar.
In absolute cijfers is dat nog
immer een achteruitgang, maar
toch pleiten allerlei omstandigheden voor de konklusie dat
het Vlaamse basisonderwijs in
Brussel zich stevig handhaaft
en een goede toekomst tegemoet ziet.
Immers, de negatieve cijfers
zijn in belangrijke mate toe te
schrijven aan het gedaalde geboortecijfer én vooral ook aan
de grootscheepse uitwijking uit
de hoofdstad die zich nog immer d o o r z e t O o k elders in het
Vlaamse land kampt men met
die maatschappelijke evolutie.
Komt daar voor Brussel nog bij
dat de vreemdelingen almaar
een groter aandeel van de totale bevolking innemen, en dat
laat zich uiteraard ook gevoelen in de schoolbevolking van
de Franse scholen. Uit een peiling in zeven gemeenten is gebleken dat de Franse scholen
met gemiddeld de helft kinderen van vreemdelingen bevolkt
w o r d e n . In gemeenten ais
Schaarbeek en Sint-Gillis zijn
er schooltjes die uitsluitend
door vreemde kinderen worden
bevolkt

... en taalgemengde
gezinnen
Dat het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel er momenteel gezond uitziet is alleszins
niet te danken aan een aanmoedigingspolitiek van de lokale
overheid.

Blussen en stoken

Precies in die gemeenten waar
het frankofoon bestuur zich
agressief opstelt tegenover de
Vlamingen lopen de Vlaamse
scholen leeg. De Vlaamse gemeenteschool van Koekelberg
is aan een zware aftakeling toe,
terwijl de omstreden Vlaamse
gemeenteschool in Schaarbeek
als gevolg van de plagerijen
van Roger Nols nu nog amper
4 kinderen telt: 4 kleuters en
1 leerling voor het lager onderw i j s - Vorig jaar werden nog
een honderdtal leerlingen geteld!

De verantwoordelijkheid
In het tv-programma «Konfrontatie» van verleden zondag is
Wilfried Martens fors van leer
getrokken tegen de ordeverstoorders die te Komen aan het
werk geweest waren. Hij bedoelde daarmee niet de Waalse
rijkswacht met haar nylonkogels, maar duidelijk de Vlaamse
betogers
Daarmee heeft de gewezen oproerkraaier het toch wat al te
bruin gebakken. Want het is
duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor wat te Komen en
te Wervik gebeurde eigenlijk
ligt bij hen, die de rollen hebben
omgedraaid.
In een gezonde demokratie zou
er geen betogingsverbod geweest zijn. De ordehandhavers
zouden het werk hebben moeten doen dat eigenlijk het hunne is: de vrije meningsuiting beschermen en de veiligheid van
de betogers waarborgen.
Door de rollen om te draaien
heeft men de zware schuld
voor alle gevolgen op zich geladen.
Als er ergens te Komen een
échte stokebrand aan het werk
geweest is, dan was dat de eerste-minister die de avond vóór
de betoging nog eens krachtdadig zegde dat het verbod op demokratische
meningsuiting

ke tema's, zoals bij voorbeeld
dat van Komen.
Zo worden nog maar eens de
parlementaire demokratie en
de fameuze herwaardering van
het parlement ondergeschikt
gemaakt aan partijdige berekening.

Het Gramme-bezoek aan de
brandweerkazerne te Bilzen
verliep nóg slechter. Een aantal
TAK-jongens en Voerenaars
kwamen betogen tegen de aanwezigheid van Happart-minister op Limburgse grond. De
rijkswacht die blijkbaar totaal
verrast was door deze betoging, vorderde de brandweermannen op om de orde te helpen handhaven. Waarvan de
voor dit werk niet opgeleide
Bilzense spuiters zich uiterst

ondeskundig en met veel te
veel ijver (een gevolg van
schrik, misschien?) hebben gekweten. Het kwam tot harde
konfrontaties en rake meppen.
En heel wat Bilzenaars waren
blijkbaar niet ingenomen met
deze extra-prestatie van hun
brandweerkorps.
We zullen maar niet beweren
dat deze blussers zich in feite
gedragen hebben als stokers.
De échte stoker is Gramme die.

na zijn Voerense wapenfeiten
en zijn coaching van Happart,
zou moeten beseffen dat hij
vol-ko-men ongewenst is in
Vlaanderen en vooral in Limburg.
Dat de rijkswacht zich door
deze betoging liet verrassen en
dan gevaarlijk moest gaan improvizeren, bewijst niet dat
haar kommando de gevoeligheid in Vlaanderen en Limburg
kent-

De N C C heeft uit menig cijferwerk de konklusie getrokken
dat haar campagnes van de
voorbije jaren (ook de recente
tweetalige) goede vruchten beginnen af te werpen.
Dat het Franstalig gemeentelijk
en
rijksbasisonderwijs
dit
schooljaar een verlies noteert
van 2.200 leerlingen tegenover
een lichte achteruitgang van
235 kinderen in soortgelijke
Vlaamse schoten is voor het
Vlaams onderwijs in Brussel
toch een enigszins bemoedigende vaststelling.
De N C C heeft nu ook geleerd
dat vooral nog veel kan gedaan
worden aan de opvang van kinderen uit taalgemengde gezinnen (bij voorbeeld Franse vader en Vlaamse moeder) en
vooral op het moment dat de
kleuter de stap zet naar het lager onderwijs, dan wordt nog al
te veel van een Vlaamse kleuterschool overgestapt naar een
Franse lagere school.
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HET PARLEMENT:

demokratisch mekka
of
praatbarak ?

Ook voor de kamerleden en senatoren is aan
de vakantie een eind gekomen. Dinsdag j.l. is
het parlement opnieuw bijeen gekomen. Alles
laat evenwel voorzien dat onze volksvertegenwoordigers zich nog geruime tijd zullen
kunnen verwarmen aan «hete» dossiers.
Het parlement zelf wordt door de media en de
publieke opinie meer en meer op de korrel
genomen. Ook vele parlementsleden zijn ervan overtuigd dat het regime een krisis doorspartelt, maar velen lijken niet in staat zich te
verzetten tegen de aftakeling van hun macht
en prestige. Zij laten zich eenvoudig meedrijven op het bestaande systeem, omdat het hen
— tot nog toe — een parlementaire zetel verzekerd heeft.
Weliswaar vindt men in de verschilende partijen enkele mensen die zich zorgen maken
over de politieke besluitvorming in ons land.
Die bezorgdheid kwam overigens tot uiting
tijdens de bespreking van de begroting van
dotaties. Hun analyse van tekortkomingen en
zwakheden klinkt vrij gelijklopend. Minder
eensgezindheid is er echter inzake de remedies.
Wetgevende macht?
Een van de eerste fundamentele bezwaren die men
tot het parlement kan richten betreft de scheiding
van de machten. Grondwettelijk gezien heeft het
parlement de wetgevende bevoegdheid. In werkelijkheid echter heeft de regering inzake wetgeving
ruimschoots de bevoegdheid van het parlement
overvleugeld. Meer dan 80 % van alle wetten zijn afkomstig van een minister die hiervoor over een kabinet van 40 a 50 man beschikt en bovendien een uitgebreide administratie heeft
Een van de meest terugkerende kritieken is dan ook
dat de parlementsleden over geen infrastruktuur beschikken om enerzijds de voortdurend complexer
wordende regering en administratie te kontroleren,
en anderzijds nog met degelijk uitgewerkte wetsvoorstellen voor de dag te komen. Dat dit systeem in
stand kan gehouden worden ligt m.i. aan het feit dat
de interpenetratie van regering en haar parlementaire meerderheid te sterk is, waardoor de onafhankelijke kontroleplicht van het parlement teniet wordt gedaan.
Vele parlementsleden, vooral die van de meerderheid, trachten zich door hun optreden «ministrabel»
te maken. Men specializeert zich op een tema, bv.
Landsverdediging, Volksgezondheid e.d., en houdt
eens per jaar bij de begroting een «diepgaande»
rede, waaruit moet blijken dat men de politiek van de
minister goedkeurt, maar toch enkele korrekties zgn.
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eigen inzichten, zou willen aanbrengen. Van diepgaande kritiek of vaak zelfs grondige kennis is hoegenaamd geen sprake.
De oorzaak hiervan ligt in het feit dat slechts bij uitzondering niet-parlementairen het tot minister brengen en dat vele parlementsleden hun mandaat beschouwen als een springplank naar een ministerambt in deze gedachtengang is het nog ironischer
dat een minister zijn parlementair mandaat blijft uitoefenen, wat erop neer komt dat hij zichzelf kontroleert en eventueel het vertrouwen in zichzelf goedkeurd.

achtige opeenhoping van mandaten — al dan met
bezoldigd — maar bovendien geeft dit aanleiding tot
een discnminatie tussen de gemeenten met en die
zonder «nationale mandataris». In het eerste geval
kan het betrokken parlementslid rechtstreeks bij de
bevoegde minister of bij de administratie tussenbeide komen om zijn gemeente de nodige kredieten of
andere voordelen te bezorgen.
Ook hierbij moet erop worden gewezen dat deze kumulatie gedeeltelijk een gevolg is van de nood om
een stevige elektorale basis te hebben.

Kumulaties

Het is dan ook duidelijk dat een eerste remedie erin
moet bestaan om naast een legislatuurregering een
legislatuurparlement in te stellen: parlement en regering moeten beiden kunnen rekenen op een termijn
van 4 jaar.
Verder moet het aantal ministers drastisch beperkt
worden tot een twaalftal personen die, indien ze parlementslid zijn, ontslag moeten nemen bij het aanvaarden van hun ministerambt.
Politieke en ekonomische kumulaties mogen door
ministers in geen geval worden uitgeoefend. Parlementsleden zouden geen schepen- of burgemeesterambt mogen uitoefenen en evenmin beheersfunkties in interkommunales of dergelijke instellingen.
Aan de eigenlijke werking van het parlement zou
ook heel wat kunnen worden verbeterd. De kommissievergaderingen zouden niet mogen samenvallen
met de openbare vergaderingen zoals thans het geval IS. Zeker wanneer gewest- en kultuurraden een
deel van de taken van het parlement zullen overnemen, kan het aantal openbare vergaderingen van Kamer en Senaat beperkt worden.
Elke politieke fraktie zou over een parlementaire studiegroep moeten kunnen beschikken die haar bijstaat in het voorbereiden van wetsvoorstellen, interpellaties, parlementaire vragen, kommissievergaderingen en begrotingen.
De kommissievergaderingen moeten hearings kunnen organizeren en een ruime bevoegdheid hebben
om personen te dagvaarden.

Een tweede fundamentele kritiek op het parlement is
de politieke en ekonomische kumulatie.
Niet alleen houden vrijwel alle parlementsleden er
een beroep op na, velen kumuleren ook nog politieke
en ekonomische mandaten. Dat parlementsleden
hun beroep verder zetten, is welijcht jammer maar
enigszins te begrijpen. Men is met zeker herkozen te
worden, en de terugkeer in een beroep dat men enkele jaren niet heeft uitgeoefend, valt zeker met mee.
Bovendien komen relatief vele parlementsleden uit
zgn. vrije beroepen, waardoor ze hun aktiviteiten
kunnen aanpassen Dat ze daardoor hun parlementair mandaat verwaarlozen, is onvermijdelijk.
Erger is dat ambtenaren, leraren en vele bedienden
die mogelijkheid om hun beroep verder uit te oefenen, met hebben en bij een eventueel einde van hun
mandaat stuiten op reintegratieproblemen Voor hen
werd weliswaar het politiek verlof ingevoerd, maar
dat systeem funktioneert niet helemaal naar behoren
en wordt trouwens in het vrij onderwijs niet toegepast. Hoe dan ook wordt hier het probleem gesteld
van de beroepspolitici, wat zeker gevaren inhoudt.
Dringend moet een oplossing gezocht worden voor
de reïntegratie van ex-parlementsleden, wil men ook
een einde kunnen stellen aan de zgn. politieke parachutages.
Een tweede vorm van kumulatie is echter veel erger
en veel intensiever nl. deze van de ekonomische kumulatie, waarbij men funkties uitoefent in privé- of
openbare instellingen en dit naast een parlementair
of zelfs ministerieel ambt.
Dat dit een ongezonde situatie is hoeft met gezegd
te worden Het is normaal dat een politicus, zoals een
privé-persoon, investeringen doet. Minder normaal is
dat hij uit hoofde van zijn mandaat wordt aangetrokken door grote bedrijven en multinationals. De bijgedachte dat hij dan ook de belangen van die firma's
zal «behartigen», ligt niet ver.
Een derde vorm van kumulatie is de politieke. Parlementsleden en zelfs regeringsleden oefenen vaak diverse politieke ambten uit, als gemeenteraadslid,
schepen, burgemeester of afgevaardigde in een van
de ontelbare interkommunales of gemeentelijke
vzw's. Hierdoor krijgen we niet alleen een twijfel-

Remedies

Minst slecht
De bedoeling van deze voorstellen is het parlement
onafhankelijker te maken van de lobby's en drukkingsgroepen buitenuit, maar ook los te maken van
wat men bijna zou kunnen noemen de voogdij van
de regering. Is het niet ironischer dat telkenjare aan
de regering gevraagd wordt het parlement te herwaarderen? Een dergelijke herwaardering is maar
mogelijk wanneer de parlementsleden zelf het initiatief nemen.
Een dergelijke interne revolutie is hoogdringend en
onontbeerlijk, Churchills gevleugelde uitspraak voor
ogen houdend: «Democracy is the worst government system, except all the others.»
H. Cornells
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YU-resoluties
en vragen
Etnische minderheden
Voorstel van resolutie. Het
Europees parlement 1. erkent
het onvervreemdbare recht
van het Bretoense volk op eigen kuituur en historisch
grondgebied; 2. beklemtoont
de noodzaak voor de lid-staten van de Europese Gemeenschap dringend een
communautair systeem ter
bescherming van de kulturele
en etnische minderheden op
te zetten; 3. stelt voor een
kommissie ter bevordering
en bescherming der kulturele
en etnische minderheden in
de Europese Gemeenschap
in te stellen, 4. verzoekt zijn
voorzitter deze resolutie te
doen toekomen aan de Raad
en de Kommissie.»

EG-instellingen
«Voorstel van resolutie. Het
Europees parlement 1. gekonfronteerd met de zware
problemen voortvloeiende uit
de meertaligheid der Europese Gemeenschap, 2. overtuigd van de volstrekte gelijkwaardigheid van alle talen
van de Europese Gemeenschap; 3. bewust van het feit
dat de naderende toetreding
van drie nieuwe lid-staten
deze problematiek nog zal
versterken; 4. besluit een biezondere kommissie in te stellen ter bestudering van de
taalproblemen in de instellingen van de Europese Gemeenschap.'

Eurogeld
«De Kommissie van de Europese Gemeenschappen besliste onlangs dat de verhoging van de bedragen voor
het Regionaal Fonds een essentiële faktor was om de onderlinge verschillen tussen
de regio's van de Gemeenschap te verminderen. Het is
aldus volslagen onaanvaardbaar dat de Raad van Ministers het ontwerp van begroting voor 1980 met 30 %

heeft verlaagd, juist door te
besparen op dit Regionaal
Fonds.
Het is onze bedoeling, samen
met kollega's van de Technische
Koórdinatiegroep
krachtdadig te protesteren
tegen deze verminking van
de budgettaire voorzieningen
voor 1980. Wij zullen het parlement verzoeken de begroting met goed te keuren en
de gehele problematiek te
verwijzen naar de Europese
Raad van november.»

Gaelisch
in S c h o t l a n d
«Naar verluidt heeft de Kommissie in Schotland een voorlichtingscampagne over de
verkiezingen van het huidige
Europese Parlement gevoerd
in het Gaelisch. Dit is een biezonder positief gebaar, dat
wij toejuichen. Kan de Kommissie mededelen waarom zij
deze campagne in een «nietofficiële» taal van de Gemeenschap heeft gevoerd en
of zij voornemens is dergelijke campagnes in andere
«niet-officiële» talen zoals het
Fries, het Bretons, het Wels,
het Baskisch, het Catalaans
en het Corsikaans te voeren?»

Maurits Coppieters:

„Een federalistisch woord op
Euro-tribune vindt men er
ongehoord"

Z e t e l van het
Europese Parlement
De onzekerheid omtrent de
vaststelling van de zetel van
het
Europese
Parlement
brengt nu reeds vele jaren
zeer zware kosten met zich
mee. Kan de Kommissie
mededelen of er voorbereidingen worden getroffen met
het oog op de vaststelling
van een definitieve vestigingsplaats voor het Parlement en, zo ja, welke mogelijkheden
daarbij
worden
overwogen en welke gevolgen dit heeft of kan hebben
voor de bouwprojekten die
zowel te Luxemburg als te
Brussel worden uitgevoerd?

is de belangstelling van de
kiezer al matig voor wat zich in
het Brussels parlementair
halfrond precies afspeelt, dan
is de apatie zo mogelijk nog
groter wat betreft het Europees
parlement Na de met veel
onbegrip gepaard gaande
Europese verkiezingen in het
voorjaar, en de luisterrijke
installatie van de verkozen
assemblee, is er nauwelijks nog
een (informatieve) band te
bespeuren tussen de kiezer en
de Europese mandatarissen.
Hoewel het Europees parlement
omzeggens geen enkele
verregaande
beslissingsbevoegdheid
heeft,
en zich druk maakt om punten
en komma's in adviesteksten, is
de werking van dit orgaan ook

Adv.
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voor het Vlaamse gewest van
groot belang; al was het maar
om de miljardenbegrotingen die
telkenjare goedgekeurd worden.
Voor de federalisten is het
Europees parlement bovendien
een stevige tribune om
ruchtbaarheid te geven aan de
wens van de volkeren om de
Europese gemeenschap te
verbouwen tot een politieke
entiteit waar de stem van de
gemeenschappen tot op het
hoogste politiek vlak gehoord
wordt

de volksnationalisten geduld worden in dat Europees parlement is
bij voorbeeld het feit dat fraktieleider Coppieters van de «Vrije Europese
Alliantie»
aangemaand
wordt om zijn tussenkomsten te
beperken tot 3,5 minuut.
Dat de VU-vertegenwoordiger bovendien van die streng toegemeten spreektijd gebruik maakt om
de staatsnationalisten frontaal aan
te vallen wordt hem nu reeds uitermate kwalijk genomen.
Coppieters heeft het namelijk aangedurfd een resolutie m te dienen
omtrent de behandeling van Bretoense autonomisten voor de
De enige vertegenwoordiger van
'Cour de süreté de lEtat- die in
de Volksunie in het Europees parParijs een zodanige gerechtelijke
lement, Maurits Coppieters, heeft
behandeling krijgen dat de Liga
bij de eerste zitting van dat partevan de Mensenrechten zich ongement, en zopas nog vorige week
rust betoonde over de Franse wijtijdens kommissievergaderingen,
ze van rechtspleging. Verontwaarandere Vlaamse verkozenen op
digd kantte RPR-woordvoerder
hun woord genomen.
Maurice Druon, lid van de «AcadéBij verschillende tussenkomsten,
mie Frangaise' zich tegen de binop het spreekgestoelte en bij midnenlandse inmenging van Coppiedel van schriftelijke vragen, stelde
ters in Franse aangelegenheden.
hij een aantal dnngende verzuchDe tussenkomst van Coppieters
tingen van volksnationalisten in de
werd onthaald op kreten als «c'est
kijker. Bij de enkele stemmingen
scandaleux», terwijl de repliek van
die op zijn tussenkomsten volgDruon, die het had over een resoden werd telkens een overdondelutie «d'une maniere tout a fait inrend negatief resultaat geboekt.
decente», menige keer applaus
Z o stelde Coppieters voor, als
mocht genieten.
woordvoerder van nog negen andere kollega's, «een communautair Met dit ene incident werd zeer
systeem op te zetten ter bescher- precies en duidelijk angetoond tot
ming van de kulturele en etnische hoever de politieke armslag van
minderheden in de Europese ge- het Europees parlement kan reimeenschap», een kommissie op te ken: zover als de toonaangevende
richten om de taalproblemen in de fraktiewoordvoerders het zelf wilinstellingen van de EG door te lich- len.
ten, een moratorium af te kondi- Momenteel betekent dat zeer duigen voor de nucleaire industrie, en delijk: het tegenwerken van elke
bij urgentie de regeringen aan te mogelijkheid die de volksnationamanen om daadwerkelijk
iets te listen te baat nemen om op het Eudoen aan het hongerprobleem
in ropese politieke forum gunstige
beslissingen te nemen.
de wereld
En dat gebeurt dan met al dan met
stilzwijgende instemming van zo«Indecente»
veel Vlaamse Euro-parlementairen
Hoeft het gemeld te worden dat die op het thuisfront dan wel
alle voorstellen van de hand wer- brood zien in het publicitair verden gewezen...?
kondigen van hun Vlaams-radikale
Symbolisch voor de wijze waarop geloofsbelijdenis.
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Een u i t g a v e
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Neerpede, of hoe
een Vlaams dorp verwoest werd
Het Anderlechts gehucht Neerpede, tot nog toe voor vele Brusselse wandelaars een oaze van rust,
landelijkheid en natuur, op een
verrassend korte afstand van de
stad, zal wellicht met lang meer blijven wat het IS, en wat het altijd is
geweest Twee Koninklijke Besluiten dreigen binnen afzienbare tijd
het vreedzame dorp met het brute
geweld van hun bulldozers om te
vormen tot een wild en ongeinspireerd konsumptie-ontspanningspark In princiep is het opzet lovenswaardig
Neerpede was vroeger een biezonder uitgestrekt en typisch Nederlandstalig
landbouwersen
boerkozendorp dat reikte van aan
het Astridpark tot aan de Vogelenzang en van Vlazendaal tot aan de
grens met Veeweyde
Geleidelijk aan werden de dichtst
bij de stad gelegen stukken ervan
geurbanizeerd, en daarmee ook
van Neerpede en de daar heersende mentaliteit losgerukt
De weilanden waarop de huidige
Vijverswijk gebouwd is bij voorbeeld werden eerst door de gemeentelijke overheden voor, zoals
dat heet, een appel en een ei onteigend voor openbaar nut
Een tiental jaren later wijzigde de
gemeente haar plannen m b t de
ruimtelijke ordening
De Vijverswijk werd woonzone en
dezelfde stukken grond die zij
vroeger voor openbaar nut onteigend had, verkocht de gemeente
nu voor een tiendubbele prijs aan
grote bouwondernemingen die er
de
reusachtige
flatgebouwen
neerzetten die de wijk vandaag
kenmerken
Hoe ook, misbruik of geen misbruik, feit IS dat die urbanizatie had
kunnen doorgaan tot heel Neerpede Anderlecht geworden was en
tot er in de hele gemeente geen
restje landelijkheid of restje landelijke, Vlaamse mentaliteit meer
overbleef Gelukkig voor Neerpede IS dat — alsnog — niet gebeurd
Z o w a t 20 jaar geleden besloot de
overheid de zowat 300 ha van het
huidige Neerpede voor te behouden voor een later aan te leggen
«Pedepark» Er werden dan ook
geen verkavelingen meer uitgevoerd
Stelselmatig werden voortaan alle
bouwvergunningen voor het betrokken gebied geweigerd, ja zelfs
het aanbrengen van belangrijke
veranderingen aan de eigen woning werd en wordt zoveel mogeljk tegengegaan

