
'"*3TH 

NOG DIEPER 
IN DE AAIST 

Ons standpunt Wi 3 

Ulnams nationaal 
DONDERDAG 25-10-79 - 25e JAAR - 18 FR. - NR. 43 

:'^Ê^m^fm^:^0mmmm^^*^m»'=f:^(mmm'^é-'¥4i'.r? 

De jacht 

in de Voer 
Mortens en Gramme 
ceremoniemeesters bij 150 joor Befgië 

de Belgische frank 

Het is 
10 na 12 
De kommunautaire tegenstellingen 
spitsen zich ook toe op sociaal-ekonomisch gebied 

DE KAMER 
Applaus 
voor alles en nog wat 

Lees biz 5 

De OIP van woensdag tot dinsdag : 

op alles voorbereid en tot alles bereid 

Lees bIz 7 



OPIhl^S 

AMNESTIE 
In ons land blijft dit netelig onderwerp 
een blijvend twistpunt zelfs na meer 
dan 30 jaar na de tweede wereldoor
log. 

Eén der voornaamste tegenwerpin
gen op die amnestie-eis gaat wel uit 
van groeperingen die menen dat de fi
nanciële toegevingen eraan verbon
den eerder dienen verleend aan 
«rechthebbenden» die hun «vaderland
se plichten» hebben vervuld, zoals de 
gemobilizeerden van 1939-1945, de 
oud-strijders en de oorlogsslachtof
fers. Men kan het hierover in grote 
trekken eens zijn, doch deze zienswij
ze is al te eenzijdig. Buiten het finan
cieel aspekt bestaat er nog zoiets als 
een moreel en een menselijk aspekt, 
die na al deze jaren van verdrukking 
en verdriet eens in overweging zou
den kunnen genomen worden. 

Het is nuttig in dit verband even ons 
licht op te steken bij onze buurlanden, 
Nederland, Engeland, Frankrijk om te 
vergelijken op welke wijze daar de kol-
laboratie be- en veroordeeld werd. In 
die drie landen was de toestand tijdens 
de bezetting op dat gebied even uitge
breid als in ons land. 

In Nederiand was de kollaboratie even 
uitgebreid en aktiever dan in België. 
Het kontingent Oostfrontstri jders o.a. 
telde evenveel manschappen als het 
Belgische en het Franse samen! Hoe
veel leden ervan werden er na de oor
log vervolgd en veroordeeld? Hoeveel 
terechtstellingen tegenover in ons 
land? 

En wat met de kollaboratie van de En
gelse bevolking op de Kanaaleilanden 
Jersey, Guernsey en Alderney, het eni-
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ge Engelse grondgebied dat een Duit
se bezetting meemaakte? Men zou 
eveneens de vraag kunnen stellen: 
Wat is er van de Engelse Oostfront
strijders geworden? Die waren er im
mers ook! Doch alleman doet of zijn 
neus bloedt niemand schijnt iets af te 
weten van de manschappen van de 
Engelse fascistenleider sir Oswald 
Mosley met de Engelse kleuren op de 
linkermouw... 

Er is eveneens de algemene amnestie, 
verieend aan alle Engelse deserteurs 
(ongeveer 10.000) van de periode 
1939-1945 en die aan deze weinig 
moedige onderdanen van Albion hun 
vooroorlogse rechten met ere terug
bezorgde! 
W e zouden nog verder kunnen uitwei
den o.a. hoe de Engelse high-life de 
ooriog heeft doorgemaakt op het ei
land Capri vlakbij Napels in Italië. Niet
tegenstaande dat deze heerschappen 
zich gedurende de ganse ooriog op 
vijandelijk grondgebied bevonden, 
leefden zij er in volle vrijheid en wer
den zij ook later volstrekt niet veront
rust! 
Zo men onbevooroordeeld zekere as-
peten in alle kalmte en zonder gevoe
lens van haat, nijd of wraak wil door
gronden, laten we dan allen even in het 
eigen hart kijken, laten wij als mensen 
(zo klein en zo nietig!) niet oordelen 
over onze medemensen, opdat we nu 
of later niet even streng of strenger 
nog zouden geoordeeld worden en 
veroordeeld! 

En moge er spoedig een rechtvaardige 
oplossing komen voor alle mistoestan
den en alle kwade gevolgen van de 
verschrikkelijkste ooriog aller ti jden! 

