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SPUITERS \ri BILZEN 

Aan de Bilzener (Pilsener?) pompiers mef onze verontschuldigingen aan de 
brandweerlieden. 

Gij hebt het vege lijf van Gramme fel verdedigd 
in de •'pompiers»-stijl van dit «pompiers»-land, 
maar dat gij met die daad heel Vlaanderen hebt beledigd 
dat is de schandevlek die in uw wezen brandt 

Als echte soldateska hebt gij u gedragen 
gespoten en geklopt op jeugd zonder verweer 
zo wordt uw mooi blazoen door u zelf stukgeslagen 
misschien geeft men u morgen een geweer. 

Wellicht zult g'op de dagorde der ordekrachten prijken 
te samen met Happart en heel de gard' civique 
van Komen tot de Voer de bloedige handen reiken 
en van 't Paleis te Laken krijgt ge 't ere-blik. 

SPUITERS IN BILZEN 

Ik kan best begrijpen dat de feestelijke 
stemming van de spuiters van Bilzen 
bij de inhuldiging van de nieuwe brand
weerpost oversloeg toen de groep 
Vlaamse betogers te voorschijn kwam. 
Ik wil vooreerst opmerken, dat elke 
burgemeester steeds de brandweer 
kan opeisen ingeval van ramp bij over
stromingen of dergelijke. 
Was de burgemeester bij het hoog (?) 
bezoek van Gramme niet aanwezig, 
dan is dit reeds een blijk van kritiek, in
dien hij daar wel was, waarom gaf hij 
dit bevel niet, of is zijn mening niet ge
vraagd door de hogere overheid? 
Ik vind het reeds misdadig, mensen op 
te vorderen die voor deze bepaalde 
taak niet opgeleid zijn, blussen is nog 
iets anders dan betogers met spuitlan-
sen te lijf te gaan. 

Ik ben reeds meer dan vijftien jaar vrij
willige brandweerman, en kan de ver
zekering geven dat indien zo'n bevel 
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bij ons zou gegeven worden, ik de eer
ste zou zijn om diegenen die zulke ar
rogante en tergende bevelen geven, 
uiteen te blussen en de mensen be
schermen die alleen maar blijk geven 
van de gevoelens die bij het Vlaamse 
volk leven. Ik begrijp zeer goed dat de 
brandweerlui van Bilzen fier waren een 
nieuwe brandweerpost te krijgen, 
maar deze krijgen ze niet van minister 
Gramme! 
Het is toch eigenaardig dat die minister 
krijgt wat hij wil, nl. het bewijs dat som
mige Vlamingen, bij het zien van een 
Belgische figuur, alles vergeten wat 
ons volk vroeger en vooral nu is aan
gedaan. Ik beklaag dan ook mijn vrien
den brandweermannen die, met dit 
doel, eigen mensen te lijf gingen en 
zich als de vriend van een vijand van 
ons volk gedroegen. 
Aan de goede Bilzenaars vraag ik, laat 
dit nooit meer gebeuren, in naam van 
de brandweer. 

W.A., Aalst 

HANDTEKENINGEN 
VOOR KOMEN 

De leraars en opvoeders van T.A.I. te 
Herk-de-Stad publiceerden een motie 
i.v.m. een Vlaamse school in Komen 
(zie «Wij» van 19 oktober l.l.) 

Volgende scholen steunden onmiddel
lijk deze motie: Technicum Sint-Trui
den, Vrije Gesubsidieerde lagere jon
gens-, meisjes- en kleuterschool te 
Diepenbeek, O.-L.-Vrouw-kollege te 
Tienen, Provinciale Normaalschool te 
Leuven, Sint-Maria-Instituut te Neer-
pelt, Instituut Onbevlekt Hart van Ma
ria te Lummen, Amandina-kollege 
Herk-de-Stad, V.G.L School Linde-
Wauberg, Basisschool van het Sint-
Jan Berchmanskollege te Diest, 
Groep T te Leuven, Sint-Jan Berch
manskollege Diest en Heilige Drievul-
digheidskollege Leuven. Samen meer 
dan 400 handtekeningen! 
De beslissing van de regering op 1 ok
tober is onverantwoord tegenover Ne
derlandstalige kinderen, die recht heb
ben op Nederlandstalig onderwijs in 
hun vertrouwd milieu. Over het hoofd 
van alle partijen heen moeten we nu 
eensgezind een standpunt innemen: 
Nederlandstalig onderwijs voor Neder
landstalige kinderen in Komen! 

In Komen hebben de ouders en kinde
ren uw steun nodig! 

Geachte lezer, organizeer ook in uw 
school of oudervereniging een aktie. 
Stuur uw motie, ondertekend door zo

veel mogelijk personen, naar Paul Cre-
sens, Azalealaan 2 te 3295 Schaffen-
Diest (tel.: 013-33.31.62). 

P.O., Schaffen. 

BERTHOUDERSKRING 
In «WIJ» van 27 september verscheen 
een uitgebreid artikel over de v.z.w. 
Berthouderskring. Als projektleider 
van dit regionaal initiatief had ik noch
tans nog enige konkrete gegevens 
vermeld willen zien. 
Buiten de 2 voorgestelde rapporten 
over de sociale dienstverlening en 
over de herfsttijd werken we momen
teel aan 2 andere rapporten, hande
lend over de huisvesting en kinderop-
vangmogelijkheden bij jonge gezinnen 
en een onderzoek naar de beschikba
re levensruimte in het arrondissement. 
De verscheidene rapporten en bro
chures uitgegeven door de v.z.w. Bert
houderskring kunnen steeds besteld 
worden via een overschrijving op ons 
rekeningnummer 230-0279054-05 met 
vermelding van de gewenste publika-
tie. 

Momenteel zijn volgende publikaties 
beschikbaar: 
— Na 30 jaar nog geen amnestie! Poli
tieke onmacht of onwil; door Joos So-
mers, volksvertegenwoordiger, twee
de druk, juni 1976, 64 biz. (100 fr.) 
— De westnederfrankische hoeve: 
een veroordeeld monument door ir. 
Heinrich Sermeus, februari 1978, 176 
bIz. (300 fr.). 
— De geschiedenis der vrijheid Wa-
lem, door pastoor Goetstouwers, april 
1979 (300 fr.). (Tweede druk is in voor
bereiding). 
— Algemene sociale Dienstverlening: 
mei 1979, 52 bIz. (100 fr.). 
— Herfsttijd: een onderzoek naar de 
noden en behoeften van de derde en 
vierde leeftijd in het arrondissement 
Mechelen, augustus 1979, 132 bIz. 
(300 fr.). 
Verder wensen wij de geïnteresseer
de personen te laten weten dat ze 

steeds kontakt kunnen opnemen met 
onze stafmedewerkers voor nadere in
lichtingen. Onze kantoren zijn geves
tigd te 2800 Mechelen, Veemarkt 13. 
Telefonisch kan men ons bereiken op 
het netnummer 015-29.66.13 van het 
Vlaams Ziekenfonds «Ie Dien» waar 
tussen 8 u. 30 en 12 u. en 13 u. tot 
17 u. steeds iemand aanwezig is die 
de boodschap kan noteren en ons ver
wittigen. Vanaf 1 november 1979 kunt 
U rechtstreeks telefonisch kontakt op
nemen via het netnummer 015-
20.95.14. 

M.R., Mechelen. 

VAN «DE» LIMBURG 
TOT VLAAMS-LIMBURG 
Wanneer Brabanders en Antwerpe
naars het over onze provincie hebben, 
dan spreken zij gewoonlijk over «de 
"Limburg. Ze zijn in «de» Limburg op 
bezoek geweest, een firma uit «de» 
Limburg. Ze komen graag naar «de» 
Limburg en ze vinden ook dat men in 
«de» Limburg het mooiste ABN 
spreekt. Dat is zeer vleiend voor ons. 
We kunnen echter op dit punt niets te
rug doen. Wij hier in Limburg kunnen 
niet spreken van «het» Brabant of 
«het» Antwerpen. Wij gaan gewoon 
naar Brabant of Antwerpen zonder 
«de» of «het». Wij alleen bezitten dus 
iets wat tot het privilegie van de adellij
ke stand behoort. En daartegen kun
nen we toch zeker geen bezwaar heb
ben, nietwaar? 

Maar: adel verplicht! Adel geeft de 
toon aan. Limburg moet zelfs de klem
toon aangeven. In het zelfstandig 
Vlaanderen-in-wording zullen we de 
klemtoon leggen waar die behoort te 
liggen, namelijk op het Vlaams karak
ter van onze gouw. 
Vandaag is ons Vlaams-zijn wel veili
ger dan vijftig of zeventig jaar geleden, 
toen men francofone bedrijfsleiders en 
Waalse mijningenieurs op ons af stuur
de om ons in de kortste keren te ver
fransen. Maar die geniepige aanval 
hebben we glorieus afgeslagen. Alleen 
in Voeren zwaaien nog de laatste fran
cofone bezetters de plak. Dat is ons 
Belfast aan 't worden. Maar ook dat 
zullen we winnen. 

Om ons te onderscheiden van «het» 
andere-Limburg-over-de-Maas, zou
den we nu onze naam moeten aanvul
len met Vlaams-Limburg. Voor 
Vlaams-Brabant en Waals-Brabant 
wordt zulk onderscheid reeds ge
maakt. Onze gouw zal in Benelux- en 
Europees verband gemakkelijker gesi
tueerd worden onder de naam 
«Vlaams-Limburg». Wij zouden ook 
aan de heer goeverneur te Hasselt wil
len voorstellen om de sympatieke bor
den bij de toegangswegen aan de pro
vinciegrens aan te passen als volgt: 
«De Vlaamse Limburgers heten u wel
kom». En van nu af vervolledig ik mijn 
adres met Vlaams-Limburg! 

J.G., Maasmechelen 

«OP ONS KUNT 
GE REKENEN»? 
Nu de school in Komen er niet komt 
vraag ik me, met vele Vlamingen af wat 
de voorzitter van de CVP, Leo Tinde-
mans, op maandag 1 oktober is komen 
verklaren. 

De h. Tindemans kwam wel wat laat op 
de proppen. Volgens zijn verklaringen 
was er wel een mogelijkheid om te Ko
men een Vlaamse school op te richten. 
Vijgen na Pasen dus. 
Als voorzitter van de CVP moet hij 
toch op de hoogte zijn welke beslissin
gen er op regeringsvlak genomen zul
len worden, zodat hij dan tijdig kan rea
geren. 
Ofwel is er dus geen overleg meer bij 
de CVP? 
De slogan «op ons kunt ge rekenen» 
van de jongste verkiezingen (met de 
foto van Martens en Tindemans) telt 
dus niet meer. 
Jan Verroken reageerde ook wel wat 
laat. Om zijn gezicht te redden? Waar
om deed de h. Verroken niet opnieuw 
een rondgang in Vlaanderen om de 
mensen bewust te maken voor de Ko-
mense zaak? 
Ook de h. Debondt zal kleur moeten 
bekennen, of zal het hier ook bij woor
den blijven? 
De CVP laat dus de Vlamingen in de 
steek. Vlamingen zijn enkel nog goed 
om nog meer belastingen te betalen! 

L.V., Rumbeke 

BRUSSELSE TOESTANDEN 

Zondag 23 september loop ik langs de 
Zilverstraat te Brussel en wandel het 
Martelarenplein op met mijn handen in 
mijn zakken daar het tamelijk koud is. 
Omdat er een Belgische manifestatie 
plaatsvindt aan de voorkant van het 
monument van 1830 met veel vlaggen 
en fanfares, loop ik langs achter door 
in de richting van de Koolstraat Op dat 
ogenblik speelt de Branbangonne. 
Wanneer ik bijna aan de Rozenstraat 
ben en het plein ga verlaten, word ik te
gengehouden door een agent in uni
form en een politieofficier in burger, die 
me in het Frans aanspreekt; «Kunt ge 
niet blijven staan en uw handen uit de 
zakken doen wanneer het Belgisch 
volkslied gespeeld wordt?». En ik ant
woord: «Neen». 

«Wat!», roept de politieman in burger. 
«Doe uw handen uit uw zakken en ga 
in de houding staan voor de Braban-
gonne». Ik zeg nogmaals; «Neen». 
Daarop zegt de officier in burger aan 
de andere; «Emmenez-le pour identifi
cation». 
De agent vraagt me mijn identiteits
kaart en brengt me bij een politiewa
gen aan de Koolstraat. Daar worden 
de gegevens van mijn papieren geno
teerd. 
Tegenover het groepje politiemannen 
uit ik mijn verontwaardiging over het 
feit dat ik voorgeleid word alleen om
dat ik mijn handen in mijn zakken houd 
en niet in de houding ga staan wanneer 
de Branbangonne wordt gespeeld. 
Een onder hen zegt: «Als het allemaal 
zo slecht gaat, komt dat door mensen 
zoals u». Een vrouwelijke agente gaat 
zelfs verder. Zij zegt dat ik op het Mar
telarenplein zeker meer moet hebben 
uitgestoken, want dat men mij anders 
niet zou voorgeleid hebben. Dat vind ik 
nog straffer. 
Zo zijn de toestanden te Brussel en zo 
worden de Vlaamse Brusselaars 
steeds erger getergd. 

Hugo Reinhard, 
Ondervoorzitter K. Bulsfonds, 

Brussel. 
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De zonde van april 
Hebben de PS- en de FDF-beslissingen van de 
jongste dagen een nieuwe politieke situatie 
doen ontstaan? Als men de opgewonden 
kommentaren in een deel van de pers mag 
geloven, zou men geneigd zijn om ja te zeg
gen. Wanneer men de dingen echter op de 
keper beschouwt, dan ontstaat er een ander 
beeld. 
Cools, die de jongste weken in zijn partij af te 
rekenen kreeg met een stevige tegenwind, is 
er met zijn tweetrapskongres in geslaagd om 
klaarheid in eigen rangen te krijgen. De 
meerderheid die hij achter zich kreeg voor 
het voortzetten van de huidige koalitie, is 
komfortabel. Zijn eigen positie is terug ver
sterkt. Hij speelde deze krachttoer k laar 
door te putten uit de réservoir van zijn ver
baal geweld en door het PS-eisendossier 
schijnbaar op te schroeven. 
Schijnbaar! Wat hij vraagt op het commu
nauta i re vlak, is de letterlijke toepassing 
van het politiek akkoord van april . Dit ak
koord voorzag een staatshervorming in drie 
fazen, waarvan de tweede operationeel zou 
zijn tegen 1 januar i 1980. In die tweede faze 
moeten de franstaligen zo ongeveer alles 
krijgen wat zij willen: ondermeer de driele
dige gewestvorming, met h a a r voor de Vla
mingen nadelige financiële regeling. Terwijl 
Vlaanderen op zijn honger blijft, in afwach
ting van een derde faze die er nooit dreigt te 

komen. Omdat de Walen en de franstaligen 
geen enkele reden hebben om, eens dat ze de 
eigen buit binnenhaalden, de Vlaamse fak-
tuur nog te honoreren. 
Dit alles werd Cools toegezegd in het politiek 
akkoord van april, plechtig onderschreven 
door alle regeringspartijen en met name ook 
door de Vlaamse. 
Zelfs de door Cools met veel kracht n a a r 
voor gebrachte eis tot globalisering van de 
sociaal-ekonomische maatregelen en de 
staatshervorming is niet nieuw te noemen. 
Deze globalisering wordt in de praktijk 
reeds toegepast door de regering. Het is na
tuurlijk waanzin om een dergelijk reuzepak
ket van alle fundamentele problemen waar
mee het land worstelt, af te willen handelen 
in één monsterachtige wedloop n a a r het ein
de van het jaar toe. Maar het is niet in strijd, 
meer zelfs, het ligt in de lijn van het politiek 
akkoord van apri l tussen de regeringspar
tijen. 
Ook het ja, maar...» van het FDF bevat nau
welijks nieuwe elementen en komt er in feite 
op neer, dat deze partij de letterlijke toepas
sing vraagt van het regeerakkoord. Het FDF 
is onderling sterk verdeeld, de spanningen 
binnen de partij nemen toe. Maar de FDF-top 
heeft verleden maandag de bocht genomen 
en blijft in de regering, wachtend op de ten
uitvoerlegging van het apri lakkoord of des

noods op een elektoraal gunstig breekpunt. 
De snoeverij van de CVP «dat het FDF er niet 
bij nodig is» heeft a an dit fundamentele 
beeld nog helemaal niets gewijzigd, ondanks 
een onthutsende reeks anti-Vlaamse provo
caties van het FDF gedurende de jongste 
maanden. 
De regeerverklaring van Martens en het 
par lementair debat daarover, die nog moe
ten plaatsgrijpen op het ogenblik dat we dit 
schrijven, komen op een ogenblik dat ten
minste aan f ranstalige zijde klaarheid werd 
geschapen: de Walen en de f ranstalige Brus
selaars eisen het akkoord, het hele akkoord 
en niets dan het akkoord. Het is de eerste-mi-
nister vooral te doen om de houding van zijn 
eigen parti j : staat zij nog ja dan neen achter 
het apri lakkoord? Zijn de krachtige Vlaam
se verklaringen van een aantal van h a a r 
voormannen slechts verbale krachtpatse
rijen? Of laat zij zich verder drijven tot op 
het ogenblik dat zij elektoraal gunstig acht 
om h a a r eigen akkoord en h a a r eigen eer-
ste-minister te verloochenen? 
Alles wat vandaag gebeurt is het logische ge
volg van de CVP-zonde van april . Vlaande
ren weet sindsdien méér dan ooit wai het 
aan de franstaligen en de Walen heeft. 
Maar het weet nog altijd niet, wat het heeft 
aan de CVP.. 

tvo 

Professor Jef Ma ton: 

Eigen pot koken 

Een nieuwe drukkingsgroep? 

Feit is dat een aantal universi
teitsprofessoren hun «ivoren 
toren> hebben verlaten en 
hun onderzoeksresultaten via 
de media publiek maken. 

Daarbij bli jkt hun goede neus 
voor materies die voor dei
ning zorgen. 

In ieder geval dragen ze bij 
tot het verfijnen van bestaan
de inzichten of tot het openen 
van nieuwe horizonten. Zo 
ook op het vlak van de staats
hervorming en van de so
ciaal-ekonomische en finan
ciële draagwijdte ervan. 

De Stichting-Lodewijk de 
Raet nam een gelukkig initia
tief door al die academici, met 
dikwij ls nogal tegenstrijdige 
studiebesluiten, bij elkaar te 
brengen ti jdens een studie
dag met als tema «Ekonomie 
en staatshervorming». 

Konfederaal? 

Het zal wel niemand verwonderen 
dat het debat niet tot een eenslui
dende l<.onklusie heeft geleid. Een 
l<onfrontatie van ideeën is trou
wens op zich zinvol Een nieuw ge
luid — te midden van klanken die 
eigenlijk ook maar enkele maan
den jong zijn — bracht wel VU-on-
dervoorzitter prof d Maton tij
dens zijn uiteenzetting over het 
ekonomisch zelfbestuur in konfe
deraal verband. 

Het wezenlijke van een konfede
raal staatsverband ligt hierin dat 
de heft>omen van het beleid, ook 
op ekonomisch vlak, bij de deel
staten komen te liggen zodat de 
centrale bondsregering slechts 
zeer t>eperkte en nauwkeurig om
schreven bevoegdheden krijgt 
toebedeeld. Dit in tegenstelling 
met het regionalisme, dat absolute 
voorrang geeft aan het behoud 
van een stevige ekonomische en 
financiële eenheid. 

Zure verstaatsing 

Het regionalisme dient, aldus prof 
Maton, verworpen te worden. Wie 
kan immers bewijzen dat de voor
delen van een ekonomische mo
netaire eenheid groter zijn dan de 
eventuele voordelen van een ver
regaand ekonomisch zelfbestuur? 
Het is daarenboven een illuzie te 
veronderstellen dat, met een beet
je her en der te regionalizeren, de 
huidige ekonomische onbestuur
baarheid van dit land kan genezen 
worden. 

De huidige staatshervorming moet 
verworpen worden. Ze is uitzicht
loos en voert de gemeenschap
pen naar een stellingenoorlog, die 
een halve eeuw kan aanslepen. 
De vraag rijst trouwens of de Wa
len, die hun greep op de Belgische 
ekonomie verloren hebben, met 
trachten langs grondwettelijke 
weg hun pariteit of meerderheid te 
bevestigen in de ekonomische in
stellingen. Willen zij niet de hand 
leggen op de verscheidene centra 
die het overheidsgeld bedelen? 
Voor prof Maton is het duidelijk 
dat de Waalse roep naar verstaat
sing vrij opportunistisch is en niet 
voortspruit uit het streven naar 

een socialistische maatschappij 
De overheidstussenkomsten in de 
ekonomische sektor krijgen dan 
ook een bittere communautaire 
bijsmaak. 
In ieder geval, indien zou blijken 
dat de staatsinmenging inderdaad 
tot doel heeft de ekonomische 
slagvaardigheid van Vlaanderen af 
te zwakken, dan moet eerst en 
vooral op communautair vlak klare 
en duidelijke wijn geschonken 
worden. Ofwel moet de over
heidsinterventie van het commu
nautair kleed ontdaan worden, wat 
een splitsing van de ekonomische 
instellingen inhoudt 

Solidariteit 

Wat betreft de solidariteit, stelde 
Maton duidelijk dat deze niet hoeft 
uitgesloten te worden. Om huma
nitaire, sociale en ekonomische re
denen is een zekere hulp aan Wal
lonië aangewezen. Maar dan wel 
onder bepaalde voorwaarden: fi
nanciële klaarheid, vrije bepaling 
van de omvang door Vlaanderen, 
het opleggen van ekonomische 
criteria voor een doelmatig ge
bruik en een zo minimaal mogelijk 
houden van de automatische geld
overdrachten. 
Er is daarnaast uiteraard een poli
tieke voorwaarde: «Het zijn de 
Walen die moeten weten wat zij 
willen. Zij kunnen geen beroep 
doen op de Vlaamse solidariteit én 
tegelijk territoriale aanspraken ma
ken op de Voer en het Brussels 
randgebied. Zij moeten kiezen tus
sen een politiek vergelijk met de 
Vlamingen en hun alliantie met de 
Franssprekenden in Brussel Zij 
kunnen vrij kiezen, maar moeten 
er dan ook de konsekwenties uit 
trekken.» 

Hun toekomst... De jongeren liggen niet wakker van de politieke heibel 
van vandaag. Toch wordt met goede of slechts politieke ingrepen hun 
toekomst bepaald. Zo wat de staatshervorming betreft. Als men er voor 
zorgt dat de gemeenschappen in dit land morgen hun eigen potje kun
nen koken, dan zijn onze kinderen alvast van de kommunautaire miserie 
verlost 
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150 jaar België 
In de Mechelse gemeenteraad 
is VU-gemeenteraadslid Kris 
Van Esbroeck flink van leer ge
trokken tegen het feit, dat in de 
stadsbegroting een krediet van 
12 miljoen weid ingeschreven 
voor de viering van 150 jaar 
België. 
De provincie Antwerpen be
steedt meer dan 50 miljoen aan 
deze viering. Dit bedrag wordt 
uitgedeeld aan de gemeenten, 
op voorwaarde dat deze het 
«gekregen» bedrag uit eigen 
kas verdubbelen. Zo ontvangt 
Mechelen zes miljoen, op voor
waarde dat het er 6 miljoen aan 
toevoegt. 
De meerderheid in de Mechel
se raad, gevormd door CVP en 

BSP, heeft in deze geldverkwis
ting helemaal geen graten ge
vonden. Wel integendeel, ze 
verhaalt de kosten voor deze 
misplaatste grap op de rug van 
de werklozen. 
In dezelfde stadsbegroting 
wordt namelijk de loonlast van 
tewerkgestelde werklozen met 
bijna 11 miljoen verminderd. 
Wat er op neer komt, dat een 
veertigtal mensen terug naarde 
dop gestuurd worden. 

Na te volgen... 
De Mechelse VU heeft haar 
verontwaardiging terzake niet 
onder stoelen of banken gesto
ken. In een persbericht heeft ze 
er op gewezen, hoe aldus op 
een kunstmatige manier de vie

ring van een kunstmatige staat 
wordt opgepept. De Mechelse 
VU-afdeling ziet geen enkele 
reden om aan deze viering deel 
te nemen. Wel integendeel: 150 
jaar lang werden de Vlamingen 
bestolen en beledigd. Daaren
boven zegt de Mechelse VU 
dat, indien naar aanleiding van 
deze viering geen algemene 
amnestie wordt afgekondigd, 
zij voor incidenten zal zorgen. 
Een deel van die 12 miljoen 
kunnen dan maar alvast aan ex
tra polit iekosten worden be
steed... 

... Ook elders 
Principieel is er voor geen en
kele Vlaams-nationalist ook 
maar één reden om deel te ne
men aan de viering van 150 jaar 

België. Het voorbeeld van de 
Mechelse VU verdient navol
ging overal in het Vlaamse land. 
Een Vlaams-nationalist zegt 
principieel neen. Deze princi
piële houding heeft daarenbo
ven in deze krisist i jd het bi jko
mend voordeel, dat ze de ver
kwisting en de verspil l ing te
gengaat. 
Slechts daar waar de viering 
omgebogen wordt tot een be
steding die duideli jk ten voor
dele is van de Vlaamse ge
meenschap — zo onder meer 
een mil ieuprojekt of dergeli jke 
— en slechts voor zover er 
over deze ombuiging kan ge
waakt worden door bij voor
beeld een inspraakkommissie, 
kan een negatieve stem omge
zet worden in onthouding. 

Herberg 
in Voeren 

.Arrondissementskommissaris 
Peeters, die van zijn eerste ke
rnel in de Voerstreek nog niet is 
gestorven, heeft nu eindelijk 
toch het uitgaansverbod in de 
Voerstreek een beetje gemil
derd: de herbergen en restau
rants mogen thans tot tien uur 
's avonds in plaats van tot acht 
uur openbli jven. 
Of het de horeca-sektor in de 
Voerstreek veel zal helpen, is 
een andere vraag. We kennen 
een zaak aan de grens met Ne
derland waar de kliënten — 
voor 90 "/o buitenlandse vracht
wagenchauffeurs — dag en 
nacht bediend werden tot wan
neer de oekaze van Peeters 
kwam. Sindsdien gaan deze 
chauffeurs hun pint drinken en 
hun boterhammen eten vi j f t ig 
meter verder, in Nederland. De 
baas die zijn zaak heeft gemo-
dernizeerd en die met perso
neel werkt, stelt nu al weken 
aan een stuk vast hoe zijn on
derneming aan de grond ge
raakt en welke financiële ramp 
op hem af komt. 
En dat alles, omdat de Voer
streek sinds maanden onveil ig 
werd gemaakt — lang vóór er 
een Vlaamse reaktie kwam — 
door de Happart-bende. 

Waals geld 
voor Vlaanderen 
Dat het Vlaams geld met miljar
den naar Wallonië vloeit, is 
voor niemand nog een geheim. 
Minister Dehousse levert ech
ter het bewijs, dat er ook Waals 
geld naar Vlaanderen vloeit. In 
een omzendbrief aan de Waal
se provinciegoeverneurs heeft 
hij bepaald, dat de Waalse ge
meentebesturen voortaan toe
lagen mogen geven aan Frans
talige stri jdverenigingen zowel 
te Brussel als in Vlaanderen. 
Zulks is regelrecht in str i jd met 
de regeringsbeslissing van 
1972, waarbij het aan alle ge
meentebesturen verboden 
werd om toelagen te verstrek
ken aan instanties die geves
t igd zijn in het andere taalge
bied. 
Een Vlaamse school te Komen, 
dat mag niet. Maar geld voor ie
der Franstalig paard van Troje 
in Vlaanderen, dat mag. 
En de Vlaamse regeringspar
ti jen? Zi j zwijgen dat zij zwe
ten! 

De grote baron 
Vorige zaterdag heeft baron prof. em. Walter Opsomer in de intimiteit van de huis-
kring zijn 75ste verjaardag gevierd. Hij is de zoon van Isidoor Opsomer, de bekende 
kunstschilder die in 1940 de barontitel kreeg. Isidoor Opsomer was de ongemeen be
drijvige portrettist van de betere Belgische kringen en van het Vlaamse kunst- en 
geestesleven. Zoon Walter moet in dit artiestiek milieu, met zijn vele bindingen naar 
belangrijke lui, een boeiende uitkijkpost gehad hebben op mens en maatschappij Ba
ron Isidoor Opsomer is, ondanks het feit dat hij zich met gemak en gezag bewoog in 
de hoogste kringen, altijd een onvervalste Lierse Vlaming gebleven. Zijn zoon Walter 
heeft de lijn doorgetrokken. Op zichzelf is het reeds een niet geringe verdienste dat 
de Vlaamse refleks niet afzwakt door het sukses. Wel integendeel is Walter Opsomer 
altijd een aktief en strijdend Vlaamsgezinde gebleven. 

Aan zijn jeugd en de omgeving van het atelier heeft hij een onmiskenbare artistieke 
aanleg en een gentlemanlike zwier overgehouden. In de lijn van de Lierse vertellers — 
Timmermans was een grote vriend van hem — voert hij een vlotte en fijne pen. Hij 
schijnt ook goed te tekenen, alhoewel hij zijn werk in de beslotenheid van de huiskring 
houdt. Naast deze artistieke aanleg en Liers-sinjorale zwier erfde hij van zijn vader de 
barontitel. 

Hij studeerde rechten te Leuven en ging zich specializeren te Parijs. Van 1930 tot 
1950 was hij advokaat aan de Antwerpse balie. Hij is nadien prof geworden aan het 
RUCA en geniet thans daarvan het emeritaat 

Hij was aktief betrokken — als initiatiefnemer, als voorman of als raadgever — bij dui-
zend-en-één Vlaamse initiatieven: de VVB, het IJzerbedevaartkomitee, het Vlaams 

Onderwijs te Brussel, de vervlaamsing van het Rode Kruis, de Kultuurraad voor 
Vlaanderen, het Lieven Gevaertfonds. Als voorzitter van het Verbond van Vlaamse 
Academici te Antwerpen, en later als algemeen voorzitter, bezorgde hij de Schelde-
stad een podium en een ontmoetingsruimte waar jaren aan een stuk al wat naam en 
faam had in de Vlaamse beweging of gewoonweg in het geestes- en gemeenschaps
leven een kritisch gehoor vond. 

Al deze dingen wettigen op zichzelf reeds, dat Walter Opsomer een ruime plaats 
krijgt in onze belangstelling en dankbaarheid. Een nóg ruimere plaats heeft hij in ons 
hart voor de moed en de toewijding die hij aan de dag gelegd heeft tijdens de sombe
re repressiejaren. Hij verdedigde zijn vriend Ernest Van der Hallen en bekwam een ar
restatieverbod voor de zieke Felix Timmermans. Daarnaast is hij jarenlang een der 
meest gezagvolle ijveraars geweest voor de amnestiegedachte. 
Geboren te Lier is hij, ondanks zijn Antwerpse loopbaan, een echte Schapekop geble
ven. De Lierse auteur-kunstenaar Frans Verstreken heeft onlangs nog in de «Gazet 
van Antwerpen» verteld hoe Walter Opsomer Antwerpen vaak «Lier-haven» noemt... 
Deze beminnelijke, ruimdenkende en toch strijdvaardige, anstokratische en toch volk
se man-van-de-wereld is een heelgrote Vlaamse meneer We zijn er hem intens dank
baar en erkentelijk voor 

dio Genes 
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ZIEKENZORG : 
Het is nu reeds lang geweten 
dat de ziekenzorg chronisch 
ziek is. 
Zolang er nog zekere 
geldmiddelen voorhanden 
waren om enig soelaas te 
bieden draaiden de regering, de 
artsen, ziekenfondsen en de 
zgn. sociale partners om de 
hete brij heen. 
Geregeld doken 
waarschuwende stemmen op, 
zoals het rapport-Petit, maar 
het ziekelijk dossier werd 
telkens opnieuw opgeborgen 
zonder de noodzakeli jke 
chirurgische ingrepen te 
verrichten. 

Nu zijn we op een kritiek punt 
gekomen: zo wordt gesteld dat 
de mutualiteiten vri j spoedig 
hun loketten dienen te sluiten 
indien geen enorme 
geldmiddelen worden 
gevonden. 