hezen En dan zijn er nog de zovele
Het bouwverbod was voor Neerandere
plannen die
volgens
pede een voordeel in die zin dat
het dorp zijn eigen, Nederlandstaliwoordvoerders van de gemeente
ge en landelijke aard lange tijd kan
«dadelijk» zullen worden uitgeblijven behouden Anderzijds echvoerd Het IS te veel om ze alleter konden de jongeren met langer
maal op te noemen
woongelegenheid vinden in hun
Een aantal Neerpedenaren zijn algeboortedorp Samen met vele
vast de mening toegedaan dat het
oudere, door onteigemngsplannen
ook anders zou kunnen
op de vlucht gedreven bewoners
Sommige Neerpedenaren pleiten
weken zij uit Met tegenzin Een
zelfs voor het verkrijgen van een
gevolg van dit alles was een gebeperkte woonzone in de buurt
voelige veroudenng en uitdunning
van het dorpscentrum De bouwvan de Neerpeedse bevolking
gronden in kwestie zouden dan
In de loop van de jaren 60 werden
voorbehouden worden voor Neervoor het eerst een aantal gronden
pedenaren en ex-Neerpedenaren
en mensen onteigend in het kader
Aldus wordt het dorp voor de bevan de aanleg van het bewuste
staande gemeenschap leefbaar
park
gehouden en kan die gemeenSlechts op een gedeelte van de
schap als een soort gastheer van
toen zomaar willekeurig in beslag
het Pedepark gaan fungeren
genomen oppervlakte
werden
De gronden die nu nog voor landtennisvelden aangelegd die nu geen tuinbouw worden gebruikt bebruikt worden door een aan Neerhoeven al evenmin aan hun eigepede geheel vreemde Franstalige
naars te worden ontrukt Er zijn
elite
terreinen genoeg die hetzij braak
In het t)egin van de jaren 70 stak
liggen, hetzij door met Neerpedede staat de gemeentelijke overhenaren worden bewerkt, om op beden een handje toe Omwille van
perkte schaal van wal te steken
de aanleg van een nng rond Brusmet het aanleggen van sportvelsel werd éen van de meest typiden e d
sche Neerpeedse woonwijken
Tegen de tijd dat al deze terreinen
met de grond gelijk gemaakt Omhun park-bestemming hebben gewille van de aanleg van het ziekenkregen mag men verwachten dat
huis van de ULB werd de op de
er opnieuw meerdere land- en
Neerpede
betrokken
Meylentuinbouwers bij gebrek aan opvolmeerschwijk zo goed als van de
gers een deel van hun gronden
kaart geveegd
vanzelf zullen moeten afstaan
En nu zijn er twee Koninklijke BeHet kan allemaal Maar wat er ontsluiten die als ze worden uitgebreekt IS het overleg tussen de
voerd ongetwijfeld de dood van
plaatselijke bevolking en de «planhet dorp Neerpede voor gevolg
ners», het beleid
zullen hebben Indien met alle beEer er van enig overleg sprake
woners uit hun eigendom zullen
kan zijn is het echter noodzakelijk
worden verjaagd, dan zullen zij
dat laatstgenoemden op zijn minst
toch worden beroofd van de naeindelijk eens kennis willen nemen
tuurlijke leefomgeving en leefgevan de wensen of zelfs maar van
meenschap
het bestaan van de Neerpeedse
Alleen al de voor volgend jaar geleefgemeenschap
plande aanleg van 4 of 5 voetbalNochtans is het vijf vór twaalf Als
velden zou met zich meebrengen
alles doorgaat zoals het bezig is
dat de Neerpeedse rust dag in dag
heeft Brussel als tegenhanger van
uit verstoord wordt door zwermen
het Zomenwoud, het Heizelpark
auto's, lawaai en bezoekers op
e a aan zijn zuidwestelijke rand
doortocht
straks een nieuw prestigieus, maar
De voetbalpleinen zouden nameverfranst, zielloos ontspanningslijk worden aangelegd in een van
park bij
de meest landelijke uithoeken van
Neerpede De weg naar de toeHet alternatief is — of was — een
komstige
voetbalvelden
loopt
bloeiende en sympatieke leefgedwars door Neerpede
meenschap die haar eigen dorp
Ook de spoedige aanleg van een
geleidelijk aan zelf zou hebben uithele reeks prestigieuze vijvers
gebouwd tot een misschien met
langsheen de Pedebeek is een lezo fraai en prestigieus maar origilijke streep door de rekening van
neel en levend park waann eenieal wie zich met de plaatselijke leefder welkom is die de eigen aard
gemeenschap verbonden voelt
ervan tot op zekere hoogte wil
Weer zovele Neerpedenaren zulrespekteren
^^^^
len hun huis en hun lap grond ver-

-k Het proj^kt Plattelandsontwikkeling protesteert in een scherpe «open bnef» om «de zware druk
van enkele private en politieke belangen die liever spekulateve industriezones zien» Bedoeld wordt
het gewestplan Roeselare-Tielt en
meer het gebruik van een strook
Leievlakte in de buurt van ZulteWielsljeke Alhoewel er nog industriegronden voor handen liggen wil
men er waardevolle landbouwgronden aan de meestbiedende
spekulanten opofferen Landlxjuwers en milieumensen wensen dat
niet en gingen reeds in het verzet
Deze mensen willen niet alleen een
einde aan de «verspillende industriële grootheidswaanzin» maar
vooral een verantwoorde tewerkstelling en een beleidsvisie op de
plattelandsontwikkeling Meer inlichtingen bij Projekt Rattelandsontwikkeling. Koningin Astndlaan
79, te 9000 Gent (091-2111 48)
* In een extra-edibe heeft «Bralleriei» het maandblad van de Brusselse raad voor het leefmilieu
(BRAL) het uitgebreid over het
Gewestplan Brussel. Op 3 novennber a& verliest het dne jaar oude
ontwerp-gewestplan zijn rechtskracht Normaal zou tegen die datum een definitief plan klaar moeten zijn met een rechtsgeldigheid
van 10 jaar Het ziet er echter naar
uit dat dit voor Brussel niet het geval zal zijn- te meer daar het parlement toen het met vakantie ging
niet de nodige maatregelen trof om
een kompromis te zoeken Waarschijnlijk strandt voor het eerst in
de Belgische geschiedenis een gewestplan op kommunautaire tegenstellingen' «Brallerlei», Oude
Graanmarkt 5, 1000 Brussel (025113269)
* Wie zuiver op de graat wil zijn
kan biologische wijn kopen die, aldus de producenten, zonder enig
bewanngsmiddel of een andere
zwaveloplossing werd gemaakt
Het gaat om wijn uit de Herault de
Aude, St-Emilion. Bordeaux, Champagne en de streek rond Limoux
(de gekende Blanquette) De producenten verzekeren een 100 %
biologische waarborg Meer inlichtingen bij Dirk Torfs, Provinciestwg
213 te 2530 Boechout (031558660)
•*• N a v de week van het txjs verscheen in opdracht van de stad Ninove een aangename brochure
over Het Neigembos; 65 ha groot
waarvan 39 ha 25 a bezit van de
stad Ninove Samensteller van het
werkje is de plaatselijke natuurgids
Luc De Smet De brochure kost
50 fr en IS te verknjgen op de socio-kulturele dienst van de stad,
Dreefstraat te 9400 Ninove
• In 1976 stelde de Vlaamse Bosbouwvereniging een lijvir.- brochure samen onder de titel Een bos
voor uw gemeente. Na deze eerste druk IS er nu een tweede opnieuw onder auspiciën van de Kredietbank WIJ raden deze dokumentatie ten zeerste aan bij de ge-
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meentet)esturen, de aktiegroepen,
maar ook aan iedereen die van het
kxjs houdt Aanvragen bij Stichting
Leefmilieu, p/a Rockoxhuis-KB,
Keizerstraat 8, te 2000 Antwerpen
(031-316448)

•k VELT staat voor Vereniging
voor Ecologische Land- en Tuinbouw
VELT wil de ecologische land- en
tuinbouw bevorderen en beschermen. Zij ijvert dus voor gifvnje,
gezonde teelt en produktie van

groente, fruit landbouwgewassen, vee en zuivelprodukten.
VELT wil ook komen tot kontrole
op teeltwijzen en op de kwaliteit
van het voedsel Zij richt zich zowel tot de amateur als tot de beroepsteler en evenzeer tot de
konsument zonder tuin
Het
lidmaatschap
bedraagt
350 fr, Steunende leden betalen
400 fr In het lidgeld zi|n de abonnementen op het dnemaandelijks
tijdschnft «'t Seizoentje» en -'t
Tussenseizoentje» begrepen Hel
Landelijk sekretariaat bevindt
zich in de Lage Weg 20 te 2241
Halle-Zoersel (031-831237) Er
zijn ook plaatselijke adressen

* Te Tienen werd in de Gilainstraat nr 1 door de Regionale Vereniging Natuur en Landschap een
informatiecentrum «Natuur en
Landschap» geopend Voorlopig is
dit centrum enkel de woensdagnamiddag van 14 tot 20 uur geopend
In het centrum wordt alle mogelijke
dokumentatie over natuurbehoud,
natuurh>eleving en ruimtelijke ordening ter beschikking gesteld Ook
informatie over de vereniging en
alle door ons verspreide uitgaven
zijn voorradig
• De zoogdierenwerkgroep van
de Wielewaaljongeren nam het initiatief om een aktie te voeren voor
de bescherming van de roofdieren
m Vlaanderen. Deze inheemse
roofdieren zijn Vos, Das, Wezel,
Hermelijn, Bunzing, Otter, Steenmarter. Boommarter en Wilde Kat
Deze aktie is vooral gencht op het
verspreiden van informatie en het
bepleiten van een doeltreffende
bescherming van deze diergroep
Geïnteresseerden geven een seintje aan Robin Van Heuverswijn,
Stationsstraat 49, 9751 Gavere
(Asper), tel 091-843049
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Strijd om
Arenaweide
meer

II

gevecht om
stuk groen.<

De Arenaweide in data
Juni 1974. Ten overstaan van
het plaatselijk Groenkomitee
verklaart schepen Mangelschots (BSP) dat de open
ruimte van 't Fortje (nu Arenaweide) voor rekreatie zal
bestemd blijven Voor het
eerst brengt de Deurnese
VU het vraagstuk in de gemeenteraad ter sprake De
VU krijgt van de toenmalige
BSP-meerderheid de verzekenng dat de Arenaweide inderdaad groene rekreatiezone zal blijven
Voorjaar 1977. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober '76 zijn een paar maanden voorbij en daar worden
de echte plannen ontvouwd
BSP en CVP (de nieuwe bestuursmeerderheid) beslissen dat het Arenagebied
woonzone wordt en keuren
de bouw van 300 appartementen goed Even later
wordt in het gewestplan de
Arenaweide
volledig als
bouwzone aangeduid De
Volksunie protesteert in de
gemeenteraad met klem tegen deze beslissing Aktiekomitees komen op straat

Juni 1977: Het afdelingblad
van VU-Deurne «Trefpunt» is
integraal gewijd aan het probleem, de VU gaat akkoord
met het alternatief plan opgesteld door de milieu- en buurtgroepen
September 1977 De beroering ebt enigszins weg maar
de VU komt in haar blad op
de zaak terug
Mei 1978. Het kollege van
burgemeester en schepenen
deelt mee dat op het Arenaplein een filiaal van de gemeentelijke biblioteek zal gebouwd worden De VU
vraagt of met de bezwaren
van de «Arena-groenaktie»
rekening werd gehouden"?
Het antwoord is ontkennend
De meer dan duizend mensen die de petitielijst ondertekenden voelen zich bedrogen door de gemeenteoverheid
Voorjaar 1979 Het Arenaprojekt komt opnieuw in de
gemeenteraad Leden van de
aktiegroep wordt de toegang
tot de raadszitting geweigerd
Opnieuw komen de VUraadsleden tussenbeide

18 augustus 1979- Leden
van de aktiegroepen voelen
zich bij de neus genomen en
gaan tot de daad over Ze bezetten de Arenaweide en
nchten er een kamp met zo'n
20-tal tenten op
19 september 1979 Een
maand later is het kamp aangegroeid tot 150 tenten Het
ziet er niet naar uit dat de bezetting vlug naar zijn einde
loopt De standpunten zijn
gekend en niemand is van
plan ze te verlaten Een krant
bloklettert «Bezeners Arenaweide
bereiden
winter
voor"
Vrijdag 5 oktober 1979. De
gemeenteraad van Deurne
komt bijeen om het probleem
van de «Arenaweide» te bespreken VU-raadslid Hereygers zal interpelleren over
deze zaak Op hetzelfde
ogenblik vertrekt vanop de
weide een stoet van 1 200 betogers die tot meer dan 2 000
aanzwelt Een van de meegedragen slogans "Geen bouw
in de weide, geen bevoogding, wel inspraak 1"

DEURNE - De vakantie '79
liep reeds naar zijn einde en
daar werd het
kampeermatenaal weer van
zolder gehaaid.
Niet om ver van huis de
tenten op te slaan Nee, dit
keer voor een korte reis
naar 't Fortje, beter bekend
als de Arenaweide
Burgemeester Dequeecker,
voorzitter van de
S M Deurnese Moderne
Woning, had tijdens de
vakantiemaanden de
bouw^rma Egta de opdracht
gegeven de bouw van
190 appartementen te
beginnen op de bewuste
weide tussen de reeds
bestaande woonblokken.
Dat namen de bewoners
rond de Arenaweide met, ze
zagen hun groene ruimte
reeds volgestouwd met
beton, glas en staal en dus
haalden ze de kampeertenten
boven en bezetten de weide,
eerst met enkele tientallen,
achteraf met meer dan
honderd'
Volgens de overeenkomst
moeten de werken op
22 oktober a s beginnen,
maar met iedereen
in de Deurnese
bestuursmeerderheid is
gelukkig met deze gang van
zaken, met iedereen ook
speelt eerlijk spel
Sommige schepenen
beweren tegenover de

bezetters tegen de bouw te
zijn maar steunen uiteindelijk
de burgemeester en de
andere beheerders van de
maatschappij
Een fatsoenlijke dialoog
tussen bestuur en betogers
IS haast met meer mogelijk,
iedereen blijft op zijn
standpunt zodat de herne
rond de Arenaweide meer is
dan alleen maar een rel rond
een streep groen in een
voorstad
Neen, hier wordt de afstand
die gegroeid is tussen
bestuur en burger pijnlijk
blootgelegd Het is goed te
ervaren dat de anders zo
zwijgzame en afwezige
flatbewoner mondig wordt,
het IS goed dat hij ageert en
een vuist maakt naar het
haast ongrijpbare bestuur dat
zich verschuilt achter een
kordon van rijkswachters en
politie
Van in den beginne heeft de
Volksunie van Deurne de
zaak van de Arenaweide
gevolgd en herhaaldelijk in
de gemeenteraad ter sprake
gebracht Lange tijd vond de
plaatselijke pers het niet
nodig haar tussenkomsten te
citeren, maar uiteindelijk heeft
haar vasthoudendheid het
gehaald Z e mag er fier over
zijn, zowel vroeger als nu,
aan de spits te hebben
gestaan voor het behoud van
de Arena weide'

Sinds het begin van de akties op en rond de Arenaweide werden door
verschillende leden van de Deurnese meerderheid verklaringen afgelegd die weinig strookten met de waarheid. Vroeger ging het slechts
om het verzwijgen in de gemeenteraad van een aantal kollege-beslissingen, maar ook hier sukkelde men van kwaad naar erger.„ Telkens
wanneer de VU-fraktie een interpellatie omtrent de Arenaweide indient IS Deurne een bezette stad De betogers wordt de toegang tot
de raadszaal onmogelijk gemaakt, ze worden door burgemeester Dequeecker uitgescholden en zij krijgen politie, rijkswacht, BOB en
jeugdbngades achter zich aan.
Men wil aan de bevolking van Deurne wijsmaken dat die van de Arena
een georganizeerde vechtersbende van buiten de gemeente zijn in
wezen is het een typische wijkgroep die over alle ideologische en
partijgrenzen heen de krachten bundelt ter vrijwanng van de Arenaweide, een laatste stukje schaamgroen tussen betonnen woonblokken
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Tijdens de gemeenteraad van juni
van dit jaar verklaarde schepen
Todts (CVP) dat bij het intrekken
van de bouwplannen de gemeente Deurne zou verplicht worden
een miljoenengrote schadevergoeding te betalen De brave man
bleef deze stelling volhouden tot
hij tijdens een debatavond op de
Arenaweide door de mand viel iemand van de aktie had nl achterhaald dat zoiets met mogelijk is
Schepen Mangelschots
(BSP)
moest deze stelling bijtreden van
schadevergoeding betalen kan helemaal geen sprake zijni
Na over en weer gepraat verklaarden de BSP schepenen Colla en
Mangelschots zich solidair met de
bezetters maar burgemeester Dequeecker zette zijn fraktie en deze
van de C V P zwaar onder druk
Twee dagen later geeft hij als beheerder-voorzitter van de S M De
Deurnese Woning de aannemer
het bevel de werken aan te vatten
Daarbij gesteund door een andere
beheerder schepen Todts Dit is
een gevaarlijke beslissing want bij
het met doorvoeren van dit bevel
kan de aannemer wel schadevergoeding van de gemeente eisen
Deze beslissing begint op chantage te lijken zeggen de betogers'
Vrijdagavond 5 oktober gemeenteraad De spanning in Deurne is
te snijden er zit springstof in de
lucht Na dagen van onzekerheid
bestaat de kans dat de knoop
wordt doorgehakt niemand weet
echter wat de uiteindelijke beslissing zal zijn er wordt zoveel ver
teld onder de bevolking
De Volksunie van Deurne heeft
de zitting goed voorbereid en zal
bij monde van haar raadslid Staf
Hereygers drie moties ter stemming voorleggen
In de eerste klaagt zij de manier
van werken door het gemeentebestuur aan in de tweede vraagt
ZIJ de beheerders van de S M De
Deurnese Woning van de bouwplannen af te zien in de derde motie stelt ZIJ de beheerders van de
maatschappij
verantwoordelijk
voor de schadevergoeding die de
bouwonderneming zou kunnen eisen
In zijn antwoord zingt burgemeester Dequeecker nog eens zijn gekend liedje HIJ herhaalt nog eens
de geschiedenis van Deurne van
voor de oorlog hij maakt nog eens
zijn beklag over de mensen met
hun hondjes die met proper zijn en
die mooie grasperken bevuilen hij
pakt de «groene jongens» aan die
alleen hun «dingen» zien en ten
slotte heeft hij het nog eens over
de terronsten die van buiten de

Aktiegroep: „Geen bouw in de welde,
geen bevoogding, wel inspraak j "
gemeente komen om bij ons ruzie
te stoken
Van haar kant vraagt de C V P tien
minuten schorsing van de zitting
om dan samen met de BSP g e d t
rende anderhalf uur te overleggen
Ondertussen zijn vanop de Arenaweide z o n 1200 bezetters opgestapt hun aantal zal vlug tot 2000
aanzwellen Een gedeelte van de
betogers wil naar het gemeente
huis oprukken maar het merendeel ziet dat met zitten ze wenst
geen konfrontatie met de ordediensten (politie njkswacht en
brandweer) die aan de ingang van
het Rivierenhof staan opgesteld
Vier uur lang skanderen zij slogans tegen het gemeentebestuur
vooral burgemeester Dequeecker
moet het ontgelden Een honderd-

tal betogers zijn echter wel tot bij
het gemeentehuis doorgedrongen ze delen er hun eisen zo luid
mee dat ze tot in de raadszaal
worden gehoord
Eindelijk nemen de frakties van
BSP en C V P opnieuw plaats achter de tafels en leggen een eigen
motie aan de gemeenteraad voor
De motie stelt slechts het eigengereid optreden van de burgemeester aan de kaak
De verantwoordelijkheid van het
ganse schepenkollege wordt met
aangeklaagd en een daadwerkelijke poging om de bouwplannen te
vernietigen wordt geweiged
De manipulatie door de heren Dequeecker en Todts heeft dus haar
doel bereikt de raadsleden zijn
gezwicht voor de chantage van de
schadevergoeding i

Ook de schepenen Mangelschots
en Colla trekken hun eerder gedane beloften (alles te doen om de
bouw tegen te houden) ini
De CVPBSP-motie vindt echter
geen steun bij de oppositie ze is
te zwak gesteld en bovendien beoogt ZIJ het intrekken van de
bouwplannen met
Dan IS het de beurt aan de VU-motie Enkele BSP-raadsleden trach
ten op weinig sportieve wijze te
verhinderen dat over de motie van
de Volksunie moet gestemd worden ZIJ zouden zich liever met uitspreken Een van de BSP-raadsleden die het echter met eens is met
de uitspraken van de burgemeester wordt door een kollega-partijgenoot het zwijgen opgelegd De
schepenen Mangelschots en Colla zwijgen als dood De VU-motie
wordt door de voltallige oppositie
goedgekeurd en krijgt bovendien
nog een ja-stem van een BSP- en
van een CVP-raadslid
Dan wordt vanop de publieke tnbune een verklanng van de aktie
groep «Red de Arenaweide» voorgelezen De burgemeester en zijn
meerderheid gaan lelijk te keer
het publiek wordt met harde hand
door de politie afgevoerd het
zingt Arena-liedjes («Wij zijn de
koppige bezetters weg met de
politieke ketters I») De VU-raads
leden zingen mee
Buiten het gemeentehuis worden
twee betogers in mekaar getim
merd en moeten naar het zieken
huis gevoerd worden De wachtende groep wil echter nog het
buitenkomen van de burgemeester meemaken hij krijgt allerlei lief
talligheden naar het hoofd geslin-

Het IS waarnemers niet ontgaan
hoe tijdens de hele Arena-aktie
jong en oud steeds
eersgezind
samenwerkte
De strijd om de Arenaweide is met
zomaar een gevechtje van enkele
«groene zonderlingen» het is de
gezamenlijke strijd van een leefgemeenschap die betonbeu is en het
met langer neemt als onmondigen
te worden
behandeld
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Foto's Firmin De Maftre
Tekst Jan De Landtsheer,
redaktie
'WIJ'

gerd net zoals dhr Gedopt de
CVP-fraktieleider
Als de deur achter de laatste toehoorder gesloten wordt en de gesloten zitting begint breekt het gekrakeel pas goed los De Volksunieraadsleden worden door de
meerderheid uitgescholden vooral schepen Wouters (CVP) schijnt
de VU-steun aan de Arenabezetters weinig te waarderen en kan
het met laten het debat op het persoonlijke vlak te brengen
Ondertussen keerden de meeste
bezetters naar hun tenten terug
en ging opnieuw een nacht op de
Arenaweide in Voor iedereen was
het nu wel duidelijk geworden op
een dergelijke manier komt men
onmogelijk tot een vergelijk Het
schepenkollege wordt dan ook
verantwoordelijk gesteld voor de
gevolgen van nieuwe — dit keer
misschien hardere — akties
Vooral na deze gemeenteraad is
het klaar geworden gaat het nog
wel om de Arenaweide zelf? Dit
konflikt reikt verder een eigenzinnig schepenkollege weigert elke
dialoog elke medezegging en
deze kwaal is een even groot bederf van ons leefmilieu als het verwoesten van een stuk onmisbaar
groen I

Nieuwe betoging!
Een nieuwe betoging is dan ook
aangekondigd
Nu
zaterdag
13 oktober om 1 4 u 30 protesten solidariteitsbetoging «Red de
Arenaweide» Bijeenkomst op de
weide zelf
Hoe het Arenaplein bereiken"? O p
de ring rond Antwerpen (E3) de
uitrit Borgerhout nemen Boven
rechtsaf Aan de tweede verkeerslichten rechts de Herentalse
Baan op Aan de 2de verkeerslich
ten de Muggenberglaan (rechtsaf)
in tot aan de Arenaweide Reeds
heel wat V U en VUJO-afdelingen
verzekerden hun aanwezigheid'
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Donderdag
11 OKTOBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Achille Cf.). — 18.05 Rondomons.
- 18.30 Dick Turpin (f.). - 18.55
Laurel en Hardy. — 19.17 Standpunten. — 19.45 Nieuws. - 20.10
Mork en Mindy (f.). — 20.35 Panorama. - 21.25 Naar de top (TVfilm). - 22.15 Aktie Kringloop. 22.45 Nieuws.