F.d.S., Brasschaat 

OVER PROPAGANDA 
«Wij» bereikt nog niet 1 % van de mas
sa in Vlaanderen. Hoe kunnen wij de 
gewone man duidelijk maken dat 
Vlaanderen de melkkoe van Wallonië 
is? 
Elke partij-afdeling heeft toch een pro-
pagandaman, die moet alle leden aan
zetten om een maandelijkse bijdrage 
te leveren: er is nog genoeg offervaar
digheid bij velen op dit voor Vlaande
ren beslissend moment Zwakke afde
lingen moeten ten minste één pamflet 
maandelijks in alle bussen van de ge
meente of dorp bestellen. Sterkere 
kunnen wel op 4 pagina's duidelijk aan
tonen hoe de Walen in onze zakken 
zitten, als ze er maar van bewust zijn 
hoeveel hun dat jaariijks kost! 
Efficiënte propaganda zou zijn wan
neer elke maand onafgebroken een 
blad of pamflet uitgaande van alle afde
lingen in alle bussen van het Vlaamse 
land zou gestopt worden. 

J.S., Berchem 

11.11.11 
Nu het tema Ontwikkelingshulp weer 
aktueel gaat worden geef ik graag 
mijn mening. 
Volgens mij is er maar één doeltref
fend middel om het probleem van de 
honger in de wereld op te lossen: in 
de Derde Wereld de geboortebeper
king invoeren. A.J., Eke 

«TESTACHATS» 
Een Brusselse lezer ontving van «Test-
achats» een eentalige folder. Hij stuur
de deze, vergezeld van een brief, naar 
de uitgever terug. 
Als Brusselse Vlaming kan ik tegen 

dergelijke handelswijze niet anders 
dan krachtdadig protesteren. 
Of bent U ook de mening toegedaan, 
zoals zovelen aan franstalige zijde, dat 
Frans deftiger staat en dat de Vlamin
gen die hun belangen willen verdedigd-
zien dit dan ook maar in die taal moe
ten doen? 
Het zou wel eens interessant zijn de 
mening van uw lezers in het Vlaamse 
landsgedeelte daarover te kennen. 
Ik heb aldus sterk de indruk opgedaan 
dat U de Nederlandstaligen in de Brus
selse agglomeratie als een «quantité 
négligeable» beschouwt 
Of verkiest U alleen de centen van de 
meest kapitaalkrachtige klasse in deze 
hoofdstad die de Franstaligen nog al
tijd zijn? 
U zult er zich moeilijk kunnen van af
maken met het gekende smoesje dat 
uw twee sekties in Brussel autonoom 
optreden. U neemt immers wel een 
tweetalige vermelding in de telefoon
gids, maar uw abonnementsverbinte
nis en briefwisseling met o.m. de Regie 
van T.T. zijn dan toch netjes in het 
Frans. 

Een tweetalige folder had U misschien 
wat meer gekost maar het zou ten 
slotte toch maar een blijk van elemen
taire beleefdheid geweest zijn ten 
overstaan van de meerderheid in dit 
land en van goede zin voor public rela
tions getuigd hebben. Of is het uw or-
ganizatie nog niet opgevallen dat alle 
grootwarenhuizen in het Brusselse 
sinds jaren hun huis-aan-huisreklame 
netjes tweetalig houden? 

E.F., Schaarbeek 

KOLONIZATIE 
De laatste jaren viel het me op, hoe 
weinig flaminganten van de idee ver
trekken, dat het Vlaamse volk een ge-
kolonizeerd volk is. Na soms lange dis-
kussies hoe verschillend Vlamingen en 
Walen (Franssprekenden inkluis) rea
geren, komt dikwijls het besluit van 
menig flamingant: Dat alles dan toch 
maar de schuld is van de Vlamingen 
zelf. Anders begrijpen ze het niet Als 
je dan vraagt of dat soms niet eerder 
ligt aan de kolonialistische uitbuiting 
van de Vlamingen dan krijg je als ant
woord : Nee, daar is niets van aan: wet
telijk en grondwetteli jk geniet de Vla
ming zijn volle recht.. 
Maar er is een grondig verschil tussen 
het teoretische recht en de praktijk. 
Niet voor niets is België gekend als het 
land waar de wetten slecht worden 
toegepast 