Na het omstreden plan-Califice 
heeft de regering nu nieuwe 
remedies uitgewerkt die 
worden voorgelegd aan de 
sociale partners (vakbonden en 
werkgevers) én aan de 
artsenorganizaties en 
mutualiteiten. 

l lÉ 
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Met centen alleen geneest 
chronisch-zieke ziekenzorg niet 
Het gaat er om zowat 20 
miljard uitgaven in de sektor 
van de ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering te 
rekupereren. 

Waar het er aanvankelijk naar uit
zag dat overwegend in de richting 
van de gebruikers van de gezond
heidszorgen werd uitgekeken om 
besparingen door te voeren, zou 
de regering nu toch zinnens zijn 
ook in andere richtingen sane
ringspijlen af te vuren: naar de art
sen, de farnnaceutische nijverheid, 
de apotekers... 

Nu artsen en mutualiteiten bij het 
overieg betrokken worden mag 
men zich aan een harde konfron-
tatie verwachten, en zal moeten 
bewezen worden dat de lasten 
voor sanering van de gezond

heidszorg wel degelijk op een 
billijke wijze zullen verdeeld wor
den. In afwachting van konkrete 
onderhandelingsresultaten kun
nen nu evenwel reeds enkele be
denkingen 
gemaakt worden. 

Ligdagprijs 
Allereerst is het duidelijk dat de 
gezondheidszorg dringend finan
cieel maar op korte tijd ook funda
menteel dient gesaneerd te wor
den. Momenteel is het de overheid 
er slechts om te doen centen te 
halen waar die te rapen vallen. 
De regering zal dienen te bewijzen 
dat zij kan optornen tegen machti
ge groepen, zoals de farmaceuti
sche nijverheid, die allicht slechts 
bereid zullen gevonden worden 
om met mondjesmaat bij te dra

gen in de zware saneringslasten 
Maar inmiddels moet toch weer zo 
goed als zeker blijken dat er maat
regelen zullen genomen worden 
die geenszins een uitgesproken 
sociaal karakter hebben. 
Zo is er bijvoorbeeld het voorne
men om de ziekenhuispatiénten 
vanaf de eerste opnamedag te la
ten bijdragen in de ligdagprijs. 
Zulks kan wel aardig wat geld op
brengen, maar of dat vanuit 
sociaal oogpunt bekeken nu een 

echt dringende maatregel is, is 
toch een ander paar mouwen. 
Trouwens, deze ene maatregel 
duidt goed aan dat het de regering 
er hoegenaamd met om te doen is 
een aanvang te maken met een 
grondige gezondmaking van het 
stelsel door een socialer verdeling 
van de lasten. 
Immers de zwakste groepen die 
recht hebben op de grootste soci
ale zekerheid worden als eersten 
geviseerd om stevig bij te dragen 

Offers gevraagd : 

farmaceutische nijverheid: 400 

bejaarden : 1,2 miljard ! 

liljoen 

in de kosten. Zo wordt er vrijwel 
niets voorzien om het lot van de 
langdurig-zieken te verbeteren; 
hun financiële miserie wordt alvast 
ongemoeid gelaten. 

1,2 miljard tegen 
400 miljoen 

Nog veel andere sociale groepen, 
zoals gehandicapten en bejaar
den, blijven door de mazen van 
het sociaal net vallen. 
En toch zit er in het pakket rege-
ringsmaatregelen de invoering van 
een bijdrage in de gezondheids
zorg voor de gepensioneerden, 
wat 1 miljard 260 miljoen frank zou 
moeten opbrengen... 
Als we daartegenover het offer 
van 400 miljoen frank stellen dat 
zal gevraagd worden aan de far
maceutische nijverheid (en we zul
len nog moeten afwachten wat er 
na konfrontatie zal van overblij
ven) dan rijzen toch wel ernstige 
vragen over het sociale effekt van 
de aangekondigde saneringsron-
de in de gezondheidssektor Uiter
aard is een fundamentele sanering 
slechts realizeerbaar indien er ook 
bij de bevolking, bij de patiënten, 
een grondige mentaliteitswijziging 
geschiedt. Het om de haverklap 
beroep doen op dure geneeskun
dige zorgen bij specialisten, en de 
degradatie van de taak van de 
huisarts, heeft fors bijdragen tot 
de financiële put van de gezond
heidszorg. De vraag dient hier wel 
gesteld te worden of de patiënt 
voor dat verkeerd gebruik van de 
medische diensten en voor de 
overkonsumptie van farmaceuti
sche produkten als hoofdverant
woordelijke dient aangewezen te 
worden... 

De financiële reddingsoperatie die 
de regering nu wil doorvoeren kan 
echt niet langer uitgesteld worden. 
Toch dienen verscheidene partiële 
maatregelen op hun sociale ver
antwoording getoetst te worden. 
En vooral zou na deze eerste red
dingsoperatie van de ziekteverze
kering werk dienen gemaakt te 
worden van een grondige hervor
ming van de gezondheidssektor 
waarbij ongetwijfeld op zere tenen 
van machtige groepen (b.v. de po
liklinieken) zal dienen getrapt te 
worden. Anders geraakt geheel 
de gezondheidszorg voor goed op 
de helling, en dreigen de sociaali-
zwaksten de eerste slachtoffers 
te worden, (hds) 

De nieuwe 
PSC-voorzitter 
Zoals te verwachten viel, heb
ben de PSC-leden met een rui
me meerderheid Paul Van den 
Boeynants tot hun nieuwe 
voorzit ter gekozen. Hij ver
huist, na zeven jaar op Lands
verdediging te hebben gezeten, 
terug naar de Twee Kerken-
straat waar hij reeds zetelde 
van 1961 tot 1966, als nationaal 
voorzitter van de toen nog uni
taire CVP-PSC. 
Van den Boeynants heeft zich, 
zo lang als dat mogelijk was, la
ten doorgaan voor een tweeta
lige Brusselaar. Slechts nadat 
de CVP en de PSC besloten om 
met afzonderli jke li jsten te 
Brussel op te komen, heeft hij 
gekozen voor de Franstalige 
lijst. Hij is zelfs een paar keren 
in Wallonië gaan vertellen dat 
hij «een Waals politicus» zou 
zijn. 

Van den Boeynants is van on
vervalste Vlaamse komaf. Zelfs 
als hij het anders zou wil len, 
kan hij daaraan niets verande
ren. 
Zodat de Walen niet alleen cen
ten bij ons komen halen, maar 
zelfs voorz i t ters-

De «Affaire 
Piraux» 
Het Brussels parket heeft, na 
een periode van lang en niet he
lemaal onverdacht sti lzwijgen, 
bekendgemaakt dat er tegen 
Adelin Piraux klachten lopen 
wegens valsheid in geschrifte 
en verduistering. 
Adelin Piraux is de Franstalige 
social ist ische vakbondsbaas 
en voorzitter van de sociale 
dienst van PTT. 
Piraux is al lang in het nieuws. 
Tijdens de vorige regering 

kwam hij in opspraak door de 
aankoop van een hotel aan de 
Franse Middellandse Zee; hij 
kreeg daarvoor van FDF-minis-
ter Defosset een lening van 100 
miljoen. Vooral VU-volksverte-
genwoordiger Luk Van Steen-
kiste eiste toen in de Kamer 
hardnekkig de openlegging van 
dit onfrisse dossier. Uiteinde
lijk leidde het tot het «vrijwillig» 
ontslag van de kabinetschef 
van Defosset. 

Deze kabinetschef bleek trou
wens gemengd te zijn in een an
dere onfrisse zaak: de voorge
nomen aankoop door drie 
Brusselse FDF-gemeentebe-
sturen van nog een andere ei
gendom in Zuid-Frankrijk. 

Piraux ontsprong toen de dans, 
alhoewel hij gemengd was in 
een aantal zo mogelijk nog ver
dachter zaken. Ondanks het feit 
dat hij duideli jk zeer hoge be
scherming genoot, heeft het ge

recht uiteindelijk toch ingegre
pen. 

Indien de pers de kat de bel 
niet had aangebonden, zou Pi
raux waarschijnli jk nog alti jd 
verder en straffeloos genieten 
van deze bescherming. 

De schat 

van 

Van Acker 
Einde van deze maand grijpt er 
te Brugge een openbare verko
ping van kunst- en verzamel
werken plaats, waar de vakwe
reld met ongeduld zit op te 
wachten. De verkoop is zo om
vangrijk, dat hij vier dagen zal 
duren. 

De catalogus is een eindeloze 
opsomming van peperdure en 
zeldzame schatten: Oosterse 

tapijten met een stukpri js tot 
160.000 fr., schilderijen van Jan 
Gossaert met een geschatte 
waarde van 900.000 fr., van 
Pourbus voor 800.000 fr., uit de 
Italiaanse school voor een half 
miljoen, uit de oude Brugse 
school voor een half miljoen, uit 
de oude Brugse school voor 
900.000 fr. Een salon Louis XVI 
voor een half miljoen. Een Sè-
vresvaas voor meer dan een 
kwartmiljoen. Panelen van 
Breugel en Rubens. Verzame
lingen ikonen, pijpen, Chinese 
kunst en noem maar op. 

Dat alles samen vormt de be
scheiden nalatenschap van wi j
len de socialistische voorman 
Achiel Van Acker. De man werd 
geboren in een Brugse volks
wijk, als vierde kind in een ge
zin van twaalf. Zi jn vader was 
van beroep mandenmaker. 

Toch mooi, een volksjongen die 
zich zo opgewerkt heeft! 
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Warm en 
koud blazen 
De CVP-eerste-minister wordt 
te O.-L-Vrouw-Waver uitge
jouwd door CVP-Jongeren. De 
CVP-voorzitter zegt dat er te 
Komen een Vlaamse school 
kan komen, maar de CVP-pre-
mler beslist er anders over. De 
voorzitter van de CVP-Jonge
ren zegt dat het FDF er uit 
moet, maar de CVP-ministers 
blijven doodgemoedereerd 
naast de FDF-excellenties zete
len. Het CVP-blad «Zeg- veegt 
de vloer aan met Dehousse en 
Outers, maar de CVP-rege-
ringspartij blijft verder met 
deze heren koketteren. 

Zo wedt de CVP nog maar eens 
op twee paarden. Ze bouwt een 
dubbele stelling uit om, al naar 
gelang het later moet uitkomen, 
op een van beide stellingen te
rug te vallen. 

De truuk heeft het in het verle
den een paar keren gedaan, 
f^aar nu wordt hij toch al te oud 
en doorzicht ig! 

Vrienden ondereen 
De CVP-Jongeren die te O.-L-
Vrouw-Waver op een bloedei
gen vergadering van hun bloed
eigen partij hun bloedeigen eer-
ste-minister gingen uitjouwen, 
hebben sindsdien een paar din
gen bijgeleerd. 

Ten eerste kregen ze de politie 
en de ri jkswacht op hun nek. De 
organizatoren van de CVP-bij-
eenkomst vonden er niets beter 
op, dan de ordehandhavers te 
verzoeken om op te treden te
gen hun jongere partijgenoten. 
Ten tweede werden zij afge
keurd door het CVP-bureau, 
waar de voorzitter van de CVP-
Jongeren — de onvermijdeli jke 
Erik Van Rompuy — op de vin
gers werd getikt. 
Dit alles omwille van een kom-
munikatiestoornis en een jets 
te ijverig optreden. De afspraak 
is immers, dat de CVP-Jonge
ren het IVIartens wél lastig mo
gen maken, maar voorlopig al
leen verbaal. 

Tindemans zélf zal wel uitma
ken, op welk gebied de stier 
mag worden afgemaakt 

Vlaams-
Brusselse 
schepenen... 

Bij communautaire onderhan
delingen duikt immer Brussel 
op als struikelblok, vooral op 
het moment dat gepraat wordt 
over de minimale Vlaamse ver
tegenwoordiging in de polit ieke 
beslissingsorganen zoals 
schepenkolleges: nl. paritaire 
opdeling of andere garanties 
voor de Vlamingen. 

Nog niet zo lang geleden heeft 
daarbij de Vlaamse CVP zich 
opmerkeli jk agressief opge
steld en maximalistische stand
punten ingenomen. Het afdwin
gen van politieke zeggings
macht en mandaten is één zaak; 
de politieke mandaten achteraf 
in de praktijk ernstig beharti
gen is nog een andere zaak. 

Neem nu de huidige Brusselse 
agglomeratieraad, waar nog im
mer in het schepenkollege de 
schijnpariteit (de voorzitter uit
gezonderd) voor het FDF dien
stig is om de Vlamingen elke 
politieke macht te ontzeggen. 

„. en absenteïsme 
Hebben de Vlaamse schepenen 
er nauwelijks bevoegdheid, dan 
zou een eerste politieke vereis

te toch zijn om de handel en 
wandel van de frankofone 
schepenen van dichtbij te ob
serveren, al was het nog maar 
om voldoende geïnformeerd te 
zijn over onrechtmatige en on
rechtvaardige beslissingen die 
genomen worden. 

Nu blijken de Vlaamse CVP-
schepenen zich daar hoege
naamd niet toe geroepen. Op 31 
zittingen van het schepenkolle
ge was CVP-er Van den Bos
sche 23 keer, en zijn partijge
noot De Ridder 21 keer afwe-
zig.-

Privé-militjes 

Er is de jongste dagen in de 
pers, in radio en tv heel wat te 
doen rond de privé-milit ies. 
Aanleiding daartoe zijn o.m. de 
beweringen van het weekblad 
«Pour» over een VMO-kamp in 
Wallonië, waar al dan niet zou 
geoefend zijn met wapens en 
molotov-cocktails. 

We hebben er geen enkele 
moeite mee om te stellen dat 
we een grondige en principiële 
hekel hebben aan alle paramili
tair gedoe. We vinden dat de 
Vlaamse zaak allerminst ge

diend wordt met dergelijke din
gen. Het is dan ook best dat er 
vlug en grondig uitgemaakt 
wordt, wat er eigenlijk aan Is 
van deze zaak. Zi jn het militaire 
oefeningen geweest van een 
privé-milit ie? Of de bijeen
komst van een aantal uniform-
nostalgiekers met lood in de 
vleugels en in de geweerlopen? 

Of een opgezette provocatie 
van de een of andere duistere 
figuur? 

In ieder geval is er aardig wat 
minder lawaai geweest rond 
Grosjean. Waarvan bewezen is 
dat hij daadwerkeli jk schoot. 
Dat hij bovendien op mensen 
schoot. En dat hij er drie kwet
ste. Waarvoor hij beloond werd 
met bloemen en champagne 
door die andere Happart» 

Asslsenhof 
of niet? 

Na de zaak Putten en de zaak 
Versteele is er opnieuw een 
zaak waarbij CVP-ers betrok
ken zijn. 

De echtgenote van de Aalterse 
CVP-burgemeester, een CVP-

Geen antwoord 
^ • ^ . . , ^ 

Comjnes 

<^̂ >^ ^^v^ ^̂ v-, ^s^-.x^. 

Op 4 oktober — nu reeds twee 
weken geleden — schreef Vic 
Anciaux de drie Vlaamse parti j
voorzitters aan om hen te vra
gen, gemeenschappeli jk over
leg te plegen over de wijze 
waarop de regeringsbeslissing 
inzake de Vlaamse school te 
Komen nog zou kunnen omge
bogen worden in een voor de 
Vlamingen gunstige zin. De drie 
voorzit ters — Tindemans, De 
Clercq en Van Miert — hadden 
namelijk alle drie de regerings
beslissing betreurd. Zodat men 
mocht veronderstellen dat zij 
bereid zouden zijn om geza
menlijk de regering onder druk 
te zetten. 
Wil ly De Clercq heeft positief 
geantwoord op de brief van An
ciaux. Ook hij zegt er van over
tuigd te zijn dat de onmiddell i j
ke oprichting van een school te 
Komen mogelijk is. 
Tindemans en Van Miert heb

ben tot op vandaag nog niet 
eens de elementaire wellevend
heid gehad om zelfs maar een 
beleefdheidsantwoordje te stu
ren... 

... Of toch? 
Bij ontstentenis van een ant
woord van hun voorzitters heb
ben de CVP en de BSP zélf een 
antwoord gegeven inzake de 
kwestie van de Komense 
school. 
Bij de openingszitt ing van de 
Nederlandse Kultuurraad heb
ben de twee Vlaamse rege
ringsparti jen geweigerd, een 
ontwerpresolutie te behande
len die er op gericht was om 
van de regering een positieve 
beslissing Inzake Komen af te 
dwingen. 
De forse Vlaamse verklaringen 
van Tindemans en Van Miert 
worden eens te meer gelogen
straft door de feiten. 

gemeenteraadslid van Aalter 
en diens echtgenote zijn deze 
week door de raadkamer te 
Gent naar de Kamer van Inbe
schuldigingstell ing verwezen. 

Dit i l lustere gezelschap heeft 
zich bij de provincieraadsver
kiezingen van 1977 te buiten 
gegaan aan een praktijk, waar
van we niet zouden durven zeg
gen dat ze alleen door de Aal
terse CVP wordt gehuldigd: het 
stemmen aan de hand van afge
troggelde of vervalste vol
machten. 

Zoals we reeds vroeger uitvoe
rig in ons blad hebben verteld, 
werd tegen deze prakti jken 
klacht ingediend door VU-ge-
meenteraadslid Guido Van de 
Kerckhove. Er schijnt thans 
schot in de zaak te komen. 
Waarbij de vraag open bli jft of 
de affaire uiteindelijk zal be
handeld worden voor de kor-
rektionele rechtbank dan wel 
voor het assisenhof. Schriftver
valsing, in nauw verband met 
polit ieke aktiviteiten, hoort nor
maal thuis voor een jury. 

Chabert-
federalisme 

De dubbelzinnigheid waarmee 
de CVP beweert werk te maken 
van de federalist ische staats
hervorming wordt in de polit ie
ke feiten zo mogeli jk nog groter 
dan in de vri jbl i jvende verkla
ringen. Minister van Verkeers
wezen Jos Chabert draagt de 
regionalizering hoegenaamd 
niet in zijn hart; dat is reeds 
sinds langer dan vandaag ge
weten. 

Zopas heeft hij dat nog maar 
eens duideli jk gemaakt met een 
anti-federalistische daad. Hij 
heeft er namelijk werk van ge
maakt met de zgn. eerste-minis-
ter van het Vlaamse gewest 
CVP-kollega R. De Backer een 
protokol af te sluiten betreffen
de het toerist ische beleid. 

Daarin wordt zeer duideli jk ge
stipuleerd dat al wat te maken 
heeft met de toerist ische rela
ties naar het buitenland toe 
zonder meer unitair georgani-
zeerd dient te bli jven. Zo is Jos 
Chaber t 

Bouw ongerust 
Het jongste nummer van het 
t i jdschri f t «Het Bouwbedri j f» 
bevat een zeer scherpe brief 
van de voorzit ter Paul Wil le
men van de Nationale Konfede
ratie van het Bouwbedrijf, ge
richt aan de eerste-minister. 
Daarin wordt de regering ge
waarschuwd dat dit land er een 
probleemsektor, namelijk het 
bouwbedrijf, dreigt bij te kri j
gen als niet spoedig werk 
wordt gemaakt van stimuleren
de maatregelen. 
We zijn het van het bouwbedri j f 
gewoon dat waarschuwende 
stemmen woren geuit aan het 
adres van de regering. Maar nu 
bli jken we toch op het punt ge
komen dat de gezondheids-
graad van de bouwsektor tot 
een kritiek minimumpunt is ge
daald. De Bouwkonfederatie 
stelt nu dat als de regering 
vasthoudt aan de beslissing 
om de overheidsinvesteringen 
met een vijfde te verminderen 
dat de werkloosheid in de 
bouwsektor en de aanverwante 
sektoren nog aanzienlijk zal 
toenemen. 

Papieren faze... 

Zaterdag j. l . hebben de dien
sten van de Senaat de rege
ringsontwerpen rondgedeeld in 

verband met de tweede faze 
van de staatshervorming. 
Het is een kanjer van een boek 
geworden. De toelichting alleen 
reeds omvat 146 bladzijden, en 
de adviezen van de Raad van 
State beslaan 108 biz. 
138 artikels moeten goedge
keurd worden, waarvan 7 wijzi
gingen aan de grondwet 88 ar
tikels met een bijzondere meer
derheid en 43 artikels met een 
gewone meerderheid. 
Voegen we daarbij nog de hon
derden, waarschijnl i jk zelfs dui
zenden bladzijden van de Ka
mer- en Senaatskommissie, en 
men kan terecht stellen dat de 
tweede faze een «papieren» 
faze zal worden. 

Maar toch 
onomkeerbaar! 
Er is nogal wat te doen rond het 
voor lopig en onomkeerbaar ka
rakter van die tweede faze. 
Het voorlopig karakter van 
deze faze bli jkt volgens de re
gering duideli jk uit het ar t 87. 
Dit stelt d a t wanneer er eind 
1982 geen definitieve staats
hervorming tot stand is geko
men, de bepalingen tot vast
stell ing van het grondgebied 
van de gewesten niet meer van 
kracht zijn. 
De andere bepalingen bli jven 
wel van kracht, al zullen ze, 
voor zover ze op de gewestvor
ming slaan, moeili jk toepasbaar 
zijn. De keuze is dus duideli jk: 
komt er geen definitieve staats
hervorming, dan verlengt het 
parlement de tweede faze ofwel 
stuurt ze het land in een kom-
plete chaos. Het voorlopige 
li jkt dan ook eerder onomkeer-
baar-

Afkoopsom 

De Brusselse agglomeratie en 
gemeenten moeten meer en 
meer goocheltoeren uithalen 
om hun personeel te betalen. 
Ze zijn b lu t fai l l iet 

De Franstalige Brusselaars 
motiveren dit door te verwijzen 
naar de biezondere lasten die 
Brussel draagt omwille van de 
tweetaligheid, de hoofdstedel i j 
ke en de internationale rol. 

P. Van Orshoven, assistent aan 
de KUL, heeft deze gratuite be
wering eens met een weten
schappeli jke bril bekeken. Zi jn 
besluit is duideli jk: de bewijs
bare bi jkomende Brusselse 
lasten worden ruimschoots ge
dekt door de bijkomende in
komsten. «Indien men toch zou 
overwegen om bij de staatsher
vorming de Brusselse tekorten 
over te nemen of een bijzonde
re dotatie toe te kennen, dan 
moet men die prijs niet verant
woorden door te verwijzen naar 
de uitbouw van Brussel tot een 
volwaardige tweetalige natio
nale en internationale hoofd
stad, maar uitsluitend als «af
koopsom». 

Communautaire 
boter 

De communautaire ijver van de 
proffen kent geen grenzen. De 
hoogleraren Joossens en Vas-
tesaeger hebben bewezen dat 
de Vlamingen twee tot vier jaar 
langer lever dan de Walen, om
dat ze een gezonder voedings
patroon hebben. 

Uit het onderzoek blijft b.v. dat 
de Walen maar niet van de bo
ter kunnen afbli jven, terwij l de 
Vlamingen het bij de margarine 
houden. En wij die dachten dat 
de Vlamingen steeds de boter 
gegeten hadden! 
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Zóhoortbef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m^ toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B 
Bijhuis: 
Lambermontlaan 456 - 1030 Brussel 
Tel. 02/242.27.55 (3 I.) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 1 8 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

/ 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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OhZ€ W€ReLD 

Paul-Henri Spaak destijds 
was een uitzondering. Maar 
doorgaans haalt een 
Belgische minister van 
Buitenlandse 2!Sken slechts 
zelden de kolommen en de 
kommentaren van de 
buitenlandse pers. Minister 
Simonet is daarin geslaagd 
door zijn te Washington 
afgelegde — en sindsdien 
wel afgezwakte — 
verklaring, dat België bereid 
zou zijn om op zijn 
grondgebied atoomraketten 
voor de middellange afstand 
op te slaan. Het minste wat 
men van deze verklaring 
kan zeggen is, dat ze 
voorbarig was en dat ze 
vooruitloopt op een 
beslissing die in een 
dergelijke levensbelangrijke 
aangelegenheid door het 
parlement moet worden 
genomen. 

Waarover gaat het eigenlijk? 
Half december moet binnen 
de Navo worden beslist 
over de produktie en de 
installatie van 
atoomraketten voor de 
middellange afstand en van 
de zogenaamde Cruise 
Missiles. Deze raketten 
zouden in West-Europa, en 
met name ook in België, 
geïnstalleerd worden. 
De voorstanders van deze installa
tie wijzen er op, dat aan Russische 
zijde reeds geruime tijd de SS-20-
atoomraket werd geïnstalleerd die 
eveneens voor de middellange af
stand bestemd is en die op West-
Europa IS gericht. Ze argumente
ren, dat de Westeuropese Navo
partners tegenover deze nieuwe 
en specifiek op hen genchte be
dreiging een gelijksoortige bedrei
ging moeten stellen. 
De vraag dient gesteld te worden 
of deze redenering, die ontleend is 
aan de klassieke evenwichtsteo-
rie, nog opgaat. Zowel de Verenig
de Staten als de Sovjetunie be
schikken over een atoomarsenaal 
dat ruimschoots volstaat om me
kaar grondig en de hele wereld 
daarbij te vernietigen; de zoge
naamde «overkill-capacity». Een
maal dat een bepaalde drempel is 
overschreden, verliest de klassie
ke evenwichtsteorie haar geldig
heid. 

Atoomraketten 
in ons land? 

Het échte evenwicht van de 
krachten, dat ons thans reeds der
tig jaar een relatieve vrede althans 
in West-Europa heeft opgeleverd, 
berust precies op het feit dat de 
beide grootmogendheden in ieder 
geval genoeg vernielingskracht 
hebben om een atoomoorlog tot 
een te groot risico voor ieder van 
hen te maken. Volgens het klassie
ke Navo-koncept is de Westeuro
pese rol daarbij, in geval van een 
aanval met konventionele wapens 
door het Oosten, voldoende lang 
stand te houden om de Ameri
kaanse Navo-partners de kans te 
geven om ons ter hulp te snellen. 

Het opstellen van atoomraketten 
voor de middellange afstand is 
hoe dan ook een grondige wijzi
ging van dit koncept. Dat aan deze 
wijziging in de Verenigde Staten 
reeds een tijd wordt gedacht, is 
onlangs nog gebleken uit de ver
klaring van Henry Kissinger die 
zegde, dat de Europeanen maar 
niet meer moesten rekenen op de 
bescherming van de Amerikaanse 
atoomparaplu ingeval van een ge
wapend konflikt met het Oosten. 

De vraag moet dan ook gesteld 
worden in hoeverre de VS de ver
dediging van West-Europa nog be
schouwen als de verdediging van 
hun eigen vitale belangen. De in
ternationale politiek is een zaak 
van keiharde realiteiten; bondge
nootschappen, die niet stoelen op 
het eigen vitale belang, hebben 
slechts een uiterst relatieve waar
de. 

Door in West-Europa een atoom
bewapening met raketten voor de 
middellange afstand op te stellen 
zou wel eens een evolutie op gang 
worden kunnen gebracht of ver
sneld worden, die er uiteindelijk 
toe leidt dat de Amerikanen het ri
sico van een atoomoorlog toespit
sen op West-Europa, waarbij zij 
het eigen grondgebied uit de kon-
frontatiezone houden. 

Daarbij is de installatie van tiental
len atoomraketten op ons kleine 
en overbevolkte grondgebied een 
te grote risicofaktor. De Westeu
ropese Navo-partners mogen in
derdaad niet blind zijn voor de toe
nemende militaire potentie van de 
Sovjetunie; ze moeten de ver
plichtingen van hun Navo-part-
nership nakomen. Ze zouden er 
echter fout aan doen, het klassie
ke Navo-koncept te ruilen voor 
een koncept waarin zij uiteindelijk 
geïsoleerd blootgesteld worden 
aan een vernietigende atoomslag. 

EEN TRIEST RAPPORT 

«Amnesty» laakt kindermishandeling 
Het «Jaar van het Kind» is wel 
van aard om de mensheid te 
beschamen. Vorig weekend 
bracht «Amnesty International 
een verschrikkelijk rapport uit 
over de wreedheden die in 
meer dan 20 landen genoteerd 
werden jegens kinderen. 

De lektuur van dit rapport dat 
in Londen werd vrijgegeven op 
de hoofdzetel van Amnesty 
wekt ware afschuw. 

De auteurs zeiden zelf: «Dit is 
één van de meest gruwelijke 
rapporten die wij ooit hebben 
uitgegeven.» 

Eerder dit jaar geraakte bekend 
dat zijne Koninklijke Hoogheid Bo-
kassa van het Centraal Afrikaanse 
Keizerrijk in hoogsteigen persoon 
verantwoordelijk dient gesteld te 
worden voor de marteling en 
moord op zowat 100 kinderen... 

Dergelijke gruwelfeiten werden 
door «Amnesty» nu op zo mogelijk 
nog grotere schaal genoteerd in 
tal van andere landen. Zo bij voor
beeld zouden in Ethiopië in april 
77 niet minder dan 500 scholieren 
vermoord zijn, in opdracht van het 
staatshoofd kolonel Mengistoe. 

Politiek en 
commerce 

De drogreden voor de massa
moorden is haast immer van pseu-
do-politieke aard; in Ethiopië ging 
het om «de rode terreur tegen de 
contra-revolutie». In het begin van 
vorig jaar zouden bij die politieke 
terreur niet minder dan vijfduizend 
jonge mensen vermoord zijn. 

Uit het rapport van Amnesty Inter
national moeten we leren dat het 
hier geenszins om geïsoleerde 
waanzinnige moordpartijen gaat. 

In zoveel andere landen worden 
nog immer kinderen, tot zelfs klei
ne baby's, uit de handen van hun 
ouders gerukt, geïsoleerd, publie
kelijk gemarteld en gedood. 

Gruweldaden van die aard wer
den genoteerd in Chili, Indonesië, 
Zuid-Afrika, Haïti, Irak, Maleisië, de 
Sovjetunie, Oost-Duitsland... Am
nesty heeft, ter gelegenheid van 
zijn «veertiendaagse van de gewe
tensgevangenen», het geweten 
van de vrije wereld, of wat daar
voor moet doorgaan, danig ge
schokt. 

Politieke terreur, oorlogsgeweld 
en bestialiteiten blijken van alle tij
den te zijn, maar dat weerloze kin
deren in zoveel landen en op zo'n 
verschrikkelijke wijze getroffen 
worden door verblinde beulen, die 
meestal optreden m naam van hei
lige motieven of politieke princie-
pen kon tot voor de bekendma

king van het rapport van Amnesty 
nauwelijks gegist worden. 

Bedenkelijk daarbij is toch wel dat 
het bekendgeraken van zulke gru
welfeiten niet van aard is om bij 
het diplomatieke schaakspel de 
betrokken diktaturen en gruwelre-
gimes onder internationale kurate-
le te plaatsen, of alleszins door eni
ge vorm van ekonomische pressie 
zwaar onder druk te zetten om 
een eind te maken aan de mens
onterende wandaden en misda
den jegens kinderen. 

Hoewel de zaken in Kampuchea 
(voormalig Cambodja) enigzins 
anders liggen blijkt toch ook in dit 
geteisterd land dat kinderen mas
saal het slachtoffer worden van 
oorlogsgeweld en politieke afreke
ningen. Nu reeds spreekt men, 
wat Cambodja betreft, over een 
van de meest dramatische kata-
strofes in de moderne geschiede

nis. De kinderen zijn er niet meer 
in staat om te spelen. 

Er worden ook hier tal van moor
den gemeld op kinderen... Dat zo
veel diktaturen en moorddadige 
regimes zich ten koste van het le
ven van de eigen bevolking kun
nen handhaven werpt een schril 
licht op de wijze waarop de mach
tigste naties ter wereld hun ver
antwoordelijkheid ontvluchten. 

Niet zelden wegen politiek-com-
merciële belangen zwaarder door 
dan het verantwoordelijkheidsbe
sef om verdrukking en mishande
ling van volksgroepen, vrouwen 
en kinderen te beteugelen met al
vast drastische boycot-akties. Het 
sensationeel rapport van «Amnes
ty International» is jammer genoeg 
bittere werkelijkheid. Maar de we
reld kijkt slechts machteloos toe; 
of is het gewoon desinteresse 
voor de ellende die elders in de 
wereld woekert...? 
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Tessenderio : 

((Witte wolken scheerden 
over de grond...» 