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

NED. 1
11.30 Schooltelevisie. 18.55
Nieuws. — 18.59 Staaltje de lokomotief (tekenfilm). — 19.05 Kerkbuurt. - 19.30 Koning Voetbal HiHa honderd jaar (show). — 21.05
Lucy en Mr. Mooney (f). — 21.37
Nieuws. — 21.55 Markant Mr. Gerrit A. Wagner (de baas van Shell)
(portret). - 23.00 Nieuws. - 23.05
Den Haag vandaag.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 De Trostop-50. - 20.00 Nieuws. - 20.27
Henk Elsink: teater thuis. — 21.30
De verlaten mijn (f.). — 22.20 Aktua TV. - 23.10 Soap (f.) - 23.40
Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. — 17.50 Labataille des planètes. — 18.15 Zigzag. — 18.30 La pensee socialiste.
— 19.00 Kultureel magazine. —
19.15 Antenne-soir. — 19.55 Autant-savoir. — 20.15 Big guns (maffiafilm). — 21.45 Le carrousel aux
images. — 22.30 Nieuws.

RTB 2
19.55 Euro (gala-koncert). — 22.00
Nieuws. — 22.15 Follow me.

ARD 1
16.10 Nieuws. - 16.15 Wir wollen
nicht in Altersheim. — 17.00 Ruf
mich an (talkshow). — 1725 D e
heersers van het w o u d ( d o k ) . —
17.50 Nieuws. 18.00 Berliner
Stachelschweine (show) — 18.15
Eine Amerikanische Familie (f.). —
19.15 Regionaal nieuws. — 19.45
Spiel um 4tel vor 8. 20.00
Nieuws. - 20.15 30 Jahre DDR. 21.15 D e Tigris-expeditie (dok). —
22.15 Dream Express (show). —
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Ich
möchte lieber verruckt sein... (dok).
— 00.00 Nieuws.

ZDF
17.00 Nieuws. - 17.10 Wickie (f).
— 17.40 Die Drehscheibe. - 18.20
W i e erziehe ich meinen Vater (f.).
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Starparade. — 21.00 Heute-journal. —
21.20 Die bonner Runde. - 22.20
Die allseitig reduzierte persónlichkeit redupers (tv-spel). — 23.55
Nieuws.

ARD 2
19.45 Journal 3 - 20.00 Nieuws.
— 20.15 Schweigen ist gold (film).
— 21 50 Familienrat. - 22.20 René
Clair (dok). - 23.05 Nieuws.

TF 1
13.00 Nieuws. - 13.35 Regionale
programma's. — 13.50 Objectif
santé. — 14.00 Les vingt-quatre
jeudis. — 18.00 Konsumentenmagazine — 18.34 L'ile aux enfants.
— 18.57 Echt gebeurde verhalen.
— 19.12 Damesmagazine. — 19.20
Gewestelijke aktualiterten. — 19.44
Les inconnus de 19 h 45 (spel). —
20.00 Nieuws. - 20.35 Les yeux
bleus (f). — 21.28 L'évènement. —
22.30 Nieuws. - 22.40 Le Lien
(film).

A 2
12.29 Le maitre de forges (f). —
12.45 Nieuws. — 13.35 Regionaal
magazine. — 13.50 Courrier des télèspectateurs. — 14.00 Damesmagazine. — 15.05 La familie Adams
(f.) - 1600 L'invité du jeudi
17 20 Fenétre sur... — 17.50 Jongerenprogramma. — 18.30 Nieuws.
— 18.50 Des chiffres et des lettres
(spel). 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten. — 19.45 Top club
(show). — 20.00 Nieuws. — 20.35
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Le plus heureux des trois (toneel).
— 22.05 Première. — 22.35
Nieuws.

FR 3
19.10 Nieuws - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal
programma. — 19.55 Tintin (f.). —
20 00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Intervention Delta (film).
— 22.10 Nieuws.

LUX
12 00 La bonne franquette. —
1700 Tekenfilms. - 17.15 Cinq a
sept service. — 18.00 Le coffrefort (spel). — 18.05 Aktualiteiten.
— 18.20 Dameskroniek. - 18.35
Le coffre-fort (spel). 19.00
Nieuws. — 1930 Le menteur
(spel). — 19.47 Entre chiens et
chats. — 19.55 Nieuws. — 20.00
Section contre-enquête (f.). —
21 00 Jamais deux sans toi (musical)

ne. — 18.34 L'ile aux enfants. —
18.57 Damesmagazine. — 19.20
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44
Les inconnus de 19 h 45 (spel). —
20 00 Nieuws. - 20.35 Nous les artistes- Jacques Brei (portret). —
21.30 Candide (toneel). - 22.45
Nieuws.

A2
12.29 Le maitre de forges (f.) —
12.45 Nieuws - 13.35 Regionaal
magazine. — 13.50 Courrier des téléspectateurs — 14.00 Damesmagine. — 15.05 La familie Adams (f.)
- 16 00 Quatre Saisons. - 17.00
Super 8 — 17.20 Fenétre sur. —
17.50 Jeugdprogramma — 18.30
Nieuws — 18.50 Des chiffres et
des lettres (spel). - 19.00 Quotidiennement vótre. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 20.00
Nieuws. — 20 35 L'or du transvaal
(f.) - 21.35 Apostrophes - 22.45
Nieuws. — 22.57 Key Largo.

FR 3

Vrijdag
12 OKTOBER
BRT1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Projekt Z (f.). - 18.15 Klein, klein
kleutertje. — 18.30 Open school.
— 19.00 Fllopat en Patafil (korte
film). — 19.05 Protestants-Godsdienstige uitzending. — 19.45
Nieuws. — 20.15 Boomerang (politiefilm). — 21.50 De Vlaamse sociale week. — 22.20 Nieuws.

BRT 2
20.15 Export experts (show). —
20.55 De Belgische republiek (f).
— 21.50 Dag aan dag.

NED. 1
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa.
- 19.05 Popeyc. — 19.10 Laurend
and Hardy. — 19.30 Hoe bestaat
het (satire). - 20.10 Cassata ( f ) .
- 20.40 Rhodesié (dok.). - 21.55
De Grens (TV-spel). 22.25
Randy Newman (show).

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Pommetje
Horlepiep (f). — 19.25 Lassie (f.).
- 2 0 0 0 Nieuws. - 20.27 James
Herriot ( f ) . - 21.20 Showroom. 22.20 Hier en nu. - 23.00 D e disko
( d o k ) . - 23.15 Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. — 17.50 La
bataille des planètes (f). — 18.15
Zigzag. — 18.30 Seniorama. —
19.00 Kultureel magazine — 19.15
Antenne-Soir. — 19.30 Nieuws. —
1955 A Suivre. — 21.25 Le Journal
d u n e femme de chambre (film). —
22.55 Nieuws.

RTB 2
19.55 Vendredi-Sports 21 10
Anna Karenina ( f ) . 22.00
Nieuws. — 22.15 Interwallonie

ARD 1
16.15 Nieuws. - 16.20 Portret van
Yehudi Menuhin — 1705 Szene
79 (show). - 18.30 Tip um halb 7.
— 18.40 Dr. Med. Jonathan Ferrier
— 19.15 Regionaal magazine —
20.00 Nieuws. - 20.15 Auch ein
Sheriff braucht mal Hilfe (western).
— 21.45 Die grosse Lohnmacht
(dok). 22.30 Tagesthemen.
2 3 0 0 Der Springteufel a V - s p e l ) .
— 23.55 Nieuws.

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal
programma. —19.55 Tintin (f.). —
20.00 Les jeux de 20 heures (spel)
- 20.30 Le nouveau vendredi (reportage). — 21.30 Une ville la nuit
(TV-film). - 22.10 Nieuws

LUX.
12.00 La bonne franquette —
17.00 Tekenfilms. - 17.15 Cinq a
sept week-end. — 17.50 Culinair
magazine. — 18.05 Le coffre-fort
(spel). — 18.10 Les sentiers de l'aventure. — 18.35 Le coffre-fort
(spel) - 19.00 Nieuws - 19.30
Le menteur (spel). — 19.45 Entre
chiens et chats. — 19.55 Nieuws.
- 20.00 Mannix (f). - 21 00 Escadrille panthère (oorlogsfilm).

Zaterdag
13 OKTOBER
BRT 1
14.00 Dag aan dag. - 14.30 Wielrennen; Ronde van Lombardije —•
16.00 Open school. - 18.00 Achille
(f.). — 18.05 Kisj en de twee boekentassen (jeugdfilm) — 19.20 Het
mannetje uit de horloge (f.) —
19.45 Nieuws. — 20.10 Duet ( f ) . —
20.35 Henk in Hasselt. - 21 25
Broertje lief (w.e.-film) 22.55
Nieuws.

NED. 1
10.45 Teleac. — 12.00 Fnes voor
niet-Friestaligen. — 13.00 Nieuws.
- 15 30 Nieuws. - 15 32 De neushoorns van Assam (dok.). — 16.20
Erik, of het klein insektenboek (f.).
- 1645 Ren je rot. — 17.25 Tros
sport extra. — 18.00 Nieuws. —
18.30 Sesamstraat. — 18.45 Paspoort - 18.55 Nieuws. - 18.59
Telebingo - Spelen en laten spelen.
- 19.40 Sterrenslag 1979. - 21.37
Nieuws. — 21.55 De invaller (Festival van Montreux). — 22.30 Frida
Boccara en de Maastreechter

Staar. — 23.00 Avro's sportpanorama. — 2320 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. 18.59 Scooby
Doo ( f ) - 1925 Ontvoering ( f )
- 20.00 Nieuws - 20 27 Cassata
( f ) - 2052 Dorus in Volendam
(tv-film)
— 21.40 Achter het
nieuws — 22 15 Frank Ross is vrij
(f). — 23.05 Simon Carmiggelt —
2315 Voetbal '80. - 23.40 Studio
sport. — 00.00 Nieuws

RTB 1
15 25 LI Marticot (Waals toneel). —
17 00 Interwallonie. - 17.30 Generation '80. - 18.30 Folllies (revue).
19.10 Antenne-soir. — 19.30
Nieuws. — 19 55 Animaux du soleil
(dok). - 20.20 Juhe Pot de Colle
(film) - 21.45 Peggy W e s t o n at
the Brussels Jazz Club. — 22.30
Nieuws.

ARD

~

14.10 Nieuws. — 14.15 Sesamstrasse. — 1445 Der VogelhandIer. 16.15 ARD-Ratgeber.
17.00 Bijbelse verhalen. 17.30
Regionaal magazine. — 18.00
Nieuws. — 1805 Die Sportschau
19.00 Regionaal magazine —
19 22 Hotel zur schonen Marianne
(f.) - 20.00 Nieuws. - 20.15 Einer
wird gewinnen (kwis). — 22.00 Die
letzte Flut (film). — 00.00 Nieuws.

ZDF
14.45 Nieuws. — 14.47 Enid Blyton
( f ) - 15.10 Welcome back. Kotter
(f.). — 15.35 Magazine voor knutselaars. — 16.10 Die Biene Maja
(f.) - 16.35 Mork vom Ork (f.). 17.04 Der grosse Preis. — 1705
Nieuws. — 17.10 Landerspiegel —
18.00 Das Haus am Eaton Place (f.)
- 1900 Nieuws. - 19 30 Roekpop — 20.15 Don Camillos Rückkehr (film). - 22.00 Nieuws. 22.05 Das aktuelle Sport-Studio. 23.20 Der Kommissar (f). - 00.20
Nieuws

A 2
12.30 Samedi et demi. 13.35
Monsieur Cinéma (filmkwis). —
14.20 Les jeux du stade (sport). —
17.10 Les moins d'20 et les autres
— 17 55 Wedstrijd voor amateurkineasten. — 18.50 Des chiffres et
des lettres (spel). — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Collaroshow. - 20.00 Nieuws. - 20.35
Les cinq dernières minutes (f.) —
22 05 Collaroshow. - 23 05 Fenétre sur.. — 23.35 Nieuws.

FR 3

~

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten — 19.40 Regionaal
programma. — 19.55 Tintin (f). —
20.00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20.30 Les crocodiles de banlieue (jeugdfilm). — 21.55 Nieuws.

18.30 Blickpunkt Studium. - 19.00
Markt - Wirtschaft - Sozial. - 19.15
Sport im Westen. — 19.55 Journal
3. - 20.00 Nieuws. - 20 15 Eglantine (film). — 21.35 Klaviermuziek
(van Beethoven en Debussy)

~

1210 Cher oncle Bill (f.). - 12.40
Nieuws. — 12.45 Leo contre tous.
- 1632 Super juke-box. - 18.00
Le monde merveilleux de Walt Disney 19.00 Nieuws. 1930
Aventures des hommes (dok.). —
20.00 Max et les ferrailleurs (politiefilm). — 21.45 Ciné-sélections. —
22.20 Docteur Jekyll et Mr. Hyde
(thriller).

Zondag
14 OKTOBER
BRT
9.00 V o o r boer en tuinder. — 9.30
Doe mee. — 10.00 W a t doet o o m
pater daar eigenlijk? (dok.) —
11.00 Konfrontatie (debat).
12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 1430 Open school. —
15.00 Sesamstraat — 15.25 De
witte boot. — 17.00 D e «Flyer»
(dok. over zeiljacht)
— 17.35
Sportuitslagen. - 18.30 Achille (f).
— 18.35 Tussen Pool en Evenaar
(kwis). — 19.45 Nieuws. - 20.00
Sportweekend. — 20.30 Een familiekroniek ( 0 . - 2 1 20 De Urbanus
van Anus-show. — 21.45 Marnix
Gijsen achterna (portret). — 22.45
Nieuws.

19.00 Nieuws. - 19.05 De zeeèn
van de mens. (dok.) — 20.00 M u ziek uit duizenden (Marco Bakker)
- 20.40 Simonskoop - 21.05 De
bedreigde schoonheid van het wad
(dok.) — 21 45 O moeder, wat is
het heet (f). - 22.15 Goya, het begin van de moderne schilderkunst
(dok). - 23.00 Nieuws.

RTB 1

11 00
Echaristievic
Schaarbeek - 12.0(
(debat). - l500Ni€
Visa pour Ie monc
16.55 Découvertes
- 17.20 Sportuitsla
Ma sorciere bien-s
17.50 L'hoi-nrne qui \
hards — 1840 Tintii
Sportweekend. —
19.55 Voulez-vo
21.25 B e t h u n e . - 2 2
23.00 Sport dernièrt

10.15 Info-Show. king van de vredes]
Der internationale I
(paneelge&Dfek). —
- 13.45 Reisemaga;
ben David Cdok.). —
sport. — 1600 Dei
schen Oberi+iein i
( d o k ) . - 17(ffl Der
Bergen (fiirn)." — 1
nach Geld (dok.). —
- 18.35 Die Sports(
Wir uber uns — 19.2
- 20.00 he\i*is.
furter B u c m e s s e O
21 05 Tren-ung (TVNieuws. - 22.55 ^
(portret) - 23.40 ^

ZDF

14.35 Nieuws. —
schón. — 14.45 I
Fraulein (muzikaal
16.20 Sportakrobat
Nieuws. - 17.02 Di€
tage. - ISOOTagek
Rauchende Ctolts
Nieuws - 1910 Bo
tiven 1930 Goe
Heute Cdokumentairc
ward und Mrè. Sim
- 21 15 Nieuuffl. —
kalte Engel ffilitn). —
terrichtsstund» (absi
- 23 30 Nieuws.

D 3

NED. 2
15.30 Nieuws. — 15.35 Lawaaipapegaai — 15.45 Alleen op de wereld m - 16.10 Marco de hond (f).
- 17.05 Studio Sport 1 - 17.40
Johan D e Meester (portret). —
18.30 Sesamstraat. - 1845 Cine-

TF 1
13.00 Nieuws. - 13.30 Le monde
de l'accordéon — 13.48 Au plaisir
du samedi. — 18.10 Trente million
d'amis (dok.). — 18.40 Magazine
auto moto I. — 19 10 Six minutes
pour vous défendre — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.46
Les inconnus de 19 u 45 (spel). —
20.00 Nieuws - 20.30 Spécial va-

visie. — 1920 Studi
20.15 Sprekershoek
manistisch verboni
Nieuws — 20.40 M
flying circus (humor
Russen, (dok.) - 22
cadabra - 23.15 N

ARD

NED. 1

D. 3

LUX.

cances Bruges (show) — 21 35
Los Angeles années 30 (f.). —
22 27 Télé-foot I - 2330 Nieuws.

— Verwende
kinderen,
sociaal-realistische film waarin de
b e t r e k k i n g e n t u s s e n het i n d i v i d u en d e g r o e p in d e h u i d i g e
m a a t s c h a p p i j o n d e r het vergrootglas worden genomen.
M a a n d a g 15 o k t o b e r o p A R D

om 23 u.

16.00 Ihre Heimat - L
— 1700 Sehen sti
17 30 Ratqeber-Tip
Pony-Diebe (f). Miller en zijn band. im Westen — 19.55
20 00 Nieuws - 20.
meer (reportage). und Technik im Drii
Die Konsequenz (tvKunst-Geschichten.

F1

9.30 Godsdienstige
— 12 02 La séquem
teur (filmfragmentei
T F 1 - T F 1 - 130
13 20 C'est pas,sériei
14.15 Les rendez-vc
che. — 15 30 Tiercé
fantastique (f). — 16
mière (sport) — 17 5
et le poulet (politie
19.25 Magazine over
— 20.00 Nieuws. — 2
chêteau (film) — 22
Brande-bourgeois.
Nieuws

ZDF

A2

16.45 Nieuws. - 1655 Schuier-Express. — 17.40 Die Drehscheibe.
- 18.20 Meisterszenen. — 18.40
Manner ohne Nerven (komische
film). 1900 Nieuws. 19.30
Auslandsjournal. — 20.15 Der Alte
( f ) . - 21.15 Steckbrief. - 22.00
Heute-Journal. — 22.20 Aspekte
(reportage) — 23.30 Raubvogel
(film). - 00.50 Nieuws.

1245 Nieuws - 13
lees (f) - 1415 D>
des lettres pour le
15.05 Des animaux et
— 15 55 Passe^pass(
ours pas comnrre les
17.40 Dessine-ïnoi u
18.40 Sport - 19.
(show). - 2000 Nie
Le retour du Saint (f!
ris-Berlin (dok). - 2 i
fois un musicien (F
23.10 Nieuws ;

ARD 3
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws.
- 20.15 Zeitzeugen. — 21 00 Momente. — 21.15 V o m Kaiser zur
Kommune (reportage) — 22.00
Harte Zeiten (f.). — 22 50 Gott und
die Welt. — 23.35 Nieuws.

F3

16.35 Prélude è l'apr
hoven). — 17 30 Fee
Sebastien Brant. —
sourire — 1945Spéi
- 20.00 La grande p
(Stan Getz) - 20.:
(dok). - 2120 Niei

TF 1
13.00 Nieuws - 13.50 L'énergie
c'est nous. — 14.35 La source de
vie — 18 00 Konsumentenmagazi-

11 OKTOBER

1979

Tl/-PROGR/1fY1MK9
fe 1920 Studio Sport 2
Sprekershoek - 2 0 3 0 Huisch verbond
—
2035
s — 2040 Monty P y t h o n s
:ircus (humor) — 21 15 De
n (dokJ - 2215 Verhagen•a — 2315 Nieuws

1
Echanstievienng
vanuit
rbeek — 1200 Faire Ie point
) - iaOO Nieuws - 1505
30ur Ie monde (kwis) —
Decouvertes francophones
20 Sportuitslagen — 1725
Drciere bien-aimee (O —
-'homme qui valait trois mil- 1840 Tintin (O - 19 00
weekend — 1930 Nieuws
55 Voulez-vous j o u e r ' —
Jethune — 22 55 Nieuws —
Sport derniere

Encyclopedie audiovisuelle du cinema (Sacha Guitry) - 22 00 Hollywood-USA (William Holden)
22 30 I Maghan (film)

gewest — 19 50 Politieke partijen
- 20 00 De pendelaar (tv-spel) —
21 15 Panoramiek - 22 25 Studio
Sport - 2250 Nederlandse muziek — 2255 Humanistisch verbond - 23 30 Nieuws

LUX.