Een voorbeeld ter illustratie: Onlangs 
ging ik op wandel in de omgeving van 
mijn werkkring te Schaarbeek en waar 
viel mijn oog op? Een straatnaambord: 
Avenue Jacques Georgin Laan. Zo 
ziet men het: Wie in België aan een 
hartziekte sterft ten gevolge van het 
verdedigen van 150 jaar voorrechten 
voor de Franstaligen, krijgt zijn naam 
op een straatnaambordje in de hoofd
stad. Want de kolonizatie van Vlaande
ren moet voortgezet worden. Zolang 
zulks mogelijk is, blijven wij als volk in 
een gekolonizeerde status steken. 
Waarom geen August Bormslaan te 
St-Niklaas en geen Leo Vindevogel-
laan te Ronse? Zolang Vlaamse voor
vechters wel mogen geëerd worden in 
uitgaven als «20 eeuwen Vlaanderen», 
maar geen laan naar hun naam mag 
genoemd worden, zolang blijf ik ervan 
overtuigd dat Vlaanderen gekoloni-
zeerd blijft Alle 11 -julitoespraken van 
ministers van Nederlandse Kuituur ten 
spijt! O.V.H., Merelbeke 
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Toestand van de regering 
Martens op 1/1/1980 

De tweede faze van de 
staatshervorming is op 
1/1/1980 

Het werkloosheidscijfer is op 
1/1/1980 sinds 15/11/1979 

Op 1 januari 1980 is de 
Duitse Mark ten opzichte van 
de Belgische frank sinds 
1 V I 1 / 1 9 7 9 

Hel rndexcijlet van de 
konsumpriepfi|zen is op 
1/1/1980 sinds 15/1 1/1979 

De pi IJS van een liter 
superbenzine IS op 1/1/1980 
sinds 15/11/1979 

De prijs van een goudstaaf 
van 1 kg kost op 1 /1 /1980 

Op 1/1/1980 staat het best 
geklasseerd m de nationale 
voetbalkompelitie 

Op 1/1/1980staat het best 
geklasseerd m de nationale 
basketbatkompetitie 

Op 1/1/1980 staat hei best 
geklasseerd m de nationale 
voHeybalkompetitie 

1 Ze bestaat met meer of is 
demissionair 

2 Ze IS sinds 15 november 
1979 ongewijzigd gebleven 

3 Ze IS sinds 15 november 
1979 gewijzigd 

1 Door het parlement 
goedgekeurd 

2 Nog in behandeling in het 
parlement 

3 Door het parlement 
verworpen 

1 Gestegen met meer dan 
1 000 

2 Gedaald met meer dan 
1 000 

3 Met niei meer dan i 000 
gestegen of gedaald 

1 Gestegen met móér dan 
50 centiemen -

2 Gedaald met méér dan 
50 centiemen 

•3 Mei niet meer dan 50 
centiemen gestegen 0I 
gedaald 

1 Gestegen mei méér dan 0.5 
2 Gestegen met minder 

dan 0 5 
3 Ongewijzigd of gedaald 

1 Gestegen met méér dan 
25 centiemen 

2 Gedaald met méér dan 
25 centiemen 

3 Met met meer dan 25 
centiemen gestegen of 
gedaald 

1 Méér dan 500 000 frank 
2 Tussen 400 000 en 

500 000 frank 
3 Minder dan 400 000 frank 

1 Lokeren 
2 Club Brugge 
3 Beveren 

1 Racing Mechelen 
2 Hellas 
3 Siht-Truiden 

1 Ibis Konnjk 
2 Ruisbroek 
3 Maasmechelen 
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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

jaardenhuis 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 Jef Valkeniers, 
Schepdaal. 
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Nog dieper in de mist 
Tindemans en Martens, Martens en Tinde-
mans... Tijdens de vorige regering Martens 
partijvoorzitter en Tindemans eerste-minis-
ter. Bij de jongste parlementsverkiezingen 
de twee broederlijk bijeen op levensgrote 
CVP-affiches. Vandaag Tindemans partij
voorzitter en Martens eerste-minister. De 
katolieke pers doet of er geen vuiltje aan de 
lucht is en verbergt de diepgaande twee
spalt. Nochtans wordt de hele Belgische poli
tiek sinds maanden beheerst door de dubbel
zinnigheid van de CVP. 
Dubbelzinnigheid? Eén enkel kort ogenblik 
kon men geloven, dat er ten slotte duidelijk
heid zou geschapen worden. De tussenkomst 
van Tindemans in de Kamer na de verkla
ring van Martens was een afwijzing van de 
regering, zowel wat h a a r p rogramma als 
h a a r samenstelling betreft. De woorden zijn 
eens te meer niet door daden gevolgd. 
Sinds zijn ophefmakende verklar ing liet 
Tindemans geen dag onbenut om af te zwak
ken wat hij gezegd had. Toen hij verleden 
maandag, enkele uren vóór de stemming in 
de Kamer, in het Brussels res taurant Gal
lens welgemutst ging aanzitten met Vanden 
Boeynants én Van Miert én André Cools én 
Antoinette Spaak, was het a l a rm al lang af
geblazen: de kranten konden met zekerheid 
voorspellen dat Martens opnieuw zijn ruime 
meerderheid, inclusief de CVP-stemmen zou 