Verleden week vri jdag 12 okto
ber II. was de hinder, veroorzaakt 
door Tessenderio Chemie zó 
groot, dat de toestand onhoud
baar was voor de leerlingen van 
het Sint-Barbarakollege. De leer
lingen verschenen toen op de 
speelterreinen. 

Dit bracht één van hen ertoe om 
spontaan met een petitie rond te 
gaan bij zijn medeleerlingen en 
leraars, en binnen de kortste t i jd 
verzamelde hij 70 handtekenin
gen. 

De tekst van de klacht luidde als 
volgt: 

«Wij ondergetekenden, verklaren 
dat het vrijdag 12 oktober onnnen-
selijk v\/as op de speelterreinen 
van het kollege, dat zich recht te
genover Tessenderio Chemie be
vindt Dit tussen 8 en 10 uur wan
neer de wind uit het zuiden kwam. 
Witte wolken scheerden over de 
grond en onze ogen werden ge
prikkeld. We konden niet normaal 
ademen. Wij vinden dat dergelijke 
milieuvervuiling en dergelijk men
selijke aantastingen te ver gaan. 
Wij hopen dat het nu eindelijk gaat 
verbeteren en dat zulke verwaar

lozing van het aards schoon zich 
niet meer herhaalt. 
N.B.: Deze tekst is realiteit!» 
De Vereniging BELT (Beter Leef
milieu Tessenderio) verzamelde 
nog meer van zo 'n klachten. Op 
29 september moest een voetbal-
westrijd worden stilgelegd, 's an
derendaags moesten drie chiro-
kinderen dringend door de dokter 
behandeld worden. 
Al deze en andere gevallen van 
milieuhinder deden zich voor in de 
buurt van «Limburg Chemie». 
Op 8 oktober noteerde broeder 
prefekt van het instituut van de 
Broeders van Liefde opvallend 
veel buikklachten, leraren klaag
den over ademhalingsmoeilijkhe
den. 

Een leraar lichamelijke opvoeding 
diende met zijn leerlingen het 
sportveld te verlaten, een stofwolk 
afkomstig van Tessenderio Che
mie deed hen overdadig hoesten. 
Op de planten lag een laagje stof... 
Dit IS zomaar een greep uit het zo
pas bekendgemaakte dossier van 
BELT. De vereniging maakt van de 
gelegenheid gebruik om nog eens 
terug te komen op de uitbatings-
vergunning door minister Dewulf 
aan Phillips Petroleum onlangs 

toegestaan, en dit ondanks de. vele 
ernstige bezwaren. 
Van zijn kant protesteert de Bond 
Beter Leefmilieu tegen de werking 
van de Advieskommissie voor het 
Leefmilieu n.a.v. deze vestiging. 
Tijdens de zitting van 5 september 
stemde de 'Bond tegen de vesti
ging net zoals de afgevaardigde 
van de minister van het Vlaamse 
Gewest; Buitenlandse Zaken en 
het kabinet van de eerste-minister 
onthielden zich. Ekonomische Za
ken, Volksgezondheid-Leefmilieu 
en het kabinet van de minister 
voor de Franse Gemeenschap 
(wat doet die daar?) stemden 
voor. Tewerkstelling en Arbeid, 
Verkeerswezen en Wetenschaps
beleid namen niet deel. Dé grote 
verontwaardiging van de Bond 
Beter Leefmilieu is ook dat het 
houden van een openbaar debat 
met de plaatselijke bevolking, 
zoals beloofd, niet is doorgegaan! 

Van zijn kant heeft de milieugroep 
van Tessenderio twee betogingen 
aangekondigd, nu zaterdag 20 ok
tober een autokaravaan met ver
trek om 13 u. aan het Eikelplein te 
Hulst en een betoging op zaterdag 
3 november om 14 u. met vertrek 
op de Vismarkt-centrum. 

Arenabezetters houden stand 

DEURNE. — Zaterdagnamiddag 
13 oktober hadden de bezetters 
van de Deurnse Arenaweide ver
zamelen geblazen voor een beto
ging tegen het diktaat van de BSP-
CVP-meerderheid om een van de 
laatste open ruimten van deze 
Antwerpse randgemeente vol te 
bouwen. Het is reeds de vijfde 
maal dat de Arenabezetters en 
hun sympatizanten demonstreer
den op de straat. Wat daarbij op
valt is het steeds groeiend sukses 
van deze betogingen. 
Vorige zaterdag vertrokken om 
halfdrie aan Arena za 'n 2.000 be
togers voor een tocht doorheen 
Deurne. Naarmate de stoet verder 
trok, nam het aantal deelnemers 
toe, zodat halfweg ruim 3.000 ma
nifestanten geteld werden. 
De betoging was vooraan geën
sceneerd als een lijkstoet. Achter 
een trommelkorps werden de 
geïmprovizeerde doodskisten van 
burgemeester Dequeecker en de 

acht Deurnse schepenen meege
dragen. 
De slogans die werden meegedra
gen lieten aan duidelijkheid niets 
te wensen over: «Liever groen 
dan poen», «Bevoogding: neen; 
echte demokratie: ja», «Politiekers 
zijn lief vóór de verkiezingen», 
e.d.m... 
De leuzen die geskandeerd wer
den hadden burgemeester Dequ
eecker en CVP-schepen Herman 
Todts als mikpunt. Er was een op
gemerkte afvaardiging van NAL 
(Natuurbeschermingsaktie Lim
burg) met groene vlaggen. Een 
platte wagen met daarop het be
zettingskoor wist animo in de op
tocht te zingen. 
Er stapte ook een talrijke groep 
Deurnse VU'ers — met de voltalli
ge VU-gemeenteraadsfraktie op 
kop — mee op. 
Na afloop zette Piet De Roeck na
mens de bezetters de eisen i.v.m. 
de Arenaweide nog eens op een 

rijtje, waarbij hij zich o.m. sterk af
zette tegen de Deurnse BSP- en 
CVP-meerderheid, die tegen het 
groeiend verzet van de bevolking 
in haar diktaat wil opdringen. Hij 
stelde ook een nationale betoging 
in het vooruitzicht en besloot met 
de op veel applaus onthaalde 
mededeling dat de bezetters de 
winter voorbereiden. 
Een sketch en een «snijdersbank» 
waarin de Deurnse vroede vade
ren over de hekel gehaald werden 
rondde deze suksesrijke manifes
tatie af. 

Vermelden wij ten slotte nog dat 
aan de vooravond van deze beto
ging door de Deurnse VU num
mers van «Wij» met de reportage 
over Arena gebust werden en dat 
de Antwerpse VU-arrondisse-
mentsraad zich in een motie una
niem solidair verklaarde met de 
bezetters en met de kordate hou
ding van de Deurnse VU-gemeen-
teraadsleden (kvr) 

* Woensdagmorgen is Willy 
Haegeman uit Kortrijk zijn dos
sier tegen de stijgende verkeers
onveiligheid in ons land gaan 
overhandigen aan de kabinets
chef van de koning. 
Willy Haegeman kwam tot deze 
aktie na jaren aktief te zijn ge
weest in de aktiegroep voor vei
lig verkeer in het Kortrijkse. Met 
zijn aktie beoogt hij meer kontro-
le vanwege rijkswacht en politie 
op de weggebruikers die door 
hun te hoge snelheden de weg 
onveilig maken en zorgen voor 
de tientallen moorden op vooral 
kinderen en bejaarden. 
De h. Haegeman klaagt ook de 
lankmoedigheid van de ordedien
sten aan in het toepassen van de 
verkeersreglementen. 
De h. Haegeman vindt het vrese
lijk dat 1 op de 33 nu geboren kin
deren in ons land een verkeers
dood moeten sterven. Ook de 
passiviteit van de kerk in dit 
vraagstuk vindt hij ergerlijk. Hij 
vraagt daarom namens de dui
zenden die zijn verkeersdossier 
mee hebben ondertekend dat: in 
elke gemeente een verkeersdes-
kundige en een verkeerspolitie 
worden aangesteld, dat in het 
middelbaar onderwijs verkeers-
lessen worden ingevoerd alsook 
een tijdelijk rijbewijs voor jonge
ren tot 23 jaar, dat verkeersdrem
pels worden opgericht in het 
wegdek. 

Wie mee wil doen aan deze aktie 
ter voorkoming van verkeers-
moorden richt zich tot Willy Hae
geman, Bergstraat 58 te Kort-
rljk-Marke (056/41.41.84). 

* Bij de vzw Stichting Leefmi
lieu verscheen de derde en her
werkte uitgave van de brochure 
«stadsafvalprobleem». Men pro
beert op een vulgarizerende , 
maar wetenschappelijk verant
woorde wijze een inzicht te ge
ven In het ontstaan en de behan
deling van ons stadsafvalpro
bleem. Dit boekje is verkrijgbaar 
bij de Stichting Leefmilieu, Grote 
Markt 19 te 1000 Brussel, tel, 02/ 
511.37.04. 

* Te Londerzeel heeft de Ver
eniging voor Ecologische Land
en Tuinbouw een proeftuin waar 
volgens een bepaalde metode 
snoelhout wordt gebruikt als 
houtkompost. Deze tuin kan be
zocht worden elke eerste zater
dag van de maand. Kontaktper-
soon is de heer Frederik Van den 
Brande, Hof ter Winkelen, 2900 
Londerzeel. Tel. 052/30.01.66. 

* Te Aalst werd in de Keizers
hallen gedurende het eerste w.e. 
van oktober een merkwaardige 
tentoonstelling over alternatieve 
energie gehouden. Tijdens de 
openingsplechtigheid werd er 
het woord gevoerd door VU-ka-
merlid Jan Caudron. Hij zei er 
om. het volgende: «Wanneer de 
alternatieve energie bij ons nog 
In haar kinderschoenen staat 
komt dat door het feit dat het 
grootste deel van het Belgisch 
budget voor onderzoek en ont
wikkeling besteed wordt aan de 
nucleaire sekfor nl. 84 "/o en dat 
er slechts een aalmoes wordt 
gegeven aan het onderzoek 
naar alternatieve energiebron
nen d.w.z. 1,4 "/o!» 
Met dergelijke verhoudingen 
komt men natuurlijk nergens... 

-*- De Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten geven een le
zenswaardig kontaktblad uit. Het 
verschijnt driemaandelijks en be
vat alle informatie over natuurbe

heer in de breedste zin van het 
woord. Het redaktiesekretariaat: 
Vautierstraat 31 te 1040 Brussel 
(02/648.37.46), 

•k De Bond Beter Leefmilieu/ 
Inter-environnement was bij zijn 
oprichting in 1971 een unitaire fe
deratie van Belgische milieu-or-
ganizaties. Naarmate het regiooa-
lizeringsproces vorderde, ont
stonden daarnaast vier autono
me gewestelijke federaties nl 
BBL-Vlaanderen, Inter-environ
nement - Wallonië, de Brusselse 
Raad voor het Leefmilieu (BRAL) 
en Inter-environnement - Bruxel-
les. 
Dat deze infrastruktuur geleide
lijk moest worden ingekrompen, 
ligt voor de hand, aangezien de 
subsidiëring van supra-regionale 
organizaties mettertijd onmoge
lijk zal worden. De enige bron 
van inkomsten voor de konfede
ratie is de financiële steun van 
het departement van Volksge
zondheid en Leefmileu. Voor 
1979 had de bevoegde minister 
dan ook een toelage van tien mil
joen toegezegd, die evenwel ge
deeltelijk aan de gewestelijke fe
deraties moest ten goede komen 
voor het gepresteerde (en mate
rieel met te onderschatten!) werk 
in de Advieskommissie voor het 
Leefmilieu. 
Ondanks de talrijke gesprekken 
die inmiddels zijn gevoerd op het 
kabinet van de minister, is de be
loofde subsidie tot nog toe uitge
bleven Dit heeft geleid tot een fi
nanciële katastrofe voor de kon
federatie: de schuldeisers kun
nen niet meer worden betaald, 
het personeel kreeg zijn voorop
zeg vanaf 1 september, maar zal 
op 1 november zijn vergoedin
gen al niet meer kunnen ontvan
gen! Men knjgt zo stilaan de in
druk dat de overheid van die las
tige leefmilieujongens vanaf wil! 

* Op 3, 4 en 5 november heeft 
in het Floraliapaleis te Gent de in
ternationale Natuurbeurs plaats. 

•*• Een Franse firma produceert 
in de vorm van proppen een 
brandstof gewonnen uit huisvuil. 
Uit 1 ton huisafval worden meta
len (40 kg), glas (80 kg) en zand/ 
aarde (130 kg) verwijderd. Men 
houdt gemiddeld 750 kg brand
baar materiaal over. Dit wordt tot 
proppen geperst, zodat men na 
het drogen 500 kg brandstof ver
krijgt. Deze proppen, «combor» 
genoemd (combustible ordure) 
hebben een warmte-inhoud van 
3600 kcal/kg, wat overeenkomt 
met 0,5 kg steenkool of 0,3 kg 
fuel. Meer inlichtingen bij de h. 
Nannan, Soceting C.I.R., Rogier-
plein 13 te 1000 Brussel (02/ 
217.23.44). 
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Eén tiende van de staatskas 
is geld van automobilisten 

B R U S S E L - A N T W E R P E N -
De eeuwige individualisten 
die de automobilisten zijn 
hebben er dan toch maar 
zelf schuld aan dat de 
regering hen beschouwt als 
een gewillige melkkoe. 
Want, een massaal protest 
tegen benzineprijs
verhogingen die net niet het 
indexcijfer van de 
konsumptieprijzen de 
hoogte injagen blijft uit. En 
dat autowegenvignet van 
financiënminister Gaston 
Geens zal klaarblijkelijk ook 
wel braafjes aangeplakt en 
dus gekocht worden... De 

vergoedingen die de 
weggebruiker aan de fiskus 
betaalt zijn enorm: 
momenteel globaal zowat 
100 miljard frank of zowaar 
een tiende van de 
staatsbegroting. 
De verklaring van premier 
Martens als zouden de 
maatregelen van de fiskus 
— onder meer het 
autowegenvignet — 
uitsluitend ingegeven zijn 
door de zorg om dit land 
drastisch energie te laten 
besparen komen bij de 
automobielverenigingen dan 
ook vrij huichelachtig over. 

Ü-!»Ï. .™K, ,'. •.Jréx^fi^kmk-xi. .fi&èi- * « * . 1».<*„#K'*.' • 

Johan Palings: 

<We zijn het beu uitgemolken te worden h 
Bij de Vlaamse Automobil isten-
bond (VAB), waarvan de direktie 
in andere omstandigheden prat 
gaat op zijn vriendeli jk-korrekte 
houding met de buitenwacht, 
schrikt men er niet voor terug om 
dreigende taal te gebruiken en 
boycot-akties aan te kondigen. 
VAB-direkteur Johan Palings: 
«We hebben op 21 augustus jl. 
aan de eersteminister een uitvoeri
ge brief verzonden waarin we 
hem omstandig onze bezwaren 
uiteenzetten betreffende de nieu
we Inkomsten die de regering 
zoekt ten laste van de automobilis
ten. De maat van het draagbare is 
overschreden. We hebben de re-
genngsleider gemeld dat de leden 
van onze automobillstenverenl-
ging misnoegd zijn over de recent 
aangekondigde regeringsmaatre-
gelen. 

De verhoging van de benzinetaks 
met nogmaals 1 frank zal (dat heb
ben anderen reeds uitgerekend) 
betekenen dat de automobilist die 
voor 100 frank benzine tankt in fei
te slechts voor 35 frank brandstof 
krijgt; die andere 65 frank is in de 
een of andere vorm bestemd voor 
de staatskas. 

Dit land dreigt met het biezonder 
autowegenvignet een primeur van 
twijfelachtig allooi te krijgen; alles
zins Iets wat tot hiertoe volkomen 
onbekend is In het buitenland. 
Anderzijds zal een verhoging met 
12 t.h. van de verbruiksprijs voor 
het openbaar vervoer voorzeker 
niet van aard zijn om de automobi
list aan te moedigen zijn auto op 
stal te laten en op die manier ener
gie te besparen. 

Nee, wij denken er sterk aan om 
spoedig prikakties te voorzien met 
de bedoeling de fiskus de pas af te 
snijden. 
Het is ons gevoelen dat de rege
ring de grootste drukkingsgroepe-
rlngen van het land (de automobi-

listenverenlgingen) beschouwt als 
sociale verenigingen waarvan de 
minste weerstand dient verwacht 
te worden, gezien de verscheiden
heid van de aangesloten leden. 
Welnu, op het ministerie van Ver
keerswezen en op het Kabinet 
van de Eersteminister moet men 
toch ook wel weten dat honderd 
automobilisten in een gekoördl-
neerde aktle op een paar tientallen 
nevralgieke verkeersknopen (de 
Kennedytunnel, de Brug van Tem-
se, de Imalsotunnel, de kleine Ring 
van Brussel...) heel het land op zijn 
kop kunnen zetten. Het moment Is 
niet zover meer af dat wij ons zul
len genoodzaakt zien om op die 
manier ons gesmoorde stem 
kracht bij te zetten.» 

1 frank, 2 frank... 
De regering is er inderdaad, bij 
het opmaken van de ri jksmidde
lenbegroting '80, niet voor terug
gedeinsd om 3,5 miljoen eige
naars van autonummerplaten 
voor het hoofd te stolen. Terwijl 
het officieel heet dat zwaar werd 
gezwaaid met de hakbijl om de 
ministeriële uitgavenhonger in te 
tomen, bli jkt evenwel uit de fei
ten dat onder meer de automobi
listen gebruikt worden als een 
gewill ige melkkoe. 
Johan Palings: «Op enkele jaren 
tijd hebben we de benzineprijs 
zien stijgen van 8 frank tot om en 
bij de 20 frank. 

Het is de jongste tijd een uitvlucht 
om die prijsstijgingen op de rug 
van de ollesjeiks te schuiven. Men 
moet daarbij dan toch wel te be
denken dat in de benzineprijs voor 
tweederden taksen zitten, en 
slechts voor een derde de kost
prijs van die brandstof(verdeling) 
aangerekend wordt... 
Als wij de premier vragen waarom 
de fiskus, die blijkbaar in zware 
geldnood zit, momenteel slechts 

aanspraak maakt op 1 frank extra
toeslag op de benzineprijs en niet 
op het dubbele, dan mogen we 
vernemen dat het er niet om te 
doen Is zwaar te verdienen op de 
rug van de weggebruikers, maar 
wel aan te moedigen tot energie
besparing. 

Wij zijn zo vrij met dat argument te 
grimlachen, want is het niet zo dat 
een prijsverhoging van 2 frank 
meteen een zware invloed zou 
hebben op het indexcijfer van de 
konsumptieprijzen en dus de infla
tie In dit land opnieuw sterk zou 
aanwakkeren? Indien diegenen 

het zouden gehaald hebben die 
pleiten voor een verwijdering van 
de brandstofprijzen uit het index
cijfer, dan mochten we vandaag 
reeds onze benzine 2 frank duur
der betalen..». 

De VAB-direkteur geeft toe dat 
de staatsoverheid toch wel er
gens haar inkomsten moet kun
nen halen, maar met het aange
kondigde autowegenvignet is de 
regering net zover te ver gegaan. 
De heer Palings wijst erop dat de 
verkeersstromen vandaag zeer 
kwetsbaar geworden zijn; dat 
één ernstig ongeval op de weg 
meteen een fi levorming van je
welste tot gevolg heeft. 
Wat dan, als morgen enkele tien

tallen automobil isten — al dan 
niet wegenwachters — op strate
gische plaatsen zomaar halt hou
den om eventjes lucht te schep
pen» 
Die zoveelste frank benzinetoe-
slag: het zou niet mogen zijn, 
maar totdaaraantoe. 
Het autowegenvignet evenwel 
prikkelt de wereld van de auto-
mobielklubs overmatig. 
Johan Palings: «Stel dat een mas
sa automobilisten er toe besluit, al 
was het maar voor een korte 
proeftijd, om het vereiste vignet 
nu eens niet aan te schaffen. 
Er zijn dan twee mogelijkheden. 
Ofwel wordt door de taksweige
raars toch gebruik gemaakt van 
de autowegen, en dan kunnen we 
ons afvragen op welke drastische 
wijze, zonder de openbare orde te 
verstoren, de politiediensten kun
nen overgaan tot grootscheepse 
kontrole. 

Ofwel, en dat is een vorm van pas
sief verzet maar ook de aktie met 
de grootste gevolgen, ofwel ma
ken die duizenden automobilisten 
opnieuw gebruik van de gewone 
wegen... 

Met het autopark dat we nu ken
nen zou zulks meteen betekenen 
dat in dit landje, en vooral in de 
Noordelijke — dus Vlaamse — 
provincies geen enkele stad of 
dorp meer leefbaar zou zijn. 
Bovendien zou onvermijdelijk het 
dodencijfer op onze wegen min
stens vier keer zo hoog liggen als 
nu. De veiligheid van de school
gaande kinderen zou zoek zijn, alle 
stadswijken zouden een overdo
sis stank en lood te verwerken 
krijgen, én het brandstofverbruik 
zou enorm toenemen. 
Wij pleiten daar allemaal niet voor, 
maar het is een konsekwentie die 
de regering voor ogen dient te ne
men bij het invoeren van het auto
wegenvignet.» 

Walen bevoordeeld 
Om menige reden, aldus de VAB-
direkteur, is de Invoering van een 
biezonder autowegenvignet 
laakbaar. 
Behalve de sociale-, milieu- en 
veil igheidsbeslommeringen is er 
het zware argument van de fiska
le onzin. 
Johan Palings: «Premier Martens 
heeft ons formeel bevestigd dat 
het er om te doen is met deze re
geringsmaatregel het brandstof
verbruik in te tomen Als we hem 
op zijn woord nemen dan is het de 
regeringsleider er niet om te doen 
zoveel mogelijk vignetten te ver
kopen, maar wel zoveel mogelijk 
auto's van de snelwegen af te voe
ren. 

Men moet dan maar de voormelde 
gevolgen voor ogen houden! Och, 
we weten natuuriijk allemaal dat 
de staatsoverheid alleen uit is op 
drastische meer-inkomsten. Maar 
dat men het ons dan ook vlakaf 
zegt.» 
Het autowegenvignet is boven
dien een sublieme vondst die al
leen de originele beheerders van 
de Belgische Staat vermogen; 
een prestatie die in de ons omrin
gende landen niet zo meteen zal 
geëvenaard worden. 
Immers, de kontrole op het ge
bruik van zulk vignet schept een 
wegenvracht knelpunten, waar 
het kabinet van verkeerswezen 
en dat van financiën (van de 
CVP-ministers Geens en Cha-
bert) niet zo zwaar aan willen ti l
len. 

Maar de autowegen, die door de 
automobil ist middels de gewone 
taksen reeds betaald werden, tel
len in ons land momenteel geza
menlijk 289 zogeheten verkeers
wisselaars, die telkens uitgerust 
zijn met 2 tot 4 op- en afritten. 
Het zou (alleen al financieel) on
zinnig zijn aan al die knooppun-
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ten tolhuisjes te gaan plaatsen. 
Hoe denkt men op verkeerswe
zen dan wel de vignettenkontrole 
te organizeren? 
Johan Palings: «Het wordt nog 
onzinniger als je denkt aan de bui
tenlanders, en vooral dan de toe
risten, die ook verplicht zullen woor
den zo'n vignet aan te kopen. Hoe 
denkt men zulks mogelijk 'te ma
ken zonder al te veel papieren mis-
ene en tijdverlies? 
Het is toch geweten dat een hele 
trits vreemdelingen in ons land 
slechts een uur of twee in doornt 
is; gaat men die mensen een kwar
tuur tot een half uur in lange rijen 
laten aanschuiven om hen een be
taald vignet uit te reiken? Overi
gens zullen zoveel buitenlanders 
ons land blijven binnenrijden via 
de gewone wegen om elders dan 
aan de grensposten de autowe
gen op te rijden... Gaat men met 
mobiele brigades al die vreemde 
automobilisten tot staan brengen? 
Het grijze imago van ons land kan 
er dan maar wel bij varen! De re
gering heeft de wereld het bericht 
ingestuurd dat er in dit tónd, nog 
voor het volgend toeristisch zo
merseizoen, een extra-wegentaks 
zal geheven worden, maar hoe of 
wat die fiskusgreep dan wel pre
cies wordt IS in het ongewisse ge
laten. Met zulke berichten maken 
we echt wel een «flinke beurt» bij 
Duitse, Engelse en Nederlandse 
toeristen...». 

Overigens, — haast ongeloofl i jk 
maar echt waar — zit er aan dat 
gewraakte vignet ook nog een 
zeer stevige communautaire 
voetangel vast. 

VAB-direkteur Johan Palings: 
«Nu reeds genieten de automobi
listen van de provincies Luxem
burg, Namen, en Luik als gevolg 
van een ministeriële omzendbrief 
van een korting tot 10 ten honderd 
op hun jaarlijkse verzekeringspre
mies. 

De bevoegde ministers (Verkeer 
en Financien) en de verzekerings
maatschappijen Zijn het immers 
roerend eens dat bezuiden de na
tuurlijke grens Samber-Maas het 
risico op verkeersongevallen klei
ner IS dan in het noorden van het 
land, en dat de autobezitters al
daar minder verzekeringslast (en 
dus ook taks) hoeven te dragen... 
Bij het invoeren van het autowe
genvignet zullen diezelfde auto
mobilisten nog maar eens bevoor
deeld worden want, bij uitzonde
ring van diegenen die geregeld het 
gehele land bereizen, zullen zij 
hoegenaamd met genoodzaakt 
zijn zo'n vignet aan te kopen. De 
autowegen liggen, om voor de 
hand liggende ekonomische rede

nen, haast allemaal in het noorden, 
in de Vlaamse provincies. De Vla
mingen zullen dus ofwel opdraaien 
voor het leeuweaandeel van de 
vignetinkomsten van de staat, of
wel opdraaien voor de stank en 
het gevaar indien zij massaal be
slissen de autowegen te vermij
den... Dat autowegenvignet is 
hoofdzakelijk een extrataks die de 
Vlaamse inwoners van dit land zal 
treffen!». 

te voet 
In de plaats van een konsekwent 
bezuinigingsplan op te maken 
(wij hollen van de ene aankoop
van-de-eeuw naar de andere), 
blijft de regering de krachttoer 
uithalen om na de linkerzak nu 
ook nog de rechterzak van de au
tomobil isten leeg te halen. Daar
bij is er de geniepige berekening 
dat de individualistische auto
mobil isten toch maar netjes in de 
rij blijven rijden en geen geza
menlijke protestakties onderne
men. Om welke andere reden 
trouwens wordt slechts zeer 
voorzichtig geraakt aan de die-
selprijzen... Op het ministerie van 
verkeerswezen weet men ook 
maar al te best dat de reaktie van 
de vrachtvervoerders spoediger 
en scherper kan opduiken. 
Waarop wachten nu nog de auto-
mobil istenverenigingen om me
nige manifestatie tegen de benzi
nepri jsverhogingen en het auto
wegenvignet op te zetten? 
VAB-direkteur Johan Palings: 
«Het is niet mijn bedoeling om met 
mijn hoofd tegen de muur te lopen. 
De regering kent maar al te goed 
onze getalsterkte, maar ook onze 
politieke zwakte. W e zijn in staat 
om met een paar honderd auto's 
de drukste verkeersstromen in 
het noorden van het land én in 
Brussel lam te leggen. Maar, wat 
zal de reaktie zijn van al die ge
strande weggebruikers: instem
ming met onze manifestatie, of 
verbolgenheid omwille van de gro
te hinder die we hen berokkenen?-
Wel zijn we ervan overtuigd dat 
een massa VAB-leden onze pro
testen aan het adres van de rege
ring steunen. Als het echt niet an
ders kan, als men in de Wetstraat 
doof blijft voor onze argumenten, 
dan zouden we er wel eens kun
nen toe genoopt worden om op 
een goeie morgen een goeie dag 
te zeggen aan al die gebruikers 
van ministeriële dienstwagens die 
dan voor een keer te voet naar 
hun kabinetten kunnen trekken. 
Wij zijn het beu dat men in dit land 
altijd uit hetzelfde vaatje blijft tap
pen.» (hds) 

Zoveel keer afdekken 
100 miljard frank, of eën^tiende 
van de globale ri jksmiddelen 
van de Belgische staat, is een 
minimale schatt ing: de 
automobil isten in dit land (nu 
om en bij de 3 miljoen) draaien 
elk jaar zienderogen steeds 
meer op voor de geldhonger 
van de overheid. 

Is het de overheid er om te 
doen met adekwate middelen 
de automobil ist aan te sporen 
tot brandstofverbruik, dan 
dienen er echt geen nieuwe 
fiskale snufjes zoals vignetten 
uitgevonden te worden. 

De automobil isten worden 
immers nu reeds zo uitgebreid 
bedacht met een trits fiskale 
lasten opdat het toch geen 
krachttoer zou behoeven om 
via deze vertrouwde heffingen 
de kilometervretende 
automobil ist tot matiging aan te 
zetten. 

Maar nee, de regering oordeelt 
het nodig een zus-en-zoveelste 
vorm van belasting in te 
voeren: het betalen van 
autowegen waarvoor wij reeds 
jarenlang zwaar betalen.» 

16 miljard, 

plus 8, 

plus 44, 

plus... 

Zes sociologen van de Franstalige 
Brusselse ULB-universiteit hebben 
onlangs de taksen opgeteld die de 
automobilist vorig jaar moest op
brengen voor de staatskas. Het is 
een indrukwekkende reeks. 

Er is de belastingheffing bij de aan
koop, bij tiet gebruik van de auto's, de 
heffingen op de vervangstukken, de 
brandstof, en tenslotte zijn er nog 
een aantal zogeheten para-fiskale in
komsten (taks voor autoradio, techni
sche kontrole.) 

^ ' I "**»- *• ^^S.^ ̂ * ^ 

We zetten zoveel taks-cijfers op een 
rijtje, cijfers die voor '78 geldden, en 
die dan nog een minimale schatting 
betroffen: 

• aankooop van nieuwe auto's 16,4 
miljard 
• tweedehandsauto's 5,8 miljard 
• bedrijfsvoertuigen 0,7 miljard 
• tweewielers (met motor) 0,3 mil
jard 

Dat is in totaal 23,3 miljard frank tak
sen bij aankoop van nieuwe voertui
gen. 

Bij het gebruik van voertuigen wor
den in totaal 21,5 miljard frank taksen 
binnengerijfd: verkeersbelastingen 
(8,4 miljard frank), taksen op de ver
zekeringspolissen (6,9 miljard), BTW 
bij onderhoudswerk en herstellingen 
(6,2 miljard frank). 

De staat rijft het meeste geld binnen 
via de heffingen op het brandstofver
bruik: bijna 44 miljard frank 
Nog eens 2,4 miljard frank komt in de 
staatskas terecht via invoerrechten 
en taksen op onderdelen. 
Tenslotte draaien ook de bezitters 
van een autoradio, de zuinige wegge
bruikers die hun auto langer dan vier 
jaar trachten te houden (technische 
kontrole), en de autorijscholen geza
menlijk op voor om en bij de 4 miljard 
overheidsinkomsten. 

Als de overheid tien frank uitgeeft 
dan komt dus globaal 1 frank uit de 
zakken van de auto-eigenaars en 
weggebruikers. 

Bekijken we alleen de BTW-taksen 
dan is het aandeel nog indrukwek
kender: 1 frank op 4 betaalt de auto
mobilist. 