NEP. 2

1315 Hei Elei kuck elei (uitzending
in het Luxemburgs) — 1630 Tekenfilms — 17 OOLa grande aventure — 17 30 Llle des dauphins
bleus (avonturenfilm)
— 1900
Nieuws — 19 30 Portrait d'artiste
— 2 0 0 0 L homme invisible (f) —
21 00 Q u e la fête commence (film)

1855 Nieuws - 1859 Kinderen
werken ook ( d o k ) — 19 25 Kenmerk - 2000 Nieuws - 2027
Socutera — 2032 Veronica Totaal - 22 30 Taxi ( f ) - 2255 V e
ronicas agenda — 2305 Nieuws

RTB 1
1505 Schooltelevisie
— 1530
Electronix — 1700 Feu vert —
18 30 La pensee et les hommes —
19 00 Kultureel magazine - 1915
Antenne soir — 19 30 Nieuws —
20 00 L assassinat de Garcia Lorca
(tv-film) - 22 05 II etait une fois
Bruxelles (dok) - 2255 Nieuws

Maandag
15 OKTOBER
BRT 1

Info Show - 11 00 Uitreian de vredesprijs — 12 30
iternationale Fruhschoppen
'IgespreW — 1315 Nieuws
t5 Reisemagazin — 15 00 Ik
Jvid (dok) - 1530 Paarde— 1600 Der Garten zwiOberrhem und Vogesen
— 1700 Der Mann in den
1 (film) — 1745 Tauchen
;eld(dak) - 1830 Nieuws
i5 Die Sportschau - 19 15
er uns — 19 20 Weltspiegel
30 N ejws. - 2 0 1 5 FrankBuchmesse (reportage) —
Vennung (TV-spel) - 22 50
3 - 2 2 5 5 Manfred Krug
t) - 2340 Nieuws

1855 Nieuws — 18 59 Barbapapa
— 19 05 Nieuwtjes uit Uhlenbusch
( f ) - 19 3 5 P i n o k k i o ( f ) - 2 0 0 0
Koning klant — 2 0 4 0 De keizerarend ( d o k ) — 21 37 Nieuws —
21 55 De onvoorstelbare wereld
van Roald Dahl (tv-spel) - 2 2 2 5
Achter het nieuws
— 2300
Nieuws

1855 Nieuws — 1859 Doctor
Snuggles — 19 05 A v r o s toppop
— 2000 Nieuws — 2 0 2 7 Mana
Speermalie ( f ) — 21 25 Televizier
Magazine — 2 2 0 5 Music Gallery
- 2300 Avro-akademie - 2 3 2 0
Nieuws

RTB 1
14 00 Schooltelevisie — 1750 La
bataille des planetes ( f ) — 1815
Zigzag 1830 Arts-hebdo —
18 45 Lundi-sports — 1915 Antenne-soir - 1930 Nieuws - 2 0 0 0
Un justicier dans la ville (film) —
21 40 Debat (Pnve-milities en zelfverdedigingsgroepen)
— 2315
Nieuws

RTB 2
ire Heimat - Unsere Heimat
30 Sehen statt Horen —
Ratgeber-Tips
—
1800
)iebe (f) - 1830 Frankie
in zijn band — 19 45 Sport
3ten — 19 55 Journal 3 —
Jieuws - 20 15 Das Mittelreportage) — 21 00 Natur
ichnik im Dritten — 21 45
nsequenz (tv-spel) — 23 20
Seschichten

lodsdienstge uitzendingen
)2 La sequence du spectailmfragmenten)
— 12 30
T F 1 - 1300 Nieuws
'est pas seneux (humor) —
es rendez-vous du diman1530 Tiercé - 1535 Lile
que (f) - 16 28 Sport presport) — 17 50 La perruche
joulet (politiekomedie) —
lagazine over dieren ( d o k )
3 Nieuws — 20 35 La vie de
j (film) — 22 00 Concertos
-bourgeois
23 38

14 00 Overname RTB-1 1955
Hommes de Wallonië — 2 2 0 0
Nieuws — 2 2 1 5 Lundi-Sports

ARD
1610 Nieuws — 1615 Das war ich
(dok) - 1700Der H e r r d e r W e l t
(tekenfilm) — 1750 Nieuws —
18 00 Das Intermezzo bietet an —
1830 Die Welt ist voll Musik —
1845 Het varken ( d o k ) - 1915
Regionaal magazine — 19 45 Trick
um 4tel vor 8 — 20 00 Nieuws —
2 0 1 5 Buddenbrooks ( f ) - 21 15
Kontraste — 21 45 Spass beiseite
- Herbert kommti ( f ) - 2 2 3 0 Tagesthemen — 23 00 Verwohnte
Kinder (film) - 0 0 5 0 Nieuws

ZDF
17 00 Nieuws — 1710 Abenteuer
Wildnis ( d o k ) - 1740 Die Drehscheibe — 1820 Koniglich Bayerisches Amtsgencht ( d o k ) — 19 00
Nieuws — 19 30 Neil Diamond in
Concert — 2 0 1 5 Gesundheitsmagazin Praxis — 21 00 Heute-Journal 21 20 Direktmandat (tvspel) - 2 2 5 0 Nieuws

D. 3
lieuws — 13 20 Tetes bru— 1415 Des chiffres et
t r e s pour les jeunes —
es aniTiBux et des hommes
5 Passe-passe — 16 40 Un
IS comme les autres (f) —
)essine-moi un mouton —
5port - 1940 Top Club
- 2000 Nieuws - 20 35
ur du Saint (f) - 21 40 Pan (dok) - 22 30 II etait une
musicien (Prokofiev) —
Jieuws

relude a l'apres-midi (Beet
— 17 30 Feodor Atkine lit
en Brant — 1830 Rire et
— 19 45 Special Dom-Tom
O La grande parade du jazz
3etz) - 2030 Boedapest
- 21 20 Nieuws - 21 30

1845 De baby is twee maanden
( d o k ) — 1955 49 a la une (retro)
- 2200 Nieuws - 2215 Voetbal
(België — Portugal)

ARD

NED. 1

NED. 2
Nieuws — 1440 Danke
— 1445 Bezauberndes
n (muzikaal blijspel)
—
Sportakrobaten — 17 00
5 - 1702 Die Sport-Repor- ISOOTagebuch - 1815
snde Colts (O 1900
3 — 1910 Bonner Perspek— 1930 Goethes Weimar
Cdokumentaire) - 2 0 0 0 E d jnd Mr& Simpson (tv-film)
5 Nieuws — 21 30 Der eisngel(fililn) - 2300 Die Unsstunde (absurd dansstuk)
iO Niejws

RTB 2

1400 Schooltelevisie
1800
Achille ( f ) - 1805 Heidi ( f )
1830 Open school - 19 00 Doe
mee — 1930 Kijk uiti — 1945
Nieuws — 2 0 1 5 Micro-Macro —
2 0 5 0 De ceder ( f ) - 21 40 Wikken en wegen — 22 20 Nieuws —
2 3 0 5 Open school

1900 Hinter den Schlagzeilen —
19 45 Journal 3 — 20 00 Nieuws
— 2 0 1 5 Florenz und die Renaissance ( d o k ) — 21 OOMomente —
21 55 Der Seewolf (film) - 22 35
Nieuws

TF 1
1215 Reponse a tout (spel) —
1233 Midi premiere
1300
Nieuws — 1335 Regionale pro
gramma s — 13 50 D hier et d au
jourdhui — 1758 Konsumentenmagazine — 1829 Un rue Sesame — 1857 Ongewone verhalen
- 1912 Damesmagazine — 19 20
Gewestelijk nieuws — 1944 Les
inconnus de 19 h 45 (spel) —
2 0 0 0 Nieuws - 2035 Le secret
du Grand Canyon (western) —
22 08 Aktualiteitenmagazine
—
2305 Nieuws

11 OKTOBER

derlandse
Nieuws

A 2
12 29 Le maitre des forges ( f ) —
1245 Nieuws - 1335 Regionaal
magazine — 13 50 Courrier des telespectateurs — 1400 Damesmagazine — 15 05 Partage en Australië (tv-film) — 16 40 Libre parcours
17 20 Fenêtre sur
1750
Jeugdprogramma
—
18 30
Nieuws — 1850 Des chiffres et
des lettres (spel) — 1900 Quotidiennement vótre — 1920 Gewestelijke aktualiteiten — 1945
Top Club (show) - 2000 Nieus
— 2035 Aktualiteitenmagazine —
21 40 La Chine ( d o k ) - 22 35 Salie des fétes (vanete) — 2 3 2 5
Nieuws

FR. 3
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 40 Regionaal
programma — 19 55 Tintin ( f ) —
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
- 2 0 3 0 La dentelhere (film)
2 2 1 0 Nieuws

LUX.
1200 La bonne franquette —
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 30
C o u p double — 1800 Filatelie —
1810 Aktualiteiten - 1820 Dameskroniek — 18 35 Le coffre-fort
(speD — 1900 Nieuws - 1929
Le coffre-fort (spel) — 19 45 Entre
chiens et chats — 1955 Nieuws
- 2 0 0 0 Kojak ( f ) - 2100 Ma
Geisha (film) — 22 55 Horoskoop

muzuk

—

22 50

NED 2
18 55 Nieuws - 18 59 Sinbad de
zeeman ( f ) — 1925 Duel in de
diepte ( f ) 2000 Nieuws
2 0 2 7 Het ongeluk ( f ) 2120
Brandpunt — 2155 Alle zegen
komt van boven ( f ) — 2220 Dag
meneer pastoor ( d o k ) — 2 2 5 5
Nieuws

RTB 1

~

14 00 Schooltelevisie - 1750 La
bataille des planetes ( f ) — 1815
Zigzag — 1830 Ekonomische en
sociale tnbune — 1900 Kultureel
magazine — 1915 Antenne-soir
19 30 Nieuws 1955 Pour
tout lor du Transvaal ( f ) - 2 0 5 0
De
gemeenschappelijke
landbouwpolitiek — 21 50 Creations
super 8 - 22 30 Nieuws

RTB 2
18 45 Tuinrubnek — 19 15 Formule 2 - 22 00 Nieuws - 2215 Le
monde du cinema — 22 35 Artshebdo

ARD
1610 Nieuws - 1615 Die Not der
Sieger und das Elend der «Befreiten» ( d o k ) - 1700 Die Indianer
( d o k ) - 1750 Nieuws - 1800
Unternehmen
Rentnerkommune
- 1830 Tip um halb 7 - 1840
Kommissariat 9 ( f ) — 1 9 1 5 Regionaal magazine — 19 45 Zwischen
Ostsee und Thuringer Wald ( d o k )
— 2000 Nieuwa — 2015 Nonstop
Nonsens - 21 00 Report - 21 45
Kaz & C o ( f ) - 22 30 Tagesthemen - 23 00 Emil auf der Post
(Verhaal) - 2345 Nieuws

BRT 1

ZDF

1400 Schooltelevisie
1800
Achille ( f ) — 1805 Sesamstraat
1830 Open School - 19 00
Muzieksien Special
—
1945
Nieuws — 2010 Belgische RockLive in koncert — 2 0 5 5 Kijk mensen! _ 21 45 JIJ of wij (kwis) —
2 2 1 0 Gastprogramma (Het Willemsfonds) — 2 2 4 0 Nieuws

17 00 Nieuws 1710 Scheep
vaart (Beroepen) — 1740 Die
Drehscheibe — 18 20 Die unwahrscheinlichen Abenteuer des Lemi
G u l l i v e r ( f ) - 18 45 Oskar die Supermaus ( f ) — 1900 Nieuws —
1930 Donner
in der
Sonne
(Western) — 21 00 Heute-Journal
- 21 20 Die W e g werf kinder (Re
portage) — 2 2 0 0 Apropos Film
— 2245 O h wie so trugerisch
(fragmenten uit operas) — 23 35
Nieuws

BRT 2
2 0 1 0 Allemaal beestjes ( d o k )
2 0 4 0 Potter ( f ) - 21 05 De terugkomst van de zeeman (Filmtnbune)

NED 1
1855 Nieuws - 18 59 Ronduit T V
(Magazine voor jongeren)
—
1930 De zeewier-industrie ( d o k )
— 19 50 Zaadjes in de wind ( d o k )
— 20 20 Van u wil ik zingen (Koorzangprogramma) — 2045 EO aktief - 2 0 5 0 Tijdsein - 21 24 Ten
slotte (Meditatie) — 21 35 Nieuws
— 21 55 Beeldspraak - 22 40 Ne-

Een uitgave van de
Vlaams-nationale
Studiedienst
Verantw uitgever
Vic Anciaux Houba de Strooperlaan
142 1020 Brussel

D3
19 00 Reporter (Nieuws uit het buitenland) — 1945 Journal 3 —
2000 Nieuws — 2015 Schauplatz
- 21 00 Momente — 21 15 MicroMacro — 2200 Fragestunde (Experts beantwoorden vragen) —
22 30 L e t s swing (Jazz) - 2300
Nieuws

TF1
1215 Reponse a tout (spel) —
12 33 Midi premiere
13 00
Nieuws — 1345 Le regard des
femmes — 1800 Konsumentenmagazine — 1829 Un rue Sesame — 18 57 Ongewone gebeurtenissen — 1912 Dameskroniek —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
19 44 Les inconnus de 19 h 45
(Spel) - 2000 Nieuws - 2035
Lady Blue (TV-film) - 2205 Le

— The last wave, a p o c a l y p t i sche thriller vol magische gebeurtenissen op briljante wijze
m mekaar gestoken met de autochtone Australische samenleving op de achtergrond.

1610 Nieuws 1615 Dumbshow — 1700 Z u Klein in einer
Grossen Welt (tv-film) 1750
Nieuws - 1800 Dr Med Jonathan Ferrier ( f ) — 1830 Hit um
Halb 7 - 1840 Dr M e d Jonathan
Ferrier — 19 15 Regionaal magazine — 19 45 Hit um 4tel vor 8 —
2000 Nieuws - 2 0 1 0 Voetbal 22 00 Kultureel magazine - 22 30
Tagesthemen

ZDF
sens de Ihistoire ( d o k )
Nieuws

2300

A2
1245 Nieuws - 1335 Regionaal
magazine — 13 50 Courner des telespectateurs — 1400 Damesmagazine — 1505 Bonanza ( f ) —
15 55 Libre parcours — 17 20 Fenêtre sur — 1750 Jongerenprogramma — 18 30 Nieuws — 18 50
Des chiffres et des lettres (Spel)
— 19 00 Quotidiennement vótre
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten
— 19 45 Top club (show) - 2 0 0 0
Nieuws — 2030 Lusine Quesnay
(TV-hIm) - 2 3 3 0 Nieuws

F3
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 40 Regionaal
programma — 19 55 Tintin ( f ) —
2000 Les jeux de 20 heures (Spel)
—
2030
Comanche
Station
(Western) - 2215 Nieuws

LUX.
1200 La bonne franquette —
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 25
Cinq a sept agenda — 1730
L homme araignee — 17 55 Le coffre-fort (Spel) - 1800 Tuinieren
- 1810 Aktuahteiten - 18 20 Dameskroniek — 18 35 Le coffre-fort
(SpeO - 1900 Nieuws - 19 29
Le coffre-fort (Spel) — 1 9 4 5 Entre
chiens et chats — 19 55 Aktualiteitenmagazine — 2000 Super Jaimie ( f ) - 2100 La Gifie (film)

Woensdag
OKTOBER
BRT 1
1530 Open school - 1630 TipTop - 1815 Achille ( f ) - 1820
Hermilia een herdennnetje ( d o k )
- 1845 Projekt Ufo ( f ) - 1930
Filopat en Patafil ( f ) - 2020 Maak
het maar waar ( f ) — 20 40 Het gedroomde boek (tv spel) — 21 25
Doventeater ( d o k ) - 21 55 Het
Festival van Vlaanderen (Schubert) - 2250 Nieuws

BRT 2
2 0 1 5 In staat van beleg (thriller) —
21 05 De mooie Antonio (film) —
22 40 Voetbal (België - Portugal)

NED 1
15 30 Barbapapa ( f ) - 1535 Film
van Ome Willem - 1605 Kocka
het konijn met de geruite oren —
1613 De chiffy kids ( f ) - 1633
Captain Caveman ( f ) — 1643
Overval op de posttrein (jeugdfilm) — 18 00 Nieuws voor slechthorenden — 1830 Sesamstraat
— 18 45 Toenstische tips — 18 55
Nieuws — 1859 Van gewest tot

1700 Nieuws - 1710 Flambards
( f ) - 1740 Die Drehscheibe
1820 Fruh ubt sich 1900
Nieuws — 19 30 In besseren Kreisen ( f ) - 2 0 1 5 Bilanz - 2100
Heute Journal - 21 20 Drei Engel
fur Charlie ( f ) - 2210 Du solist
nicht toten (reportage)

D 3
1900 Tier-Report ( d o k ) - 1945
Journal 3 2000 Nieuws —
2010 Mittwochs in - 21 45 Dreizack (politieke satire) — 2205
Emma Mae — 2340 Nieuws

TF 1
1215 Reponse a tout - 12 33 Midi
premiere — 1300 Nieuws —
13 37 Les visiteurs du mercredi —
1829 Un rue Sesame 1857
Ongewone verhalen — 1912 Damesmagazine — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 44 Les inconnus de 19 h 45 (spel) 20 03
Nieuws
— 20 35 L inspecteur
mene I enquête (spel) — 22 08
Une memoire bien rangee ( f ) —
2300 Nieuws

A 2
1245 Nieuws - 13 35 Regionaal
magazine — 13 50 Courrier des te
lespectateurs — 1400 Damesmagazine — 1505 Lemagicien ( f ) —
1610
Jongerenprogramma
—
1810 English spoken - 18 50 Des
chiffres et des lettres (spel) —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Top Club (show) - 2000
Nieuws — 2035 Vaneteprogramma — 2140 Sportmagazine —
22 35 La derniere chasse de M Fncous ( d o k ) - 23 20 Nieuws

FR 3
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 40 Regionaal
programma — 1955 Tintin ( f ) —
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Le cadran solaire (film) —
2200 Nieuws

LUX.
1200 La bonne franquette —
1500 Citron-grenadine — 1700
Wedstrijd voor amateur-kineasten
— 1800 Le coffre-fort (spel)
1805 Nieuws uit de regio s —
18 20 Dameskroniek — 1835 Le
coffre-fort (spel) — 1945 Entre
chiens et chats (dok) — 1955
Nieuws 2000 Hit-parade —
21 00 L homme qui tua Liberty Valance (western)

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN
INLICHTINGEN

PBECISIA TV BBUGGE
TEL 0 5 0 3 1 1 0 7 1
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Autobiografie Bertrand Russell 2

galerij
• De Groep Pentagoon 79
stelt tentoon in Kultureel Centrum Brussel In de voormaliga
St-Niklaaskerk
van NederOverheembeek. Dagelijks toegankelijk, behalve maandag.
Stellen tentoon Anny De Blander. Raoul Dexpert, J.F. Diord,
Serge Gangolf en Olav van
Delft Bus 53 en 47.

• Van zaterdag 13 oktober tot
15 november stelt kunstschilder Michel Verghofe tentoon in
het gasthof Britannia, St-Baafspleln 28 te Gent Inleiding door
René De Vos op 13 oktober om
20 u.

• Galerij 't Leerhuys richt in
samenwerking met Gallery Verwilgen een tentoonstelling in
van Himalayakunst. Dagelijks
van 14 tot 18 u., zaterdag en
zondag van 10 u. 30 tot 12 u. 30.
Woensdag- en zondagnamiddag gesloten. Brugge, Groeninge 35.

• Tot 12 november loopt in het
Museum Van Bommel-Van Dam
en het Kultureel Centrum te
Venfo de tentoonstelling -De
generatie van 1900 in Nederland en België». Onder de Nederlandse vermelden we Carel
Willink, onder de Belgische Magritte, Delvaux, War van Overstraeten. H.V. Wolvens, Jack Le
Mair, Albert Van Dyck e.a.

• Jean Gracco stelt tentoon in
de kunstkelder <de gouden
pluim». Vrijdagmarkt 12 te Gent
tot en met zaterdag 20 oktober.
Dagelijks van 9 tot 12 en van 15
tot 18 u. Zaterdagnamiddag een
uur langer.

Het initiatief daartoe gaat uit
van de Stichting Zuidnedertandse Ontmoetingen, die in
1980 een vervolgtentoonstelling zal organizeren over de generatiegenoten van 1920 in Nederland.

Het tweede deel van Bertrand
Russells autobiografie bestrijkt de
periode tussen 1919 en 1945. In
tegenstelling met de vorige periode kwam de auteur niet opnieuw
wegens pacifistische agitatie in
H M Prison terecht, doch matigde
hij zijn opvattingen, «vermits het
deze keer om een gans andere en
veel gevaarlijker vijand ging dan in
de eerste wereldoorlog». Hoewel
Russell betrekkelijk weinig aan het
fenomeen Hitler en het Derde Rijk
wijdt, toch verantwoorde hij uitvoeng zijn verandering. Hij blijft
een pacifist door dik en dun doch
aanvaardt het biezonder karakter
van deze «ideologische oorlog»
die een zware bedreiging is voor
de vrijheid, ook voor Russell het
hoogste goed. Bovendien brachten de auteur en zijn tweede
vrouw praktisch de hele oorlogstijd in Amerika door waar Russell
aan verscheidene universiteiten
doceerde o.m. in Chicago (dat hij
een akelige stad noemt) en Los
Angeles (dat hij als een aards paradijs ervaart).
Daaraan vooraf gingen reizen
naar China en naar de Sovjetunie,

Nieuwe Salamanders
Tot de reeks Salamander van de
Uitgeverij Quendo behoort het
boeiend detectiveverhaal «Meeuwen» van J. Bernlef. De 50-jarige
kantoorbediende Arend Wijtman
trekt naar een eiland om met
zichzelf in het reine te komen. Hij
heeft keelkanker en zal derhalve
alleen nog schriftelijk met de men-

sen in kontakt komen. Kort na zijn
aankomst wordt een elfjarig meisje vermist De tegen zijn pensioen
lopende rechercheur Leo Wigman
komt de zaak onderzoeken. Wanneer Wijtman zelfmoord pleegt,
legt de speurder verband tussen
de zelfmoord en de verdwijning.
Het boeiende bestaat erin dat de
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STRUCTUUR MAZOTH acryl/doek 100 x 140 1979

Tot 7 november loopt in Vecu, Moriaanstraat, een merkwaardige tentoonstelling met werk van Gaston V.J. De Mey.
Om deze «strukturen» te verduidelijken drukken we graag het
haikoe-gedicht af dat Jaak Frontier voor Gaston De Mey
schreef: 'Teken bij teken, / tekst die zich niet lezen laat /
Doch spreekt bij het zien-.
De tentoonstelling is alle werkdagen open vanaf 17 u, zaterdag vanaf 20 u. Zondag gesloten.
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lezer wel weet hoe de vork aan de
steel zit en gewapend met die kennis het verloop van het onderzoek
kan volgen.
«Hef verboden bacchanaal» van
Simon Vestdijk is een roman van
het misverstand en tevens een satire op kleinburgerlijke zeden en
gewoonten. Telkens wanneer men
— op grond van de logika — een
bepaalde wending verwacht, gebeurt precies het tegenovergestelde!
«Meisjes met een smalle beurs»
speelt zich af in het Londen van
vlak na de oorlog. Een groep meisjes probeert het hoofd boven water te houden om zoveel mogelijk
van het leven te genieten als hun
beperkte middelen dit toelaten. Ze
bespreken ook hun huwelijkskansen. Deze vredige kleine wereld
wordt echter wreed verstoord,
één van de meisjes wordt zelfs gedood. Dit is meteen het einde van
deze idyllische wereld, waaraari
de meisjes later toch met heimwee zullen terug denken. Uit het
Engels vertaald door Katja Vranken.
Bij dezelfde uitgever in de serie
«toneel» verscheen «Nachtrit» van
J. Bernlef. Het gebeuren speelt
zich net als «Deuren» af in een gesloten mannengemeenschap, hier
de Amsterdamse taxichauffeurs.
Het gevoel van samenhorigheid
wordt nog versterkt door de mobilofoon waardoor ze met elkaar
kontakt kunnen nemen. Het stuk
speelt zich grotendeels in de taxicentrale af, waar twee telefonisten
verschillend reageren op de boodschappen van de taxichauffeurs.
De twee vrouwen reageren op dit
mannengedrag en zijn daarbij besluitvaardiger dan de mannen, die
soms te vrouwelijk reageren. Een
gewelddadig incident doet een krisisatmosfeer in de centrale ontstaan. Een geheimzinnige figuur
doorbreekt de solidariteit, daar hij
iedereen ontmaskert. Dynamisch
toneel met kernachtige en vlotte
dialogen.

reizen die zijn aanvankelijke geestdrift gevoelig deden dalen, wat het
behoud van zijn progressisme niet
belette.
Dit tweede deel gaat ook uitvoerig
in op de sentimentele avonturen
van de filozoof, waarbij hij o m . beschrijft hoe een gepassioneerde
liefde in onverschilligheid kan omslaan, wat niet belet dat Russell in
alle vriendschap van een voormalige echtgenote of vnendin weet te
scheiden. Verscheidene brieven il-

lustreren deze evolutie, waaraan
de schrijver veel belang hecht,
vermits hij de invloed van een levenspartner op de eigen gesteldheid zeer groot acht Andermaal
wijzen we op het ontbreken van
elke pedanterigheid of geleerddoenerij in deze teksten, wat deze
persoonlijke belichting van een bewogen tijd mede helpt verklaren.

(Sw)
Uitgave De Bezige Bij, Amsterdam.