Bij dit optelsommetje zijn dan nog 
een aantal lasten vergeten, zoals de 
extra-inkomsten die de staat geniet 
door diverse heffingen op het vracht
vervoer. 
Aan die indrukkwekkende lijst belas
tingheffingen zou nu dus ook nog 
zoiets als een autowegenvignet moe
ten toegevoegd worden, onder het 
mom van bezuinigingen. 
Hypokrieter kan het niet, want stel 
dat de automobilisten ingaan op de 
aanmaning van de regering en inder
daad een brandstofbesparing van 
zeg maar 20 ten honderd verwezenlij
ken, dan betekent dat meteen voor de 
staat een minderinkomst van 9 mil
jard frank- (hds) 

Met het autovignet 
toeristen afsclirilcicen 

«Een toerist kan in ons land
je niet buiten de 1.000 km 
autosnelwegen, noch de bin
nenlandse dagjestoerist, 
noch de buitenlander wiens 
deviezen ons bruto natio
naal produkt, d.w.z. datgene 
wat wij allen samen in één 
jaar verdienen, best kan ge
bruiken. 
Op een ogenblik dat ons 
onthaaltoerisme meer dan 
ooit achteruitgaat, buiten
landse toeristen meer dan 
ooit ons land mijden, omwil
le van onze dure prijzen en 
een gebrek aan onthaalpoti-
tiek, doen wij er nog een 
schepje bovenop met een 
verplichte snelwegplakker. 
In de sfeer van de meest dy
namische Westerse indus
trie van het ogenblik, name
lijk het toerisme, zorgen wij 
voor een primeur met een 
averechts effekt. Het zal de 
toeristische drempelvrees 
naar ons land zeker niet 
doen afnemen.» 
Direkteur Karel De Meule-
meester van de Vlaamse 
Toeristenbond (VTB) brengt 
ernstige toeristische bezwa
ren in tegen de invoering van 

het autowegenvignet. 
En dat precies op een mo
ment dat de KB-studiedienst 
bij een doorlichting van de 
toeristische industrie in Bel
gië als algemene wenk voor 
de politieke overheid stelt: 
«De vooruitzichten voor het 
Belgisch toerisme zijn niet 
rooskleurig. Om een goede 
toekomst te verzekeren, en 
derhalve ook de druk op 
onze betalingsbalans te ver
lichten, is een vriendelijke 
ontvangst en een goede ser
vice dringend noodzakelijk». 
Die «vriendelijke ontvangst» 
zal vanaf januari dus kon-
kreet betekenen- het aanbie
den tegen betaling van een 
autowegenvignet. .1 

Wrevel 
De weinige buitenlandse toe
risten die bij ons een grote 
vakantie doorbrengen, veel 
Britten en Duitsers, kennen in 
hun land geen specifieke au
towegentaks, en het zijn 
vooral de Duitsers die trach
ten zo vlug mogelijk onze 
kuststeden te bereiken... via 
onze autosnelwegen! Tegen 
de pnjs van een vignet zullen 

• • • 

die toeristen allicht niet opkij
ken, maar het schept wel 
meteen een weinig aange
naam klimaat; zeker als op 
drukke zomerdagen de uitrei
king van zo 'n vignet gepaard 
zou gaan met lange files aan 
de grensposten. Op korte 
termijn zou het autovignet 
wel eens ernstige slagen kun
nen toebrengen aan de toe
ristische industrie van ons 
land. Want veel vreemdelin
gen zullen allicht trachten die 
taks te ontwijken, en wat een 
wrevel zal er dan al niet ont
staan als de wegenpolitie hen 
tegenhoudt en beboet... 

Het argument van premier 
Martens dat het autowegen
vignet niet op de eerste 
plaats is bedoeld om meer 
geld in de staatskas te krijgen 
maar wel om brandstof te be
sparen gaat in het geval van 
het toensme helemaal niet 
meer op, want hoe wil men 
trachten de toeristen bij te 
brengen dat dit landje een uit
gebreid net autosnelwegen 
heeft aangelegd, die dan het 
best door de toeristen niet 
zouden gebruikt worden.. 
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Tl/-PROGR/^MMKS 

Donderdag 
18 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Achille (fJ - 18.30 DIck Turpin (fJ 
- 18.55 De mysteries van de 
Maya's Cdok.) — 19.17 Standpun
ten. - 19.45 Nieuws. - 2010 
Mork en Mindy (f.) - 20.35 Pano
rama. — 21.25 Naar de top (tv-
spel). — 22.05 De v^^eefkunst der 
nomaden (dok.) — 22.55 Nieuws. 

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

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Alleen op 
de wereld (fJ - 19.25 Een eek
hoorn op mijn schouder (jeugd-
filmpje). — 19.50 Hoe komt een 
musical tot stand? — 20.20 De 
grootheid en dood van Joaquin 
Murieta Copera). — 21.05 Het ko
ninkrijk der Nederlanden in de 
tweede wereldoorlog. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.25 Nos-tribune. — 
23.20 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 De Hulk (f.) 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 De An
dre van Duin show. — 21.30 De 
verlaten mijn (f) — 22.20 Aktua tv. 
- 23.10 Soap (f.) - 23.40 Nieuws. 

RTB 1 
17.50 La bataille des planètes. (f.) 
- 18.15 Zigzag CspeO. - 18.30 
Communistes d'aujourd'hui. — 
19.00 Kultureel magazine. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 De abdij van Aulne (reporta
ge). — 20.15 Une fille cousue de fil 
blanc (film). — 21.55 Le carrousel 
aux images. — 22.30 Nieuws. 

ARP 1 
16.10 Nieuws. — 16.15 Frauen für 
Europa (dokJ — 17.00 De Donau 
(dok.) - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Berliner Stachelschweine. — 18.15 
Eine Amerikanische Familie (f.) — 
19.15 Regionaal magazine — 19.45 
Spiel um 4tel vor 8 (f.) — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Die Fernseh-dis-
kussion. — 21.00 Musikladen. — 
21 45 Bitte umblattern. - 22.30 Ta-
gesthemen. — 23.00 Hennnering 
aan een dode in Brooklyn (tv-film). 
- 0.30 Nieuws. 

ZPF 
17.00 Nieuws. - 17.10 Wickie (f.) 
- 17.40 Die Drehscheibe. - 18.20 
Wie erziehe ich meinen Vater (f.) 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Der 
grosse Preis (spel). — 20.50 Aktion 
Sorgenkind. — 21.00 Heute-Jour-
nal. - 21.20 Kennzeichen D. — 
22.05 Spielraum (spel). - 23.45 
Nieuws. 

P. 3 
19.00 Betrifft. unsere einstellung. 
Schoolinitiatieven (film). — 19.45 
Journal 3. - 20.00 Nieuws. -
20.15 Ein Gespenst auf Reisen 
(film). — 21.35 Kuituur vandaag. — 
22.05 Anders als die anderen 
(dokJ - 23.35 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.50 Gezond-
heidsmagazine. — 13.55 Regionaal 
programma — 14.00 Les vingt-
quatre jeudis (dok.) — 18.02 Kon-
sumentenmagazine. — 1829 Un, 
rue Sesame. — 18.57 Ongewone 
gebeurtenissen. — 19.12 Dames
magazine. — 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.44 Politieke par
tijen. - 2000 Nieuws. - 20.35 Les 
yeux bleus (f.) - 21.32 Aktualitei-
tenmagazine — 22.38 Nieuws. 

A 2 
1245 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courrier des té-
léspectateurs — 14.00 Damesma
gazine. — 1505 La familie Adams 
(f) - 1600 L'lnvité du jeudi -
17 20 Fenétre sur . — 17 50 Jonge
renprogramma — 18 30 Nieuws. 
- 18 50 Des chiff res et des lettres 
(spel) — 19 20 Gewestelijke aktu
aliteiten. — 19 45 Top Club (show). 
- 20.00 Nieuws - 20 35 Mon
sieur le président directeur general 
(film). - 22.00 Figaro-ci, Figaro-la. 

- 22.40 Le toubib: preface (dok) 
- 23.25 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (f.) — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 L'Oiseau rare (film). -
22.00 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.30 
Heidi (f.) - 17.55 Le coffre-fort 
(spel). — 18.00 Medische informa
tie. — 18.10 Aktualiteiten. - 18.20 
Dameskroniek. — 18.35 Le coffre-
fort (spel). — 19.00 Nieuws. — 
19.29 Le coffre-fort (spel). - 19.45 
Entre chiens et chats. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Section contre-
enquete (f.) — 21.00 Le chanteur 
de Mexico (film). 

Vrijdag 
OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Projekt Z (f.). - 18.15 Klein, klein 
kleutertje. — 18.30 Open school. 
— 19.00 Dit leuke land (reportage). 
— 19.45 Nieuws — 20.15 De rech
ter en de moordenaar (film). — 
22.05 Jefta (Oratorium). - 22.35 
Nieuws. 

BRT 2 
2015 Kamiel in Europa. — 21.05 
De Belgische republiek (f.). — 
22.05 Dag aan dag. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa. 
— 19.05 Popeye. — 19.10 Laurel 
& Hardy. — 19.30 Ombudsman. — 
20.00 Twee voor twaalf (kwis). — 
20.40 Late late Lienshow. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Groot uur: U. — 
23.00 De verzonken wereld van 
Roman Vishniac (dok). — 2350 
Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Pommetje 
Horlepiep (f.) - 19.25 Lassie (f.) 
- 2000 Nieuws. - 2027 James 
Hernot (f.). - 21.20 Minivoetbal-
show. - 22.10 Hier en Nu. - 22 50 
Mijn idee (reportage) — 23.00 Pra
ten met de minister-president. — 
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. — 
19.55 A suivre. - 21.25 Plus Qa va, 
moins Qa va (film). - 23.00 
Nieuws 

RTB 2 
19.55 Vendredi-sports. - 21.10 
Anna Karenina (f) — 22.00 
Nieuws. — 22 15 Interwallonie. 

ARP 1 
1615 Nieuws. - 16.20 Psychologi
sche tests (reportage). — 17.05 
David en Dorothée (TV-film). — 
18.00 Van huurders en mensen. — 
19.15 Regionaal magazine — 2015 
Die Sunny-boys (film). - 22.05 
Nieuws van handel en nijverheid. 
- 22 30 Tagesthemen. - 2300 
Die Sportschau — 23.25 Sonder-
dezernat K 1 (f) - 00 25 Nieuws 

ZPF 
16.45 Nieuws. - 16.55 Pfiff -
17.40 Die Drehscheibe - 1820 
Laurel en Hardy (film). — 18.40 
Manner ohne Nerven (filpje) — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
journal. — 20.15 Maigret (f). — 
21 35 Ein himmlisches Vergnugen. 
- 22 00 Heute-Journal - 22 20 
Kultureel magazine — 23.05 In 
schlechter Gesellschaft (film) — 
00.35 Nieuws 

ARP 3 
19.00 Vnjetijdsmagazine - 19.35 
Journal 3 — 20.00 Nieuws. -
20.15 Deutscher Alltag - 21.00 
Momente. — 21 15 Schrijvers van 
misdaadromans (reportage) — 
22.00 Harte Zeiten (f) - 22 50 Zur 
Ansicht. Peter Weiss. - 23.35 
Nieuws 

TF 1 
12.15 Rèponse a tout. - 12 33 
Middagmagazine. — 13.00 Nieuws. 
— 13 35 Regionaal programma. — 
13 50 L'energie c'est nous. — 14.05 
Découverte du monde du travail 
(do.) — 18.02 Konsumentenmaga-
zine. — 1829 Un, rue Sesame. — 
18.57 Ongewone gebeurtenissen. 
— 19.12 Damesmagazine - 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19 44 
Les inconnus de 19 h 45 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Crime a la 
clef (toneel). - 22.18 Spektakel-
nieuws. — 23.02 Cinq jours en 
bourse. — 23.12 Nieuws. 

A2 
13.35 Regionaal magazine. — 13.50 
Courrier des télèspectateurs. — 
1400 Damesmagazine. — 15.05 La 
familie Adams (f) - 1600 Vnje
tijdsmagazine. — 17.00 Super 8. — 
17.20 Fenétre sur.. — 17.50 Jonge
renprogramma — 1830 C'est la 
vie en nieuws — 18.50 Des chif-
fres et des lettres. — 19.20 Gewes
telijke aktualiteiten. — 1945 Top 
club (show) - 20.00 Nieuws -
20.35 Pour tout- l'or du Transvaal 
(f.). - 21.35 Apostrophes. - 22.50 
Nieuws. — 22.57 African Queen 
(film) 

FR 3 
1910 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (f.) — 
20.30 Le nouveau vendredi (repor
tage). - 21.30 Rue Paul Collin 
(film). - 2225 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'a-
venture (dok.). — 18.35 Le coffre-
fort (spel). — 19.00 Nieuws. — 
19.29 Le coffre-fort (spel). - 19.45 
Entre chiens et chats. — 19.55 
Nieuws — 2000 Mannix (f.). — 
21.00 Genesis II (TV-film). - 22.20 
Martini-world (spel). 

Zaterdag 
20 OKTOBER 

BRT 
14.30 Alexander, de gelukkige 
(film). — 16.00 Open school. — 
18.00 Achille (f). - 18.05 De laat
ste neushoorn (jeugdfilm). — 18.50 
Morgen wordt het beter. — 19.30 
Trekking van de lotto-getallen. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 De kolle
ga's (O. — 20.45 Terloops. — 21.30 
De naam is Hatter Fox (film). — 
23.00 Nieuws. 

NEP. 1 
10.45 Teleac. — 15.30 Nieuws. — 
15.32 Jan de muzikant. — 15.35 De 
oma van Sebastiaan. — 15.50 
Hechte vrienden (jeugdfilm). — 
17.20 Kreezie komedie koncert. — 

17.45 Opening KRO-studio. -
18.30 Sesamstraat. - 18.45 Pas
poort. — 18.55 Nieuws. — 18.59 
Alfred J. Kwak (sprookje). - 19.40 
Grand gala des enfants (show). — 
2045 Hawaii Five-O (O. - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Tros Sport. — 
22.20 Onze ouwe (tv-spel). -
23.25 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Scooby 
doo (f). - 19.25 Ontvoering (O. — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Cassata (O. 
- 20.52 Frank Ross is vrij (f). -
21.45 Achter het nieuws. - 22.15 
Maiando (show). - 23.15 Voetbal 
'80. - 23.45 Studio Sport - 0.05 
Nieuws. — 0.10 WK boksen. 

RTB 
15.40 Rastrins belle mère (Waals 
toneel). — 17.00 Interwallonie. — 
17.30 Generation '80 (jeugdmaga-
zine). - 18.30 Folllies (show). -
19.10 Antenne-soir (Namen). — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.25 L'homme a 
la Buick (film). — 21.55 Les cinq 
sans cou (toneel). — 23.50 Nieuws. 

ARP 1 
14.10 Nieuws. — 14.15 Sesam-
strasse. — 14.45 Schlager, Disco, 
Hits und Lieder (show). — 16.15 
School en beroep. — 17.(X) De ver
houding Kerk-Maatschappij. — 
17.30 Regionaal magazine. — 18.00 
Nieuws. — 18.05 Die Sportschau. 
— 19.00 Regionaal magazine. — 
19.22 Duitse plezierige verhalen-
reeks. — 20.00 Nieuws. — 20.15 
Die überführung (tv-spel). — 22.15 
Nieuws. — 22.35 George Chakiris 
(show). — 23.25 Süsser Whan 
(film). — 1.10 Nieuws. 

ZPF 
14.45 Nieuws. — 14.47 Enid Blyton 
(O. - 15.10 Welcome back, kotter 
(f). — 15.35 Tips en informatie. — 
16.10 Die Biene Maja (f). - 16.35 
Mork vom Ork (f). - 17.05 
Nieuws. — 17.10 Landerspiegel. — 
18.00 Das Haus am Eaton Place (f). 
- 19.00 Nieuws. — 19.30 Die gan-
ze Wahrheit (jeugdfilm). - 20.15 
Musik ist Trumpf (koncert). — 
21.45 Nieuws. — 21.50 Das aktuel-
le Sport-Studio. — oe 23.05 Josh (f). 
- 23.55 Nieuws. 

ARP 3 
19.15 Sport im Westen. - 19.55 
Journal 3. - 20.00 Nieuws. — 
20.15 Zahme mich - Liebe mich 
(film). — 21.40 Ertrage Musik wie 
ein Mannl 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.30 Le monde 
de l'accordéon. — 13.48 Au plaisir 
du samedi. — 18.10 Magazine over 
dieren. — 18.40 Magazine auto 
moto. — 19.20 Gewestelijke aktua
liteiten. — 19.46 Les inconnus de 
19 h 46 (spel). - 20.00 Nieuws. -
20.35 Numero un (show). - 21.35 
Los Angeles années 30 (f). — 
22.30 Tele-Foot 1. - 23.30 Nieuws. 

A 2 
13.35 Monsieur cinéma (filmkwis). 
— 14.25 Les jeux du stade (sport). 
— 17.10 Les moins d'20 et les au-
tres. — 17.55 Wedstrijd voor ama
teur-kineasten. — 18.50 Des chif-
fres et des lettres (spel). — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 
Collaroshow. — 20.00 Nieuws. — 
20.35 La belle vie (tv-spel). - 22.05' 
Collaroshow. — 23.05 Fenétre 
sur... — 23.35 Nieuws. 

FR. 3 ~ 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (O. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Repos a Baccoli(tv-spel). 
— 21.45 Nieuws. 

LUX. ~ 
12.40 Nieuws. — 12.45 Leo contre 
tous (spel). — 16.32 Super juke
box. — 18.00 Walt Disney (jeugd
film). - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Aventures des hommes (dok.). — 
19.55 Nieuws. — 20.00 Le verdict 
(film). - 22.20 Huit et demi (film). 

Zondag 
21 OKTOBER I 

BRT 
9.00 Open school. - 9.30 Doe 
mee. — 10.00 Eucharistieviering 
vanuit Brugge. — 11.00 Konfronta-
tie (debaü. — 12.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 14.30 Voor 
boer en tuinder. — 15.00 Sesam
straat. — 15.25 Kounak, de trouwe 
lynx. — 16.40 Studio vrije tijd. — 
17.40 Sportuitslagen. — 17.45 
Handbal (reportage). — 18.30 Wat-
too Wattoo (fJ. - 18.35 Geheimen 
van de zee (dokj. — 19.25 Ketjak 
(dok.). - 19.45 Nieuws. - 20.00 
Sportweekend. - 20.30 Liefde half 
om half (toneel). — 22.45 Nieuws. 

NEP. 1 
11.00 Eucharistiviering. — 13.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 17.00 Korte oecumenische 
zangdienst — 17.30 Oproep tot 
liefdadigheid. — 18.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 18.30 Te
leac. - 19.00 Nieuws. - 19.05 
Staalje de lokomotief. — 19.10 
Kies. — 19.35 U zij de glorie. — 
20.20 Ja, natuurlijk. - 21.50 Domi
nee achter slot en grendel (dokJ. 
— 22.25 Emmy Verhey speelt 
Beethoven. — 23.15 Nieuws. 

— Padre Padrone, scherpe 
ontleding van een verziekte sa
menleving naar het boek van 
Giavino Ledda waarin verdruk
king en klassestri jd met door
slaggevende argumenten geïl
lustreerd worden. 
Dinsdag 23 oktober om 21 u. 10 
op BRT 1. 

NEP. 2 
15.30 Nieuws - 15.35 
(50 jaar koncertviolist). 
Charlie's Angels (fJ. — 
dio sport 1. — 17 40 San-
val in Rio). — 18.30 Se 
- 18.45 Horizon. - 19 
sport 2. - 2015 Spreke 
20.30 Humanistisch ve 
20.40 Hollands spoor 
Monty Pythons flying cir 
21.50 De Russen (dok.; 
Nieuws. 

RTB 
12.00 Faire le point (( 
13.00 Nieuws. - 13.05 
simo. — 15.00 Visa poui 
(kwis). — 17.00 Sportui' 
17.05 Belcanto. - 17.5( 
qui valait trois millards (f 
Tintin (f.). — 19.00 Spor 
- 19.30 Nieuws. - 15 
sons a la carte (show) 
Avoir èté. — 22.45 Niei 

ARP 1 
10.00 Die Trueffelsuche 
ge). — 10.45 Die sendu 
Maus. — 11.15 Die klei 
(Duits toneel). - 12.00 
nationale Fruehschoppi 
gesprek). — 12.45 N 
13.15 Zwischenspiel (J 
— 13.50 Magazine der ' 
14.35 Zilveren bestek 
slacht CTV-spel) - 1ï 
der Stumme von \ 
(film). - 17.00 Der Mi 
Bergen (f.). - 17.45 
schraenkter haftung 
18.30 Nieuws. - 18.33 
schau. — 19,15 Wir uel: 
19.20 Weltspiegel. - 2 
(f.). - 21.40 Energie sp 
chen sie mit (dok.). 
Nieuws. — 21.50 Berlir 
ueber eine Stadt (dok. 
Politieke boeken — 23. 

ZPF 
14.35 Nieuws. — 14. 
schoen. — 1445 Tats 
15.10 Vorsicht, falie! -
menselijke maatstaven 
17.00 Nieuws. - 17.0; 
portage. — 18 QD. Tag 
18.15 Raumschiff önterp 
19.00 Nieuws. -19.10 E 
spektiven. — 19 30 Sing 
rika (reportage) — 20J 
und Mrs. Simpson (f.) 
Nieuws — 21 15 Das is 
(reportage). - 22.15 Ke 
traeume (reportage). 
Nieuws. 

ARP 2 
18.00 Pony-diebe (kinc 
18.30 Gardameer (dok. 
Rockpalast (Randy Ne 
19.45 Sport im Wester 
Journal 3. - 20.00 h 
20.15 Das Mittelmeer ( 
— 21.00 Van airbus tot 
ratium (dok.). - 21.45 F 
revue. — 22.35 Oiicag 
- 23.20 Tips fuer lese 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.2( 
sérieux. — 1415 Les n 
du dimanche. — 15.35 L 
que (dok.). - 16 28 Spe 
re. — 19.25 Magazine c 
- 20.00 Nieuws. - 20 
de mire (thriller) — 22. 
tos Brandebourgeois (I 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13.20 
lees (f). - 1415 Des 
des lettres pour les jei 
— 15.05 Dierenmagazir 
Passe-passe (report. 
16.40 Un ours pas corr 
tres. — 17.45 Cirque de 
18.45 Sportreportages 
Top club (show) — 20 
— 20.35 Le retour du S 
21.30 Paris-Berlin (dok.) 
était un musician (R 
23.30 Nieuws. 

FR 3 
16.35 Orgelkoncert in 
Dame de Pans. — 17.3( 
tet lit Montesquiei. — 11 
de FR 3. - 1945 Sp 
Tom. — 20.00 La grands 
jazz. - 20.30 Montrea 
21.20 Nieuws. - 21.30 
die audiovisuelle du i 
22.00 Ciné-regards. -
baron of Anzona (f). 
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iws. - 15.35 Theo Olof 
concertviolisü. — 16.15 
engels (ü. - 17.05 Stu-
• — 1740 Samba (karna-
'• — 18.30 Sesamstraat. 
Horizon. - 19.20 Studio 
20.15Sprekershoek. — 

nanistisch verbond. — 
lands spoor. — 21.10 
hon's flying circus (f). — 
Russen (dok.). - 23.05 

e Ie point (debat). — 
iws. — 13,05 Concertis-
5.00 Visa pour Ie monde 
17.00 Sportuitslagen. — 
anto. — 17.50 L'homme 
-ois millards (f.). - 18.40 
— 19.00 Sportweekend. 
l̂ieuws. — 19.55 Chan-
carte (show). - 21.25 
— 22.45 Nieuws. 

Trueffelsucher (reporta-
45 Oie sendung mit der 
11.15 Die kleine Heimat 
Bel). - 12.00 Der Inter-
Fruehschoppen (panel-
— 12.45 Nieuws. — 

schenspiel (J. Brahms). 
Magazine der Woche. — 
eren bestek met nage-
^spel) - 15.20 Gigot, 
ime von Montmartre 
17.00 Der Mann in den 
1 - 17.45 Mit unbe-
sr haftung (dok.). — 
iws. - 18.33 Die Sport-
19.15 Wir ueber uns. — 
tspiegel. — 20.00 Tatort 
40 Energie sparen - ma-

mit (dok.). - 21.45 
- 21.50 Berlin ansichten 
3 Stadt (dokJ. - 22.35 
loeken. — 23.35 Nieuws. 

!uws. — 14.40 Danke 
- 1445 Tatsachen. — 
sicht, fallel - 15.55 Naar 
i maatstaven (dok). — 
jws. - 17.02 Sport-re-
- 1800 Tagebuch. -
•nschiff enterprise (f.). — 
iws. — 19.10 Bonner per-
— 19 30 Singles in Ame-

rtage) - 20.00 Edward 
Simpson (O. - 21.00 

- 21.15 Das ist ihr Leben 
0. - 22.15 Keine zit fuer 
(reportage). — 23.00 

ly-diebe (kinderfilm). — 
dameer (dok.). - 19.00 
it (Randy Newman). — 
)rt im Westen. — 19.55 
. - 20.00 Nieuws. -
, Mittelmeer (reportage), 
'an airbus tot ruimtelabo-
ikJ. - 21.45Rock'n'roll-
22.35 Chicago 1930 (f), 
rips fuer leser. 

uws. — 13.20 C'est pas 
- 14.15 Les rendez-vous 
;he. — 15.35 L'ile fantasti-
I. — 16 28 Sports premie
rs Magazine over dieren. 
>Jieuws — 20.35 Le point 
hriller) - 22.10 Concer-
lebourgeois (koncert). 

jws. - 13.20 Tétes bru-
- 14.15 Des chiffres et 
s pour les jeunes (spel). 
Jierenmagazine. — 15.55 
ise (reportages). — 
ours pas comme les au-
'.45 Cirque de demain. — 
3rtreportages. — 19.40 
:show) - 20.00 Nieuws. 
.e retour du Saint (f.). — 
s-Berlin (dok.). - 22.25 II 
musician (Rossini). — 

JWS. 

jelkoncert in de Notre-
Paris. - 17.30 Alain Mot-
tesquiei. — 18.30 L'invité 
- 1945 Special Dom-

D.00 La grande parade du 
0.30 Montreal (dok). -
JWS. — 21.30 Encyclope-
visuelle du cinéma. — 
é-regards. — 22.30 The 
Arizona (f). 

LUX. 
13.15 Hei elei, kuck elei. - 16.30 
Scooby-doo (tekenfilmpje). — 
17.00 Artistiek magazine. — 17.30 
Panache (film). — 19.00 Nieuws. — 
19.30 RTL-theatre. — 20.00 L'hom
me invisible (f.). — 21.00 Theoreme 
(film). 

Maandag 
22 OKTOBER 

BRT 1 
18.00 Wattoo, Wattoo (f). - 18.05 
Heidi (f.). - 18.30 Open school. -
19.00 Doe mee. - 19.30 Kijk uit! -
19.45 Nieuws. — 20.15 Dubbel 
Dobbel. - 21.00 De Ceder (f). -
21.50 Ommekaar. — 22.30 Nieuws. 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. — 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Kortweg. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Charlie's 
Angels (f). — 19.47 Kieskeurig. — 
20.20 The Bridge at Remagen 
(film). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
The Bridge at Remagen (film). — 
22.40 Over leven (dok.). - 23.25 
Nieuws 

NED. 2 
18.59 Doctor Snuggles. - 19.05 
Avro's Toppop. — 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Maria Speermelie (f.). -
21.25 Dubbelkoncert. - 22.30 Te-
levizier magazine. — 23.15 AVRO 
Akademie. — 23.30 De gouden 
harpen van Conamus. — 23.50 
Nieuws 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 17.50 La 
bataille des planètes (f). — 18.15 
Zigzag (spel). — 18.30 Kunstmaga
zine. — 18.45 Lundi-sports. — 
19.15 Antenne-soir — 19.30 
Nieuws. — 20.00 Alice's restaurant 
(film). - 21.45 Debat over de film. 
— 23.00 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Soiree Liège (show). — 
22.00 N 3UWS. — 22.16 Lundi-
sports. 

ARD 1 
16.10 Nieuws. - 17.00 Spass 
muss sein. — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Das Intermezzo bietet an. — 
18.30 Tip um Halb 7. - 18.40 Die 
Todeslawine (dok.). — 19.15 Regio
naal magazine. — 19.45 Trick um 
4tel vor 8. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Buddenbrooks (f). - 21.15 
Spaanse zigeuners (dok.). — 22.00 
Bonkers (show). — 22.30 Tages-
themen ( 23.00 Konfrontation 
(film). - 0.50 Nieuws. 

ZDF 
17.00 Nieuws. — 17.10 Abenteuer 
Wildnis (dok). - 17.40 Die Dreh-
scheibe. — 18.20 Koeniglich Baye-
risches Amt^gericht (f.). — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Musikflipper. — 
20.15 En het werd licht., (dok.). -
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Drie 
Freundinnen (TV-spel). — 23.15 
Nieuws. 

ARD 3 
19.00 Hinter den Schlagzeilen. — 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Amsterdam und das 17. 
Jahrhunderd (dok.). - 21.00 Mo-
mente. — 21.15 Jeden Abend um 
Acht (film). — 22.30 Freizeit-Kultur 
(Diskussie). - -23.30 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 D'hier et d'au-
jourd'hui. — 18.02 Konsumenten-
magazine. — 18.34 Lfle aux en
fants. — 18.57 Echt gebeurde ver
halen. — 19.12 Damesmagazine. 
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.44 Les inconnus de 19 h. 45 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
La vie de Thomas Edison (film). — 
23.00 Nieuws. 

magazine. — 13.50 Courrier des te-
lespectateurs. — 14.00 Damesma
gazine. — 15.00 Scott Fitzgerald a 
Hollywood CTV-film). - 16.43 Libre 
parcours. — 17.20 Fenétre sur... 
(reportage). — 17.50 Jongerenpro
gramma. — 18.30 Nieuws. — 18.50 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 19.10 Quotidiennement votre. 
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.45 Top Club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Question de 
temps (Magazine). — 21.40 Arago-
ne (dokJ. — 22.35 Salie des fétes 
(show). — 23.25 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Les aventu-
res de Tintin (f J. — 20.00 Les jeux 
de 20 heures (spel). — 20.30 Julie 
pot de colle (film). — 21.55 Nieuws. 

LUX. 
17.30 Coup Double (fJ. - 17.55 Le 
coffre-fort (spel). - 18.05 Aktuali
teiten. — 18.20 Dameskroniek. — 
18.35 le coffre-fort (spel). - 10.00 
Nieuws. — 19.29 Le coffre-fort. — 
10.30 Le menteur. — 19.45 Entre 
chiens et chats (dokJ. — 19.55 
Nieuws. - 20.00 Kojak (f.). -
21.00 John et Mary (film) 

Dinsdag 
23 OKTOBER 

BRT1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Wattoo, wattoo (fJ. - 18.05 Se
samstraat. — 18.30 Open school. 
- 19.00 Toestand '79. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Starparade Ja
mes Last (show). — 21.00 Verover 
de aarde. — 21.50 Jij of wij (kwis). 
- 22.15 Tenuto (viool). - 23.10 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Legermieren (dok.). - 20.35 
De kollega's (f). -21.10 Padre Pa
drone (film). 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 13.00 
Nieuws. — 14.00 Schooltelevisie. 
— 18.30 Sesamstraat. - 18.45 
Paspoort. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Henkie's droomboom. — 
19.05 EO-kinderkrant. - 19.30 Het 
kleine huis (f). — 20.15 Zomaar 
een vrouw. — 20.30 St.-Jans res
tauratie (dok.). — 20.50 Tijdsein. — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Panora-
miek - 22.15 Striptease (film). -
22.45 Nederlandse muziek. — 
22.57 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Sinbad de 
zeeman. — 19.25 Duel in de diepte 
(f.). - 20.00 Nieuws. - 20.27 Het 
ongeluk (f). - 21.20 Brandpunt. — 
21.55 Alle zegen komt van boven 
(f.). - 22.20 Een zekere firma... 
(dok). - 23.20 Nieuws. 

RTB1 
14.00 Schooltelevisie. - 17.50 La 
bataille des planètes (f.). — 18.15 
Zigzag (spel). — 18.30 Ekonomi-
sche en sociale tribune. — 19.00 
Kultureel magazine. — 19.15 An
tenne-soir. — 19.30 Nieuws en 
sportberichten. — 19.55 Pour tout 
l'or du Transvaal (f). — 20.50 Les 
enfants de l'oubli (film). — 22.00 
Debat over jeugdbescherming. — 
22.30 Nieuws. 

RTB 2 
18.45 Curieuse nature (dok.). 

A 2 
12.45 Nieuws — 13.35 Regionaal 

Een u i tgave van de 

V laams-na t i ona le 

Studiedienst 

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

19.55 Soiree Liège (show). — 
22.00 Nieuws. - 22.15 Le monde 
du cinéma. — 22.35 Arts-hebdo. 

ARD 1 
16.10 Nieuws. - 16.15 Das Buxte-
huder Tageblatt (film). - 17.00 Oli
fanten (dok.). — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Unternehmen Rentnerkom-
mune. — 18.30 Trick um halb 7 (te
kenfilm). - 18.45 WWF in New 
York (dok.). — 19.15 Regionaal ma
gazine. — 19.45 Zwischen Ostsee 
und Thueringer Wald (dok.). — 
20.15 10 Mann auf einem Turm 
(show). — 21.00 Aktualiteitenru-
briek. - 21.45 Delvecchio (f.). -
22.30 Tagesthemen 23.00 Van Ari
zona naar San Francisco (dok.). — 
23.45 Tagesschau. 

ZDF 
17.00 Nieuws. - 17.10 Nachbar-
kinder (f). - 17.40 Die Drehschei-
be. — 18.20 Die unwahrscheinli-
chen Abenteuer des Lemi Gulliver 
(D. — 18.45 Oskar, die Supermaus 
(f). - 19.00 Nieuws. - 19.30 Een 
studente wordt lerares (dok.). — 
20.45 Vakantiemagazine. - 21.00 
Heute-Journal. 21.20 Sand im ge-
triebe? (reportage). — 22.00 Basar 
der Wunder (film). — 0.10 Nieuws. 

ARD 3 
19.00 Egypte (reportage). — 19.45 
JOurnal3. — 20.00 Nieuws. -
20.15 Een land in zak en as (dok.). 
— 21.00 Momente. - 21.15 Ich 
und mein Bruder (f.). — 21.45 Mo
nitor im Kreuzfeuer. — 22.30 Jazz
muziek. — 23.00 Nieuws. 

TF1 
13.00 Nieuws. - 13.45 Le regard 
des femmes. — 18.01 Konsumen-
tenmagazine. — 18.34 Ltle aux en
fants. — 18.57 Ongewone gebeur
tenissen. — 19.12 Damesmagazi
ne. — 19.20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 19.44 Les inconnus de 
19 h 45 (spel). — 20.00 Nieuws. — 
20.35 Histoire de la marine (dok.). 
— 21.33 Nieuwe toxicologie (dok.). 
— 22.30 Les musiciens du soir. — 
23.00 Nieuws. 

A2 
12.45 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courrier des té-
léspectateurs. — 14.00 Damesma
gazine. — 15.00 Bonanza (f.). — 
15.55 C'est nous. — 17.20 Fenétre 
sur... (reportage). — 17.50 Jonge
renprogramma. — 18.30 Nieuws. 
— 18.50 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.10 Quotidiennement 
vótre. — 19.20 Gewestelijke aktua
liteiten. — 19.45 Top Club (variété). 

— De rechter en de moorde
naar, pollt lek-historische re-
konstruktie van een ongemeen 
boeiend gerechtsdrama met de 
sociale realiteit van 1893 als 
achtergrond. 
Vri jdag 19 oktober om 20 u. 15 
op BRT 1. 

- 20.40 Le message (film). — 
23.30 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (f.). — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Sissi (film). - 22.15 
Nieuws. 

LUX. 
18.05 Aktualiteiten. - 18.20 Da
meskroniek. — 18.35 Le coffre-fort 
(spel). - 19.00 Nieuws. - 19.29 
Le coffre-fort (spel). — 19.45 Entre 
chiens et chats (dok). — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Super Jaimie (f.). 
- 21.00 Oscar (film). 

Woensdag 
24 OKTOBER I 

BRT 1 
9.00 Het Jaar van het Kind. — 
15.30 Open school. - 16.30 Tip
top. — 18.15 Wattoo, Wattoo. — 
18.20 Jonder dan je denkt. — 18.50 
Projekt UFO (f.). - 20.15 Maak het 
maar waar (f J. — 20.40 Een kind 
van 5 miljoen (dok.). — 22.05 Aktie 
kringloop. — 22.35 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Het verhaal van de molen
steen (dok.). - 20.40 One Man 
(film). - 22.00 Debat over de rol 
van de grote bedrijven. 

NED. 1 
15.30 Beribios. - 18.00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 18.30 
Sesamstraat (f). — 18.45 Toeristi
sche tips. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Van gewest tot gewest. — 
19.50 Politieke partijen. - 20.00 
Help! Help! (tv-film). - 20.55 Ot... 
en hoe zit het nou met Sien? — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Panoramiek. — 
23.25 Nederlandse muziek. — 
23.35 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Kinderen 
werken ook (dok.). — 19.25 Ken
merk. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Socutera. — 20.32 Countdown 
(pop). - 21.05 Starsky & Hutch 
(f.). - 22.00 Muziekspecial: Gary 
Brooker. — 22.25 Kindertehuizen, 
(dok). — Nieuws. 

RTB 1 
15.30 Electronix. - 17.00 Feu vert 
- 18.30 R.K.-uitzending. - 19.00 
Kultureel magazine. — 19.15 Ge
westelijk nieuws. — 19.30 Nieuws. 
— 20.00 En terre étrangère (tv-
film). - 21.40 II était une fois Bru-
xelles... (dokJ. - 22.30 Nieuws. 

RTB 2 
18.45 La première année de la vie 
(dok.). — 19.55 49 a la une (retro). 
- 22.00 Nieuws. - 22.15 Actuali-
tés de Flandre (reportage). 

ARD 1 
17.50 Nieuws. - 18.00 Dr. Med. 
Jonathan Ferrier (f.). — 18.30 Hit 
um Halb 7. — 18.40 Dr. Med. Jona
than Ferrier (f.). — 19.15 Regionaal 
magazine. — 19.45 Juliette Gréco 
zingt Brei. - 20.00 Nieuws. -
20.15 Feuerzeichen. - 22.00 Wer 
Wind saet, wird Sturm enten 
(jeugdagressiviteit). 

ZDF 
17.00 Nieuws. - 17.00 Flambards 
(f.). — 17.40 Die Drehscheibe. -
18.20 Liedjes die iedereen kent. — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Der Sport-
Spiegel. — 20.15 ZDF-Magazin. — 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Van 
der Valk (f.). - 22.10 Sieh mal an. 
— 22.15 Missionarissen stellen 
zich vragen over hun toekomst — 
22.45 Voetbal. - 23.55 Nieuws. 

ARD 3 
19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Mittwochs in.... — 22.05 
Die Strasse der Erfolgreichen 
(film). - 23.35 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.55 Ver-
keersmagazine. — 18.10 Konsu-
mentenmagazine. — 18.34 Kinder
programma. — 18.57 Ongewone 
verhalen. — 19.12 Damesmagazi
ne. — 19.20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 19.44 Les inconnus de 
19 h. 45. - 20.03 Nieuws. - 20.35 
La Chaïne (tv-film). — 22.00 Livres 
en féte. — 23.00 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courrier des té-
léspectateurs. — 14.00 Damesma
gazine. — 15.00 Le magicien (f J. — 
16.10 Jeugdprogramma. — 18.10 
English spoken (taalkursus). — 
18.30 Nieuws. - 18.50 Des chif
fres et des lettres (spel). — 19.10 
Quotidiennement vótre. — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 
Top club (variété). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 TV 2 (show). — 
21.40 Festival de Nancy (reporta
ge). — 22.40 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (f J. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Mes chers amis (film). — 
22.20 Nieuws. 

LUX. 
18.05 Nieuws uit de regio's. — 
18.20 Dameskroniek.. — 18.35 Le 
coffre-fort (spel). — 19.00 Nieuws. 
— 19.29 Le coffre-fort (spel). — 
19.45 Entre chiens et chats (dokJ. 
- 19.55 Nieuws. - 20.00 Hit-para
de. — 21.00 Au paradis a coups de 
revolver (western). 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

INLICHTINGEN: PRECISIA TV BRUGGE 
TEL OSO 318071 
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Toen Brussel 

nog 
een bruisende 

stad was... 

>T.Jl^.-^ Ü-U. 

In de ASLK-ga le r i j te 
B russe l w e r d — in het 
kader van de 
M i l l e n n i u m v i e r i n g — aan de 
hand van een reeks 
m e r k w a a r d i g e 
t i j d s d o k u m e n t e n , fo to 's , 
p ren tkaa r ten , a f f i ches , 
k ran ten en a l le rhande 
v o o r w e r p e n een s tuk je 
B russe l s stads- en 
volksleven van rond de 
e e u w w i s s e l i n g van 1900 
g e e v o c e e r d 

De ten toons te l l i ng is 
hoo fdzake l i j k o p g e t r o k k e n 
rond de fameuze 
ve rzame l i ng van G u s t a v e 
A b e e l s , we l l i ch t een van de 
mees t g e d o k u m e n t e e r d e 
d e s k u n d i g e n en 
w a r m b l o e d i g e ge tu igen van 
een s tuk van B russe l s 
recente s t a d s g e s c h i e d e n i s 

In tegens te l l i ng met de 
mees te ge fo rma i i zee rde en 
"Uitgekuiste» ove rz i ch ten 
van de officiële 
g e s c h i e d k u n d i g e n , laat deze 
anekdo t i s che evoca t i e rond 
p i t t o reske t i j d s d o k u m e n t e n 
van het v roege re B russe l se 
s t raa t leven ons met en ige 
nos ta lg ie de v e r v l o g e n 
po l ss lag voe ten van de 
dage l i j kse leefatmosfeer van 
de «gewone man», van de 
burger m de uit z i jn k lu i ten 
g roe iende h o o f d s t a d rond 
de «fm-de-s iec le» 

Be l le Epoque'^ 

Brussel rond de eeuwwisseling 
de «capitale» van de gegoede bur 
gerij van de Belgische «nouveaux 
riches» van de op straat beoefen 
de ambachten Brussel het werk
terrein van de geweldige urbanisti-
sche Petit Parisprojekten van 
onze baardige Leopold II die met 
zijn energie geen weg bleek te 
kunnen het Brussel van de paar-
dentram en de koetsiers de par 
ken en de tuinen de tijd van de on 
vervalste kermissen de chique 
dames en waardige heren met ge 
pommadeerde knevel en stijve 
hoed de familie Beulemans en het 
aardige mengelmoes van het Ket-
jesdialekt en het Bargoens van het 
teater Toone «La belle Epoque» 
de tijd dat Brussel hoe dan ook 
nog wat ziel en schwung had 
Zoals in het liedje van Jacques 
Brei 
In deze periode van de eerste gro
te industriële revolutie was Brus
sel ook de stedelijke groeipool van 
het verpauperd proletariaat van 
de steegjes zonder lucht licht en 
water van de kinderarbeid en km 
dersterfte van het analfabetisme 
en de dronkenschap uit miserie 
van het ruwe proletenvolkje Een 
tijd met in wezen twee gezictiten 
Een tijd van gisting en kentering 
Brussel de stedelijke smeltkroes 

maar Marx nog verbleef en zijn er
varingen over de uitbuiting van de 
arbeider kristallizeerde voor «Das 
Kapital» 
Brussel dat in al zijn glorie naast 
misene hoe dan ook nog straat 
en volksleven vertoonde Want de 
straat was het leefmilieu van de 
kleine man de arbeider van de be 
scheiden ambachtsman en corfi-
mergant 
Een vleugje van dat haast onwe 
zenlijk vervlogen Brussel kan je 
op deze tentoonstelling nog op
snuiven Als je door deze sugges
tieve getuigenis van dit vroegere 
dagelijkse leven rondgaat en met 
enige retro-weemoed doordron
gen dit stukje vergane straat- en 
volksleven van onze direkte voor
ouders bekijkt dan besef je pas 
hoe in een tijdsspanne van een 
paar tientallen jaren Brussel on
herroepelijk haast misdadig ge
schonden is in zijn stedelijk net
werk ontwricht zijn ziel vertrapt 
zijn gelaat geschonden 
BIJ het bekijken van deze volkse 
evocatie van vroeger Brussels 
straatleven komt een gevoel van 
wrange onmacht en bitterheid in je 
op omdat je pas dan beseft hoe 
deze onzalige stad ook en vooral 
stedebouwkundig onleefbaar is 
geworden In naam van de «Voor 
uitgang» Van wie ' ' Van waf? In de 
«Passage 44» van het Gemeente 
krediet kan je ook de tentoonstel
ling gaan bekijken van «Brussel-
Breken Bouwen» die de bouwkun 
dige evolutie en verkrachting van 
het bouwkundig patnmonium laat 
zien van deze 1000 jarige hoofd 
stad 

galerij 
# Tot 23 december wordt in 
hef Kunstforum te Schelderode 
een internationaal Salon van de 
kleinskulptuur gehouden Een 
kollektieve tentoonstelling met 
een brede opzet en die werk 
omvat van binnen- en buiten
landse kunstenaars 
Bekende internationale namen 
en ook enkele beloftevolle jon
geren zi|n vertegenwoordigd in 
een ruime verscheidenheid van 
vorm en materie 

# Van vri|dag 19 oktober tot 
28 oktober heeft in het Dien
stencentrum Kasteelstraat 29 
te Gentbrugge een tentoonstel
ling plaats met werk van heden
daagse graveurs Men kan de 
tentoonstelling bekijken tijdens 
de openingsuren van het cen
trum op zaterdag en zondag 
van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u 

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

Deze tentoonstellingen zijn dus al
leszins het bekijken waard als heil
zame konfrontatie van wat was en 
nooit meer komen zal Omdat we 
in te korte tijd te veel hebben plat 

gewalst voor de World-Trade-
Centers en andere megalomane 
Manhattanprojekten Met Beule-
mansen aan het bewind 

(gvdp) 

— Het Brusselse straatleven omtrent 1900 
(tot 25 november 79) ASLK galerij Kreu 
pelenstraat 1000 Brussel (naast het Marte 
iarenplein) Fraaie kataloog 200 fr Gratis 
toegang gans de week ook zaterdag en 
zondag van 10 tot 18 uur 

# Tot 12 november loopt in het 
Museum Van Bommel-Van Dam 
en het Kultureel Centrum te 
Venio de tentoonstelling «De 
generatie van 1900 in Neder 
land en België» Onder de Ne
derlandse vermelden we Care! 
Willink onder de Belgische Ma-
gritte Delvaux War van Over-
straeten HV Wolvens Jack Le 
Mair Albert Van Dyck e a 

• Vanaf vrijdag 19 oktober 
loopt tot en met 9 november 
een tentoonstelling met werken 
van Roger Deschrijver (olie
verf) Mia Deschrijver (tekenin
gen) en Jan Devos (beeldhouw
werken) in kunstgalenj Deknudt 
op de weg Kortrijk-Gent te 
Deinze De tentoonstelling is 
open van 15 tot 19 u op zondag 
maandag donderdag en vrijdag 

• Tol 11 november stelt O 
Bonnevalle tentoon in -De Drie
koningen» te Beauvoorde 
Open elke dag van 10 tot 19 u 
Dinsdag gesloten Na 11 nov 
tot 25 nov enkel tijdens het 
weekeinde Bonnevalle is voor
al bekend om zijn Uilenspiegel-
tekeningen maar ook om zijn 
ontwerpen van postzegels 

Europees poëziefestival 
krijgt tweede uitgave 

Zoals WIJ reeds eerder meldden 
IS het eerste Europees poëzie
festival te Leuven een waar suk-
ses geworden, niet alleen om zijn 
inhoud maar ook om zijn grens
overschri jdend karakter 
Thans publiceren wij enkele van 
de besluiten die door de algeme
ne vergadering van de internatio
nale raad van het festival werden 
goedgekeurd 
Het IS verheugend om vast te 
stellen dat Vlaanderen de motor 
achter deze artistieke gebeurte
nis IS en we maken nogmaals van 
de gelegenheid gebruik om onze 
medeweker Eugene Van Itter-
beek en zijn medewerkers geluk 
te wensen voor het bereikte re
sultaat 

• Op 25 26 27 en 28 september 
1980 wordt te Leuven het tweede 
Europees Poëziefestival georgani-
zeerd Een mogelijkheid zou zijn 
het Festival te wijden aan de poë
zie van nader te bepalen talen of 
kuituren in Europa die met aan 
een staat gebonden zijn Met dat 
oog wordt onderzocht om een Eu 

ropese bloemlezing met de oor
spronkelijke teksten en de verta 
lingen samen te stellen De tek
sten worden door de dichters zelf 
gelezen tijdens de «readings» van 
het Festival 

• In het raam van het Festival 
wordt een colloquium gehouden 
over het «vrije vers» in de Europe
se taalgebieden 

• Het Festival wordt uitgebreid 
tot de Skandinavische landen tot 
de Europese landen van het Mid
dellandse zeegebied en tot de lan
den van Oost-Europa 

• Een Vereniging van Europese 
dichters ter Bevordering van de 
Poëzie wordt binnen de kortst mo
gelijke tijd opgericht met maat
schappelijke zetel te Leuven 

• Te Leuven wordt een biblio-
teek en een dokumentatiecentrum 
van de poëzie en de vertalingen 
opgericht 

• Een Europese Prijs ter bekro
ning van een gezamenlijk dichter
lijk oeuvre met Europese faam en 
voor de vertaling ervan wordt ge
sticht 
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DOCK^n 

Met goede jeugdboeken 
lieve kinderen maken 

Nog enkele weken en dan zullen de sinterkla
zen mekaar weer de heilige baard afdoen. De 
vaders en de moeders zullen weer niet meer 
weten wat. Omdat er op de Sint-Maartenmor
gen van 11 november en Sinterklaasdag van 
6 december vaak zo veel rotzooi in blik en 
plastiek In het mandje terechtkomt raden wij 
een goed kijk- en leesboek voor de kinderen 
van het jaar aan. Dit wordt natuurlijk maar een 
greep uit het vele dat dit jaar in het Neder
landse taalgebied verschenen is. 

Voor meisjes en jongens heeft de uitg. Lannoo een 
reeks prachtige werkjes rond het jongetje Ivo uitge
geven. We vinden Ivo in de trein, op de boot, in het 
vliegtuig en nu in een nieuwe reeks op school, op de 
boerderij en samen met zijn familie. De werkjes zijn 
fatsoenlijk geïllustreerd en bevatten op de laatste 
bladzijden een handleiding voor ouders en leer
krachten om de lezertjes daarbij te helpen. De boek
jes verschenen oorspronkelijk in het Spaans te Bar
celona en werden geschreven door de direkteur van 
een grote uitgeverij gespecializeerd in het goede kin
derboek. 
De boekjes werden zowel in Spanje als bij ons met 
groot sukses onthaald. 
— «Ivo ontdekt de wereld» door Juan Capdevilla, 135 fr. per deel 
bij Lannoo te TielL 

De jeugdschrijfster Nannie Kuiper kwam reeds eer
der in het boekennieuws met de werkjes «Muizen» 
die het huis overwoekeren en «Barend» die uit zijn 
houten park mag en de wereld van het huis waar hij 
woont ontdekt Nu ligt van haar en Reintje Venema 
die voor de illustraties zorgde een nieuw kinderboek 
in de boekhandel. «Dag Hobbelpaard» heet het en 
bevat versjes voor peuters en kleuters. De schrijf
ster gaat het met ver zoeken haalt haar inspiratie bij 
de dingen van elke dag. Zo bievoorbeeld bij een 
kindje met rode hond. 
'Rode vlekjes, hé wat gek op mijn neus en in mijn 
nek, op mijn buik en op mijn been, op het puntje van 
mijn teen en kijk ook eens op mijn rug... Rode hond 
naar bed en vlug! Even ziek zijn is best leuk ook al 
heb ik wel wat jeuk.» 
— «Dag Hobbelpaard» door Nannie Kuiper, bij de uitg. Leopold te 
Den Haag. 

Dolf Verroen is geen onbekende in de wereld van de 
goede jeugdliteratuur. Zopas verscheen een nieuw 
werkje van hem voor kinderen van 7 jaar en ouder: 
«De VIS en de jongen, of: de vis die uit vissen ging». In 
dit zeer prachtig geïllustreerd boekje Cdoor Ton Fre-
deriks) worden de zaken op hun kop gezet. Vissen 
vangen mensen met een pakje friet aan de hengel. 
Een ietwat griezelig verhaaltje waarbij heel veel zal 
worden nagedacht en dat heeft toch ook zijn positie
ve kanten! 
— .De vis en de jongen» door Dolf Verroen, bij de uitg. Leopold te 
Den Haag. 

De jongen vocht voor zijn leven. 
Maar de vis was sterker dan hij. 

De jeugdboeken van Tonke Dragt «Verhalen van de 
tweelingbroers» en «Torenhoog en,mijlenbreed» be
leven hun vijfde en hun vierde druk, nu verschijnt 
voor kinderen vanaf 12 jaar het werk «Het gevaarlij-

-̂ '̂ -̂  
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ke venster». Ook dit nieuwe werk Is door de schrijf
ster zelf geïllustreerd. Vermelden we terloops dat ze 
reeds heel wat prijzen voor haar geschriften mocht 
ontvangen waaronder deze van het beste kinder
boek 1963, de staatsprijs voor jeugdliteratuur 1976 
en de Europese prijs voor jeugdliteratuur 1978 van 
de universiteit van Padua wel de t>elangrijkste zijn. 
ZIJ schreef ook voor de Nederlandse t^v is ie en is 
bij de jeugd boven de Moerdijk zeer geliefd. 
Dat kunnen we best geloven na het lezen van de 
nieuwe verhalenbundel die ze ons voorschotelt 
Het titelverhaal geeft de toon aan: Een kasteel met 
duizend ramen, maar één ervan moet gesloten blij
ven en je mag er niet door kijken. En als je dat toch 
doet zie je onwerkelijke zeeën en landen, en die trek
ken onweerstaanbaar aan, al weet je dat het gevaar
lijk is... 
En dromen over dingen die lang geleden gebeurd 
zijn of die nog moeten gebeuren, moet je daarin ge
loven? Of is het zoals meester Santorna zegt: «Ge
loof het liever niet, het was maar een droom»? 
— «Het gevaarlijke venster» door Tonke Dragt, bij de uitg. Leo
pold te Den Haag. 

• 
Voor jeugd van 12 tot 16 jaar verscheen bij Lannoo 
een meer dan aan te bevelen boek. Onder de titel 
«De Goudmijn» schreef Cor Ria Leeman een verhaal 
samen over de Vlaamse indianenhulp. Gegevens 
voor dit boek werden verzameld door Arthur Ver-
thé, de sekretaris-generaal van Vlaanderen in de 
Wereld. De opdracht voor dit boek kwam van het 
Feiix De Boeckfonds van de Brusselse afdelingen 
van de Marnixknng. 350 illustrators kregen de tekst 
toegestuurd om hem te verluchten. Een gespeciali-
zeerde jury vond uiteindelijk dat deze illustraties van 
Luk Tegenbos dienden bekroond te worden. 
Het verhaal in 't kort. 
Fernando werkt ergens in Brazilië in een tinmijn. Zijn 
longen worden kapot gevreten door het stof dat al 
van zoveel volwassenen wrakken heeft gemaakt. Hij 
stamt nochtans uit een fier en vrij volk, de Quechua-
indianen. Over hen hoort Fernando graag vertellen, 
hij noemt zich Quechua en vlucht. Aan de rand van 
de stad ontmoet hij Majo, het meisje van niks, ge
kocht door halfblanken, om de vuile karweitjes op te 
knappen. Samen gaan ze op weg, de toekomst tege
moet... 
Ze worden achtervolgd door de eigenaar van Majo. 
Hij wil het meisje terug! 
Op dat ogenblik komen vier blanke vrouwen tussen
beide. Quechua wil echter niet vluchten zonder 
Majo. Wanneer de eigenaar van het meisje met zijn 
paard in een afgrond stort, ziet hij zijn kans. Hij redt 

de eigenaar van Majo uit het ravijn. Maar het loopt 
slecht af met de jongen, hij sterft aan tbc op het 
ogenblik dat Majo vrijgekocht wordt Tegen de ach
tergrond van de moordende mijn, de ellende van de 
krotbewoners, verrijst de figuur van Majo die haar ei
gen lot in handen neemt 
De laatste bladzijden van dit prachtige boek bevat
ten een overzicht van de Vlamingen die zich voor de 
Indianen van Zuid- en Noord-Amerika hebben inge
zet van Pedro de Gante (Pieter van Genü die in 
1523 in Zuid-Amerika begon te werken tot Chns 
Heytenis die in 1969 veel te jong overleed na een le
ven van grote inzet in de Chaco van Paraguay. Dit 
boek is zoals het voorwoord het zegt niet alleen een 
spannend verhaal maar brengt ook een prangende 
boodschap: «Misschien ontdek je daarna ergens 
JOUW eigen plaats op een van die vooruitgeschoven 
pioniersposten». 

— «De Goudmijn» Vlaamse pioniers bij Indianen door Cor Ria 
Leeman en Luk Tegenbos, 225 fr. bij Lannoo te Tielt 

In de reeks Impuls van de uitg. Lannoo verscheen 
een prachtig kijk- en leesboek «Jeugd en stad tussen 
Babyion en Brasilia» Het werd door Gaston Van 
Camp geschreven en door André Sollie die ook voor 
de grafische vormgeving zorgde geïllustreerd Dit 
boek IS een kruising van een leerboek en een verha
lenbundel. Het brengt de geschiedenis van de grote 
en merkwaardige steden van de wereld zowel uit de 
oudheid als vandaag Maar ook de bekendste ont
werpers van steden en belangrijke gebouwen wor
den belicht Tussendoor vinden de lezertjes ook wat 
kritische informatie over ruimtelijke ordening, wol
kenkrabbers, de oude binnenstad, de auto in de stad, 
de armoede in en rond de stad, enz. Tussendoor 
ontmoet je ook een spelltje i.vm steden 
Waarlijk dit is een schat van een boek dat we om zijn 
inhoud en vormgeving aan alle kinderen vanaf 12 
jaar ten zeerste aanbevelen i 
— «Jeugd en Stad» door Gaston Van Camp en Andre Sollie, uitg. 

door de uitg. Lannoo te Tielt 

Na het grote sukses van Elseviers Nieuw Groot 
Sprookjesboek in het najaar van 1976 en na zijn 
tweede verschijnen, in het najaar van '78, is dit 
prachtig boekwerk opnieuw in verkoop, weliswaar 
iets duurder (385 fr) maar nog steeds een knal van 
een geschenk. 
Het boek bevat 18 wereldberoemde sprookjes van 
gekende en minder gekende vertellers. De bundel 
werd uit het Engels vertaald door de Nederlandse 
Tine Leiker en bevat meer dan 200 kleurenillustra
ties, het zit in een stevige linnen kaft die op zijn beurt 
in een kleunge omslag is gewikkeld. Voorwaar een 
pracht van een geschenk! 
— «Elseviers Nieuw Groot Sprookjesboek» bij de uitg. Elsevier, 

385 fr. 
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Hetji II van de fiere Bretoen 
Voor een tiental jaren gold de 
wisselbeker Desgrange-Co-
lombo als het officieuze we
reldkampioenschap wielren
nen. Al de belangrijke wed
strijden van het seizoen, zo
wel de ronden als de klassie
ke ééndagswedstri jden, 
kwamen in aanmerking voor 
de eindrangschikking. De 
winnaar van de trofee werd 
aangezien als de beste renner 
van het jaar. Na de Desgran-
ge-Colombo kwam de trofee 
«Superprestige». Eenzelfde 
principe. Zi j het dat de nadruk 
meer op de Franse organiza-
ties kwam te liggen. Toch 
geldt ook de Superprestige 
als het officieuze wereldkam
pioenschap. Er werden in het 
voorbije decennium evenwel 
weinig woorden aan vuil ge
maakt. Omdat Merckx nu een
maal het ganse wieiergebeu-
ren verpletterend domineer
de. De Superprestige dus 
ook. De belangstelling groei
de vorig seizoen. Toen tot in 
de laatste voor de trofee in 
aanmerking komende wed
strijd felle strijd werd gele
verd om de eindoverwinning. 
Moser won toen de Ronde 
van Lombardije en... de trofee. 
Voor Bernard Hinault. 
Dit jaar lagen de zaken eigenlijk 
met zó anders Weer zou de klas
sieker van de vallende bladeren 
de beslissing brengen Hinault 
diende nu vooral Beppe Saronni 
te vrezen Inzonder nadat deze in 
de Grote Herfstprijs gevaarlijk 
was komen oprukken Maar Hi
nault het zich deze keer met ver
rassen HIJ won de Ronde van 
Lombardije met verpletterend 
overwicht Hij bracht het bewijs 

van wat men al lang vermoedde 
hij IS de beste renner van zijn ge
neratie, een kampioen die de on
vergelijkbare Merckx dicht in kun
nen en willen benadert Zij het dat 
Hinault zijn heerschappij nog zal 
moeten bestendigen in de tijd 

Een onvervalste 
kampioen 

Bernard Hinault won dit jaar wed
strijden van alle soort Hij zege
vierde in de late voorjaarsklassie
ker de Waalse Pijl Hij beheerste 
de nttenwedstnjd Dauphine Libe-
ré en vermelde alle tegenstand in 
de Ronde van Frankrijk Hij duldde 
geen oppositie in de Landenprijs 
en zette in de Ronde van Lombar
dije, het uitverkoren strijdperk van 
zijn Italiaanse tegenstanders, de 
kroon op het werk Bernard Hi
nault, eerst Bretoen en daarna 
Fransman, was de man van het 
wielerjaar 

Het onmiskenbare overwicht van 
Bernard Hinault lokte uiteenlopen
de kommentaren uit Van Impe 
stelde dat hij bijwijlen Merckx 
overtreft De Vlaeminck ziet in de 
Bretoen nog geen halve Merckx 
Beter bewijs van de controverse 
rondom Hinault kan moeilijk gele
verd worden De waarheid zal dan 
ook hier wel ergens in het midden 
liggen 

Hinault IS inderdaad een wonder
lijk mengsel van talent en karakter 
HIJ IS koppig, eigenwijs, eigenge
reid, zelfbewust Hij houdt zelden 
of nooit rekening met de gangbare 
gewoonten in het peloton Hij 
heeft lak aan stilzwijgende afspra
ken en fietst naar eigen goeddun
ken HIJ houdt geen rekening met 
de anderen HIJ deelt geen ge
schenken uit HIJ verwacht er ook 
geen Dit alles heeft voor gevolg 
dat de konkurrentie hem geens
zins in het hart draagt Wanneer hij 
in de nederlaag kan gereden wor
den, aarzelt niemand eén ogenblik 

Hinault aanvaardt dit Hij mort met 
Daar is hij te fier voor Hinault is 
een Bretoen Fier en volksgebon
den In het voorbije wielerjaar 
blonk hij uit op alle fronten Enkel 
de kasseien van het Franse Noor
den en ons eigen Vlaanderen 
schrikken hem nog af Maar hij is 
veelzijdig genoeg om kortstondige 
moeilijkheden te verwerken Ten
minste bij zijn huidige manier van 
rijden Want Hinault kiest nog zijn 
wedstnjden Hij beukt nog met van 
openings- tot sluitingsprijs zoals 
Merckx dat jarenlang deed Daar
om kunnen wij hem met naast 
Merckx plaatsen Maar in die «uit
gekozen» wedstrijden blijkt hij be
kwaam Merckx in aanleg en toe
wijding te benaderen Zijn stout
moedige aanval in de jongste Ron
de van Lombardije zou «de kanni
baal» hem met verbeterd hebben 
Hinault bewees wel degelijk de 
man van het jaar te zijn Wij zien 
ook met zo dadelijk iemand die 
hem volgend seizoen zal kunnen 
bedreigen Daniel Willems, achter 
alles de beste Belg in 79, moet 
nog groeien in kunde en inzicht 
De Vlaeminck is ondanks alles op 
de terugweg Roger kan het wed-
strijdgebeuren duidelijk met onder 
kontrole houden Hij is nog enkel 
kandidaat-winnaar wanneer de 
omstandigheden hem in gunstige 
positie de finale binnenloodsen 
De Nederlanders van Peter Post 
zijn te beperkt in aanleg Zij zijn 
vooral éendagsrenners De over
komst van Zoetemelk kan daar 
volgend jaar verandering in bren
gen Al wordt ook Joop weer een 
jaartje ouder 

De Italianen en Didi Thurau blon
ken okkasioneel uit, maar hun ge
brek aan regelmaat stak de ogen 
uit Zo was Moser enkel een grote 
kampioen in het voorjaar Dit in te
genstelling met Bernard Hinault 
HIJ overtrof dan ook iedereen in 
de voorbije wielergevechten 

• Precies één week nadat Ne
derland opgeschrikt werd door 
wangedrag van voetbalspelers 
en supporters, werd ook België 
gekonfronteerd met de gesel 
van het geweld rond de sport
velden. Op Standard diende de 
wedstr i jd t i jdel i jk onderbroken 
te worden. Op Beerschot was 
het weinig beter. Wi j geven het 
op de oorzaken van de verloe
dering te bl i jven vermelden. 
Klubs en spelers zijn in hoge 
mate verantwoordel i jk voor de 
huidige gang van zaken Het 
konstant kontesteren van 
scheidsrechterl i jke besl issin
gen, het afleggen van ophitsen
de en beschuldigende verkla
ringen na afloop van de wed
str i jden- het ligt rechtstreeks 
aan de basis van het toene
mend geweld 

De supporters van Standard 
voelen zich alt i jd benadeeld. 
Zeker wanneer de tegenstander 
geen Waalse klub is Het wordt 
de hoogste t i jd dat de voetbal
bond ingrijpt tegenover deze 
klub, wiens sekretaris-generaal 
al vaker scheidsrechters laster
l i jk aanteeg Beerschot — 
RWDM was zeker geen voor
beeld van foutloze arbitrage, 
maar de wijze waarop de plaat
seli jke spelers tekeer gingen 
nadat referee Delsemme het 
doelpunt van de bezoekers (ten 
onrechte) valideerde, wett igde 

zonder meer uitsluit ingen. Wat 
kan men in de gegeven omstan
digheden nog van supporters 
ve r langen ' 
Zel f zagen wij vor ige zaterdag 
Ander lecht—Beveren. De heer 
Rion was zeker niet in zijn dag
je, maar de kommentaren die 
trainer Robert Goethals na af
loop van de wedstr i jd op de 
journalisten losl iet raakten kant 
noch wal. Hij had overschot van 
geli jk toen hij stelde dat Van 
Binst minstens de gele kaart 
verdiende en dat ook De Groo-
te tegen een karton had mogen 
aankijken. Maar indien Goet
hals de lijn dan konsekwent 
doortrekt moet hij ook nog een 
paar van zijn eigen -str i jders» 
vernoemen. Beveren verloor op 
Anderlecht heus niet door de 
schuld van de scheidsrechter 
Het deelde zelf geschenken uit 
(het tweede en vierde doelpunt 
en verkeek een paar zeldzame 
(laat de heer Goethals dit laat
ste met vergeten) kansen. 