De Vermorzeling
De tweede wereldoorlog en alles
wat er bij betrokken werd, laat de
mensen die het meegemaakt hebben niet los, zeker niet degenen
die aan vervolging bloot stonden.
Het aantal boeken over dit onderwerp groeit van jaar tot jaar aan.
Zopas nog publiceerde Ludo Van
Eek «Het boek der kampen» waarin hij een onstellend beeld ophangt
van leven en dood in de koncentratiekampen.
Een even emotioneel boek over
dit onderwerp is «De vermorzeling» van Jo Elsendoorn, het relaas
van hetgeen hem en zijn vrouw tijdens de tweede wereldoorlog
overkwam. Het is de geschiedenis
van menselijke ontluistering, van
het kapotmaken van de persoonlijkheid, van de «vermorzeling» van
het individu.
Jo Elsendoorn heeft lang geaarzeld om zijn wedervaren op schrift
te stellen maar ten slotte heeft hij
dit toch gedaan, onverbloemd, onopgesmukt, echt een «verhaal van
een overlevende», die trouwens
duidelijk het trauma, dat door deze

belevenissen was ontstaan, van
zich af poogt te schrijven, zelfs
van hetgeen er met zijn vrouw gebeurde. De afrekening met het gevangenispersoneel neemt in dit
boek een ruime plaats in, even sober geschreven als het voorgaande en daarom juist zo pakkend in
zijn eenvoud.
De auteur kwam ook tot het schrijven van deze herinneringen «uit
een dodenhuis» door het inzicht
en het verlangen, zijn aandeel bij
te brengen «opdat het nooit meer
zou gebeuren». W e weten intussen dat de «vermorzeling» nog
steeds voortduurt vooral in Latijns-Amerika, in Afrika en het
Oosten. Dit nieuw vermorzelingsproces gaat vaak gepaard met
een onvoorstelbare wreedheid (Idi
Amin en andere Afrikaanse despoten zoals nog Bokassa). Desalniettemin is ook dit boek een welkome waarschuwing tegen vervolging en genocide, ook tegen een
alles beheersende staatsmacht.
De Vermorzeling — 444 biz. Uitgeverij Querido, Amsterdam.

Verzamelde romans
van Vestdijk

De Uitgeverij «De Bezige Bij» is
vong jaar begonnen met de uitgave van alle romans van «duivelskunstenaar» Simon Vestdijk. Per
jaar zullen er zes verschijnen. Het
hele romanoeuvre telt met minder
dan 52 romans, zodat de heruitgave pas binnen zes jaar zal voltooid
zijn
Evenals zovele andere schrijvers
genoot Vestdijk niet onmiddellijk
de gunst van de uitgevers. In 1933
schreef hij zijn 1121 bladzijden tellende roman «Kind tussen vier
vrouwen» Het manuskript werd
geweigerd en verscheen pas in
1972, één jaar na zijn dood'
Tot zijn bekendste romans behoren Meneer Vissers
Hellevaart,
Terug tot Ina Daman, Else Bóhier.

Pastorale, Bevrijding, De koperen
tuin. Het glinsterende pantser. De
kelner en de levenden. De dokter
en het lichte meisje. Puriteinen en
Piraten, Het vijfde zegel De nadagen van Pilatus De dokter en het
lichte meisje verscheen zopas, in
herdruk in het kader van het verzameld werk. Bij z'jn eerste verschijning in 1951 werd de lezing
ervan door de katolieke censuur
aan de gelovigen verboden «wegens
de
zinnenprikkelende
sfeer»..
v/estdijk schreef ook talrijke literaire essays, verzen en novellen. Hij
IS ongetwijfeld een der belangrijkste hedendaagse Nederlandse auteurs
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Mark Macken
is een troostprijs
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Boudewijn De Groot weer op toer

Verleden week werd in de Antwerpse Akademie de eerste
«Nationale Prijs Mark Macken voor Beeldhouwkunst» (met)
toegekend Deze prijs die goed is voor 100000 frank wordt
tweejaarlijks ter beschikking gesteld door de Stichting Mark
Macken, een vzw die m oktober 1977 na het overlijden van
Mark Macken opgericht werd Zij wil daarmee de herinnering
levend houden aan Mark Macken, de getalenteerde beeldhouwer die tevens direkteur was van de Koninklijke Akademie
voor Schone Kunsten en het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen Hij was beslist een verdienstelijk kunstenaar, maar in
de nagedachtenis aan hem leeft vooral zijn zowel politiek als
artistiek gedreven persoonlijkheid. In de typografisch nogal
zwakke catalogus betreffende de laureaten van de prijs, werden dan ook terecht een aantal kunst-ideologische citaten van
Macken opgenomen.

Weinig
De man die bij het einde der zeventigerjaren in Dylans voetsfwor
voor ons vertaalde dat er ^andere
tijden' zouden komen is terug! En
wij hebben inmiddels de eerste zeven magere jaren na de oliekrisis
bijna gehad; het lijkt er wel op dat
w e het nog maar es zullen overdoen. Boudewijn zelf poogde inmiddels in 7 5 met 'Waar ik woon
en wie ik öen»-elpee en een koncerttoer zijn zogenaamde «comeback» te maken maar overduidelijk lustte het (xibliek zijn nieuwste
liedjes niet zo goed. Na het rondreizen deinde alles wat weg en
ook Boudewijn trok de grote plas
over en vond in Amerika de inspiratie en techniek o m het nog maar
eens over te doen. Wel heeft hij intussen bewezen van produktie en
arrangement kaas gegeten te hebben, en aan hem is onder meer de
fijne singel *Dag zuster
Ursula'
van Rob de Nijs te danken.
Boudewijn is dus terug-varvweggeweest, en na een paar avonden
te Boom was hij vorig weekeinde
in première te Dilbeek. Het jonge
publiek van nu kent hem van zijn
elpees en herontdekt nu de man
die toen deze prachtliedjes als
"Testament-,
«Verdronken
vlinder' en «De eenzame
fietser'
waarmaakte. En elpees als «Picknick', «Voor de
Overlevendenblijven in het platenrek van de tieners-van-toen monumenten van
hun jeugdjaren.
Maar Boudewijn is niet leeggeschreven, en na deze toer verschijnt wellicht begin november
een gloednieuwe elpee waaruit hij
op de planken een geslaagd voor-

proefje van vijf nummers brengt.
Het wordt dus uitkijken geblazen.
Morgen vrijdag (12 okt.) is hij in
het Kultureel Centrum van Maaseik; zaterdag in het K C. te Zolder;
en volgende week vrijdag (19 okt.)
te Hasselt waarna Halle, Strombeek, Neerpelt tweemaal volgen.
Na zowat 21 optredens sluit hij af
op 9 december te Waregem. Verdere data volgen.

Bob Dylan:
«Slow train»
Voor velen blijft Dylan de man die
vanaf '62 de vader was van de
kontestatie, van het protestlied, de
man die zijn onbetwiste stempel
heeft gedrukt op de jeugd van de
jaren zestig en verwoordde wat zij
dachten. Voor anderen is hij de
man van een meesterwerk als
«Blonde on blonde-, het overbekende dubbel-album, van «Like a
rolling stone', die het met «Blood
on the tracks' nog eenmaal overdeed, en dan Budokan en een
overrompelende wereldtoer waarmaakte. De verwachtingen stonden hooggespannen voor wat
ging volgen. En zijn «Slow train(CBS 86095) heeft ze voor velen,
voor anderen dan weer helemaal
niet, ingelost Omdat deze elpee
het resultaat is van wat Dylan vandaag te vertellen heeft. Het gaat
over de levenswijze die hij heeft
ontdekt en waar hij dan ook konsekwent naar leven wil. In zijn eerste penode bracht hij kritiek op politiek en wanbeleid, en hij werd
door de behoudsgezinden uitgescholden voor moralist en betwe-

Boeken voor Komen
GENT — De Dr. J. Goossenaertskrlng,
afdeling
Gent
steunt de Vlamingen In Komen
met hun eis tot uitbouw van een
Vlaamse school aldaar. De
kring organizeert een grote
boekenlnzamellng
om
een
schoolblblloteek In Komen te
helpen uitbouwen. Kinder- of
jeugdboeken, sprookjesverzamellngen, historische verhalen.
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llederkransen e.d. zijn welkom.
Al de boeken kunnen opgestuurd of afgegeven worden
aan Machtelt Geerinck, Dlksmuidestraat 49 te 9000 Gent of
aan Mark Symoens, Oud-strijdersstraat 21,9219 Gentbrugge.
De Ingekomen boeken zullen
nagekeken en gei'nventarlzeerd
worden.

ter. In deze nieuwe periode heeft
hij het geloof — en het kristendom
in het bijzonder — ontdekt Dit
maakt hij kenbaar, en hij wordt
door de zowat voltallige atéistische Britse vakpers als konservatief en als moralist afgeschilderd.
Dylan heeft in zijn nu bijna twintigjarige loopbaan de tijd gehad om
over het leven en de zin ervan te
denken, te schrijven, te zingen. Hij
zal dus ook wel best weten wat
voor hem nog te doen valt. Godsdienst is voor hem belangrijk geworden, en de Bijbel is in zijn teksten een duidelijke leidraad; wat
vóór hem Leonard Cohen en Bruce Springsteen hebben gedaan.
De vele citaten die recht uit Knstus' mond in het Nieuwe Testament zijn opgetekend, is wat hij —
na het wat modische Zen en Judaïsme te hebben aangekleefd —
wil verkondigen, als lid van de Bijbelse groepering Vineyard Fellowship. Maar Dylan is naast teksten ook muziek, en de hulp van
de briljante producer Jerry Wexler
en ex-Traffic-lid 6 a r / y Sec/ceff plus
Dire
Strait's
topgitarist
Mark
Knopfler, die J.J. Cale en Albert
King op hun best naspeelt maakt
van deze plaat een boeiende vlekkeloze luisterplaat.

inspirerends

Aan de prijs namen 38 kunstenaars deel, elk met gemiddeld
drie werken. Geen enorm aantal dus, al zal de leeftijdsbeperking tot 40 jaar daar wel voor iets tussen zitten. De jury achtte
geen der ingezonden werken goed genoeg voor de prijs, maar
kende een eervolle vermelding met premie (50000 frank) toe
aan Johan Calmeyn uit Sint-Niklaas In de nu naar Mark Macken genoemde zaal van de Akademie (vroeger de vestibule
van het voormalige museum van Antwerpen) werden de werken van zeventien geselekteerde deelnemers getoond. Voor
ons had het best zonder gemogen
Het merendeel bestaat uit een inspiratieloos herkauwen van
de stilaan bekende stijltema's en technieken zonder veel echt
artistieke of menselijke inhoud. Twee uitzonderingen misschien Allereerst Jan Calmeyn wiens gedrongen figuren plastisch zeer sterk zijn en waar een zekere dramatiek van uitgaat.
Voor ons allerliefst eigenlijk Luc Van Ruysevelt met uiterst uitgepuurde torso's waarin de menselijke vorm vooral als estetisch «beeldend» element wodt uitgewerkt. Erg mooi van lijnenspel, gevoelig van oppervlak en feilloos afgewerkt., jammer
genoeg dat hier Brancusi en Arp nogal eens uitdrukkelijk om
het hoekje komen kijen.
Kortom, de Mark Mackenprijs heeft zijn «Nationale» pretenties
vooralsnog met waar gemaakt. Maar daar is nu eenmaal tijd
voor nodig.
De tentoonstelling van de geselekteerde werken blijft open tot
31 oktober in de gebouwen van de Koninklijke Akademie voor
Schone Kunsten, Mutsaertstraat, Antwerpen.
(NvB)

Cambridge Buskers:
hoe mooi eenvoud
kan zijn
Folk-liefhebbers zullen ongetwijfeld een kluifje hebben aan de
nieuwe van Michael Copley en
David Ingram, die met acht fluitjes
en dwarsfluiten plus een akkordeon klassiek met het vak van straatmuziek trachten te verenigen. En
deze «Eine kleine Strassen-Music»
is een geslaagde poging geworden van een hele reeks overbekende melodietjes zoals de «Radetzky Marsch-, en stukjes uit de
Notenkraker, het fijne «Ein kleine
Nachtmusik', zelfs de «9de- van
Beethoven, de Hornpipe uit «Wassermusik van G.F. Handel, uit werk
van Bach, Mozart, Rossini maar
ook «Boss cat- van Kinks-baas
Ray Davies, en bewerkingen van
traditionele deuntjes. O p Polydor
(stereo 2371-857).
Sergius

Jan Calmeyns eervolle vermelding: Wachter, Staand figuur en
Rugbyspeler.
^Êmmm.T'mmmmmmÉmmimimmiiéiméimMmtmÊmmmmmmmm^^
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De cowboys en de in
M a a n d a g o c h t e n d stond het
te lezen in «Le Soir» en «La
dernière
Heure». D i n s d a g a v o n d , in de v r i e n d s c h a p p e lijke partij tegen O l y m p i a A s cuncion — de g e w e z e n klub
van Enrique Villalba — zou
Anderlecht
een
«nieuwe»
m i d d e n v o o r uitproberen. Een
Argentijn die voor een Paraguayaanse klub (Guarani A s cuncion) speelde. D e b e d o e ling w a s duidelijk: indien de
man moest meevallen zou
men de gelegenheid aangrijpen om Villalba w e e r m e e te
g e v e n aan O l y m p i a of uit te
wisselen met Guarani. W a n t
na één maand proefwandelen
— want lopen kan hij niet —
w a s er niemand nog bereid in
de mogelijkheden van Villalba te geloven. H o e ongelooflijk het ook moge klinken: binnen de kortste tijd w a s de zogeheten meest professionele
klub van het land erin geslaagd een «kemel» van formaat te schieten.

Het grapje dateert van etnd augustus. Een supporter van R W D M
ontmoet een aanhanger van Anderlecht Zegt de eerste- «Het
schijnt dat jullie een Indiaan in de
ploeg hebben.» Antwoordt de

tweede. «Dat mag toch Jullie spelen wel met elf cowboys»
Met het grapje werd hartelijk gelachen. Maar na acht speeldagen ligt
de ploeg met de cowboys vier
punten voor op de ploeg met de
Indiaan. En dat druist in tegen alle
logika. Want Anderlecht bezit geld
en talent. En R W D M stapte al voor
een drietal jaren af van de risicodragende investeringen. Wat is er
in Anderlecht eigenlijk allemaal gebeurd in de voorbije maanden?
Eind vorig seizoen zegde Anderlecht het kontrakt op met trainer
Raymond Goethals. Dit laatste
ontsloeg de Brusselse klub uiteraard niet van financiële verplichtingen tegenover de afgedankte
coach. O p het ogenblik van het
ontslag was Anderlecht trouwens
al rond met zijn nieuwe trainer: Urbain Braems
Rond deze tijd ook wierf Anderlecht een nieuwe doelman aan:
Fnedl Koncilia Zeker niet de eerste de beste. De keeper van de
Oostenrijkse nationale ploeg werd
tijdens de wereldkampioenschappen in Argentinië biezonder hoog
geschat.
Toen het Anderlechtbestuur achter deze laatste aktie van Raymond Goethals ging staan besefte
het uiteraard dat het met Haan,
Dusbaba en Koncilia aan zijn maximum aantal buitenlanders toe was.
Het lag dus voor de hand dat de al
zo lang begeerde «echte» middenvoor in eigen land moest gezocht

worden. Hij werd door Urbain
Braems niet gevonden. Meer, de
man die in zijn eerste Anderlechtperiode al met ongewone vasthoudendheid blunderde op de
transfermarkt (Nicolaes en DenuD
trok met Polyt Vandenbosch naar
de terugwedstrijd tn de finale om
de Zuidamerikaanse beker in Buenos Aires. Daar «ontdekte» het
tweetal Enrique Villalba. In weinig
tijd werd de transfer geregeld.
Maar toen begon het verhaal pas.
Villalba bleek maar met op Zaventem te landen. De wildste verhalen
deden de ronde. Hij mocht het
land met uit van de president. Hij
moest nog een aantal vriendschappelijke wedstrijden spelen
met de afstanddoende klub. Hij
was kortom onmisbaar voor Ascuncion en Paraguay. Toen Villalba dan na een «diplomatieke missie» van trainer Braems en sekretaris Schelfhout toch voet op Belgische grond zette meende men in
de hoofdstad dat de nationale
voetbaltitel veroverd was. Villalba
zou debuteren in de thuismatch tegen Lierse. Vijfentwintigduizend
toeschouwers.
Maar
Villalba
speelde met. De administratieve
formaliteiten waren nog met vervuld Villalba betrad desondanks
even de grasmat en werd als een
jonge god toegejuicht Het grote
debuut was zeven dagen uitgesteld O p Berchem verscheen Villalba dan toch op de groene rechthoek. Hij viel enkel op door een

voortijdige vervanging. Het heette
dat Enrique vermoeid was van de
vliegtuigreis (hij was zijn familie
gaan ophalen), dat hij last had van
de warmte (in Paraguay schijnt de
zon nooit), dat hij zijn plaats zocht
in de ploeg (en die intussen nog altijd niet gevonden heefO, dat het
Belgisch voetbal sterk verschilde
van het Zuidamerikaanse (daar
was men nog niet vroeger achtergekomen).
Hetgeen echter direkt dukielijk
was: Villalba was traag (en daaraan kun je niet verhelpen) en niet
biezonder schotvaardig. Hij dekte
de bal wel voortreffelijk af en had
zin voor samenspel. Maar voethiallers met die gaven lopen er veel
rond in de hoogste klasse.
Toch brachten pers en supporters
ongewoon veel geduld op met Villalba. Geen Belgische jongere
mocht zich een zo lange Inspeeltijd veroorloven zonder definitief
uit het eerste elftal van zijn klub
geschreven of geroepen te worden.
Voor Villalba echter gelden andere normen. Waarom? Omdat zijn
trainer met ongewoon veel branie
bleef zeggen dat de onzichtbare
Villalba hem eigenlijk met ontgoocheld had? Omdat de roep die
hem voorafging zoveel goeds
voorspelde dat men op een wonderbare ommekeer blijft hopen?
Omdat zijn
verschijningsvorm
exotische stemmingen losweekt?

• Het Belgisch voetbal zit in zak
en as Drie ploegen uitgeschakeld
in de eerste ronde van de Europacups Anderlecht door het onbeduidende Dundee United. Beerschot door het ook niet van talent
overlopende Rijeka en Beveren
door het in feite gelijkwaardige
Servette Geneve. In de nabeschouwingen speurden de (sporOkranten ijverig naar de oorzal<en
Verwonderlijk is het nochtans allemaal niet De neergang van 's lands
voetbal zette in toen nog grote
suksessen werden behaald De Europese bekertriomfen van Anderlecht en Club Brugge wierpen destijds een sluier over de overal om
zich heen grijpende kwaliteitsveriaging
Het meestal krankzinnige aankoopbeleid, de met taktisch vernuft
omhangen spelvervlakking, het
verloederen (vooral op technisch
vlak) van de jeugdopleiding, het
heeft allemaal bijgedragen tot de
huidige situatie 's Lands grootste
sportfamilie hoeft nochtans niet te
klagen zij was er voor een tiental
jaren meestal met beter aan toe
Het debacle van vonge week zal
de klubleiders en trainers misschien tot enige bezinning aanzetten Hopelijk zien zij in dat het zo
niet langer verder kan of mèg
Krachtvoetbal biedt nooit waarborgen op lange termijn. Rijke technische bedrevenheden vormen de
basis voor goed voetbal In die zin
dient de jeugd opgeleid en de eerste ploeg begeleid te worden Individueel talent is belangrijker dan
taktische tucht
• Italië en de Verenigde Staten
zullen de ultieme stnjd leveren om
de Davisbeker 1979 Verwonderlijk IS dit niet De Amerikanen beschikken momenteel wel niet over
de beste tennisser ter wereld — dit
IS ongetwijfeld de Zweed Bjorn
Borg — maar als ploeg kan nie-
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(een zware gitzwarte hangsnor,
afzakkende kousen, een al bij al
vriendelijk ogende kop).
Maar toch moet de twijfel almaar
harder zijn beginnen vreten aan
de zekerheden van trainer(s) en
bestuur. Want Enrique geraakte
eigenlijk nooit een mannetje voorbij. In zijn beste intenties bleef hij
«hangen». Openlijk werd of wordt
er niet over gesproken. Maar het
staat vast dat Villalba voor zijn
nieuwe klub weinig of geen problemen oplost. Integendeel, zijn
komst veroorzaakte het probleem
Koncilia. Meteen wordt andermaal
bewezen hoe onzinnig de transferpolitiek van de meeste van
onze klubs wel is. Balint kopen om
Walter Meeuws op de invallersbank te zetten. Is dat geen toppunt
van onzin? Het beoordelingsvermogen van trainers en klubs is zodanig aangetast dat zij al van suksestranfers spreken wanneer buitenlanders als Gzil, De Kip, Ohlsson e.a. Edstróms gewoon «meedraaien». Kan het nog verwondering wekken dat de nationale
ploeg aan algehele verloedenng
toe IS, dat jongeren almaar vaker
terugschrikken van een voortijdige aansluiting bij een grote klub,
dat onze klubs gewoon onherkenbaar zijn geworden Of is men in
Anderlecht vergeten dat Sinibaldi
destijds een ploeg opbouwde met
internationale klasse die bestond
uit elf doodgewone jongens van
bij ons?

mand hen van ver of nabij komen
bedreigen- John McEnroe, Vitas
Gerulaitis, Jimmy Connors, Roscoe
Tanner Alle vier hebben ze een
plaats bij de beste vijf De Italianen beheersen terecht het Europese gebeuren- Barazutti en Panatta
behoren bij de wereldelite Maar ze
zullen in de eindstrijd uiteraard veel
tekort komen tegen de Amerikanen.
• De formule I-autorennen zijn
nodig aan vernieuwing toe In de
loop van het nu voorbije seizoen
— in Watkins Glen won de Canadees Gilles Villeneuve de laatste
Grote Prijs — kondigden niet minder dan dne «gevestigde waarden»
hun afscheid aan van het formule I-

Sport
kortweg
racen- James Hunt Niki Lauda en
Jacky Ickx Van die dne was Niki
Lauda ongetwijfeld de bekwaamste Maar het spreekt vanzelf dat
Ickx voor ons land jarenlang de
vlag van de automobielsport was
Ickx won acht Grote Prijzen Hij
eindigde tweemaal tweede in het
wereldkampioenschap Hij won
viermaal de 24 uren van Le Mans
Het ziet er niet naar uit dat België
eerlang een even groot kampioen
zal kunnen naar voren schuiven in
de formule l-wedstrijden De 34-jarige Ickx heeft zich anders mets te
beklagen hij vergaarde roem en
fortuin en bracht het er bovendien levend af Een met gennge
verdienste De risico's ging de verstandige Ickx steeds wijselijk uit de
weg Het pleitte voor zijn vaak onderschat vakmanschap.
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FVV blijft warenhuizen doorlichten
In het late voorjaar van 1979 nam het
Algemeen Nederlands Verbond het
Initiatief een aantal warenhuizen te
toetsen voor wat betreft het taalgebruik in hun ondernemingen.
Uiteraard ging het over het gebruik
van het Nederlands in vestigingen in
Vlaanderen en in het tweetalig gebied
Brussel, zowel voor wat betreft het
taalgebruik tegenover het personeel
als tegenover het publiek.
In januari 1978 diende Maurits Coppieters. toen nog voorzitter van de Kultuurraad van de Nederlandse kuituurgemeenschap, klacht in bij de artjeidsrechtbank tegen de GB-Inno-BM-Unic
omwille van de taaimistoestanden in
de opslagplaats Priba te Ternat.
Volgens Maurits Coppieters werd het
«dekreet van 19 juli 1973 tot regeling
van het taalgebruik voor sociale betrekkingen tussen werkgevers en
werknemers» voortdurend overtreden.
Herinneren we eraan dat bij de inauguratierede van de Nederlandse Kultuurraad, Maurits Coppieters in 1977 de
toep>assing van het septemberdekreet
eiste, aangaande de vernederlandsing
van het bedrijfsleven.
Het bleef niet bij de ene klacht van januari 1978. Steeds meer gevallen van
taaiovertredingen zagen het daglicht
en in juli 1978 diende Maurits Coppieters een nieuwe klacht in, deze keer tegen de GB-Inno te Strombeek-Bever
en Grimbergen wegens overtreding
van het dekreet. In dit verband grepen
ook alleHei kontakten met vakbonden
plaats. In april en mei van dit jaar begon
het ANV een brievencampagne, gericht aan de direkties van de warenhuizen, waarin de strikte toepassing van
de taalwetten werd geëist. De FVV
nam deze brievencampagne over. We
kregen antwoorden van Delhaize
(zéér hoffelijk) en van GB-Inno-BM.
Beide brieven waren ondertekend
door de betrokken sekretarissen-generaal. De heer Jacobs van GB-InnoBM verzekerde dat in Vlaanderen «alle
chefs het Nederiands machtig zijn, alle
mondelinge kontakten in het Nederlands veriopen, en alle wettelijk rondgeschreven akten en bescheiden in
het Nederlands zijn gesteld», en dat in
Vlaams-Brabant «alle verspreide reklamefolders in het Nederlands zijn gesteld, acht gemeenten rond Brussel