# De Belgische voetbalbond 
mag met klagen De kansen om 
door te dringen tot de eindbeurt 
van het wereldkampioenschap 
1982 zijn met onbestaande De 
vorige zondag te Zurich geor-
ganizeerde lot ing bracht Beigie 
onder in reeks 2 Met Neder
land, Frankrijk, Ierland en Cy
prus Twee van de vijf landen 

mogen uiteindeli jk naar Spanje. 
België is bi jgevolg met kans
loos. Nederland is op de terug
weg. Dat staat buiten twi j fel . 
België kan tegen Oranje één en 
misschien zelfs meer punten 
pakken Frankrijk, dat zich mo
menteel wel in opgaande lijn be
weegt, beeft alt i jd wanneer het 
tegen België speelt <Le match 
sympathique» heeft onze zui
derburen slechts uitzonderl i jk 
geluk gebracht België kan, in

dien de opkomende generatie 
jonge aanvallers (Vandenberg 
van Lierse, Ceulemans van 
Club Brugge, Voordekkers van 
Standard en Martens van An
derlecht) doorbreekt, ongetwi j
feld meespelen in het kwalif ika-
tiegevecht. Veel zal echter af
hangen van de tegen Ierland be
haalde resultaten De leren zijn 
alt i jd moeil i jk te manCEuvreren 
en indien zij slechts bij hoge uit
zondering een eindbeurt halen 
dan zijn zij vaak rechtstreeks 
verantwoordel i jk voor de uit
schakeling van een of andere 
favoriet. 

Ander posit ief punt voor de 
KBVB- een wedstr i jd met inzet 
tegen Nederland en Frankrijk 
lokt ongetwi j fe ld veel volk. En in 
de Guimardstraat hebben ze 
centen, veel centen nodig. 

# Veel drukte werd er niet 
over gemaakt. Het betrof een 
sober omschreven besl issing 
van het Ui tvoerend Komitee 
van de KBVB: «De zaak Jurion 
wordt geklasseerd Na uit
spraak van de burgerlijke recht
bank van eerste aanleg zullen 
aan de federale statuten enige 
wijzigingen worden aange
bracht die aan de studiekom
missie zullen worden voorge
legd bij de volgende algemene 
vergadering'. 

Het pleit voor de voetbalbond 
dat hij zo diskreet en snel rea
geert (of anticipeert) op voor 
hem ongunstige ontwikkel in
gen Het bewijst tevens dat er 
redenen waren om naar een eer
vol vergeli jk met Jef Jur ion te 
streven. 
Jurion is overigens niet de eni
ge die het «groen licht» kreeg 
van de bondsinstanties Ook ex-
voetbal ler Fernand Goeyvaerts 
zal aktiviteiten ontplooien in de 
rand van het voetbalgebeuren. 
Als manager. En het is geweten 
dat Fernando één en ander kan 
«regelen». 

# Rusland bereidt zich terde
ge voor op de Olympische Spe
len. Dat bleek maar al te duide
lijk in Frankrijk waar de Europe
se vol leybalkampioenschappen 
voor heren en dames georgani-
zeerd werden. De Sovjetunie 
won beide titels. Zonder ook 
maar één enkele wedstr i jd te 
verl iezen Er bestaat weinig twi j 
fel over dat de Russen volgend 
jaar voor eigen volk een massa 
medail les zullen winnen. Sport 
en pol i t ieke propaganda bli jven 
nauw ve rweven . 

België eindigde in Frankrijk 
voorlaatste bij de heren en laat
ste bij de dames. Het was geen 
verrassing en geen schande. 

• Erik De Vlaeminck ri jdt weer 
sterk De gewezen wereldkam
pioen veldr i jden demonstreert 
momenteel veel klasse Hij be
heerst weer het gebeuren en de 
vraag ri jst hoe vaak hij wereld
kampioen zou geworden zijn in
dien extra-sportieve moeil i jkhe
den geen breuk in zijn loopbaan 
hadden veroorzaakt. Erik maakt 
zich sterk dat hij dit seizoen 
weer Belgisch kampioen wordt. 

En ook internationaal wi l hij op
nieuw de top proberen te halen 
Dat het wereldkampioenschap 
in Albert Zwei fe ls tuin zal verre
den worden schrikt hem met af 
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VU-Mechelen en VU-Leuven geven het voorbeeld 

150 jaar België in heel wat 
Vlaamse gemeenteraden ter sprake 

WEDER-WOORD 

Nu 1979 zo stilaan naar zijn einde loopt komt in heel wat gemeentera
den de herdenking met viering van 150 jaar België ter sprake. 
Sommige burgervaders, aangespoord door hun tr ikolore goever-
neurs, staan er sterk op dat hun gemeente of stad deze gróóóóóte ge
beurtenis luisterri jk zouden vieren. 
In de loop van verleden week kregen de VU-gemeenteraadsleden een 
paar tips vanwege het nationale VU-sekretariaat in handen hoe zij die 
«heuglijke gebeurtenis» het best kunnen vieren, elders in dit blad is 
daarover meer te lezen. 
In de gemeenteraden van Mechelen en Leuven kwamen deze feeste
li jkheden reeds ter sprake. Hoe de VU-frakties daar reageerden kunt 
U in volgende korte bijdrage lezen. 

De VU-afdeling Mechelen voelde zich 
ten zeerste verontwaardigd, over het 
inschrijven van 12 miljoen in de stads
begroting voor de viering van 150 jaar 
België. 
De provincie Antwerpen besteedt 
meer dan 50 miljoen voor deze viering. 
Dit bedrag wordt uitgekeerd onder de 
verschillende gemeenten van de pro
vincie op voorwaarde dat deze het 
«gekregen» bedrag verdubbelen. Zo 
ontvangt Mechelen 6 miljoen op voor
waarde dat zij 6 miljoen toevoegt uit ei
gen middelen. De VU-Mechelen ziet 
geen enkele reden om aan deze vie
ring deel te nemen. 
In een persmotie verantwoordt zij haar 
houding als volgt: 
«De mandatarissen en bestuursleden 
van de VU-afdeling Mechelen hebben 
met grote verontwaardiging kennis ge
nomen van het bedrag van 12 miljoen 
voorzien in de begroting van de stad 
Mechelen voor de viering van «150 
jaar België». 
»De Vlamingen hebben geen enkele 
reden om het bestaan van de kunstma
tige Belgische staat te vieren, na 150 
jaar te zijn vernederd als tweederangs
burgers, na 150 jaar te zijn bestolen. 
»Het VU-bestuur van Mechelen laakt 
de vertegenwoordigers van de twee 
meerderheidspartijen — CVP en BSP 
— die bij de hoofdelijke stemming in 

Zondag 

herfstwandeling 

de Voerstreek in 
Zondag 21 oktober houden een 
aantal Vlaamse aktiegroepen een 
wandelvoettocht in de Vlaamse 
Voerstreek. Dit in volledige sa
menwerking met de Vlaamse 
Voerenaars. 

Algemene verzameling om 11 uur 
op de Grote Markt te Bilzen. Bus
sen vertrekken te Brugge (Grote 
Markt, 8 uur), Gent (St.-Pieters-
station, 8.30 uur), St.-Niklaas 
(Serwir, 9 uur), Antwerpen (Ber-
chem-kerk, 9.30 uur), Brussel (Ar-
duinkaai KVS, 9 uur). Lier (Grote 
Markt, 9.15 uur), Mechelen (Grote 
Markt, 9 uur), Leuven (Oude 
Markt, 9 uur). Turnhout (Grote 
Markt, 9 uur), Geel (Grote Markt, 
10 uur). 

de gemeenteraad, allemaal het krediet 
van 12 miljoen hebben goedgekeurd. 
»De Volksunie Mechelen deelt mee 
dat zij niet zal deelnemen aan de vie
ring van een staat, die na 35 jaar nog 
niet het humanisme kan opbrengen, 
amnestie te verlenen aan mensen die 
hun volk meer beminden dan zijn ver
drukkers. 
»Zij zal deze viering aangrijpen om bij 
elke gelegenheid de onmenselijkheid 
van deze staat aan te klagen. 
»Als een deel van bovengenoemde 12 
miljoen moet dienen om eventuele 
stukken, die het gevolg van deze aktie 
zijn, te lijmen, zullen zij die «het onvier-
bare» willen vieren, hiervoor de enige 
verantwoordelijken zijn...» 

50.000 fr. 
Reeds op 18 juni van dit jaar kwam in 
de Leuvense gemeenteraad 150 jaar 
België ter sprake. 
VU-raadslid Frans Vanden Eynde deel
de het standpunt van zijn fraktie mee. 
«Wij zijn van mening dat 150 jaar ver-
knechting. uitbuiting en achterstelling 
van het Vlaamse Volk absoluut niet 
moeten gevierd worden en zeker niet 
met het geld van datzefide Vlaamse 
Volk, waaronder de Leuvense bevol
king. 
"Het is niet moeilijk, nog heden ten 
dage, een ganse waslijst op te som
men van vernederingen en achterstel
lingen die wij als Vlaming te verduren 
krijgen. Als men ziet hoe men, op natio
naal vlak, onze zuur verdiende centen 
te grabbel gooit hoe Vlaamse grond 
verkwanseld wordt 
"Wij hebben bovendien een Vorst die 
het nodig vindt zich langs de autoweg 
te onderhouden met een Waalse 
straatschenner, maar die steeds doof 
gebleven is voor de noden van de Vla
mingen. 
"leder lid van onze fraktie wil 50.000 fr 
ter beschikking stellen voor de viering 
van de opheffing van de huidige Belgi
sche staat en liever toekomende week 
dan toekomend jaarl" 

Van provincie-raadsleden hoort 
men soms dat men van hun 
bestaan alleen bewust wordt als er 
provinciale senatoren te verkiezen 
zijn. 
Deze bittere opmerking bevestigt 
het feit dat men in Vlaanderen met 
de provincie als politiek instrument 
niet goed weg weet. En dat uit zich 
op allerlei manieren: een 
provinciale begroting kan zich niet 
eens meten met die van een grote 
stad, voor de schaarse zittingen 
van de provincieraad bestaat 
nauwelijks belangstelling, de 
«provinciale regering» (bestendige 
deputatie) heeft in ons bestel een 
zodanig dubbelzinnig karakter dat 
taak en inspraak van de provincie
raadsleden in het ongewisse 
blijven. 
Overigens is in dit land, dat zich 
wil opmaken om 150 jaar 
«overleven» te gaan herdenken, 
nogal uiteenlopend en tegenstrijdig 
over het provinciaal instituut 
gedacht. Ook de provincies hebben 
zich (met hoe weinig kontrole-
mogelijkheden) in allerlei semi-
officiëie verenigingen en 
vennootschappen genesteld. En zo 
nu en dan blijken min of meer 
achtbare studiekringen hevige 
voorstanders van een soort 
federalisme naar de provincies toe. 

Hoe dan ook, het provinciaal 
instituut bestaat, door het 
apparenteringsstelsel vinden 
wetgevende verkiezingen nog altijd 
op provinciale basis plaats en VU-
provincieraadsleden zijn als 
dusdanig de bevoorrechte 
waarnemers van wat we een inter-
arrondissementele werking zouden 
kunnen noemen. 
Uit ervaring weten we dat de taak 
van provincieraadslid een 
uitstekende leerschool is voor het 
politiek bedrijf, daarbij heeft het 
intreden van de Volksunie in de 
Vlaamse provincieraden voor een 
schokgolf gezorgd en er is geen 
enkele reden om deze golf te laten 
wegebben. 
Bescheiden, maar daarom niet 
minder verdienstelijk, mag van de 
VU-provincieraadsleden verwacht 
dat zij, naast hun specifieke 
politieke taak, mede de motor zijn 
van de VU-afdeling waarin zij 
thuishoren, dat zij op 
arrondisementeel vlak speciaal met 
het overleg tussen 
arrondissementen van dezelfde 
provincie kunnen gelast en dat zij, 
die verondersteld worden overzicht 
te hebben van wat in hun provincie 
omgaat, daarvan getuigenis geven, 
bv. door bijdragen in dit blad. 

Guido Van In 

Steun- en strijdfonds 
M.-M. B., Sint-Lievens-Esse 1.000 
A. V., Knokke-Heist 500 
F. D., Ertvelde 500 
A. B., Kalmthout 300 
J.-B. L, Halle - 300 
U. D.V., Zaffelare 300 
P. M., Woluwe 250 
F. S., Kortrijk 2.000 
VU-Nevele ^tivmémm'• • • • ''•^00 
E. F., Oostende :.hK'7?IK 1.000 
D. S., Ledeberg 750 
V. Z.E, Overijse 500 
K. P., Burst 500 
G. R., Mol 300 
P. B., Ranst 300 
J. G., Maasmechelen 300 
A. H., Mortsel 500" 
L V., Itterbeek 200 
W. D.K., Bassevelde 200 
E. V.D.B., Brussel 500 
X 500 
R. G., Tervuren 200 
H. H., Schoten 4.000 
VUJO-Sint-Katherina-Lonnbeek 2.200 
H. B., Wommelgenn 1.000 
J. V., Lommei 1.000 
F. A., Oostakker 1.000 
H. V.A., Bierbeek 1.000 
F. H., Grimbergen 500. 
L J., Hombeek 500 
Naamloos, Ronse 2.500 
VU-Tervuren 2.000 
M. S., Gent 1000 

R. V., Wolvertem 1.000 
M. V.T., Bouw/el 500 
V. H., Kampenhout 500 
D., Knokke-Heist 500 
VU-Antwerpen 5.000 
J. G., Lede ' 1.940 
G. P, Houtvenne 1.000 
VU-Ledegem 1.000 
v u - D e Panne 500 
N. en J., Zaffelare 500 
W. D., Kortrijk 500 
C. M., Antwerpen 500 
R. A., Sint-Martens-Latem 2.000 
C. V., Koksijde 300 
A. W., Laken 2.000 
A. L, Menen 150 

^Gry.. Kortenberg 1.000 
V. L, Knokke-Heist 2.000 
J. H.M., Edegem ,#)!*-i#.- • • • 500 
VU-Sint-Agatha-Berchem ,-... . ^ . 1.000 
L D.S., Wijnegem . 'T . " ' , . ' i . - 300 
G. G., Tervuren 300 
B. V.R., Gentbrugge 1.000 
Omhaling diamanten bruiloftsfeest echtpaar F. Beirens, Wilrijk 

7.000 

Totaal 3e li jst 59.690 

Algemeen totaal 200.430 

Stort vandaag nog op rekeningnummer 435-
0259601-12 van Volksunie vzw, 1000 Brussel, 
met vermelding «Steun- en strijdfonds». 
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3de Bachten-de-Kupe-zoektocht 
met prijzenregen besloten 
OOSTDUINKERKE. - Dat de nu tra
dit ioneel geworden zomeraktlviteit 
van VUJO-Oostduinl<erke een top
per zou worden, daar waren wi j pas 
zeker van toen wi j door de nevelige 
polders onze weg zochten naar de 
gastvri je woning van inrichter Mauri
ce Boucquez. 
De werktafel lag er nog bedolven on
der verbeterbladen, briefomslagen, 
antwoordformulieren, stencils en 
postzegels. 
Ook de telefoon bleef aanhoudend 
r inkelen-
Het aantal inschri jvingen lag immers 
zo hoog dat er tot in de vroege uurt
jes koortsachtig gewerkt werd om de 
einduitslag op hef bord te krijgen. 

D e uitslag: 

1 Frank Bruwaert (Veurne) 
2 René Demolder (Veurne) 
3 Alex Verbiest (leper) 
4 Linda Hoorelbeke (leper) 
5 Geert Couvreur (leper) 
6 Herman Vandenbussche (Veurne) 
7 Roger Vandenbussche (Veurne) 
8 Monique Rooryck (Leisele) 
9 Andre Couvreur (leper) 

10 Antoon Vanhecke (Veurne) 
11 Ann Saubain (Veurne) 
12 Engelbert Demolder (Veurne) 
13. Jacques Carreyn (leper) 
14. Georges Himpens (Brugge) 
15 Chns Cocquyt (Brugge) 
16 Fnda Delancker (Veurne) 
17 Freddy De Hauwere (Dender

leeuw/) 
18 Edgard Labeau (Oostduinkerke) 
19 Gilbert Albrecht (Alvenngem) 
20 Rita Vanderghote (Izenberge) 
21 Geert Vandenberghe (Lo-Renin-

ge) 
22 Erna Delancker (Oostduinkerke) 
23 Johan Albrecht (Alvenngem) 
24 Jaak Vandemeulebroucke (Oost

ende) 
25 Paul Laureys (Testelt) 
26 Enk Figoureux (Antwerpen) 
27 Raf Dutoo (Alvenngem) 
28 Frans Declercq (Veurne) 
29 Noel Dennequin (Veurne) 
30 Gaston De Hauwrere (Oostduin

kerke) 

Dat men de Bachten-de-Kupe-zoek
tocht op het toeristisch vlak bijzonder 
op prijs stelde, bevi'ees de mede
werking die de toeristische diensten 
van de Westkust dit jaar aan deze 
wedstrijd verleenden 

WEST-VLAANDEREN 
O K T O B E R 

19 B R U G G E : G r o o t B r u g s e raad o m 20 u. 30 in zaal B reyde l -

ho f 

23 K O R T E M A R K : V U - l e d e n v e r g a d e r i n g o m 20 uur in zaal 
Rifa, STadens t raa t 54 t e Z a r r e n G a s t s p r e k e r G u i d o V a n 
In 

25 B R U G G E : M i n n e b o - a v o n d o m 20 u 30 in Breyde lho f , S u -
vees t raa t 2 D iap ro jek t i e M i fo . I nkom vr i j . 

26 B R U G G E : K u r s u s S p r e k e n in he t openbaa r o m 20 uur 
V o o r a f i nschr i j ven , o rgan iza t ie VZVV T r e f p u n t 

27 B R U G G E : A r r o n d i s s e m e n t e l e V U - o v e r l e g n a m i d d a g v o o r 
alle arr k a d e r l e d e n o m 14 u. 30 in Zaa l B reyde lho f . In 
aanwez ighe id van nat ionaal voo rz i t t e r V i c Anc iaux . 

27 S T . - K R U i S - B R U G G E : VU-a fde l i ngs fees t m e t kaas en 
w\p o m 20 u 30 in zaal St.-Elooi, M o e r k e r k e s t e e n w e g 
Pr i js : 250 fr. 

27 G ISTEL: V U - b a l In zaal T e n Put te. V o o r v e r k o o p . 70 fr. In
k o m 80 fr 

W i n n a a r Frank B r u w a e r t w o n d e p rach t ige koe rs f i e t s e n m o c h t d e t in
n e n ereschaa l m on t vangs t n e m e n Renè Demo lder , d ie z ich t w e e d e w i s t 
t e p laatsen, w e r d b e d a c h t me t een akware l g e s c h o n k e n d o o r kunstsch i l 

de r G. Tahon 

Toen WIJ op vrijdag 28 september het 
gemeentelijk Casino binnenstoven om 
de prijsuitreiking bij te wonen, puilde 
de ruime feestzaal werkelijk uit met bij
na 600 aanwezigen 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY

SERRES 

• Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie 

• Uitvoering in aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en met bet minste onder
houd 

U Vaste breedte van 2,80 m en 
variërend m lengte tot 
10.60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst''' 

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

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1) 

De mening van 'n deelnemer 
aan de zoektocht 
«Vakantie hoeft met in een ver en 
vreemd land», was de algemene titel 
van het «Wij»-vakantienummer van 2 
augustus 11 Graag wens ik daarop te
rug te komen en heel speciaal op het 
VU-VUJO-initiatief van Oostduinkerke 
met hun derde «Bachten-de-Kupe»-
zoektocht 
Onder de technische leiding van Mau-
rits Boucquez zorgde heel de VU-
VUJO-ploeg van Oostduinkerke voor 
een fascinerend dagtripje tussen 
Oostduinkerke en Lo 
Of een arend nu 2 of 3 poten heeft, of 
een bepaalde jeugdklub nu 17 of 18 
uren open is op zaterdag, of een stift 
ook een potlood is, of er nu ergens 
doodsgevaar of levensgevaar is, of het 
nu 1835 of 1833 is dat zal onze lezers 
zeker met bekommeren 

Dom Modest 
Van Assche-
herdenking 
te Steenbrugge 
Op zondag 28 oktober gaat in de abdij 
van Steenbrugge de jaarlijkse herden
king door van vader abt Modest van 
Assche Om 10 uur is er in de abdij
kerk een plechtige euchanstieviering, 
met sermoen door e h De Pillecijn 
Daarna bezoek en gebed aan het graf 
op het kerkhof der abdij 

Maar dat deze zoektocht ongeveer 
400 deelnemers lokte, dat mag door ie
der van ons als een «meer-dan-sukses-
volle» uitgave betiteld worden En bo
vendien was het knap in elkaar geknut
seld' 
Aan de hand van een route-, foto- en 
vragenblad was het uniek hoe het 
trajekt van de Peerdevisscher naar 
d'Hooipiete in Lo werd uitgekamd Met 
twee jonge snaken aan boord, respek-
tievelijk 4 en 6 jaar, was dit de uitgele
zen familiale autozoektocht van de 
voorbije zomer' Foto's kijken, foto's 
zoeken, een pintje drinken op tijd en 
stond, gemeten van de allerrustigste 
natuur, dat allemaal was zelfs voor de 
kinderen nog plezanter dan een dagje 
aan zee 

Proficiat, inrichters, organizatoreni 
Dat WIJ op onze knieën voor de «toog» 
IR De Peerdevisscher zaten, zoekend 
naar een bepaalde gemeentenaam, dat 
het «nonnetje» in het Visserijmuseum 
ook Macoma Balthica heet dat zijn 
enkele van de leuke feiten die van 
deze dag een echte ontspannende fa-
milie-uitstap hebben gemaakt' 
W I J kijken reeds uit naar de vierde uit
gave van «Bachten-de-Kupe Zoek
tocht» en hopen dat dergelijke initiatie
ven ook elders aan bod zullen komen 
Ons Vlaamse land wordt er nog 
mooier door en het verstevigt zeker de 
band tussen ons Vlaamse volk' 

Herman Brems. 
Schaffen-Diest 

Schatbewaarder P Ruysschaert 
schetsste kort het verloop van deze 
aktiviteit, dankte alle deelnemers voor 
hun sportieve inzet, en prees verder 
het werk van inrichter Maurice Bou
cquez en zijn medewerkers 
Ook de sponsors werden tussen de 
talrijke lofbetuigingen met vergeten 
De derde Bachten-de-Kupe-zoektocht 
werd suksesrijk afgesloten, en nu 
reeds liggen plannen klaar om er vol
gend jaar terug iets groots van te ma
ken 

Gevraagd: 
Uitbaters-echtpaar voor 
VLAAMS DRANKHUIS 
in 't centrum van Roeselare 

Inwonen mogelijk. 
Schriftelijke sollicitaties te richten aan 
vzw V.M.K.V. 
Westlaan 145, 
8800 ROESELARE 
Tel. 051-20.02.08 (Adv.) 

Vlaamse studie- en vormingskring 
te Izegem opgericht 
Op woensdag 26 september had de 
eerste vergadering plaats van de 
Vlaamse Studie- en Vormingsknng 
(VSVK) in het restaurant Royal in de 
Stationsstraat te Izegem 
De stuurgroep die het initiatief nam tot 
deze nieuwe vereniging koos een da
gelijks bestuur bestaande uit dr Niko 
Proesmans (voorzitter). Geert Bour
geois (ondervoorzitter), José Bogaert 
(sekretaresse). Mare Allossene (ver
slaggever-archivaris) en Enk Vande-
walle (koordinator) 

Vorder maken deel uit van de stuur
groep Dirk Decoene, Krista Dejonghe, 
Filip Deldycke, Palmer Dermaut, Jac
ques Deroose, Annemie Desmet, An
dre Parrein, Luc Terryn, Dr Lucien 
Verbeke en Rik Willaert 
De Vlaamse Studie- en Vormingskring 
wil een bijdrage leveren tot de algeme
ne vorming van alle belangstellenden 
in Izegem-Emelgem-Kachtem De initia
tiefnemers zien dat in het kader van 
een federale hervorming van de staat 
Ze zien hun opdracht als een element 
van de Vlaams-nationale beweging in 
de brede zin van het woord, met be
langstelling voor alle problemen van 

Nieuwpoort 

Dagelijks bestuur en stuurgroep van de pas gestichte Vlaamse Studie- en Vor
mingsknng Men herkent op de eerste rij Geert Bourgeois. Dr Niko Proesmans 
(voorzitter). José Bogaert en Enk Vandewalle. op de tweede rij (van links naar 
rechts) Palmer Dermaut, Mare Allossene, Rik Willaert, Dirk Decoene. André Par-
rein, Luc Terryn en Filip Deldycke 

BERICHT 
Werving m vast dienstver
band, na stage van \2 maan
den van een brandvk'eer-
man 
De wervingsvoorwaarden en 
alle inlichtingen zijn te beko
men op het s tadssekretanaat 
en worden kosteloos toege
zonden op aanvraag De 
schriftelijke aanvragen, ver
gezeld van de nodige bewijs
stukken, dienen aangetekend 
gericht aan het kollege van 
burgemeester en schepenen 
van Nieuwpoort en ontvan
gen uiterlijk op 22 oktober 
1979. 
Namens het kollege; 
De sekretaris, 
Jos. Van Cauwenberghe 

De burgemeester, 
G. Mommerencv 

(Adv. 369) 

welvaart en welzijn 
Op zijn eerste vergadering heeft de 
V S V K zijn winterprogramma 1979-'80 
vastgelegd rond drie tema's de staats
hervorming, de ekonomische toestand 
van het gewest Midden-West-Vlaan-
deren en de problematiek van tewerk
stelling voor afgestudeerden 
Uiteraard worden de «Wij»-lezers van 
Izegem-Emelgem-Kachtem op die akti-
viteiten verwacht Ze zullen er op tijd 
en stond meer informatie over krijgen 

Rouw te Poperinge 
Nogmaals verloor onze afdeling een 
harer oudste leden. Na jarenlange 
ziekte heeft de hr. Alois Wil lems ons 
verlaten. De afl i jvige was 82 jaar, 
oudstr i jder '14-'18, vuurkruiser, oor
logsinvalide '14-'18 Zoals zijn zonen 
was hij lid van de VU vanaf haar ont
staan. Ook hij heeft de oude droom 
der IJzerjongens niet mogen meema
ken. «Zelfbestuur voor Vlaanderen...». 
Aan zijn echtgenote en familie bieden 
wij ons oprecht medeleven aan. De 
leeuwevlag begeleidde hem tot zijn 
open graf. 

(Adv.) 

N I E U W P O O R T 
P r a c h t i g e STUDIO'S 

en APPARTEMENTEN 
te N I E U W P O O R T 

res . 't SANTHOOFT 
s tud io 720.000 fr. 
a p p . I k 985.000 f r. 
a p p . 2 k 1.295.000 fr. 

res . DE WIELINGEN 
a p p . I k 1.225.000 fr. 
a p p . 2 k 1.490.000 fr. 
Bezoek onze mooie r e a l i z a t i e 
de W i e l i n g e n , F r a n s l a a n 109 

N i e u w p o o r t 
O p e n : e lke zat . en z o n d a g 
V. 10-17 u. en op a f s p r a a k : 

I n l i c h t i n g e n : 
I M M O W E S T L A N D 

A l b e r t I l a a n 146 
N I E U W P O O R T 
Tel.: 058/23.56.26 

N a 19 U.: 058/23.57.03. 
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VU-raadslid 
Daan Vervaet 
wil gemeentelijk vervoer 
voor minder-validen 
van zijn gemeente 
Het VU-raadslid Daan Vervaet stelde 
in het voorjaar van dit jaar een uitge
breid voorstel samen getiteld «Ge
meentelijke voorziening voor sociaal 
en specifiek vervoer voor mobiel ge
handicapten» 
Uit een aantal gesprekken die ons 
raadslid her en der in de fusiegemeen
te St-Pieters Leeuw met mindervalide 
mannen en vrouv»/en had kwam hij te 
weten dat het probleem van de tus
senmenselijke betrekkingen met ge-
nng was Een van de voorkomende 
wensen was «Kon ik mijn woning 
maar naar het centrum van het dorp 
verplaatsen I» 

Eerder dan over deze problemen te zit
ten kniezen heeft Daan Vervaet toen 
een vijftiental bladzijden tellend voor
stel uitgewerkt om mobiel-gehandicap
ten door middel van «sociaal vervoer» 
weer kansen te geven 
Na een begnpsomschrijving van wat 
mobiel gehandicapt is gaat ons raads
lid op zoek naar het aantal mobiele 
minder-validen in zijn gemeente en 
komt tot het cijfer 360 Na het hoofd
stuk Vervoersbehoeften behandelt 
Daan Vervaet de huidige vervoervoor-
zieningen voor minder-validen Daar dit 
laatste op een paar toevallige gelegen
heden na haast volledig onbestaande 
IS komt ons raadslid tot zijn voorstel 
Daarvoor wenst hij dat zijn gemeente 
zich een «gem-auto» aanschaft Deze 
gemeentelijke kombi zou voorzien van 
de nodige akkommodatie door een 
vaste vrijwilliger bestuurd dienen te 
worden Deze vnjwilligers zouden op 
basis van de woondichtheid dienen 
aangeworven te worden Zo zouden 
de deelgemeenten Oudenaken en S t -
Laureins-Berchem een gem-vrijwilliger 
hebben de deelgemeente Ruisbroek 
2 de deelgemeente Vlezenbeek 1 de 
wijk Negenmanneke en Zuun elk 2 de 
wijk Rink 1 kortom een gem-vrijwilliger 
per 3000 inwoners 

Totdaar zeer beknopt het voorstel van 
Daan Vervaet Tijdens de raadszitting 
van 13 september II werd met algeme
ne stemmen bekomen dat in de schoot 
van de Leeuwse gemeenteraad een 
sociale welzijnskommissie wordt op-
gencht om o a dit vervoerprojekt te 
behandelen Bij deze bespreking stel
de ons raadslid voor twee medebur
gers minder-validen in de werkgroep 
op te nemen maar de bestuursmeer-
derheid wilde daar met van weten De 
kommissie wordt in de eerstkomende 
gemeenteraad evenredig het aantal 
verkozenen in de gemeenteraad sa
mengesteld 

Wie meer inlichtingen wenst over dit 
sociale voorstel, dat ongetwijfeld in 
heel wat samengevoegde gemeenten 
zou kunnen overgenomen neemt best 
kontakt op met Daan Vervaet (VU 
raadslid), Brabantsebaan 373 te 1683 
St-Laureins-Berchem 

VU-Kraalnem-
Wezembeek-Oppem 
Onder aanwezigheid van partijvoorzit
ter Vic Anciaux partijbestuursleden 
Bob Maes, Jef Valkeniers, Walter Luy-
ten en Stefaan Rummens werd het 
dnejang bestaan van VU-afdeling 
Kraainem-Wezembeek-Oppem ge
vierd met een kaasfeest 

In zijn mededeling aan de honderd
veertig aanwezigen, overhandigde Vic 
Anciaux aan VUJO-Kraainem Wezem-
beek-Opppem — voorzitter Luk van 
Biesen een splinternieuwe VUJO-vlag 
Deze werd dan ook met het passende 
lied ingezongen Het VU-bestuur dankt 
alle aanwezigen die bijdroegen tot het 
welslagen van dit feest 

Dvb 

FVV-ontmoetingsdag te 

Antwerpen op 28 oktober 

ig79-lntemalionaaljaar 
vanhetknd 

Nationale Kinderdag 
28 oktober 1979 
Billiard Palace, 
Astridplein, 
Antwerpen 
Aanvang om 10 uur, 
einde ± 17 uur 

Naast de traditionele ontspanning voor kinderen zoals kleuren teke
nen kliederen en klodderen is er voor volwassenen en kinderen een 
info-beurs met medewerking van 

• VAB die op deze dag speciaal de fietsenkontrole in het licht zal stel
len 

• Dr Romaan Potte befaamd deskundige op het gebied van woon
erven speelstraten en verkeersveiligheid voor kinderen 

• Mr De Smedt over werking en doel van een jeugdbrigade Tevens 
worden de resultaten van een jarenlange werking toegelicht 

• Kommissaris Muessen van Turnhout wat betreft drug- en alkohol-
misbruik bij de jeugd ook bij zeer jonge kinderen Volgens de heer 
Muessen is met zozeer het drugmisbruik alarmerend maar wel de alko-
hol een produkt dat men op elke hoek van de straat en bijna dag en 
nacht kan bekomen 

• Mevr Heyndrickx belicht de problematiek van de ongehuwde 
moeders het milieu waaruit deze jonge meisjes komen en hun sociale 
achtergronden De adoptieproblematiek is daar zeer nauw mee ver
bonden 

• Infodok verspreiding van verantwoorde kinder- en jeugdliteratuur 
ZIJ stellen een publikatie ter beschikking met achtergrondinformatie 
rond jeugd- en kinderboeken 

• F W geeft uitgebreide informatie over koedukatie in het onderwijs, 
een aktueel onderwerp 

• Vlaams Kruis EHBO en veiligheid in huis Het Vlaamse Kruis zorgt 
op deze nationale kinderdag voor de ongevallen die zich zouden kun
nen voordoen 

• Testaankoop en OIVO Een greep uit de mogelijkheden brochures 
over gedane speelgoedtesten misbruik van het kind in de reklame 
wat IS spelen en hoe belangrijk is het voor kinderen verantwoord 
speelgoed opvoeding van de jonge verbruiker op school 

• Verder werken nog mee aan deze infobeurs Centrum Man-
Vrouw-Gezin uit St-Niklaas Instituut Lodewijk Dosfel , Bond zonder 
Naam, Ouders van Nu en de Nationale Vrouwenraad 

• s Namiddags treedt een kinderkoor uit Geraardsbergen op en 
maakt Mana Renard-De Leebeeck een kritische evaluatie van het 
«Jaar van het kind» 

Voor de automobil isten die naar de nationale ontmoetingsdag ko
men, volgende tips Van de aankomst in Antwerpen af kan men An l -
werpen-Centrum volgen tot aan de aanduiding Centraal-Station 
Dan volgt men de richting Centraal-Station tot aan het station Het 
Bil lard Palace is l inks van het station gelegen, als je met je rug naar 
het station gekeerd staat 

Kringloopbeurs te Begijnendijk 
Te Begijnendijk groeide de knngloop-
idee via de daar gevestigde Federatie 
Leefmilieu Hageland Deze stelde aan 
het gemeentebestuur voor bepaalde 
mogelijkheden te testen binnen de ge
meente 
Tweemaal werd snoeihout gehakseld 
om in plaats van gewoon verbrand te 
worden, nu gebruikt te worden in de 
komposthoop van de biologische tuin 
Vrijwilligers van verenigingen werkten 
mee aan een ophaling van papier en 
glas in Betekom Op 12 mei werd door 
Begijnendijkse verenigingen een ge
lijkaardige ophaling georganizeerd op 
een meer ludieke manier Dezelfde dag 
orgamzeerden Betekomse verenigin
gen een kringloopmarkt waar met 
meer gebruikt materiaal te koop werd 
aangeboden 

De resultaten lieten ook met op zich 
wachten Te Betekom werd 4 5 ton 
glas opgehaald en 7 ton papier Begij
nendijk kende toppen van 10 ton glas 
en bijna 30 ton papier de Betekomse 
kringloopmarkt leverde 8 000 fr op 
voor de deelnemende verenigingen 

Op het sekretariaat van de Federatie 
Leefmilieu Hageland kan men kring
looppapier verknjgen in zijn meest di 
verse vormen Aangewezen voor mi
lieubewuste scholieren scholen en pa 
pierverslindende orgamzaties' Ook het 
gemeentebestuur van Aarschot met 
schepen Desamblanx aan het hoofd 
verleende zijn steun en overweegt 
soortgelijke akties 

Deze maand organizeert het Kring-
loopkomitee bestaande uit het ge
meentebestuur van Begijnendijk vere
nigingen van Begijnendijk-Betekom en 
de Federatie Leefmilieu Hageland in 
samenwerking met de BRTaktie 
«Knngloop» een kr ingloopbeurs Een 
zeer informatierijke tentoonstelling die 
doorgaat van zaterdag 20 oktober tot 
en met vrijdag 26 oktober in de paro-
chielokalen Betekomsesteenweg te 
Begijnendijk 

Op zaterdag worden de gemeentebe
sturen van het Hageland verwacht om 
de Begijnendijkse resultaten te leren 

kennen en ook om de nodige gemoti
veerde standpunten te vernemen In 
de voormiddag richt de Chiro-jeugd 
van Begijnendijk een zwerfvuilaktie in 
die doorgaat in het OCMW-bos van 
Begijnendijk Van zondag 21 oktober 
tot vnjdag 26 oktober is de kringloop
beurs toegankelijk van 9 tot 12 u en 
van 14 tot 20 u Ter plaatse wordt uit
leg verschaft bij de verscheidene 
stands uitgebreide dokumentatie is 
voorzien diaseries kunnen worden be
keken 

Voornaamste tema's afval is grond
stof wat gebeurt er met o rze «afval
be rg» ' verwerking van afval selektie-
ve ophalingen de strijd tegen sluikstor
ten Ook kan je er meemaken hoe 
men oud papier recycleert Er zijn 
stands van VELT Werkgroep Zachte 
Technologie De Knngloop Weelde 
KAV de Federatie Leefmilieu Hage
land e a 

Op dinsdag 23 oktober spreekt Ja-
ques Gheysen over «Kompost en bio
logisch tuinieren» in de raadszaal van 
het gemeentehuis van Betekom om 
20 u Op vrijdag wordt de tentoonstel
ling besloten met een «doe-avond» met 
deskundige kommentaar door De 
Knngloop Weelde «Hoe knngloop 
maken'» wordt aangeleerd om 20 u in 
de parochielokalen van Begijnendijk 
Voor alle aktiviteiten is de toegang vnj 
De entoesiaste medewerking van bur
gemeester en schepenen maakt een 
maandelijkse ophaling van papier en 

glas mogelijk Deze gaat door op don
derdag 18 oktober te Betekom en op 
vnjdag 19 oktober te Begijnendijk 
Later worden nog initiatieven uit
gewerkt die zullen worden uitgevoerd 
te Betekom 
Voor alle inlichtingen (vooral voor 
scholen die een bezoek zouden willen 
brengen aan de tentoonstelling) kan 
men zich steeds richten tot de Federa
tie Leefmilieu Hageland t a v Hugo 
Noe Steenweg op Gelrode 7 te 3230 
Betekom (tel 016/5661 03) Daar kan 
men ook de brochure aanvragen die 
naar aanleiding van de tentoonstelling 
zal verschijnen 

Wij rouwen., 
In het moeili jke overgangsgebied 
tussen Hageland en Limburg was 
Rom Geukens een vaste bewuste 
uitdrager van onze Vlaams-nationale 
boodschap 
Met 'n zachte overtuigende houding 
stond hij van meetaf in Halle-Booie i -
hoven vooraan in het dagelijkse af-
delingswerk Naast zijn groot gezin 
vervulde hij pl ichtsgetrouw zijn man
daat Zi jn hart was te groot in verhou
ding met zijn kracht ' Zi jn aandenken 
blijft ons b i j ' 
Aan de familie bieden wij onze op
rechte deelneming aan 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Keizers t raa t 2, Ternat 
02-582 22.22. 

G roens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N . 

Tel. 0 3 1 / 3 6 4 5 3 1 

O p e n van 10 to t 19 u 30 Z o n d a g en maandag g e s l o t e n 
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VU verzet zich tegen doortrekking 
van Woluwelaan te Vilvoorde 

BRABANT 

Langsheen de gloednieuwe wijk S t -
Antonius-Faubourg en rakelings 
langs Peutie, dwars door de Houtem-
sesteenweg en het landelijk gebied 
Schoewever naar Houtem toe, voor
ziet men de doortrekking van de Wo
luwelaan (komend van de Leuvense
steenweg). 
De Volksunie-Vi lvoorde heeft zich 
van meet af aan krachtdadig verzet 
tegen deze zoveelste aantasting van 
een uniek landelijk gebied ten noord

oosten van Vi lvoorde. In een tweede 
faze zou deze doorgetrokken Wolu
welaan ook nog verder indringen in 
het gebied Dorent-Nelebroek, r ich
ting Eppegem en Grimbergen. 
Nog zopas heeft de Volksunie zich 
met kracht verzet tegen de eventuele 
inplanting, langsheen de Mechelse-
steenw/eg te Vilvoorde, van een ver
brandingsoven. De invi/oners van het 
Faubourg, Peutie en Houtem verzetten 
zich dan ook, samen met ons, tegen 

Zondag 21 oktober protestwandeling 

Z i c h t o p het landel i jke geb ied « S c h o e w e v e r » tussen V i l v o o r d e 
en H o u t e m . Di t p rach t ig natuur- en w a n d e l g e b i e d nnag niet 
v e r k w a n s e l d w o r d e n ! 

deze zoveelste aantasting van het 
landschap. Vooral In een gebied zoals 
Vilvoorde, dat dagelijks gekonfron-
teerd wordt met milieuhinder en waar 
elke «groene long» hoogstnoodzakelijk 
dient beschermd te worden! 
De gevolgen van een eventuele door
trekking van de Woluwelaan doorheen 
Schoewever te Vilvoorde zijn duidelijk 
te voorzien: 

• verhoogde geluidshinder en lucht
verontreiniging; 
• een nieuwe overbodige verkeers-
ader, midden het landschap, die een 
scheidingslijn vormt tussen de betrok
ken wijken en gehuchten; 
• het landelijk gebied Schoewever 
verliest definitief de funktle van buffer
zone tussen het geïndustrializeerde 
Vilvoorde en de landelijke gehuchten 
Peutie en Houtem; 
• niemand heeft bewezen dat deze 
nieuwe betonweg van enig nut Is. 
Op zondag 21 oktober a.s. zal de 
Volksunie mee opstappen in de pro
testwandeltocht, Ingericht door het 
aktlekomitee «Red Schoewever-Stop 
de Woluwelaan». Vertrek om 14u. 30 
aan het startbord van het Jan Portaels-
wandelpad op het Heldenplein te Vil
voorde. Het trajekt gaat vla de Wolu
welaan, Peutie, Houtem, het gebied 
Schoewever naar de Grote Markt te 
Vilvoorde. 

Wij roepen alle VU-leden en sympatl-
zanten op deel te nemen aan deze pro
testwandeling en danken u hiervoor bij 
voorbaat! 

Eric Clerckx, 
VU-gemeenteraadsl id, 

Vi lvoorde. 

Gemeenteraad te St-Truiden 

Truiense meerderheid 
niet vies van show 
SINT-TRUIDEN - De belangstell ing 
voor de eerste raadszitt ing na de va
kantie was weer vri j groot. Dit kon
den we onmiddell i jk merken als we 
's avonds op 13 september 1979 de 
parking van het administratief cen
trum opreden, want het was zoeken 
naar een plaatsje voor de wagen. 
De belangstellenden stonden onge
duldig in de gang te wachten op het 
startsein om de raadszaal binnen te 
stormen. (Zoals alti jd kwam CVP-se-
nator Max Smeers weer te laat. Mis
schien had hij ook moeil i jkheden op 
de parking. Uiteindeli jk kwam hij dan 
toch afgedraafd met een stapel dos
siers onder de arm, die hij negen kan
sen op tien toch niet had i n g e k e k e n j 
Langs de rechteringang van de ver
gaderzaal liet één van de agenten het 
publiek eindeli jk binnen. Sluw als we 
dachten te zijn, probeerden we zoals 
CVP-voorzitter Bervoets (geen man
daat in de raad) langs de andere deur 
binnen te wippen. Een kersverse poli
tieman ontzegde ons de toegang, 
maar liet de CVP-voorzitter binnen 
en wees ons kordaat naar de andere 
deur. Iedereen is gelijk voor de wet, 
maar de ene is geli jker dan de ande
re, zal ie wel geacht hebben. Zo kwa
men wij dan toch nog als laatste bin
nen en met veel el leboogwerk slaag
den wij erin heelhuids een zitplaats 

te veroveren op de eerste rij juist 
achter de opposit ie. 

56 a g e n d a p u n t e n 
De vinnige tussenkomsten van de op
positie, vooral bij monde van ons 
raadslid U. Driljeux en L Gelders 
(Nieuw), maakten in de loop van de 
avond veel goed. Reeds na de lezing 
van het verslag van de vorige raadszit
ting maakte Urbaan voor de zoveelste 
maal zijn beklag over de slechte staat 
van de parking aan het station. Hope
lijk zal er deze keer rekening gehou
den worden met zijn nuchter voorstel 
om er de putten voorlopig te laten 
dichten door de stadsdiensten. De be
sprekingen van de meerderheid met 
haar eigen CVP-mInisterIe van Ver
keerswezen schieten blijkbaar niet op. 

T e n n i s s e n -
De kat kwam pas de koord op, wan
neer de uitbreiding van het sportveld 
te Gellnden ter sprake kwam. Ludo 
Gelders was er als de kippen bij om 
het schepenkollege vragen te stellen 
over de wederrechterlijke aanleg van 
tennisvelden op de Bornedries. Het 
opzet van burgemeester Cleeren om 
naar de dagorde te verwijzen mislukte. 
Zonder toestemming van zijn baas 
nam schepen Jan De Kerpel het 
woord zonder voorop te weten dat hij 
juist daardoor serieus zijn vingers ging 
verbranden. Volgens hem werd er te
gen de eigenaar een proces-verbaal 
opgesteld. Gelders zette hier eens te 

LIMBURG 
26 

28 

A S : Bal van prov inc ieraads l id J o s T r u y e n onn 20 u. in zaal 
EIcker lyc. 
G E N K : A l g e m e n e V U J O - v e r g a d e r i n g o m 10 u. in d e Slag-
molen. D a g o r d e : in fo rmat iedag van 8-12; reorgan iza t ie 
van het bestuur , aandu id ing van a fgevaard igde v o o r d e 
nat ionale V U J O - r a a d ; f inancië le aange legenheden ; 

meer de laksheid of de bedrieglijke 
praktijken van het schepenkollege dik 
in de verf. Bij de aanvang van de wer
ken werd er door de verantwoordelij
ke schepen bewust niet gereageerd. 
Volgens de woordvoerder van 
«Nieuw» wordt door het stadsbestuur 
enkel de lichtste straf voorgesteld, nl. 
een transaktie, zodat de oprichter van 
dit sportcomplex er met een paar dui
zend frank zal vanaf komen en alles zal 
blijven staan. (De lezer dient te weten 
dat het hier gaat over een landbouw-
zone en dat de bewoners van de Bor
nedries bij de kleinste verbouwing 
voortdurend gepest worden door 
plaatselijke kontroles van politieagen
ten en stedebouw.) 
De kronkelpolltlek van de CVP-meer-
derheld heeft nochtans duidelijke doel
stellingen. Door haar steun toe te zeg
gen aan dit projekt, hoopt zij ergens 
een greep te krijgen op de tennissport. 
Een reeds bestaande tennisvereniging, 
die alles behalve CVP-militanten groe
peert. Is altijd een doorn in de ogen van 
onze sportieve • burgemeester ge
weest. 

. „ ke rk to ren 

Vermits hier veel steunt op geruchten 
en veronderstellingen, hebben we ons 
uitsluitend beperkt tot vermelding van 
de feiten en dit zonder naïef te zijn. Dit 
Is dan ook de reden waarom Urbaan 
zich niet In deze debatten mengde. 
Waarschijnlijk lag het ereloonkontrakt 
voor de restauratie van de afgebrande 
abdijtoren hem zwaar op de maag. Hij 
kon immers niet begrijpen dat er reeds 
een architekt was aangesteld, alhoe
wel er nog niet beslist was hoe de to
ren er zal uitzien. Zal het deze van vóór 
de brand of deze uit de vroeere perio
de zijn? Hierover scheen echter nog 
geen akkoord te bestaan met Monu
menten en Landschappen. De mening 
van de gemeenschap wordt hier niet 
gevraagd. Mensen zijn Immers enkel 
belangrijk zolang zij afdekken zonder 
verder vragen te stellen. 

Ten slotte noteren we nog dat er 
door de oppositie gedurende het ver
dere verloop van de vergadering nog 
diverse bemerkingen en voorstellen 
gedaan werden, die dubbel en dik het 
neerschrijven waard waren. De CVP-
meederheld heeft echter telkens de 
pretentie er zelden of liever gezegd 
nooit rekening mee te houden. Het 
best kunnen we haar beleid vergelij
ken met een smakeloze show, waarin 
het schepenkollege de hoofdrol speelt 
en de gewone CVP-raadsleden een fi
gurantenrol krijgen toebedeeld. 

J.P.S. 

O K T O B E R 

20 G R I M B E R G E N : V U J O - k I n d e r f e e s t o m 14 u. m e t Pats 
poppenspe l , p a n n e k o e k e n en t e k e n w e d s t r i j d . O m 20 u. 
kaas- e n w i j n a v o n d . In de paroch iezaa l te Be igem. 
B E I G E M : In fo -beurs van d e soc io -ku l tu re le raad me t 
V U J O - i n f o s t a n d . V a n a f 14 u. 30. O o k o p 21-10 in d e ge
m e e n t e s c h o o l te Be igem. 

Z I C H E M : D ip loma-u i t re ik ing v a n E H B O en ambu lanc ie rs 
van he t V l a a m s Kru is in d e raadzaal v a n he t g e m e e n t e 
huis t e Z i c h e m . O m 11 uur. 

B R U S S E L : V U J O - w a n d e l v o e t t o c h t d o o r h e e n V o e r e n . 
V e r z a m e l e n o m 8 u. 30 aan d e K V S , Ardu inkaa i . 
B R U S S E L : V U J O - a r r . b i j e e n k o m s t o m 21 u., Bar r i kaden-
plein 12, v o o r c o l p o r t a g e in V l a a m s e j eugdk lubs . 
T R E M E L O - N I N D E : N lndefu i f in het kade r van he t he t pa
roch iehu is naast he t ger ia t r i sch c e n t r u m te T reme lo -N in -
de . T o e g a n g grat is. O m 20 u. 

K A P E L L E - O P - D E N - B O S : V U - b a l in he t Palmhof, S c h o o l 
s t raat 52. O m 21 u. m e t he t o r k e s t T h e Sc ra t ch -Sou l -
Band . I n k o m : 80 fr. 

T R E M E L O - N I N D E : N lndefu i f in d e ke lde r van he t ger ia
t r i sch c e n t r u m te T reme lo -N inde . T o e g a n g grat is. 

B E K K E V O O R T : Dip loma-u i t re ik ing van E H B O en a m b u 
lanc iers van he t V l a a m s Kru is in d e raadzaal van he t ge
meen tehu l s te B e k k e v o o r t . O m 11 uur. 
B R U S S E L : V U J O - k n a l f u i f in d e Wa l t ra -ke lde r (nabi j 
K V S ) . O m 20 u. 

20 

21 

21 

26 

27 

27 

27 

28 

31 

N O V E M B E R 

3 K A P E L L E - O P - D E N - B O S : 1 jaar V U J O N i e u w Kape l le -
fu i f m e t D J H e r m a n e n Hans. 

Weer een andere 

«meerderheid» te 

Scherpenheuvel? 
Volgens de laatste berichten zouden 
de politieke kaarten weeral anders ver
deeld zijn. De eerder afgescheurde 
«Eenheids-LIjsters», die een wissel
meerderheid vormden met BSP, VU-
Aktlef Gemeentebeleid, werden nu 
door hun «vrienden» E.L-vers voor 
schut gezet In die zin dat de rest van 
de E.L nu terug gaan «flirten» is met de 
C V P en de raadsleden Similon Fran-
gois en Denis Frederickx. Hoelang 
deze vrijage gaat «aanhouden» is nu 
wel de vraag. Want elke groep heeft 
natuurlijk een «kandidaat-burgemees
ter». En dat belooft een spannende en 
hete herfst te worden! (R.J.) 

Uitbaters 
gezocht 
VU-Hoellaart zoekt ultba(a)t-
(st)er voor zijn drankhuis «Den 
Breydel». Ligging centrum Hoel-
laart. Gratis woonst, 1 sluiting
sdag per week. Geïnteresseer
den kunnen kontakt opnemen 
met Renaat Vanstallen, Karel 
Coppensstraat 72b, Hoeilaart. 
Tel. 657.06.18 (na 18 u). 

ZCXK€RC]€ 
20-jarige jonge man, In bezit 

van diploma handelshumaniora 
en 1 j . boekhouden met kennis 
van Nederlands en Frans en no
ties Engels en Duits zoekt een 
passende betrekking op de as 
Brussel — Ninove. 

18-jarig meisje met diploma 
kantoorwerken en kennis van 
Nederlands en Frans en noties 
Engels zoekt een gepaste be
trekking op de as Brussel — Nino
ve. 

19-jarig meisje in bezit van di
ploma verpleegaspirante en bre
vet kinderverzorgster zoekt een 
passende betrekking bv. In be
jaardenhuls op de as Brussel — 
Aalst. 

21-jarige jongeman, in bezit 
van diploma A6-A1, afdeling 
boekhouden en bankwezen, 
zoekt een stage te vervullen als 
boekhouder gedurende een jaar 
daar hij nog zijn militaire dienst
plicht moet vervullen. Talenken
nis: Nederlands, Frans en goede 
noties van Engels en Duits. Een 
betrekking bij voorkeur gelegen 
op de as Aalst —Ninove —Brus
sel. Voor verdere Inlichtingen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Jet Valkeniers, 
Schepdaal 

(N146) 

Sedert 1 juni is het eksamen 
voor het 

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

Rijschool 
Ferd. VERBIEST 

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

laan 194 (viadukt). 
- SCHAARBEEK, Leuvense 

stwg 555 (Meiserpl.). 
- ANDERLECHT, Bergense 

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

Adv. 343 
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VUJO te Kraainem en Wezembeek-Oppem 
* ) " ^ " ~ * . t t 

Vu]o Halle-Vi lvoorde had na de mci-
dentri jke studiereis van zondag 7 ok
tober jl naar o a Edingen Moeskroen 
en Komen een protestbetoging aan
gekondigd op zondag 14 oktober 
De r i jkswacht blies groot alarm Alle 
V U - en VUJO-kaderleden rond Ko
men en uit Halle Vi lvoorde werden 
door de BOB benaderd om meer in
formatie Komen was zondag 14 okto
ber andermaal een bezette stad 
overal r i jkswacht in gevechtskledi j 
fr iese ruiters spui tkanonwagens-
Om 15 u belde een woordvoerder 
van VUJO Halle-Vilvoorde naar Ko
men V U J O Halle-Vi lvoorde wilde de 
Komense bevolking niet langer onder 

spannmg houden . De burgemeester 
bleek niet thuis te zijn en op het ge
meentehuis van Komen antwoordde 
«men» botweg -Wi j hebben niets te 
maken met de VUJO van Halle-Vil-
voorde> En dus bleef de r i jkswacht 
en bevolking op de Volksuniejonge-
ren wach ten . 

VUJO Halle-Vi lvoorde daagde echter 
niet op te Komen ' Want m alle ge
heim werd verzameling geblazen te 
Sterrebeek voor een anti-facil i teiten-
mars 

Achter de spandoeken «Mancq pas de 
wet toe» «Franskiljons buiten» «Kraai 
nem Vlaams» en «Faciliteiten Stommi 

teiten» werd opgestapt naar Wezem 
beek Oppem en Kraainem VUJO Hal 
Ie Vilvoorde wenste hiermee volgende 
eisen kracht bij te zetten 

• de aanstelling van regenngskom 
missanssen in die gemeenten met faci
liteiten waar de burgemeesters zich in-
civiek gedragen o a door het negeren 
van de richtlijnen van de vice goever 
neur Van Lent voor Kraainem de 
schending van het grondwettelijk 
recht op bewegingsvrijheid door de 
burgemeesters van Moeskroen en Ko 
men op zondag 7 oktober jl 

• de herziening van de taalgrensre
geling met het oog op de terugkeer 
naar Vlaanderen van oorspronkelijk en 

Aan 
Franssens Optiek 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
D e u r n e Z Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-53.43.'49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - flékla-
me-kalenders. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN i 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

Öemit 
Bouwspecial i te i ten 

M A R L I E R l 1700 ASSE 
Tel. 452.6«.37 Thuisbestel l ing 
02/452.76.«7 Toonzalen 

bevolen huizen 

10% vrV.U. leden 
KOSTUUMS V t S I O N b BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 

Tel 031-31J&83 

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

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRUFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014 311376 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 711240 

Verwarming stoom sanitair 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 7039 

Dames heren en kinderkleding 

NV Reinigingswerken 
Peetermans 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 

Tel 031/539530 en 53 7575 

L U K O S pvba 

Ringmappen dokumenthou 
der pochetten snelhech 
ters - offertemappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-4935 07 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Gnmbergen 

Tel 02 268 1402 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
TH 582 1055 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel 059 803172 

q:̂ ^ STUDIO 
-^-^ DAIMIM 

02-428.69.84 
— Industriële fotograf ie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 
Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

PVBAJ BORREMANSCOCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 218 

9500GERAARDSBERGEN 
Tel 054 4125 89 

Wj bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

nog overwegend Vlaamse gebieden 
WO Komen Moeskroen Edingen enz 
• de afschaffing van de faciliteiten 
eerst en vooral in de zes randgemeen
ten rond Brussel die integraal deel uit
maken van Vlaanderen 
• de oprichting van de Vlaamse re
publiek 
Met deze betoging wenste V U J O Hal
le Vilvoorde ook z n sympatie te betui 
gen met de stnjd te Komen en Voeren 
en duidelijk te stellen dat de randge 
meenten met faciliteiten onverbrekelijk 
deel uitmaken van Vlaanderen en er 
dus ook «thuis zijn» in tegenstelling 
met de defensieve houding van de 
«bruine gordel aktie» die deze ge 
meenten blijkbaar aan hun lot overlaat 
VUJO Halle Vilvoorde wil daarente 
gen in het offensief gaan om de frans
kiljons die zich manifest weigeren aan 
te passen van het Vlaamse grondge 
bied te verwijderen 
In die zin sprak ook senator Bob Maes 
te Kraainem Hij gaf de geschiedenis 
van de verfransing van Kraainem en 
omgeving en wees hierbij op de grote 
migratie van de franstaligen in de rand 
gemeenten Het komt er dus op aan de 
kandidaat inwijkelingen duidelijk te ma 
ken dat zij hier niet welkom zijn en ze 
ker geen aanspraak kunnen maken op 
nieuwe rechten Deze aktie van VUJO 
Halle Vilvoorde kan daartoe een steen 
tje bijdragen zo betoogde Bob Maes 
Nadien werd nog een aktie gevoerd in 
het centrum van Kraainem waar de 
bevolking verbroederde met de zus 
tergemeente uit Occitanie VUJO 
wenste de Occitanen duidelijk te ma
ken dat ZIJ die zelf worden verdrukt en 
bezet door • Franknjk» te Kraainem 
verbroederden met de «verdrukkers» 
van Vlamingen 

Enkele spandoeken als «Mancq pas 
de wet toe en 'Kraainem Vlaams» 
werden aan de ingang van het park 
waar de festiviteiten plaatsgrepen aan 
gebracht Burgemeester Mancq werd 
onthaald op geroep «Mancq Inciviek» 
De betogers verdwenen even voor de 
njkswacht opdaagde zodat de beto 
ging op enkele wrijvingen met een 
Kraainemse politieagent na incident 
loos verliep 

CSR) 

VU-Vossem 
schreef bevolking 
open brief 
v u Vossem heeft met ontsteltenis 
kennis genomen van de beslissing van 
het bestuur van de aktiegroep <Tervu 
ren waar Vlamingen thuis zijn» om de 
aktie op een laag pitje te zetten 
VU Vossem betreurt dat de aktie 
groep met is opgekomen tegen de 
eenzijdige beslissing van de heer bur 
gemeester om enkele platen o a deze 
met de meeste impact op de markt te 
Tervuren weg te nemen 
VU Vossem stelt vast dat in de andere 
«bruine gordel gemeenten» de aktie 
onverminderd wordt voortgezet en 
zelfs geaktiveerd Het verwondert de 
V U Vossem dan ook dat in Tervuren 
de meest bedreigde van alle randge 
meenten de gemeente ook die als een 
van de laatsten tot de aktie toetrad na 
een inloopperiode nu reeds haar aktivi 
teiten wenst te i'erminderen 
De VU Vossem dringt er dan ook op 
aan dat de aktie ter beveiliging van 
onze leefgemeenschap en voor het 
behoud van een nog Vlaamser Tervu 
ren met op een laag pitje zou worden 
gezet maar daarentegen zou worden 
verstrakt Zeker op een ogenblik dat 
de francofone arrogantie en het Frans 
talig opbod (zie de Voer en Komen) 
hoogtij vieren 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 19 TOT 

25 OKTOBER 

TERVUREN 
Vrijdag - zaterdag 20 u 30 - zon
dag 15 u 19 u K T 

They call him 
Bulldozer 

Film van Michele Lupo met Bud 
Spencer 

Zondag maandag dinsdag 
woensdag 20 u 30 K T 

Ashanti 
Film van Richard Fleischer met 
Michael Caine en Peter Ustinov 

N I V W F - d o n d e r d a g 20 u 30 
K T 

Interiors 
Film van Woody Allen met Diane 
Keaton 

TIENEN 
Vrijdag - zaterdag 20 u 30 -
zondag 15 u 20 u K N T 

Elvis the Movie 
Film van John Carpenter met 
Kurt Russell 

Vrijdag - zaterdag 22 u 30 -
zondag 17 u 30 22 u maan
dag dinsdag woensdag 
20 u 30 