Waarde
abonnee
Over enkele dagen zal de postbode zich bij U aanbieden voor
de hernieuwing van uw abonnement op «Wij». Wij hebben de
prijs zo laag mogelijk gehouden.
Voor 600 fr. bent U geabonneerd
tot 1 januari 1981.
W i j zijn er dan ook van overtuigd
dat U uw postbode niet met lege
handen zal doorsturen.
IVIocht U afwezig zijn dan zouden
wij het erg op prijs stellen mocht
U 600 fr. overschrijven op rekeningnummer 430-0818001-88 van
Weekblad «Wij», 1000 Brussel
met de vermelding «hernieuwing
jaarabonnement».
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met een belangrijke anderstalige bevolking krijgen een tweetalige uitgave». Verder was de heer Jacobs van
mening dat «de klant koning is», zodat
de mondelinge mededelingen in de taal
van de klant moeten gebeuren. Verder
kregen we de verzekering dat ernaar
gestreefd werd een volledig tweetalig
verkoopspersoneel op te stellen en
dat inspanningen ter bevordering van
de tweetaligheid onverpoosd verder
gingen. Zo zouden «187 kaders 402
taalkursusdagen hebben gevolgd». De
heer Jacobs merkte verder op dat de
Vlamingen dikwijls hun eigen taal in de
zaken niet getw-uiken... Dat was dan op
de verbruikers bedoeld.
Het ANV slaagde erin een aantal reklamefolders te laten vernederiandsen.
Leden van de FVV-Tervuren stuurden
ons reklamefoWers van «Sarma» die
volledig tweetalig waren. Maar ook alle
folders (van GB, Galeries Anspach en
Delhaize) waren tweetalig in deze gemeente.Een dame uit Sterrebeek zond een eksemplaar van het reklameblad (Actuel), dat op 500.000 eksemplaren in de

streek wordt verspreid en dat eentalig
Frans is.
De feiten zouden de optimistische beweringen van een aantal sekretarissen-generaal kunnen tegenspreken.
Hoe dan ook: de verfransing is een
proces van elke-dag en de gewone
verbruik(st)er is een dankbaar (want
gekonditioneerd-gedachtenloos sujet
soms) objekt
We kwamen tot de vaststelling dat
kontaktnamen resultaten kunnen tot
stand brengen. We hebben getracht
ook andere vrouwenorganizaties voor
de kar te spannen. Enkele antwoordden; de grootste echter niet. Die laatste hebben vertegenwoordigsters in
het pariement die weldra waarschijnlijk
als enorm Vlaamsgezind zullen optreden.
We kwamen tot de vaststelling dat de
grootste warenhuisketen (GB-Inno,
enzj de kwaadste verfranser is.
Huguette De Bleecker
Wie nadere inlichtingen hieromtrent
wil weten, telefoneert met 09123,38.83 (van 9 tot 16 u.) of met 09125.64.87 (van 18 tot 19 uJ.

WEDER-WOORD
Dit wordt, mits enige tolerantie van
het komitee van Wij-redakteurs,
een rubriek over het wel en wee,
de kleine bekommernissen en de
grote ambities van de Volksunie.
De partij-raad, «pariement» van de
Volksunie, heeft tot taak de
werking van het partijbestuur op de
voet te volgen. Tegelijk moet de
partijraad antenne geven aan wat in
onze rangen leeft en prikkels
uitdelen waar dit leven zou tekort
schieten.
Als we rustig stellen dat onze
partij nooit doel, alleen middel kan
zijn, staat daar tegenover dat onze
partijstrukturen (en dat zijn
mensen) de enige krachtige
hefbomen van onze politieke
beweging vormen. Reden te meer
om er misschien veeleisend maar
ook begrijpend en zuinig mee om
te springen.
Nu heeft de VU-partijraad,
vertegenwoordigd door zijn vast
bureau, alleen een goede
doorstroming te verzekeren en zich
niet te stellen in de plaats van
arrondissementen, afdelingen,
frakties of besturen.

Maar niemand zal het ons kwalijk
nemen als we, enigszins
vooruitlopend op de werking van
de ombudsdienst, geen kans
onbenut willen laten om, van waar
dan ook, opmerkingen op te
vragen, ideeën los te weken,
moeilijkheden op te vangen.
Samen met de bureau-leden
Huguette De Bleeclter, Willy
Desaeyere, Staf Kiesekoms en Mon
Van Dijck willen we, («omdat
mensen belangrijk zijn'!), bijdragen
tot het herstel van de
eensgezindheid, het aanscherpen
van de slagvaardigheid, het
bevorderen van de menselijke
relaties, het aanvaarden van
vrijelijk gekozen discipline.
Reaktie in déze geest zijn ons
biezonder welkom.
Ons adres is: Vast Bureau van da
VU-partijraad, p/a Barrikadenplein
12, 1000 Brussel.
En volgende week iets over onze
provincieraadsleden, die op
1 oktober aan hun «gewone zittijd»
zijn begonnen.
G u i d o V a n In

Steun- en strijdfonds
J.G., Maasmechelen
M.R., Schoten
LV., St-Truiden
H.D.S., Brugge
J.C, Aalst
F.D.L, Antwerpen
G.D., Zaventem
A.T., Wilrijk
A.S., Neder-Overheembeek
L.V., Blankenberge
R.L.. Ekeren
T.T., Tongeren
G.C., Oostende
F.D.B., St-Kruis-Brugge
M.G., Mariakerke

CV., Tielt
M.R., Mechelen
J.C, Berchem
J.T., Oostende
E.G., Eisene
vu-Kampenhout
L,V., Wilrijk
J.G.. Lede
J.V., Antwerpen
H.S. + L.V.V., Ekeren
M.L, Muizen
V.D., Oostende
J.M„ Strombeek-Bever
T.D.B., Wlllebroek
VU-Evere
W.D., Nieuwpoort
L.L., Brugge
CD., Borgerhout
A.V., Woluwe
G.D.K., Assebroek
J.N., Leuven
W.B., Kortrijk
R.N., Dilbeek
P.D.B., Merelbeke
D.M., Kapellen
H.V.S., Gent
D , Brussel
M.B., Opglabbeek

300
2.000
1.000
1.000
1.000
500
300
300
250
200
1.000
1.000
500
500
500

500
500
500
100
200
500
5.000
4.540
2.500
1.000
1000
1 000
1.000
1 000
1000
500
500
500
500
500
300
250
250
200
1.000
5.000
1000
200

O.V.H., Merelbeke
B.S., Berchem
A.P., Hasselt
D.M.-W., Brussel
CV., Kortrijk
W.O., Hamme
F.V.D.B., Anderlecht
J.S., Berchem
VU-Boom
L.I., Massenhoven
H.R., Herk-de-Stad
F.V.D.G., Lebbeke
A.L., Gentbrugge
CD., Izegem
O.V., St.-Katherina-Lombeek
A.D.V., Mortsel
RL., Gentbrugge
M.L., Poperinge
H.V.H., Hoboken
E.F., Schaarbeek
H.V., Menen
J.N., Strombeek-Bever
MA., Maaseik
O.L., Oostende
V.T., Ekeren
K.M., Hasselt
A.R., Schoten
H.W., St.-Amandsberg
W.V.B., Asse
A.N.F.V:E., Kortenberg
CR., Dilbeek
A.C, Schaarbeek
W - f - L - K-D, Herent
L + M. - VR-T, Buken
Totaal 2de lijst:
Algemeen totaal

300
300
100
500
200
200
1.000
400
10.000
5.000
5.000
2.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
300
300
100
500
200
500
500
1.000
250
200
500
1.000
500
200
1.000
200
78.090
140.740

Stort vandaag nog op rekeningnummer 4350259601-12 van Volksunie vzw, 1000 Brussel,
met vermelding «Steun- en strijdfonds».
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ANTWERPEN
ML€nD€R
OKTOBER
12 TONGERLO-WESTERLO- St-Maartensfonds Ke/Li-voordracht «De Vlaams nationale beweging in de Kempen» met
als centraal figuur Thomas Debacker door lic Bie Verhaert
Om 20 u in de Kapellekeshoef te Tongerio
13 BOOISCHOT. VU-teerfeest in de parochiezaal om 20 u
Kempische tafel voor 150 fr per persoon
16

17

18

18

EDEGEM- «Roll-over», gesprek van man tot man — verdere werking van de V U te Edegem Ingericht door het
V N S E O m 20 u 30 in lokaal «Drie Eiken», Drie Eikenstraat
EDEGEM Debatavond over «De vrouw in de politiek»
door Nelly Maes O m 20 u 15 in zaal Drie Eiken, Dne Eikenstraat Ingericht door het F V V
BORGERHOUT Debat omtrent «Regionale herverdeling
en financienng» door prof Albert Verheistraeten van het
Centrum voor Ekonomische Studies aan de KU-Leuven
Om 20 u 30 in Restohof Ter Lo Noordersinqel
EKEREN Om 20 u gemeenteraad in de gewone zittingszaal. Kasteel Veltwijck

19

LINT «Mijn ervanngen als partijleider» door Hugo Schiltz
Om 20 u in zaal «Centrum»
20 ANTWERPEN VU-uitstap naar Brussel Inschnjven op het
sekretanaat Middag- en avondmaal 400 fr Kinderen
300 fr
20 EKEREN filmvoorstelling ten voordele van het «Steun
fonds Alfons Madereel» Om 20 u 30 in lokaal «De Boterham» Veltwijcklaan 23 Inkom 50 fr
25

HOVE • Dia-avond over de Basken en hun strijd door Walter Luyten O m 20 u in het Prinsenhof, Kapelstraat 19

27

VEERLE VU-bal in zaal Vinea met Disco Britannic Inkom
50 fr

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn Ekeren
Bi) het OCMW te Ekeren is
volgende betrekking vakant
in vast dienstverband voor
het rusthuis
1 verple(e)g(st)er
volle dagtaak of
2 verple(e)g(st)ers
halve dagtaak
Inhchtingen en voorwaarden
te bekomen op het sekretan a a t van het OCMW, Veltwijcklaan 130
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten a a n de
heer voorzitter van het
OCMW vóór 31-10-1979 (Adv)

VU-nieuws uit
Antwerpen-stad
Dienstbetoon.
Door volksvertegenwoordiger A De
Beul telkens op maandag van 16 tot
19 u Door onze OCMW-leden De
Laet op afspraak tel 386692 De Boel,
op afspraak tel 339790 Door onze
gemeenteraadsleden op afspraak met
henzelf of langs het sekretanaat tel
3684 65
Lidmaatschap 1980
Stort nu reeds uw lidmaatschap 1980
Hoofdlid 150 fr en bijlid 75 fr op onze
bankrekening 404-3036801-74 van
VU-Antw Stad Dank bij voorbaat U
bespaart hierdoor veel werk aan onze
bestuursleden
Antwerpen iaat Brussei nietios
Uitstap op zaterdag 25 okt naar Brussel Te gast bij VU-Brussel Oude hoekjes en kantjes Ganse dag Middag- en
avondmaal inbegrepen 400 fr Kinderen 300 fr Inschrijven op sekretanaat

UNIVERSITEIT ANT\^ERPEN
UNIVERSITAIRE
INSTELLING ANTWERPEN
Vakature Akademisch Personeel (m/v)
Departement Wiskunde.

VAKANTE LEEROPDRACHT
LOGICA (30 u)
Algemene voorwaarden:
diploma van doctor, apotheker ingenieur of geaggregeerde
van het hoger onderwijs
Kandidatuurstelling:
om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht gebruik
te maken van de daartoe bestemde formulieren en deze
aangetekend over te maken aan de Universitaire Instelling
Antwerpen, Direktie Personeel Universiteitsplein 1,2610 Wilnjk
voor 30 november 1979
Bedoelde formulieren dient men aan te vragen bij deze
Direktie (tel. 031/28.25.28, post 138).
Nadere inlichtingen bij Prof. J. HAEZENDONCK,
Departementsvoorzitter (tel. 031/28.25.28, post 170).

Moeten bewoners opdraaien
voor onverantwoorde planning
Dat er op de jongste gemeenteraadszitting te Aartselaar veel (wijk)-bewoners zouden aanwezig zijn, kon iedereen voorspellen Dat de verschillende partijen bereid zouden worden gevonden konkreet iets voor de wijk
<de Koekoek-Lindenbos» te doen,
lag ook nog in de lijn van de verwachtingen Maar dat de rekening voor
deze «onverantwoorde» planning uiteindelijk aan de Aartselaarse bevolking zou geprezenteerd worden, dat
kon pas verwondering wekken. Wanneer WIJ, zoals raadslid Belis (VU) m
zijn tussenkomst stelde, ervan uitgaan «dat een hoogspanningslijn boven een woonwijk toch indruist tegen
het gezond verstand», kan men zich
terecht afvragen, wat de heren plannenmakers in 1977 dan wel mag hebben bezield De centen alleszins,
maar enig menselijk gevoel moet wel
ver te zoeken zijn geweest
Om de tainjke aanwezigen met nodeloos lang te laten wachten stelde VUfraktieleider Thys voor de andere interpellaties van zijn fraktie naar een volgende zitting te verschuiven C Paulus
(PVV) kreeg dan als eerste het woord

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Antwerpen
Plaatsen van loodgieter
De bediening van loodgieter
wordt open verklaard Zij
staat open voor mannelijke
en vrouwelijke kandidaten
Bruto-aanvangswedde
27 250 fr of 28149 fr naargelang de kandidaten gerechtigd zijn op standplaatsvergoeding of op haardtoelage
Een vergelijkend eksamen
zal afgenomen worden waarn a een werfreserve zal worden aangelegd met een geldigheidsduur v a n 3 jaar die
zal a a n v a n g nemen bij de benoeming van de eerst m aanmerking komende kandidaat
De kandidaten moeten een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor
o p e n b a a r bestuur, en een militieattest inleveren
Diplomavereisten
getuigschrift van lager secundair
technisch onderwijs loodbewerkmg, voorheen diploma
A3, A4-1 of B6/B2, ofwel 5 jaar
praktijk in loodbewerking
Leeftijdsvoorwaarden
de
leeftijd van 21 jaar bereikt
hebben en deze van 40 jaar
niet overschreden hebben op
26-10-1979 Toepassing d e r
wetten van 3-8-1919, 27-5-1947
en 27-7-1961
Een biezondere reglementering op de standplaatsverplichting IS van toepassing
Inschnjvingsrecht 120fr
Volledige voorwaarden en
verplicht
inschrijvingsformulier te bekomen op de 7e
afdeling
personeelszaken
van het O p e n b a a r Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39
Antwerpen (tel 310970 3298 35)
De aanvragen dienen toegekomen te zijn uiterlijk op
26-10-1979 op het sekretanaat,
Lange Gasthuisstraat 33 Antwerpen
lAdv. 372)
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voor een overzicht van oe toestand
zoals die sinds 1977 gegroeid is In zijn
besluit stelde hij dat voor hem het dossier stnkt administratief genomen is
afgehandeld en dat alleen Ekonomische Zaken via een nieuw Koninklijk
Besluit voor een alternatief kan zorgen HIJ verweet het CVP-kollege ook
«het dossier in 1978 met onvoldoende
inzet te hebben verdedigd» Volgens
spreker beschikte het gemeentebestuur wettelijk over meer dan alleen
maar een «adviesrecht» Was men bij
het oorspronkelijke ongunstige advies
gebleven dan zou daaruit gewoon een
«verzoeningsproedure» zijn voortgevloeid

Ekonomische Zaken, Traction et
Electricite (en ook BSP-senator
Egelmeers) overeengekomen dat
Tractionel
de voorbereidende
werkzaamheden zou opschorten
tot een alternatieve oplossing zou
gevonden zijn De Groof benadrukte meermaals dat het kollege
via besprekingen met Gecoli bereid is iets te doen voor de wijkbewoners Ook bij de afhandeling
van individuele schadegevallen wil
men bemiddelend optreden
O m toch met iets konkreet te eindigen, stelde Paulus ten slotte een
motie voor Precies die motie, die
M Belis (VU) hekelde vooral het geneerkomt op «financiële solidaribrek aan informatie Pas toen het K B
genomen was kwamen de bewoners teit» van alle bewoners, wekte
erachter dat er met hun wijk iets aan nieuwe vraagtekens Waarom zou
de gemeentekas — i c de Aartsede hand was Het ekskuus dat het on
derzoek toch in het kastje heeft gehan- laarse belastingbetaler — moeten
gen snijdt volgens spreker geen hout opdraaien voor de meerkosten
Over een dergelijke belangrijke beslis- van een gewijzigd trace"? Wansing mag men van een kollege dat een
neer ten gevolge van een onveropen en mensgericht beleid voorstaat,
verwachten dat het de betrokkenen antwoorde planning meerkosten
persoonlijk raadpleegt en informeert ontstaan, mag men geredelijk verDit standpunt kreeg van de aanwezi- wachten dat die door de betrokgen een welgemeend applaus
ken firma en niet door de gemeenschap zouden gedragen worden
Kollege achter bewoners?
De motie inhoudend de bereidBurgemeester De Groof (CVP) heid om met het oog op een traceliet dan een mededeling ronddelen wijziging een financieel offer te
«om te vermijden dat er in een ze- brengen, kreeg uiteindelijk volledikere pers weer «ongekontroleer- ge eensgezindheid Meteen was
de» berichten zouden verschij- de openbare zitting afgelopen en
nen» Die tekst kwam erop neer kregen de aanwezigen de geledat het gemeentebestuur alles ge- genheid om buiten nog even na te
daan heeft wat binnen zijn bereik kaarten Over het algemeen was
lag Ingevolge de petitie van de men daar nogal argwanend omwijkbewoners zijn burgemeester trent de bereidheid van het scheen sekretaris de zaak ook te Brus- penkollege Maar hoe dan ook in
sel gaan bepleiten Daar werd vori- deze zaak is het laatste woord nog
ge maandag, tussen mensen van met gezegd (wd)

Gemeenteraad Wilrijk

VU-raadsleden bijten
fel van zich af
Deze gemeenteraad werd gekenmerkt door de felle oppositie van onze
mandatarissen Het werd bijna een onderonsje tussen onze mensen en de
burgemeester Flor Huysmans
Na de goedkeunng van het verslag
van vorige raad vloog Andre De Beul
er direkt in, om het nu zo eens uit te
drukken Andre protesteerde met
klem tegen het onontvankelijk verklaren van de interpellatie aangaande
-Huize Bloemenveld» ingediend door
Lieve Van Vooren. Hij haalde hierbij
vele wetteksten boven die echter niet
konden verhinderen dat de interpellatie geen doorgang kon vinden
Mia Damen vroeg hoeveel tijd een
aannemer had om, na het hernieuwen
van de straten, alle gnnt en zwarte keitjes op te kuisen Flor Huysmans antwoordde hierop dat de tijd overeengekomen met de aannemer 72 uren was
Mia kon vele straten opnoemen waar
deze tijd ver overschreden werd
Als laatste punt op de agenda stond er
•OCMW-begroting» vermeld Andre
De Beul ging hier op in om er op te wijzen dat wanneer er kaderwijzigingen
zouden doorgevoerd worden, dit zeker niet op de kap van de belastingbetaler mocht gebeuren Hiermee klaagde hij nogmaals de toestand in «Huize
Bloemenveld» aan die de laatste tijd
door interne ruzies tussen direkteur en
OCMW-voorzitster bemoeilijkt werd
Hugo Jacobs, steeds bekommerd om
de fietsers, moest naar zijn eigen zeggen met spijt een interpellatie herhalen
die hij reeds een jaar geleden deed De
reden hiervoor lag voor de hand, aangezien er door de gemeente nog niets
gedaan werd voor de fietsers Die dan
toch een groot gedeelte van onze
weggebruikers
vertegenwoordigen
Wat Hugo ook voorstelde, Flor Huysmans vond het te veel werk Dit werd

dan met een lachertje weggewuifd
door Hugo, die ook nog vroeg of de
politie misschien wat goedwilliger zou
zijn t o v de fietsers
Dezelfde Hugo Jacobs wou ook nog
weten hoe het juist zat met de balkonbelasting op het Sporthalplein
Juul Cautreels legde een motie voor
aan de gemeenteraad dit i v m de
school te «Komen» Burgemeester
Huysmans vroeg of Juul akkoord was
om een bnef, ondertekend door alle
gemeenteraadsleden, op te sturen
naar de premier Wat dan ook gebeurde
Juul vroeg ook nog wanneer er nu eindelijk eens een mogelijkheid tot drankverschaffing ging komen in het Steytelinckpark Hij kreeg de belofte van
schepen Heylen dat die er volgend
jaar zeker zou komen We hopen het
Andre De Beul interpelleerde ook nog
over de wekenlange aanslepende werken aan de Heistraat en Juul Moretuslei HIJ vroeg of het nu echt met mogelijk geweest was om de werken half
om half in de straat te laten plaatshebben, aangezien dit 300 m verder op de
Boomsesteenweg wel kan Flor Huysmans zei dat dit voorzien was doch
door een politieel optreden met meer
kon Andre vroeg zich af wie er daar
over te beslissen had, de politie of het
schepenkollege Flor Huysmans moest
hier inderdaad zijn fout en die van het
schepenkollege erkennen
Alles bijeen was dit het VU-neusje van
de zalm Het was werkelijk een VUspervuur En het schepenkollege mag
er van overtuigd zijn dat de VU-battenjen nog steeds flink geladen zijn De
tweede helft van de legislatuur belooft
dus regelmatig een puik vuurwerk op
te leveren
Luk Lemmens
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FVV-ontmoetingsdag te
Antwerpen op 28 oktober
Deze zondag zal in het teken van -Het Jaar van het Kind» staan. Wie
een interessante dag wil meemaken, vi^ordt in het Billiard-Palace te
Antvi^erpen verwacht
Deze (vt/elbekende) zaal ligt met ver van het Antw^erpse Centraal station
O p het programma staatVanaf 10 u. een infobeurs: met medevi/erking van dr Potte (woonerven), V A B (over o m gedrag van autobestuurders tegenover kinderen). Test-Aankoop (over kinderspeelgded), Info-doc (met boekenbeurs over kinderliteratuur), Kommissie Muesen uit Turnhout (drugbestrijding). Mevr Heyndnckx (honne vopj^ ongehuw/de moeders),
Jeugdbngade Antw/erpen (verkeersvejligfieid). Vormingsinstituut Lodewijk Dosfel (kursussen voor vrouwen), F V V (coeducatie)
Gevraagd zijn ook Bond zonder Naam, Oudere van N u , Vrouwencentrum Antwerpen, Zuidvlaamse (de onderwijsproblemen te Komen ).
Man-Vrouw-Gezin (Sint-Niklaas)
Kinderopvang is voorzien De kinderen tekenen en schilderen zich een
eigen wereld

Vanaf 14 u.: namiddagzitting
Met medewerking van
— een kinderkoor uit Geraardsbergen. door de plaatselijke F.V V -afdeling («Gudrun-) opgericht
— Maria Renard de Leebeek die een kntische evaluatie geeft van het
«Jaar van het KindK o m van gedachten wisselen (letterlijk), vrienden ontmoeten en een
heerlijke ongedwongen dag beleven' De echtgenoten zijn héél welkom
Gestencilde, gedrukte uitnodigingen, affiches en dokumentatie, inlichtingen van alle slag zijn te verkrijgen op het P.V.V.-sekretariaat,
Bennesteeg 2, 9000 Gent, tel. 091-23.38.83.