De sekte van 
Marrakech 

Met Patrice Valota en Carole 
Chauvet 

N I W F - donderdag 20 u 30 
N K T 

Valentino 
Van Ken Russell met Rudolf Nu-
rejev 

KURSAAL TURNHOUT 

Vnjdag zaterdag 20 u - zon
dag 15 u 18 u 20 u 30 K T 

De kolossale 
Hulk 

Film van Kenneth Johnson 

Vrijdag zaterdag 22 u maan 
dag dinsdag 20 u 30 K N T 

Soldaat van Oranje 
Film van Paul Verhoeven met 
Rutger Hauer en Peter Faber 

N I V W F woensdag 20 u 30 
K N T 

Valentino 
Van Ken Russell 

LEUVEN 1 
19 u 15 K T 
Dolby stereo achtste week 

Hair 
Van Milos Forman 

12 u - 14 u 15 16 u 45 
21 u 1 5 - 2 3 u 45 K T 
Dolby stereo 

Premiere België 
Moonraker 

Film van lan Fleming met Roger 
Moore (James Bond 007) 
Titelsong Shirley Bassey 

LEUVEN 2 

15 u - 17 u 30 20 u K T 
Premiere België 

Moonraker 
Film van lan Fleming met Roger 
Moore (James Bond 007) 

22 u 15 K T 
Vijfde week 

The China syndrome 
Met Jane Fonda Jack Lemmon 
en Michael Douglas 

O u 15 K N T 
Marat - Desade 

Film van Peter Brook 

^ 
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OOST-VU\ANDEREN 
O K T O B E R 

20 Z U L T E - O L S E N E - M A C H E L E N VU-ba l in zaal Fier te lhof 
te Zu l t e o m 20 u O r k e s t D e Nach tv l i nders 

20 G E N T VU-he r f s tdans fees t o m 21 u in zaal van het 
V laams Huis Roe land K o r t e Kru iss t raa t Organ iza t ie van 
G e n t - C e n t r u m en G e n t - Z u i d 

21 W A A R S C H O O T . VU-he r f s twande l i ng in het Leen Ver 
t rek o m 13 u 30 met d e f ie ts o p het d o r p en me t w a g e n s 
o m 13 u 45 O n t m o e t i n g o m 14 u o p de parkeerp laa ts 

27 D E S T E L B E R G E N - H E U S D E N VU- lus t rumba l - 10 jaar 
Vo l ksun ie me t het d a n s o r k e s t A n d r e Baer t in zaal Bergh i -
ne, D e n d e r m o n d s e s t w g 445, Des te l be rgen 

27 A A L S T 12e Nach t van d e VU-a fde l ing Aa ls t o m 21 u in 
feestzaal FFR D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g Eregast part i j 
voo rz i t t e r V ik Anc iaux O r k e s t D e G e n s t e r s 

N O V E M B E R 

1 W A A R S C H O O T - Trad i t ioneel bezoek van V U aan d e 
ten toonste l l ing van Maur i t s V a n P o u c k e V e r t r e k o m 10 u 
aan D a n o h o v e 

3 MERELBEKE VU-ba l in zaal Regi, Hunde lgemses teen -
w e g 764 O m 21 u m e t s h o w o r k e s t A n d r e Baer t Pri js 
l O O f r V o o n / e r k o o p 80 f r 

9 W A A R S C H O O T «Bal z o n d e r g renzen» in zaal Fiesta o m 
20 u 30 me t D J N a n d 

Goossenaertskring - Gent boordevol aktie 

Het bestuur van de J Goossenaertsknng-Gent Van links naar rechts 
Rita Merckx. Machtelt Geennck, Dirk Roosen, Mark Symoens Denise 

Goethijn en Mare De Meuleneire 

Enige gebeurtenis 
in tandiieelkuntlige wereld 
De heer Fernand Eeckman hoofd van 
de Tandtechnische Laboratoria Nek-
kervijverstraat 2 9110 Gent heeft het 
voor de tandheelkundige wereld unie
ke initiatief genomen een studie en de
monstratiecentrum voor tandtechni
sche wetenschappen op te nchten 
Op zaterdag 8 september 11 werd dit 
centrum geopend te Lochnsti Dorp
west 17 In aanwezigheid van de pro
fessoren J De Boever van de Rijksuni
versiteit van Gent De Clercq van de 
Katolieke Universiteit Leuven en J 
Schreinemaker uit Nederland in aan
wezigheid van vertegenwoordigers 
van tandartsorganizaties en tandtech
nische laboratoria en enkele gemeen
telijke politieke mandatarissen sprak 
burgemeester J De Schrijver het ope
ningswoord Prof J De Boever schet

ste daarna in een vloeiende toespraak 
de evolutie van «tandarts all round 
man» tot de huidige tandartsen die het 
technisch gedeelte van de verzorging 
overlaten aan de tandtechnische labo 
ratoria «Gezien de zeer snelle evolutie 
in deze tandtechnische wereld» aldus 
de heer Eeckman -meen ik dat dit ini
tiatief tot de verspreiding van de 
steeds vernieuwende tandtechnieken 
zal bijdragen" 

HIJ koestert de hoop en wij met hem 
dat vele tandartsen en tandtechnici de 
weg zullen vinden naar dit centrum 
W I J van onze kant wensen de heer 
Eeckman veel sukses met zijn uniek 
initiatief 

Guido Boone, 
gemeenteraadslid 

Tijdens het weekeinde van 28 tot en 
met 30 september 79 organizeerde de 
Dr J Goossenaertskring-Gent een 
kunsttentoonstelling met boekenbeurs 
waarbij het kind centraal stond 
Op vrijdag 28 september werd de ten
toonstelling waaraan een zevental 
kunstenaars deelnamen onder ruime 
publieke belangstelling en in het bijzijn 
van een aantal mandatarissen door 
voorzitter Mark Symoens en gastspre
ker Herman Bruggen geopend 
De Dr J Goossenaertsknng-Gent 
werd in oktober 1978 opgericht nadat 
er bij een aantal mensen de behoefte 
bestond om in Gent een sociaal-kultu-
rele vereniging op te richten die vanuit 
Vlaams-nationaal oogpunt zou opere
ren Dat het menens was bewezen de 
aktiviteiten die dank zij het jong en dy
namisch bestuur met beperkte midde
len werden ingericht waaronder een 
politieke debatavond een kinderfeest 
een gespreksavond rond het verkeer 
in Gent een wandeltocht en een 
avond rond de figuur Dr J Goosse-
naerts 

De tentoonstelling zelf kende een rui
me publieke belangstelling Vooral het 
kinderhoekje, waar kinderen zelf krea-

tief konden zijn met potlood of klei 
was puik te noemen De werken van 
de diverse kunstenaars konden over 

het algemeen kwalitatief erg hoog ge
schat worden Vooral de werken van 
Gesar De Crop en Hendnk De Moer 
loose sprongen iedereen in het oog 
De Crop omwille van zijn mooi afge
werkte pentekeningen en De Moerloo 
se voor zijn gave technische kwalitei 
ten vol met kleur op acryldoek ge 
bracht 

Aangevuld met een door de waterkant 
geïnspireerde Huguette Ingelaere een 
in volle eenvoud en eerlijke naïviteit 
schilderende Richard De Smet een ex
pressionistische Paul De Cocker de 
met enige nostalgie geschilderde 
werkjes van Norma De Vos en land 
schapsschilder Lucien Verween kon 
deze tentoonstelling erg geslaagd ge
noemd worden 

De organizatie was af, en daartoe heb
ben de bestuursleden Machtelt Geer-
inck Rita Merckx Denise Goethijn Gi-
sele Janssens Dirk Roosen Mark De 
Meuleneire Koen Baert en voorzitter 
Mark Symoens ruim hun steentje bij
gedragen 

Vermelden we nog dat al wie belang
stelling heeft voor de werking van de 
Dr J Goossenaertsknng-Gent terecht 
kan bij Machtelt Geennck, Diksmui-
destraat 49, 9000 Gent (KB) 

Jan Caudron maakt 
scherpe ontleding van 
Aalsterse OCMW-rekeningen 
Tijdens de gemeenteraadszitt ing van 
september te Aalst kwam de begro
ting 1980 van het O C M W en het ste
deli jk ziekenhuis ter sprake V U -
raadslid Jan Caudron hield daarom
trent een scherpe tussenkomst 
De begrot ing van het O C M W be
draagt 251 mil joen, zi | kon sluiten 
dank zij een staatstoelage van 10 mil
joen (Biezonder Fonds voor Maat
schappeli jk Welzi jn) en een stads
toelage van 73 mil joen In het stede
lijk ziekenhuis St-El isabeth worden 
de inkomsten op 404 mil joen ge
raamd en de uitgaven op 429 mil joen, 
een tekort dus van 25 mi l joen ' 
Omdat Jan Caudron dit tekort te groot 
acht ontleedde hij de toestand haar
scherp 

HIJ zei o m het volgende 
'Het geraamd tekort van het zieken
huis ten bedrage van 25 min kan vol
gens ons verminderd worden door 
een beter management waardoor 
sommige verliesposten weggewerkt 
kunnen gemaakt worden 
Uit de exploitatierekening verlies-en-
winstrekening en balans van het zie
kenhuis van het dienstjaar 1978 leren 
WIJ dat 

het labo een verlies laat van 397000 fr 
de anatomo-patologie 777000 fr de 
fysioterapie 380 000 fr en de apoteek 
een verlies geeft van 3460000 fri 
Nu weten wij wel dat dergelijke dien
sten met kunnen vergeleken worden 
met dezelfde diensten in een gewoon 
ziekenhuis en dat de winstmarge van 
bv de apoteek slechts 15 % bedraagt 
wat minder dan de helft is van een ge
wone officina Toch durven wij aan
dringen op een grondig onderzoek 
door het beheerskomitee naar de oor
zaken van deze verschillende verlies
posten omdat wij van oordeel zijn dat 
hier winst kan gemaakt worden" 
Na deze scherpe ontleding hing Jan 
Caudron de was van het O C M W uit 
Een kilo was in de Aalsterse O C M W -
wasserij kost 110 fr tegenover 28 fr 
bij een provinciale instelling De was in 
eigen beheer doen heeft aldus de in-
terpellant een aantal voordelen (min
der slijtage b v ) maar het prijsverschil 
lijkt hem echter wel zeer groot Ook 
daar dient te worden bespaard 
Tenslotte raakte Jan Caudron het 
vraagstuk van de middagmalen aan HIJ 
vindt het namens zijn fraktie onverant
woord dat niet-residenten van het zie
kenhuis (schepenen afdelingshoof
den mensen van de stedelijke politie ) 
gebruik kunnen maken van deze mid
dagmalen Caudron zegt daarover 
"Wij vinden het onverantwoord dat 
deze mensen dagelijks de maaltijden 
kunnen gebruiken in het QCMW 

waarvoor de belastingbetaler per 
maaltijd 90 fr moet bijpassen Wan
neer WIJ die 90 fr vermenigvuldigen 
met de voorziene 24500 maaltijden in 
1980 dan bekomen wij een bedrag van 
2205000 fr' te het met de eerste op
dracht van tiet OCMW onze minstbe-
deelde en zieke medemensen te hel
pen en met zozeer die mensen te 6e-
voordeligen die ruimschoots hun eigen 
t>oontjes kunnen doppen"^-
Tot slot noemde raadslid Caudron de 
aanvang van de bouwwerken van een 
nieuw stedelijk ziekenhuis (270 miljoen 
op de buitengewone begroting waar
van 81 miljoen OCMW-aandeel) de 
belangrijkste gebeurtenis van het jaar 
Namens de VU-fraktie wenste hij de 
mensen achter dit tjelangnjke projekt 
geluk te wensen om hun doorzettings
vermogen en hoopte dat de inhuldi
ging (de streefdatum 1985) van dit 
nieuwe complex met 400 bedden zou 
mogen doorgaan' 

Melle stuurt 
motie Komen 
naar regering 
Op voorstel van VU-raadslid Freddy 
Van De Putte keurde de laatste ge
meenteraad een motie goed die zal ge
stuurd worden naar eerste-minister 
Martens en de beide ministers van Na
tionale Opvoeding 
De tekst luidt als volgt 
— Hoewel het de specifieke opdracht 
niet IS van de gemeenteraad zich uit te 
spreken over gelegenheden die uitslui
tend behoren tot de nationale overheid 
wenst de gemeenteraad van Melle zijn 
bekommernis uit te drukken om de ge
lijkberechtiging van alle kinderen 
— Daarom meent de raad dat ouders 
zoals te Komen die op basis van de 
taalwetgeving Nederlandstalig onder
wijs wensen voor hun kinderen van dit 
recht niet mogen verstoken blijven 
— In die zin eist de raad naar de geest 
van de wet dat dezelfde interpretatie 
zal toegepast worden inzake de nor
men voor Komen als gebeurd is in Lin
kebeek en Voeren 
— Tevens verzoekt de raad ten spoe
digste deze interpretatie vast te leggen 
in een nieuwe wet waarbij bepaald 
wordt dat ouders die om een Vlaamse 
school verzoeken met op 4 maar op 
2 km afstand moeten wonen van een 
gelijkaardige school van hetzelfde taal-
regime 
— De raad keurt alle vormen van ge
weld zowel in Komen als in Voeren af 
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Arr. Dendermonde zette 
nieuw VU werkjaar prima in 
Dat IS geen te hoge kwotering voor 
deze bijeenkomst van kaderleden en 
sympatizanten in zaal Ikaros te Oude 
gem die boeiend en gezellig verliep 20 
danig zelfs dat de laatste feestvierders 
met voor 6 uur zaterdagmorgen weg 
geraakten 
Eer het zover kwam was een zwaar 
programma vol afwisseling echter af 
gewerkt Het initiatief van het V U ar-
rondissementsbestuur om de ver 
Hieuwde partijtop aan kaderleden en 
militanten voor te stellen was een vol 
ledig sukses 

grammapunt zelfbestuur de Vlaamse 
staat Dat houdt met in aldus Coppie 
ters dat wij over alle aspekten van het 
maatschappelijk leven dezelfde me 
ning moeten hebben «Hoe arm ;s een 
partij waarin alle mensen over alles 
hetzelfde denken-
Gewezen arrondissementsvoorzitter 
Rik Smekens kreeg een verdiende en 
welgemeende hulde Een etentje dat 
voorafging werd op gezellige wijze be 
geleid door orgel en viool kunstig ge
bracht door mensen uit de beweging 
Vermelden wij nog dat partijvoorzitter 

Vik Anciaux voor dit feest op de bu 
reaus van het weekblad «De Voor 
post» werd ontvangen waar hij een uit
gebreid gesprek met de redaktie had 
Dit weekblad zal trouwens binnen kor
te tijd met de V U de streekproblema 
tiek onder de loupe nemen Dank ten 
slotte aan allen die meehielpen aan de 
praktische realizatie van dit V U feest 
Niet het minst de afdeling Oudegem 
die als gastheer optrad en de dames 
die alles voorbereidden 

Herman Van Den Abbeele 

Zowel voorzitter Vik Anciaux als de 
ondervoorzitter Jef Matton Jaak Ga 
bnels en partijsekretaris Willy Desae 
ger waren aanwezig 
In korte kernachtige toespraken stel 
den ZIJ de visie voorop die de basis 
moet vormen voor de V U politiek De 
spits werd echter afgebeten door se 
nator en Europees mandataris Maurits 
Coppieters die eens te meer een 
begeesterende toespraak hield waarin 
hij de grootst mogelijke samenhong 
heid bepleitte rond het grote VU-pro-

ANTWERPEN 

O K T O B E R 

18 B O R G E R H O U T D e b a t o m t r e n t «Regionale he rve rde l ing 
en f inancier ing» d o o r p ro f A l b e r t Ve rhe i s t r ae ten van het 
C e n t r u m v o o r E k o n o m i s c h e S tud ies aan d e K U L e u v e n 
O m 20 u 30 in Res toho f Ter Lo Noo rde rs i nqe l 

18 E K E R E N O m 20 u g e m e e n t e r a a d in de g e w o n e z i t t ings
zaal Kas tee l V e l t w i j c k 

19 L I N T «Mi jn e r v a n n g e n als part i j le ider» d o o r H u g o Sch i l tz 
O m 20 u in zaal «Cen t rum» 

20 E K E R E N ve r ton ing van f i lm «Voe r v o o r V lamingen» o m 
20 u in zaal D e n B o t e r h a m Ve l tw i j ck laan Organ iza t ie 
V U J O en T A K i n k o m 50 f r O p b r e n g s t t en v o o r d e l e van 
het s t e u n f o n d s A l f o n s M a d e r e e l 

20 M E C H E L E N V l a a m s d a n s f e e s t o m 21 u in d e n i e u w e 
s tads fees tzaa l aan d e B o t e r m a r k t O r k e s t M a r c e l 

20 Z W I J N D R E C H T - B U R C H T V U - l e d e n v e r g a d e n n g in he t 
G i ldenhu is te Z w i j n d r e c h t o m 20 u P r o g r a m m a In m e m o 
r iam Piet S e v e f i n s t oesp raak d o o r V U - v o o r z i t t e r V i c A n 
c iaux ove rz i ch t van 3 jaar g e m e e n t e r a a d s w e r k i n g en f i lm 
o v e r he t ve ren ig ings leven de r laatste j a ren 

22 M E C H E L E N E H B O ku rsus o m 20 u in de zaal b o v e n 
ca fe «Breughel» G r o t e M a r k t 24 

25 H O V E D ia -avond o v e r d e B a s k e n en hun s tn jd d o o r W a l 
te r L u y t e n O m 20 u in he t P r insenho f Kape ls t raa t 19 

27 VEERLE V U bal in zaal V inea m e t D i s c o Br i tannic Inkom 
50 f r 

27 S C H R I E K 3e VU-ba l te G r o o t - L o in zaal M a g n e e t o m 
20 u 30 O r k e s t The Pi ro ts 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel 

WETTELIJK 

^ O KERKSTRAAT 
(031)35 98 28 
ERKEND OPTICIEN 

lepel & vork 
F R I T U U R - E E T H U I S 

I N G R I D 

Olenseweg 41 Westerio 
(Voortkapel) tel 014 213696 

Vraag prijzen voor uw feestme 
nus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

C A F E - F R I T U U R 
DE S N O E C K 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN' 

Verzorgde keuken 
demokratische prijzen 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/81 8841 

OCMW Merksem 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van 
Merksem, Aertselaerstraat 
29 w^enst over te gaan tot de 
aanwerving van VERPLEEG
KUNDIGEN (Al en A2) 
Nadere inlichtingen in ver
band met de aanwervings-
voorwaarden, de in te dienen 
bewijsstukken en de bezoldi
gingsregeling zijn te beko
men bij het personeelsbu
reau, Jaak De Boeckstraat 3-
11 te Merksem (tel 45 75 80, 
toestel 28) 
De eigenhandig geschreven 
aanvraag voor voornoemde 
betrekking dient bij een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer Chris 
Morel, voorzitter van het 
OCMW, uiterlijk op 9 novem
ber 1979 toe te komen 

(Adv 377) 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
van Borgerhout 
Openverklaring 
betrekkingen 
In het Algemeen Ziekenhuis 
Sint-Erasmus is volgende be
trekking vakant 
— gegradueerde 

verple(e)g(st)er 
— vroedvrouw 

Gelieve een eigenhandig ge
schreven kandidatuur te 
richten voor 5 11 1979 aan het 
OCMW van Borgerhout, Lui
tenant Lippenslaan 57, 2200 
Borgerhout Adv 378 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

D E O U D E K R I N G 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel 053 213533 

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

Fees tza len 
H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6 Lier 
Tel 031 801568 

Restaurant Pa lmhof 
— tafelhouder — feestzalen 

Specialiteit gerookte vis 
Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 
Tel 015/71 1940 
Feestbespreking op maandag, 
dinsdag en donderdag van 19 
tof 21 u Woensdag gesloten 

L I N D E N H O V E 

Bellestraat 49 
1970 HEKELGEM 

Cafe restaurant speeltuin ter 
ras 
Woensdag en donderdag ge 
sloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15u 
Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053 6687 40 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 Gooik 

Tel 054 334857 

Uw/ tweede thuisi 

et ^alingl^utó 
1 9 1 0 - 1 9 7 5 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

J A N PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

Jongedame uit Putte (bij Meche-
len) diploma bureauwerken (ste 
no-daktylo boekhouden korres 
pondentie) zoekt dnngend een 
betrekking in de omgeving Me-
chelen Brussel Heist op den 
Berg (1846) 

Dame uit Mechelen 23 jaar erva
ring in een winkelzaak zoekt 
dringend een part time betrek 
king als verkoopster kassierster 
in de receptie (1845) 
Jongedame uit Nijlen diploma 
hogere humaniora en sekreta 
naat moderne talen A6/A1 zoekt 
dringend een aangepaste betrek 
king in de omgeving Lier-Antw/er-
pen Heist-op-den Berg (1847) 
— Overtuigd VU-militant uit Me
chelen 25 jaar diploma van ho
gere humaniora en kandidatuur 
Geologie zeer goede kennis van 
Engels en Frans zoekt dringend 
een betrekking in de omgeving 
Mechelen-Antwerpen Brussel 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenvi/oor-
diger Joos Somers Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint Katelijne-
Waver of telefonisch op het 
nummer 015/217900 
Ref nr 1838 (N147) 

VUJO-Ekeren 

met 8000 tegen 

Groot-Antwerpen 
Woensdag 19 september zijn de 
VUJO-mensen van Ekeren ontvangen 
op het ministene van binnenlandse za
ken Daar hebben zij hun 8000 onder 
tekende manifesten tegen de samen
voeging van Ekeren met Groot Ant
werpen overhandigd aan de inspek-
teur-generaal VUJO voorzitter Hen
drik Bellens benadrukte er nogmaals 
dat Ekeren met kan vergeleken wor
den met de andere fusiegemeenten 
daar Ekeren nog steeds een Polderge 
meente is los van Antwerpen en dat 
andere gemeenten zoals bv Borger
hout al een deel van Antwerpen uitma
ken Daarbij is Ekeren volkomen leef
baar omdat het nog steeds een sluiten
de begroting heeft en ook sociaal en 
kultureel is Ekeren geheel onafhanke
lijk van Antwerpen Wel gaven wij toe 
dat veel inwoners van Ekeren hun 
broodwinning hadden in de haven van 
Antwerpen maar zo iets beperkt zich 
met tot Ekeren alleen en gaat bijna op 
voor geheel de provincie Antwerpen 
Als slot stelde VUJO Ekeren dat zij 
met zoveel vraagt daar men enkel 
maar twee zaken moest laten zoals ze 
zijn nl Ekeren blijft Ekeren en de Voer 
blijft Vlaams 
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LUC PHILIPS 
NEEMT AFSCHEID 

's G R A V E N W E Z E L — Een Vlaams sterakteur neemt 
afscheid. Luc Philips heeft als beroepsakteur haast 40 jaar 
op de planken gestaan, en een paar honderd rollen 
gespeeld. . Toch heeft het publiek hem in ai die jaren niet 
écht leren kennen. «Paster Munte», jawel. Een amuseur, een 
briljante blijspelvertolker, dat alleszins. Maar ook een 
bijzonder talentrijk auteur die bij dramatische rollen als het 
ware staat te mijmeren voor het voetlicht. Die zonder veel 
pretenties een boodschap kwijtwil. Die het publiek iets wil 
zeggen.-

Hij kon het dan ook niet nalaten als beroepsakteur van zijn 
geliefd publiek nu eens niet afscheid te nemen met een 
blijspel, maar wel met een doodernstige eenakter: een twee 
uren durende monoloog als advokaat «Clarence Darrow». In 
december als hij 65 wordt, gaat het doek op voor de 
première van de dernière van Luc Philips, in de spots van 
het «Reizend Volksteater». 

'Luc Philips lijkt nog niet opgewas
sen tegen deze zware rol Vooral in 
het eerste gedeelte akteert hij erg 
mat, stereotiep, en inspiratieloos. Zijn 
verhaal boeit wel; niet de manier 
waarop hij het vertelt. Philips geeft 
een koude demonstratie in techni
sche ervaring en vakkennis. Het mé
tier is er, maar de ziel ontbreekt-
(Herman Van Dijck in de 'Gazet van 
Antwerpen'). 

Och, in al die jaren heeft Luc Philips 
leren leven bij de gratie van de pers

van mistoestanden, voor het bekampen 
van de haat, met met getrokken 
zwaard, maar met de overreding en de 
liefde 
Dat zijn zware woorden allemaal, zeg 
dat wel. Maar nu ik de gelegenheid krijg 
mij geruime tijd rechtstreeks tot het pu
bliek te wenden, wil ik wel eens iets zin
nigs zeggen Via de pleidooien van 
«Clarence Darrow». 
— Zulk een vertolking vergt allicht 
wel uiterste (in)spanning? 
Luc Philips: «Opvoeringen als «Lieve 

«Ik wou slechts 
dit zeggen...» 

kritiek. Nu kan hij zich het -grilletje 
veroorloven om eens op de planken 
iets alleen te doen.' Hij had het al 
vroeger moeten proberen, vindt hij. 
Luc Philips: «Het teater heeft mij in al 
die jaren heel wat levenservaring bijge
bracht. Ik krijg nu de gelegenheid van 
mijn direkteur Walter Claessens om 
met het stuk «Clarence Darrow» in alle 
ernst een aantal dingen aan het publiek 
te zeggen. Wie mij nogal van nabij ge
volgd heeft wist reeds vroeger dat ik, 
zonder de vuist te ballen, veel engage
ment leg in mijn vertolkingen, dat ligt 
verweven m mijn optredens. Ook al blijf 
ik voor velen de goedlachse paster 
Munte.» 

Eerste experiment 
'Clarence Darrow- is geen echt to
neelstuk, maar een gedramatizeerde 
biografie. In een monoloog die twee 
uren duurt (!) voert Luc Philips het le
vensverhaal ten tonele van een Ame
rikaans advokaat die zijn talenten ge
bruikte om de zijde te kiezen van de 
minderheidsgroepen en de minderbe
deelden in de maatschappij. 

Luc P/)/7/ps.«Uit de pleidooien van Cla
rence Darrow, een levensecht verhaal, 
kan ik slechts enkele fragmenten, enke
le flarden brengen. 
Ik pleit gedurende twee uur in een 
Amerikaanse rechtszaal; ik beschuldig, 
ik verdedig Dit is geen echt toneelstuk. 
Het is een betoog voor de verzachting, 
de rechtvaardiging van de rechtspraak, 
voor het bevorderen van het begrip on
der de mensen, voor het wegwerken 

Leugenaar» en «De Vrek» hadden me 
al intens bekoord. Maar dit keer waag 
ik me inderdaad toch wel aan het eer
ste grote experiment in mijn carrière als 
beroepsakteur. De opvoering van «Cla
rence Darrow» werd in Parijs en Lon
den ook geen hoogvlieger En voor criti
ci als Herman Van Dijck wil ik gerust
stellend zeggen dat de zon morgen nog 
zal opgaan als men mij bij de opvoering 
ziet mislukken Ik voel me nogal gerust 
omdat ik de anderhalve uur tekst van 
de monoloog perfekt uit het hoofd ken: 
ik heb geen souffleur nodig. In een plei
dooi mogen trouwens wel eens hape-
nngen zitten. Tijdens de vakantie heb ik 
een goede maand besteed aan het in
studeren van dit afscheidsstuk. 
Vandaag moet ik evenwel toegeven 
dat ik fysisch en mentaal zo'n repetitie-
kuur met meer zou kunnen of willen 
herbeginnen Ik vind het jammer dat ik 
zo'n expenment niet als jonger akteur 
geprobeerd heb: iets alleen debiteren, 
een soort collage maken van stukken 
uit mijn carrière. Maar daar begin ik nu 
echt met meer aan. Met «Clarence Dar
row» valt het doek Een rolletje hier of 
daar zal ik misschien nog wel spelen, 
maar dan zal ik wel kieskeurig zijn.» 

14 rollen, 7 regies 
— Men heeft Luc Philips toch het 
liefst in blijspelen gezien... 
Luc Philips: «Dat zal wel. Ikzelf vind het 
ook een bijzonder heerlijk onbetaalbaar 
gevoelen het publiek te laten lachen. 
Maar in feite is elk toneelgenre voor mij 
welkom, als ik er maar iets van mezelf 
kan inleggen 

Ik durf zeggen, zoals Clarence Darrow, 
dat ik heel mijn carrière het beste van 
mezelf gegeven heb. Dat kan ijdel klin
ken, maar het is zo. 
In de voorbije veertig jaren heb ik mijn 
grootste suksesnummers toch wel ge
boekt onder regie van Walter Tille-
mans: Galiléi, August August, Koning 
Lier De Vrek.. 
Pas na 25 jaar akteren heb ik — dat 
was dus ruim tien jaar geleden — het 
gevoel gekregen echt akteur te zijn.» 

— Hoeveel stukken heb je nu ge
speeld? 

Luc Philips: «Enorm veel. Ik ben sinds 
'41 bij de Antwerpse KNS. In die jaren, 
met toneelmeester Jos Peeters, brach
ten wij elke week een ander stuk. Uit
eindelijk werd dat 14 rollen en 7 regies 
op één seizoen. Dat werkritme hielden 
we vol tot ver in de vijftiger jaren. 
Het spelen heeft me immer sterk be
koord. Toen ik zeven jaar was mocht ik 
eens op de planken een rolletje van 
«ceremoniemeester» vertolken, en dat 
werd goed onthaald. 
Vader was automecanicien; ik mocht 
naar de vakschool Maar het werd vrij 
spoedig conservatorium in Antwerpen, 
waar ik nu trouwens leraar ben. 
Na de oorlogsellende (krijgsgevangen 
genomen) werd ik na lange aarzelingen 
dan toch bij de KNS geëngageerd als 
toneelmeester Eens men mij op de 
planken liet, kreeg niemand mij er nog 
van af.» 

— Je gelooft niet in agressief poli
tiek toneel, zoals de jongste tijd toch 
nogal wat jonge akteurs betrachten- ? 

Luc Philips: «Ik geloof wél in geënga
geerd toneel. Maar in teater moet je 
toch echt met trachten de mensen van 
politiek idee te doen veranderen. Ik vind 
inderdaad dat het teater daar niet voor 
dient. Bij mij zat een zeker engagement 
wel verweven in de vertolking. Als ik 
iets betracht heb in mijn akteurscarrié-
re dan is het bijvoorbeeld beter begrip 
onder de mensen te brengen. Maar 

ochgod, ik maak me echt niet veel illu-
zies, hoor.» 

Windsurfing 
Als ik alles goed bekijk is het batig sal
do, wat dat engagement betreft en het 
effekt ervan, toch maar magertjes. Wat 
mij telkens wél weer verderop helpt is 
mijn moeite om de dingen op het mo
ment zelf te relativeren. Ik ben een 
vechtersnatuur, en daarom ga ik met 
«Clarence Darrow» toch nog maar 
eens in de aanval. Men kan mijn plei
dooien goed of slecht vinden, maar 
men zal wel Luc Philips niet mogen uit
wuiven met de kritiek dat «de ziel ont
breekt»... 

Luc Philips heeft zijn beroep in al die 
jaren zeer ernstig opgevat, zegt hij 
zelf Een stevige pint kon er na een 
voorstelling wel eens af, maar toch 
niet te dikwijls. Een akteur moet bij
tijds slapen, uitrusten, fietsen, of trim
men, en veel studeren-
Dat rusten zal er voor Luc Philips nu 
wel goed bij zijn als hij in de lente van 
volgend jaar voor het laatst als Cla
rence Darrow applaus krijgt 
Hoewel, nadat hij onlangs heeft leren 
skieën en vorig jaar een stevig nat 
pak bij 'Windsurfing- kreeg, heeft hij 
nog andere plannen: studeren voor 
dokter, zegt Luc Philips. Het is een 
jeugddroom. 

Na paster Munte en advokaat Darrow, 
dus dokter Philips-

hugo de schuyteneer 
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