Vlaams-nationaal Jeugdverbond
herdenkt Rodenbach
Volgend jaar herdenkt Vlaanderen de
100ste verjaardag van het overlijden
van Albrecht Rodenbach (1856-1880),
begenadigd dichter en bezielend studentenleider.

VU-Brasschaat
bekijkt de
fiskale fraude
D e hoofdlijnen van het VU-programma
— amnestie en federalisme met twee
— genieten ruime bekendheid, daar
zijn w e het zowat over eens
Het redaktieteam van «De Brasschaatse Keener» (het afdelingsblad van
BrasschaaO vindt dat minder bekende
— maar zeer tselangrijke — aktuele
programmapunten duidelijker naar het
publiek moeten worden gebracht
Een van die punten is, nu meer dan
ooit, de houding van de Volksunie ten
overstaan van de fiskale fraude
O p haar laatste kongres beklemtoonde de V U dat dnngend strijd moet
worden geleverd tegen belastingontduiking Hiermee bedoelt de partij niet,
de jacht op arbeiders die voor en na
een karweitje doen Wel wil de V U dat
koortsachtig w o r d t gezocht naar de
honderdvijftig miljard die jaarlijks door
groot-industnelen en aanverwanten
w o r d t gefraudeerd
O m dit programmapunt ruimer kenbaar te maken verspreidt «De Brasschaatse Koerier» onderstaand raambiljet

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT

Olenseweg 41, Westerio
(Voortkapel), tel 014-213696

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief

Cafe vu-lokaal

Vraag prijzen voor uw feestmenus
Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031-37 4572

Dorpsplein, Heusden-Limburg

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
VerzorgcJe keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbet(X)n

DE O U D E

KRING

Banketbakkerij
AIMTWERPIA
Geraardsbergsestraat 38
9300 A A L S T
Maurits GOSSYE
Tel 053-213533

Dr Van De Perrelei 51
BORGERHOUT
Joost G O S S Y ^ ,
Tel 031-365654

^of ten (T-rnljoorn
Feestzalen
HOF VAN ARAGON
Aragonstraat 6, Lier
Tel 031-801568

Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/818841

Restaurant
Feest/aal Café
Uitbaling:
Erna Van Dóoren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandas: eesloten

LINDENHOVE
Voeding De Polder
Polderstraat 12
8458 Oostduinkerke
Specialiteit dg vers fruit
en groenten
Dubbel Valois-zegels aan alle Ie
den
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Bellestraat 49
1970 HEKELGEM
Cafe, restaurant speeltuin terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag, dinsdag, vnjdag vanaf
15u
Zaterdag en zondag vanat 's
middags Tel 053 66 87 40

L L WIJ geloven dat bepaalde gedeelten van zijn werk mets aan zeggingskracht hebben ingeboet Met een fragment uit 'Gudrun- (door Tine Balder),
'Sneyssens'
(door H Bruggen)
en
een bloemlezing uit teksten en gedichten rond het tema "Heden' hopen wij
dat te kunnen
aantonen
D V Rodenbach bracht in zijn tijd een
eenheidsbeweging
op gang Wij menen dat rond zijn figuur thans weer de
gelederen kunnen gesloten
worden
'Wij'
Verwachten jullie geen kritiek

op de figuur van W a r d Hermans als
spreker'
L L Het IS tijd dat een oudere aan de
jongeren
de fakkel overgeeft
Hermans was fronter en
volksvertegenwoordiger tussen de 2 oorlogen
Bovendien IS hij een van de weinige representratieve
ouderen die ons nog
resten en die voor een dergelijke viering in aanmerking
komen
'WIJWaarom richt hij zijn boodschap
tot de Vlaams Nationalistische Jeugdbeweging en met tot de ganse Vlaamse j e u g d '
D V WIJ willen het met tot het VNJ beperkt houden Er zijn toch nog andere
radikale aktiegroepen
in het VlaamsNationalisme Het V N J IS een van de laatste, zoniet
de laatste jeugdbeweging, die strak
aan het uniform en aan uiterlijke verschijningsvormen houdt en die in haar
werking sterk de kulturele eigenheid
benadrukt Al deze aspekten zullen
duidelijk aan bod komen tijdens deze
vienng die op zaterdag 10 november
o m 20 u in de feestzaal «Kern» aan de
Bist te Wilrijk doorgaat Buiten de
reeds genoemde kunstenaars werken
verder mee de VNJ-verbondskapel
en het -herautenkorps Kris Yserbijt en
het Diets Zangkoor o I v Walter T'Jollijn

OPTIEK
WALTER

ROLAND

58

KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

ANTWERPEN

BRABANT
OKTOBER
20 GRIMBERGEN: VUJO-kinderfeest om 14 u met Pats
poppenspel, pannekoeken en tekenwedstnjd Om 20 u
kaas- en wijnavond. In de parochiezaal te Beigem.

FRITUUR-EETHUIS
INGRID

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

Spil van deze viering, die vanuit Wilrijk naar het ganse gewest zal uitdeinen, zijn Dirk Verhelst en Luk Lemmens. Met hem hadden wij een kort
vraaggesprek n.a.v. de herdenking te
Wilrijk op 10 november a.s.
'Wij" Denken jullie dat de figuur van
Rodenbach — hoe waardevol hij in de
Vlaamse Beweging ook geweest is —
nu nog jonge mensen kan aanspreken'

U kan dit bestellen tegen 1 fr per stuk
bij Jaak Decru, Ploegsebaan 96,
2130 Brasschaat (bankrekening 9792102663-96), waar U ook voor verdere
inlichtingen terechtkan
Jaak Decru

lepel & vork...

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond
(VNJ) heeft in de figuur van Rodenbach steeds de wegbereider en het
grote voorbeeld gezien. Kompromisloos radikalisme, onbaatzuchtige inzet, onwrikbaar idealisme, ten bate
van de ontvoogding van het Vlaamse
Volk.

Steeds welkom in

KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11, Gooik
Tel 054 334857
Uw tweede thuis'

20

BEIGEM: Info-beurs van de socio-kulturele raad met
VUJO-infostand Vanaf 14 u 30. Ook op 21-1 Om de gemeenteschool te Beigem

27

KAPELLE-OP-DEN-BOS: VU-bal in het Palmhof, Schoolstraat 52. Om 21 u met het orkest The Scratch-SoulBand. Inkom. 80 fr.

27

TREMELO-NINDE: Nindefuif in de kelder van het geriatrisch centrum te Tremelo-Ninde Toegang gratis

VU-Hoeilaart schreef
burgemeester open brief
Namens VU-Hoeilaart schreef voorzitter Renaat Vanstallen aan het kollege een krachtige brief waaruit wij
de voornaamste passage lichten:
Verscheidene
gegevens
bevestigen
ons dat er te Hoeilaart geen stagnering komt van de Franstalige inwijking
Statistisch gezien zou dit naar een
verhouding
40/60
toegroeien
De
hele problematiek is goed gekend en
u weet dat dringend iets moet gebeuren
Uw politiek van -maak geen slapende
honden wakker- zal velen van jullie
zelf in slaap doen vallen Ons Hoeilaart raakt meer en meer verstrikt in
de grijparmen van Brussel en wordt
bijna voor de helft een slaapgemeente, waar Franstaligen het met nodig
vinden zich aan te passen aan onze
leefgewoonte
Hierin worden zij met
in het minst gestoord door uw beleid
Het gemeentepersoneel
heeft zelfs
de verplichting met om iedereen die
zich aanbiedt ten gemeentehuize, aan

te spreken in onze moedertaal
Een
Franstalige inwijkeling wordt
wegwijs
geholpen in zijn eigen taal Daar waar
het gemeentehuis zou moeten uitstralen 'Welkom te Hoeilaart, waar onze
Vlaamse zeden en gewoontes
worden
gerespekteerdHoe wil u dat zij daarna in winkels of
tegen buren een poging doen om zich
aan te passen"^
Hopelijk IS niet alles verloren i
Het Volksuniebestuur
vraagt het kollege van burgemeester en schepenen
daarom dringend een
huishoudelijk
reglement op te stellen waarin duidelijk wordt gesteld dat elk lid van het
gemeentepersoneel
in zijn of haar
taak enkel het Nederlands mag gebruiken
Dit moet
vanzelfsprekend
ook gelden bij de zitdagen van de
heer burgemeester
en zijn schepenen Pas wanneer dit zal verwezenlijkt
zijn, zullen wij kunnen zeggen dat het
«gemeentehuishelpt om Hoeilaart
Vlaams te houden-
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FILMTHEATERS

stuctio
VAN 12 TOT iai0.79

TERVUREN
Zondag 15 u

KT

20.000 leagues under
the sea
Van Walt Disney met Kirk Douglas, James Mason
Vnjdag, zaterdag 20 u 30
Zondag 18 u
KT
Flic OU voYou
Met Jean-Paul Belmondo
Zondag, maandag, dinsdag
woensdag 20 u 30
KNT
Ryan's daughter
Film van David Lean, met Robert
Mitchum Christopher Jones,
John Mills
NIVWF, donderdag 20 u 30 KNT
Valentino
Van Ken Russell, met Leslie Caron, Rudolf Nureyev

TIENEN
Vnjdag zaterdag 20 u 30
Zondag 15 u, 20 u
KT
Moment by moment
Film van Robert Stigwood
Met John Travolta, Lily Tomlin
Vnjdag, zaterdag 22 u 30
Zondag 17 u 30, 22 u
Maandag, dinsdag, woensdag
20 u 30
KNT
The Warriors
NIVWF, donderdag 20 u 30 KNT
The graduate
Film van Mike Nichols, met Dustin Hoffman, Anne Bancroft

KURSAAL TURNHOUT
Vnjdag, zaterdag 20 u
Zondag 15 u, 20 u
Maandag, dinsdag 20 u
KT
Ben Hur
Film van William Wyler, met
Charlton Heston, Jack Hawkins
NIVWF, woensdag 20 u 30 KNT
The graduate
Film van Mike Nichols, met Dustin Hoffman. Anne Bancroft

LEUVEN 1
KNT
vierde en laatste week
Messer im Kopf
Van Reinhard Hauff, met Bruno
Ganz. Angela Winkler
20 u
KT
Dolby stereo
zevende week

VUJO langs de taalgrens, in de schaduw....
VUJO Halle-Vilvoorde organizeert jaarlijks een vormingscyclus over taalgrensgebieden In 1977 de Voerstreek, 1978 Frans-Vlaanderen en in 1979 de
taalgrens met Edingen, Moeskroen, Komen, enz Deze vormingscyclus wordt
geleid door een stafmedewerker van het erkend vormingscentrum L Dosfel
vzw
In het kader van deze vormingscyclus wordt ook een -ontdekkingstrip- naar
de behandelde gebieden georganizeerd Voor 1979 was dit dan de taalgrensgemeenten van Edingen tot Frankrijk
Deze studiereis was reeds gepland sinds januari 1979, en stond dus volledig
los van de aktuele problemen in die gebieden De rijkswacht werd tevens op
de hoogte gebracht, schriftelijk en telefonisch, van het toeristisch karakter van
deze studiereis Het was niet de bedoeling te betogen- Op Waals grondgebied
droegen noch de autocar, noch de deelnemers «Vlaamse kentekens»
Te Grimbergen vertrekplaats werd de
groep geschaduwd door de BOB
Deze kon toen vaststellen dat de
groep uit slechts 15 deelnemers bestond (die de vormingscyclus volgden)
en dus niet «gevaarlijk» kon zijn
Te Edingen werd de groep opgewacht
door de BOB die steeds bleef volgen
tevens patrouilleerde ook de politie
van Edingen
In het centrum van Vloesberg werd de
groep opgewacht door een kombi van
de Rijkswacht
Te D'Hoppe werd de groep geheimzinnig geschaduwd door 2 BOBers, bij
het cafe «Bij Angeele»
Te Ronse werd de groep geschaduwd
vanuit een njkswachtkombi en door 2
rijkswachtkombi s uitgeleide gedaan

Een wagen volgde tot het Muziekbos
waar ook een BOB-wagen ojadaagde
Aan de grens te Moeskroen werd de
autocar tot stilstand gebracht door de
rijkswacht, die dadelijk versterking
kreeg met een tiental njkswacht- en
politiewagens (De njkswacht was in
gevechtsuniform) Ook de BOB was
ter plaatse, en Moeskroense politieagenten in burger
De luitenant van de njkswacht deelde
mee dat de burgemeesters van Moeskroen en Komen een p>olitiebesluit uitvaardigden waarbij aan de groep ettte
toegang tot hun grondgebied werd
verboden, zelfs voor een studiereiaVolgens deze officier moest ook voor
een studiereis en zelfs voor een gewone doortocht door de gemeente toete-

hierbij nogmaals Vlaams grondgebied
Wanneer dan aanstalten werd gemaakt om Komen binnen te rijden, om
via Komen door te rijden naar Westouter waar afspraak was gemaakt voor
het avondmaal versperde de rijkswacht in gevechtsuniform de weg
Ook hier verbod van de burgemeester
om het grondgebied te betreden Het
betrof hier een zeer willekeunge en
specifieke beslissing, want andere bussen mochten wel in Komen rondrijden
De njkswacht weigerde echter deze
feiten te akteren
Onder rijkswachtbegeleiding werd de
Politie en rijkswacht weigerden, op be- bus dan omgeleid naar Westouter De
vel van de burgemeester, de doortocht BOB dreef haar kontrole zover dat zij
door Moeskroen
met vertoning van «politiepenning» bij
De Moeskroense politie begeleidde de de restaurantuitbaatster informeerde
bus, tot op Vlaams grondgebied, naar naar fiet aantal personen van de groep
de autosnekveg richting Wervik
Tot zover, het feitenrelaas
Te Wervik werd de groep alweer op- VUJO-HaHe-Vilvoorde zal de VU-pargewacht door de BOB Er was te Wer- lementairen verzoeken via parlemenvik a^praak gemaakt met een afge- taire weg krachtdadig te protesteren,
vaardigde van de Komense groep en de verantwoordelijke ministers verKNOKK Deze ontmoeting diende bui- zoeken te willen meedelen hoeveel dit
ten Komen te gebeuren, omdat de Ko- optreden van njkswacht (en politie)
nnense Vlamingen voor represailles met |X)lit)e8taat-allures aan de gemeenschap heeft gekost Zij heeft tevens
vreesden
besloten om zondag as 14 oktober te
Er werd tevens een bezoek gebracht Komen te l)etogen Informatie voor
aan het kerkhof waar zaterdag 29 sep- deze betoging bij H Van Hemeinjk
tember jL tijdens de VU-betoging de (02-2690373) en S Rumnnens (02schietpartj met nylonkogels plaats- 2693160)
greep De Waalse njkswacht tietrad

ting worden gevraagd aan de burgemeester
Omdat de Moeskroense politie zich
eerst als Wallinganten en dan pas als
politie gedroeg kwam het er tot ernstige wrijvingen De rijkswacht en de politiekommissaris zelf moesten tussen
komen toen de politie dreigde een
deelnemer, die vanaf Vlaams grondgebied een foto wenste te nemen van de
plaatsnaamborden «Moucron-Moeskroen», te lijf te gaan Twee deelnemers werden opgeleid voor identiteitskontrole

Scherpenheuvel-Zichem voegt gemeentescholen samen
Om de leefbaarheid te verzekeren van
al de gemeentescholen van de fusiegenwente
Scherpenheuvel-Zichem,
besloot de gemeenteraad tot de SSH
menvoeging ervan over te gaan Dit
met eenpangheid van stemmen op een
na. namelijk deze van raadslid Van
Eyck De fusieschool krijgt de naam
«gemeentelijke lagere- en kleuterschool van Scherpenheuvel-Zichem»
Zodoende worden de jobs van de onderwijzers en kleuterleidsters veilig gesteld voor langere tijd en ook enkele
scholen met te weinig leerlingenaantal
behouden De heer Jos Vandijck uit
Testett werd bij geheime stemming tot
hoofdonderwijzer zonder klas aangesteld Dit met een ruime meerderheid
tegen de h Frans Van Mellaert uit
Messelbroek Ondanks alle politiek
touwgetrek mag gesteld dat de beste
het gehaald heeft een dertiger die z'n
bekwaamheid vruchtbaar wist aan te
wenden in de twee scholen te Testelt
die hij reeds eerder bestuurde

Brandweeruitrusting
Dat de brandweerkommissie goed
werkt werd nogmaals bewezen door
het vk)t goedkeuren door de gemeenteraad van de voorstellen tot verbetenng der uitrusting en de verwarmingsaanleg in het nieuwe arsenaal dat op
de Zuidervest werd gebouwd Er zal
een mobiele en centrale zendinstallatie
aangeschaft worden na pnjsoffertevergelijking, evenzo voor de verwarming (aardgas) De Volksunie drong
aan op de snelle uitvoenng der werken
gezien er vonge winter heel wat vorstschade werd opgek>pen (pompen
edJ
Rioleringsverbetering
De verbetering van de nolenng van de
wijk Lobos te Scherpenheuvel werd
op plan gebracht en gestemd Het betreft vooral vertjetenng van de afvoer
van het water van de wijk zelf en de
Koestraat-Groenhoef-riool omleiding
Men herinnert zich dat dit de voor-

waarde was gesteld door de oppoeibe
(BSP, VU-A(3B) en een deel EL-meerderheidsraadsleden, om de aanleg van
de nolenng der Westeteebaan te Averbode goed te keurea Wat dan ook nu
eenpang geschiedde De gemeente zal
deze werken zelf m eigen re^e urtvoeren De Westelsebaan zal door een
pompstation uitmonden n de Zwarte
Beek

gebruikt werd de huurpnjs zoals gevraagd op 3 (XX) frank gestetel Snugger als steeds stelde Francois Simik>n
mt Testelt voor deze vraagpnjs van de
eigenaar te verhogen Het geklelijk statuut van het tijdelijk kader van het gemeentelijk overdekt zwembad werd
vastgelegd, en de tewerkgestelden
werden vooriopig voor een jaar bevesijgd. Er zal een prijsaanbieding gevraagd worden ter aankoop van 2 bednjfswagens voor gemengd vervoer

Algemeen
Verder werd er een lemng van 12 mljoen f r gestemd voor de aanleg van de De gemeente beschikt nu over in toBredevekistraat te Zichem en Balaert- taal 6 wagens 3 vrachtwagens 2 Re8tr te Scherpenheuvel De vertiaat»- nault R4-kamionnetten en een Ford
lasting van Diestsestraat en Vroente»- Fiesta De 12 punten in geheime zitting
traat te AverlxxJe werd voor vijf jaar gaven ten sk>tte weer aanleiding tot
gestemd om zodoende de aanleg vol- heel wat verdeekjheid omtrent de aanledig te vergoeden Uit de rekenmg stellingen en benoemingen van «onvan het OCMW dienstjaar 78 leren we derwijzend (jersoneel» De rotzooi zal
dat om 2 min onderstand te vertenen zeker ten top gedreven worden bij de
«burgemeesterwijziging» op fiet einde
10 min werkingskosten rKxlig zijn
Daar de gemeente een garage te Kei- van het jaar Het staat nl iedereen vnj
berg eerst voor 1 /3 huurde en nu gans een bod te doen (RJ)

18 u

Hair
Van Milos Forman
13 u 45
KT
22 u
vierde week
The China syndrome
Met Jane Fonda Jack Lemmon,
Michael Douglas

ïiTI
24 u

KNT

Hardcore
Van Paul Schrader met George
C Scott, Peter Boyle

LEUVEN 2
17 u 45
KT
Hanover street
Van Peter Hyams, met Christopher Rummer Harrison Ford
Lesley Down
13 u 30
KNT
19 u 30
Macbeth
Van Roman Polanski, met Jon
Finch, Martin Shaw Francesca
Annis
22~i]
KNT
The boys from Brazil
Van Franklin J Schaffner met
Gregory Peck, James Mason
Laurence Olivier
16 u
KT
0 u 15
The in-laws
Van Arthur Hiller, met Peter Falk,
Alan Arkin
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Meise... waar Vlamingen thuis zijn

Geen Brussels
manifestatieverbod
voor Walen

2 prachtige woningen
in villastijl te koop
(ook goed voor beleggers!
Gelijkvloers: living 45 m2, ingerichte keuken, ingangshal, w c -I- wastafeitje, berging, garage 6 x 3 ,
mooie tuin, zuiders georiënteerd en grenzend a a n
groene zone
Verdiep: 4 ruime slaapkamers, mooie badkamer, w c ,
groot zuiders georiënteerd terras, berging
Zolder: grote zolder
Algemeenheden: luxe-afwerking, overal dubbele beglazing, centrale verwarming met gas, vrije keuze
van bevloermg in living en slaapkamers, zeer gunstige ligging en uitstekende afwerking

Dokumentatie vrijblijvend verkrijgbaar

N.V. IMMOPLANNING
KOEN VERVAECKE
J. VANDEN BROECKSTRAAT 11-13
1810 WEMMEL
TEL. 02/478.94.68 - 479.98.57 - 479.26.12
(Adv 375)

J.GERLO

zonwering - rolluiken
vouwdeuren-plastiek

Kamerlid Jan Caudron stelde aan
de minister van Binnenlandse
Zaken een vraag over de zoveelste discriminatie Lo.v. de Brusselse Vlamingen.
• In de kx>p van dit jaar werd door de
organizatoren van de officiële feestdag van de Waalse gemeenschap en
van de Vlaamse gemeenschap de
vraag gencht tot het stadsbestuur van
Brussel om de respektieve feesten te
mogen vieren op de Brusselse Grote
Markt
In de gemeenteraad van Brussel werd
beslist en dit om de verstandhouding
tussen de twee gemeenschappen niet
te vertroebelen, geen van beide feesten op de Grote Markt te laten doorgaan
De Vlamingen hebben zich bij deze beslissing neergelegd en hebben op
11 juli het Gulden Sporenfeest gevierd
in het Paleis van Schone Kunsten
Tot mijn verbazing heb ik vastgesteld
dat het feest van de Waalse gemeen
schap toch is doorgegaan op de Grote
Markt op 27 september, en dit in weerwil van het formele verbod en van de
onderlinge afspraak
Kan de minister van Binnenlandse Zaken als voogdijminister over de gemeenten mij meedelen
— of hij op de hoogte was van de zoveelste geplande kaakslag aan het
adres van de Vlamingen in onze hoofdstad'
— welke maatregelen hij zal nemen
om deze nieuwe uitdaging te kompenseren en om verdere discriminatie in
de toekomst te beperken'

VU Groot-Zemst
en Komen
Het politiek kollege van de VU GrootZemst besprak de recente ontwikkelingen in vertjand met de Vlaamse
school in Komen en stelt vast dat
— de Vlaamse regeringspartijen CVP
en BSP niet bij machte zijn om de Vlamingen in Komen te geven waar zij
wettelijk recht op hebben,
— de VU de enige partij is die daadwerkelijk voor de Vlaamse belangen in
Komen en Voeren opkomt
— dit de VU door een bepaalde
Vlaamse pers en door Vlaamse politici
nog kwalijk genomen wordt ook
— heelwat Vlamingen door deze
kranten en politici derhalve bewust
misle.d worden,
— de Waalse pers en politici als eén
man achter de bende van Happart
staan o n de rechtmatige eisen van de
Vlamingen te tjekampen
Roept alle Vlamingen Vlaamse politici
en p>ersmedia op om in de toekomst
— alle akties ten voordele van Vlaanderens bedreigde gebieden te steunen
— hun aanvallen te richten op hen die
Vlaanderen bedriegen en bedreigen in
plaats van op hen die het daadwerkelijk verdedigen
Eist dat
— aangezien de faciliteiten enkel dienen voor de franstaligen (o a in Voeren Linkebeek Ronse enz) en met
gelden als de Vlamingen erom vragen
(o a Komen), deze faciliteiten volledig
in alle Vlaamse faciliteiten- en taalgrensgemeenten worden afgeschaft
— alle Franstalige scholen in Vlaanderen onmiddellijk worden gesloten
— de geldkraan van Vlaanderen naar
Wallonië wordt dichtgedraaid
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Bree krijgt zijn kultureel centrum
De kogel is door de kerk, of beter gezegd door het klooster. Aangezien tijdens de jongste Breese gemeenteraadszitting de aankoop van de gronden van de Zusters van het Kruis definitief werd bekrachtigd, gaat het voormalig klooster en bejaardentehuis over
in handen van de gemeente. Hierdoor
kan eerlang een aanvang genomen
worden met de uitbouw van een kultureel trefpunt voor Bree-centrum. Voor
een kern van 10.000 mensen toch een
noodzakelijkheid! Het mooie van dit alles is echter dat Verjonging (de meerderheidsgroep van burgemeester
Jaak Gabriels) heeft geopteerd, na
ruggespraak met de bevolking, voor
een bestaand complex midden in het
centrum en afziet van een kultuur-mastodont, of onverantwoord paleis zoals
men er in Meeuwen-Gruitrode in beide
kernen van de fusiegemeente aan het
plaatsen is. Na veel denkwerk koos de
gemeenteraad dus voor de gebouwen
van de Zusters en de onderhandelin-

LIMBURG

gen begonnen. Ook het OCMW werd
ingeschakeld, aangezien men ter vervanging van het bejaardentehuis aan
service-flats was gaan denken in de
nabijheid van het kultureel centrum.
Hiertoe zullen dan ook binnenkort
gronden van de kerkfabriek worden
aangekocht (de huidige tuin van de dekenij). De Breughelzaal, zowat de enige zaal die Bree telt werd als tussentijdse oplossing ook door de gemeente
verworven voor een bedrag onder het
miljoen. Zolang de nieuwe akkommodaties aan de Kloosterstraat niet klaar
zijn kan men alleszins in een zaal in het
centrum terecht
De oppositie (het welbekende CVP-reserveteam) had rond de besprekingen
van het kultureel centrum wel wat aantekeningen, ze onthield zich overigens... Ligt het wel centraal genoeg?,
wat met Opitter of Beek (die hun akkommodatie van de gemeente reeds
kregen of gaan krijgen), hoe staat de
middenstand hiertegenover? Onbenul-

lige vragen van CVP-fraktieleider Valkenborgh die in een handomdraai konden beantwoord worden...
E. Eyckmans

BELANGRIJK BERICHT
VOOR ONZE
PLAATSELIJKE
MEDEWERKERS

Stad Sint-Niklaas

27
28

Leraren
Herk-de-Stad
betreuren «Komen»
In een mededeling aan de pers, radio
en tv betreuren de leraren en de opvoeders (66 handtekeningen) van het
Technisch Amandina Instituut te Herkde-Stad de lankmoedige houding van
de regering i.v.m de oprichting van een
Vlaamse school te Komen.
Zij wensen dat de regering zo snel mogelijk schikkingen zou treffen zodat de
81 Vlaamse kinderen onderwijs in hun
moedertaal zouden krijgen.
En ZIJ besluiten: «Zij hebben evenveel
recht als onze kinderen i»

OOST-VLAANDEREN
OKTOBER
13 LEDE: Jaarlijks VU-bal om 20 u. 30 in zaal «Club», Rosselstraat. Orkest: André Baert. Optreden van het Brussels
Ketje (Herman Daelman) en een diamontage over het veelbesproken kasteel van Mesen.
14 IDEGEM: Kotelettenfestijn in zaal «Die Crone», Dorp. Van
11 a 3 0 tot 19u. 3 0 Prijs: 120fr.
17

ZCXmRC]^
— 40-jarige man met diploma van
hoger middelbaar onderwijs, ekonomische afdeling, met ervaring
als aankoper en vertegenwoordiger, zoekt een nieuwe betrekking
nadat hij ontslagen werd wegens
een reorganizatie van de firma.
Talenkennis: Nederlands, Frans
en noties van Engels en Duits.
Betrekking bij voorkeur gelokalizeerd in de streek Halle-NinoveAalst-Brussel. Voor inlichtingen
zich wenden tot kamerlid Jef Valkeniers, Schepdaal, 02-569.16.04.
(N146)
— Jongedame uit Boortmeerbeek, diploma kantoorwerken-beroeps, zoekt dringend
een betrekking in de omgeving Mechelen-Leuven-Brussel. Belangstellenden kunnen
zk:h wenden tot volksvertegenwoordigers Joos Somers,
Uersesteenweg 11 te 2580
Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch op het nummer 01521.79.00. Referentienummer:
1833.
(N147)
— Jongeman uit Mechelen, diploma A3-afdeling hout -tvijfde
vervolmakingsjaar,
zoekt dringend werk als
schrijnwerker-meubelmaker
of andere betrekking in deze
richting.
Belangstellenden
kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos Somers, Uersesteenweg 11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch op
het nummer 015-21.79.00. Referentienummer: 1832. (N147)
— Gevraagd: uitbater
voor
Vlaams lokaal in het Antwerpse. Verdere inlichtingen,
tel. 031-40.17.13 (na 17uJ.
(N148)

Berichten voor de rubriek
«Wij» in de Volicsunie, meer
bepaald voor de aktiviteitenkalender dienen de redaktie te bereiken ten laatste maandagnamiddag v ó ó r
16 u.
Ze kunnen dan nog verschijnen op de daaropvolgende
donderdag.
Berichten, ook deze die telefonisch meegedeeld worden, die later aankomen
worden naar de uitgave van
de volgende week verwezen.

Lief en leed
te Kruibeke
Vorige zaterdag begeleidden we ons
oudste en meteen een van onze
trouwste leden, Anna Thoen, naar haar
laatste rustplaats.
Spijts de repressie die hard toesloeg in
haar gezin bleef deze karaktervolle
moedige vrouw trouw aan haar
Vlaams ideaal.
Een eresaluut voor haar en ons oprechte deelneming en medeleven met
de rouw en het verlies dat deze familie
treft
Dezelfde dag vierde het echtpaar Van
Mieghem-Vermeulen hun 25-jarig huwelijksjubileum. Onze hartelijkste gelukwensen aan het sympatieke paar
dat nooit aarzelt de handen uit de mouwen te steken wanneer er werk is op
de winkel in de afdeling.
Proficiat Jef en Maria en nog veel gelukkige jaren!

Openverklaring van een
vaste betrekking van
hulpmecanicien en
aanleggen van een
wervingsreserve
(man of vrouw)
Kandidaturen in te dienen
uiterlijk op 12 november 1979.
Gedetailleerde voorwaarden
zijn te verkrijgen op de dienst
sekretariaat
personeelszaken, stadhuis, Grote Markt 1,
2700 Sint-Niklaas.

23

27

13

17

(Adv. 3711
20

Nieuwpoort
BERICHT
Werving in vast dienstverband, na stage van 12 maanden van een brandweerman.
De wervingsvoorwaarden en
alle inlichtingen zijn te bekomen op het stadssekretariaat
en worden kosteloos toegezonden op aanvraag. De
schriftelijke aanvragen, vergezeld van de nodige bewijsstukken, dienen aangetekend
gericht aan het kollege van
burgemeester en schepenen
van Nieuwpoort en ontvangen uiterlijk op 22 oktober
1979.
Namens het kollege:
De sekretaris,
Jos. Van Cauwenberghe
De burgemeester,
G Mommerencv
(Adv. 389)

A S : Bal van provincieraadslid Jos Truyen om 20 u. in zaal
EIckerlyc.
GENK: Algemene VUJO-vergadering om 10 u. in de Slagmolen. Dagorde: informatiedag van 8-12; reorganizatie
van het bestuur, aanduiding van afgevaardigde voor de
nationale VUJO-raad; financiële aangelegenheden;

27

BEVEREN: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele: spreekbeurt over «De vereenzaming van de moderne mens in
onze maatschappij». O m 20 uur in de bovenzaal van de
Centrumschool. Bosdamlaan te Beveren. DeelnamelOOfr.
BEVEREN: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele: uitstap
naar Brussel met de autobus. Vertrek om 8 u. 30 aan het
oude kerkhof. De heer Van Uffelen zal gids zijn. Prijs:
200 fr. voor leden en 250 fr. voor niet-leden.
GENT-MUIDE en GENT-BRUGSE POORT: V U dansfeest in het parochiale centrum van de Maïsstraat St-Vincentius te G e n t Om 21 uur.
ST.-MARIA-HOREBEKE: Arrondissementeel VU-bal der
mandatarissen. Om 21 u. in zaal Quo Vadis, Oudenaardestraat. Orkest: Paul Roelandt
GENTBRUGGE: Gespreksavond rond «Vrouwenmishandeling» om 19 u. 30 in het dienstencentrum. Ingericht door
het FVV.
GENT: VU-herfstdansfeest om 21 u. in zaal van het
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstraat Organizatie van
Gent-Centrum en Gent-Zuid.
AALST: 12e Nacht van de VU-afdeling Aalst om 21 u. in
feestzaal FFR, Dendermondsesteenweg. Eregast: partijvoorzitter Vik Anciaux. Orkest: De Gensters.

DIRK MARTENS

NINOVE

AALST

P.V.B A.
Beverstrnnt 24-26
Tel 054/33105

KINDERARTIKELEN plooi- en w.indelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels - knmerversierm<|cn - «oslafels
en wnskussens - kinderkledincj
SPORTARTIKELEN allerlei - tiirnkledii - ruiterdilriistingcn - ping|)ongtafels - badkleding en alle toebehoortcn - rol- en ijsschaatsen kampingartikelen - tiirngcrei
SPEELGOED uitgebreide keus in merkattikelen aafobanen elektr treinen der beste merken • auto» - go-carls - traktoren - pop|)en - |)0|)|)enwagens en -wiegjes - b.reien - lessenaars - borden fietsjes - alle gezelschajjsspelen - alle soorten mekaniekeii - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels
-

Menen
meent het!
Ter gelegenheid van de opening van
het kultureel centrum te Menen werd
door de VU-afdeling Menen krachtig
geprotesteerd tegen de aanleg van de
autoweg Pecq-Armentiers.
In de voormiddag werden pamfletten
uitgedeeld waarin de beslissing van
het Vlaams ministerkomitee scherp
aan de kaak werd gesteld.
Toen rond de middag minister De Backer verscheen om het traditionele lint
door te knippen, werd ze op geroep
onthaald. Waalse weg, Neen! Ook de
affiches die tegelijkertijd door de betogers in de hoogte werden gehouden,
waren overduidelijk.
Ten slotte kwam VU-schepen Joel Tahon naar voor en overhandigde de minister persoonlijk een pamflet met de
woorden; 'Welkom als minister van
Nederlandse Kuituur. De VU kan echter niet akkoord gaan met uw goedkeuring van de weg Komen-Moeskroen.
Een korte maar inslaande uilenspiegelstreek die de lokale pers haalde.

Lange Zoiitstr 30 29-33 36-38"
Tel 053/2140 60

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-

WEST-VU\ANDEREN
OKTOBER
13 BRUGGE: Minnebo-herdenking met huidezitting om
19 u. 00 in het prov. hof, Markt, gevolgd door de opening
van een tentoonstelling die volledig aan de Vlaamse en sociale strijd uit het begin van deze eeuw is gewijd.
13

15

OOSTENDE: VU-bal in het Casino-Kursaal. Ambassadeurszaal vanaf 19 uur. Inkom 99 fr. Orkest: Frank Smith
en de disco studio Classic.
KORTRIJK: Voordracht over het A B C van de evenwichtige voeding door de heer Jozef Van Marcke. Ingericht
door de Volksunievrouwen. Om 20 uur in café 1302, A.
Reynaertstraat. Prijs 40 fr.

14 D I K S M U I D E : Arrondissementsraad met als sprekers Vik
Ancieux, algemeen voorzitter en Willy Desaeger, algemeen
sekretaris.
14 GISTEL: VU-gezinswandeling in het Vloetemveld te Zedelgem, onder leiding van Herman Poel. Vertrek om 14 u. op
de markt.
27 GISTEL: VU-bal in zaal Ten Putte. Voorverkoop: 70 fr. Inkom: 80 fr.

INGENIEUR W. DUTRE:
HERENT — Dat fameuze parlementair
debat over het energiewitboek van
eitonomie-minister Willy Claes moet
nu toch wel bij hoogdringendheid
eens aangevat worden. Onze maatschappij dreigt elke komfortabeie
troef te verliezen door toedoen van
het handige kommercieel-politieke
spel dat de oliesjeiks ingezet hebben
en behalve witboeken en andere energierijke rapporten beschikken we
over omzeggens geen enkel wapen
om de dreigende schaarste (of alleszins de inflatiespiraal) in te dijken.
Alternatieve energie: er is al zoveel
welles-nietes over gezegd en geschreven. De milieuvriendelijke en
nucleair-onvriendelijke manifestaties
zijn haast niet te tellen; evenmin trouwens ais de versgebakken politieke
pleidooien voor energiebezuinigingen.
Maar, wat denken de energiespecialisten daar nu zelf van? De Vlaamse
ingenieurs waren gisteren, woensdag,
bijeen in een Brussels hotel (de Sheraton is een energieverspliler van formaat, al was het maar om zijn fameuze
air-conditioning). De Leuvense professor Dutré mocht er voor het «Energiegenootschap» het debat over «alternatieve bronnen» inleiden.
Ingenieur Dutré van Herent (verantwoordelijke voor het KUL-laboratorium warmte-overdracht en reactorkunde), wuift de huisvaders die bij
wijze van tijdverdrijf zelf timmeren
aan een windmolen alle heil toe, maar
tijdens ons interview kon hij in feite
toch niet uitmaken welke dringende
wenken hij de politieke overheid wil
meegeven.
Prof. Dutré: «Het zou verkeerd zijn om
voor morgen alle heil te verwachten
van de alternatieve energiebronnen.
Maar, als de stookolieprijs weldra aan
de verbruiker 10 frank de liter gaat kosten, dan wordt de aanwending van zon-

windenergie, de zonne-energie en de
geotermische bronnen...
Terwijl tal van experimenten aantonen
dat vooral de eerste twee energiebronnen heilzaam kunnen zijn voor de individuele verbruiker, moeten w e toch vaststellen dat alle tot nog toe bekende alternatieve systemen industriële mankementen vertonen (al was het maar om
de kostprijs of om estetische redenen)
om op grote schaal toegepast te worden.
Z o stel ik bij voorbeeld vast dat menige
windmolen slechts optimaal werkt in
het ongewenste en utopische geval dat
de molenwieken doordeweeks zouden
aangedreven worden door een forse
wind met stormkracht..»
— De alternatieve experimenten,
waarbij uzelf nauw betrokken is, wil u
toch niet meteen zomaar a f s c h r i j v e n Prof. Dutré: «Laat ons een duidelijk onderscheid maken tussen de technische, ekonomische en politiek-maatschappelijke beschouwingen. Technisch Is alles mogelijk en politiek, uiteraard teoretisch, nog veel meer.
Als ik me in een referaat of in een ander
openbaar dispuut nogal skeptisch opstel tegenover de hooggespannen verwachtingen die worden gekoesterd ten
aanzien van de alternatieve energie
dan berust die houding vooral op cijfermatige en budgettaire gegevens
O m even het rijtje af te lopen.
De getijdencentrales bij voorbeeld kunnen w e voor ons land gerust zonder
meer afschrijven: w e hebben amper 65
kilometer reeds geschonden Vlaamse
kust.
De bouw van windmolens kan voor een
individueel huisjesbouwer misschien
een aangename bezuinigingsbezigheid
zijn, maar op grote schaal zie ik het rendement van deze energievorm niet
meteen ontzagwekkende afmetingen
aannemen. Ontzagwekkend — met
een doorsnee van 20 tot 50 meter —
zouden dan wél de windmolens hoeven
te zijn die, gesteld dat zij een gewaarborgde levensduur van twintig jaar zou-
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paar systemen beschikbaar die futuristische happen in een gezinsbudget zetten. Maar het rendement ervan dient
toch wel van dichtbij bekeken te worden.

Geen hokus-pokus
— Ingenieur Dutré, zo menen we uit
een omstandig exposé te mogen onthouden, loopt niet meteen warm om In
het spoor van de «groene jongens»
van-vandaag-op-morgen de kernenergie kategoriek als een zwarte duivel
uit te drijven. Want, hij is van oordeel
dat we van windmolens, zonnepanelen en de warmte van moeder-aarde in
onze gewesten nauwelijks op grote
schaal een behaaglijke leefwereld
kunnen toveren.
Wel wil hij de politici de overweging
meegeven of het dan echt niet de
moeite loont om zwaar te investeren
in onderzoeksprogramma's voor alternatieve energievoorziening, hoewel hij aan zijn vingertoppen voelt dat
er niet meteen hokus-pokus prachtexemplaren van alternatieve bronnen
kunnen aangeboord worden.
Prof. Dutré: «We moeten toch trachten
realist te blijven. Als we zoeken naar alternatieve bronnen (andere dan steenkool, petroleum, aardgas of kernenergie), dan liggen er in ons land slechts
drie steunpunten voor het grijfjen: de

den hebben, bovendien allicht een prijs
per kilowattuur zouden kennen die de
huidige elektriciteitsprijzen ver overschrijdt. Afgezien van de kostprijs:
waar zou je zo'n mastodont met reuzewieken in ons klein landje milieuvriendelijk kunnen inplanten?»
— Al evenmin groot heil verwacht U
van warme geotermische bronnen in
de Kempense streekProf. Dutré: «De geotermie is nog een
ander paar mouwen. Er is inderdaad die
ene biezonder suksesrijke boring in de
Kempen die 102° C warmte uitstraalt.
Daar kunnen 800 huizen mee verwarmd worden, maar die optie werd
niet genomen. Het probleem van boringen in de aardkorst is dat zij ten eerste
op grote diepte dienen te geschieden,
precies daarom bij elke poging honderden miljoenen franken kosten, en uiteindelijk in de meeste gevallen op een
investeringssisser kunnen uitdraaien.
Een uitgemaakte zaak is nu inmiddels
daarentegen dat suksesrijke boringen
meteen commerciële hoogvliegers zouden kunnen worden».

Kort leven
— Ook een straaltje hoop voor het
gebruik van zonne-energie in ons
schaduwrijk land?
Prof. Dutré: «Wie zijn woonst bekleedt
met zonnepanelen zal allicht op termijn
een goede zaak doen; ik zeg zal, maar
het kan ook zijn dat hij er zijn broek aan
scheurt. Immers, er zijn inmiddels zo'n

Nu de petroleumprijs stilaan opgedreven wordt tot 10 frank per liter kan weliswaar gesteld worden dat een huis, uitgerust met systemen voor benutting
van zonne-energie, een gouden belegging w o r d t
Maar, w e mogen ons ondanks de hoopgevende berichten over aanwending

van zonne-energie toch niet blindstaren
op die ruimteverspillende panelen.
Gesteld dat w e momenteel aan energie
zowat 10 miljoen ton olie per jaar verbruiken, dan zou dit klein landje van amper 30.000 vierkante kilometer dienen
uitgerust te zijn met 600 miljoen vierkante meter zonnepanelen...
Zo'n beelvergelijkeng is slechts van
aard om aan te tonen dat alternatieve
energiebronnen hoe dan ook aanvullend zullen blijven...»
— Professor Dutré schat desondanks
dat ongeveer een kwart van de huishoudelijke energiebehoeften kan voldaan worden door toepassing van
zonne-energie; niet morgen maar toch
overmorgen. Ingenieurs kunnen bergen verzetten, maar een nieuwe stad
kunnen ze niet op één dag bouwen.
Prof. Dutré: «Gesteld dat de oliesjeiks
zo lastig worden dat zelfs de zonnekollektoren in onze streken verleidelijke
energieverstrekkers worden, dan zou
bij verregaande aanwending van zulk
zonnesysteem, een stad als Brussel totaal dienen verbouwd te worden.
In de plaats van de kaas met gaatjes, de
wolkenkrabbers die hier en daar uit de
volkse buurten oprijzen, zou dan een
stad dienen urbanistisch ingericht te
worden waarbij zo weinig mogelijk
woonsten door andere zouden overschaduwd worden en toch individueel
een hoog plafond zouden bereiken.
Een stad als Brussel zou dan van Zuid
naar Noord dienen gebouwd te wor-
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den; van eerste etage tot appartementsgebouwen met almaar meer verdiepingen. Stedebouwkundig is zoiets
al nonsens en politiek zie ik het helemaal niet dat men onze samenleving
meteen zo «alternatief» zou herbouwen».
— Professor Dutré ligt blijkbaar niet
wakker van het feit dat precies deskundigen zoals hij op vandaag de politici de hoognodige prikkel dienen te
geven om alternatief te gaan denken.
Hij stelt wel vast dat bij tien frank per
liter voor stookolie de zonnekoningen
hun konkurrentiële opmars kunnen
maken.
Prof. Dutré: «Ik vind het jammer dat het
politiek denken en plannen op termijn
(zeg maar twintig jaar) volkomen utopie
is geworden. Hoewel het aanwenden
van alternatieve bronnen mooie franjes
blijven in een mogelijk plan voor gekoördineerde energiebespanng, blijken
technisch haalbare mogelijkheden voor
het grijpen te liggen. Ook wat de aanwending van zonne-energie in ons land
betreft. Tot veertig procent van de traditionele energiebronnen kunnen vervangen worden door pasklare alternatieven; vooral voor privé en minder
voor industrieel gebruik. Wél dient
hoogdringend een keuze in die richting
gemaakt te worden, indien zulke politieke optie morgen vruchten zou moeten
afwerpen. Vandaag vrees ik evenwel
dat de commercieel gebruikte systemen (zonne-energie en windenergie)
een te geringe levensduur hebben (5
tot 6 jaar).
W e kunnen uiteindelijk slechts goede
heil verwachten van een verscheidenheid van energiebronnen (inbegrepen
de zgn. alternatieve) waarop w e voortaan zullen moeten trachten de tering
naar de nering te zetten», (hds)

Een windmolen in uw tuin ?
ne-energie stilaan toch commercieel
kompetitief. Er moet dan wel uitdrukkelijk aan een aantal voorwaarden voldaan worden, zoals de levensduur van
minimum 15 jaar van het systeem. De
vraag is natuurlijk of de politici zich ver
willen wagen op het terrein van de alternatieve energievoorziening.
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