krijgen. Zo is dan ook gebeurd, op twee ont
houdingen na... 
Dubbelzinnigheid? De CVP-kamerfraktie 
heeft verleden week CVP-eerste-minister 
Martens langdurig en stormachtig toege
juicht n a diens regeerverklaring. Even lang
durig en stormachtig juichte ze Tindemans 
toe, na diens oorlogsverklaring. Ze juichte 
deze week opnieuw toe, voltallig en volijve
rig, toen Van den Boeynants het voorstel-
Tindemans afwees. En ze vergat niet in de 
handen te klappen toen Martens dinsdag 
zichzelf en zijn regering verdedigde. In één 
week tijds heeft de CVP in de handen geklapt 
voor twee verschillende politieken, met een 
koerswending van 180 graden. 
En steeds opnieuw moet de vraag gesteld 
worden: hoe zit het met Vlaanderen bij dit al
les? Is het zo dat de tegenstelling Martens-
Tindemans de tegenstelling is tussen een be
trouwbare en een onbetrouwbare Vlaming, 
om omgekeerd? En wie zou dan wel de be
trouwbare zijn? Degene die vandaag eerste-
minister is en een slechte staatshervorming 
wil doorvoeren? Of degene die in 1971 de 
grondwet mét h a a r ontkrachting van de 
Vlaamse meerderheid en mét h a a r drieledi
ge gewestvorming boven de doopvont hield? 
Martens of Tindemans? 
De CVP is in h a a r geheel een onbetrouwbare 
partij, onbetrouwbaar in algemeen en spe

ciaal in Vlaams opzicht. Ze telt in haa r ran
gen minder overtuigde federalisten dan neo-
unitaristen; ze telt vooral veel opportunisten 
die de kortzichtige dag-aan-dag-politiek om 
de macht en om de vleespotten voeren. Ze 
kan zich geen fundamentele keuze tussen 
Martens en Tindemans veroorloven, omdat 
ze daarop zou uiteenspatten. En dus doet ze 
voort in dubbelzinnigheid, zich hullend in 
het gewaad van het meest onbetrouwbaar 
schijnflamingantisme. 
In al die tweeslachtigheid is één ding duide
lijk geworden: de staatshervorming-Mar-
tens zal niet doorgaan. De eerste-minister 
blijft obstinaat volhouden. Inmiddels tikt de 
klok ononderbroken voort en verstrijkt de 
tijd van een legislatuur, die grondwetgeven
de bevoegdheid heeft. De taktiek van de neo-
unitaristen tekent zich af: zich verschuilend 
achter Vlaamsgezinde motieven trachten zij 
het zó te spelen, dat er tijdens deze legisla
tuur géén staatshervorming, geen slechte 
m a a r ook geen goede komt. W a a r n a in het 
150-jarige België het Feest van de Grote Ver
zoening kan ogezet worden. 
In één opzicht werken Tindemans en Mar
tens echter roerend samen: in hun haat te
gen de Vlaams-nationalisten. De eerste door 
aan goedkoop flamingantisme-zonder-da
den te doen. De andere door zijn rijkswacht 
op te hitsen. tvo 

150 jaar knuppel en maf rak... 
En weer is het in de Voer, 

net als een paar weken 
voordien te Komen, eigenlijk 
een toeval geweest dat er 
geen doden vielen. De ge
kwetsten, zelfs zwaar ge
kwetsten, zijn er bij de vleet. 
Alle ooggetuigen zijn het er 
over eens dat de ri jkswacht 
opgetreden is met een niets 
ontziende brutaliteit. Vrou
wen en kinderen werden 
niet gespaard. Te Bilzen ligt 
een 70-jarige, beurs gesla
gen door gendarmes. Stu-
dentenleider Bart Vander-
moeren gebroken ribben, 
Bert Valkeniers twee gebro
ken polsen, het Berchems 
gemeenteraadsl id De Leu 
een gebroken been. De 
Vlaamse Voerdokter Guy Er-
non en de Hamse dokter 
Wal ter Peeters hadden, in 
de rand van de betoging, 
het gevoel alsof zij in een 
veldhospitaal in volle oor
logstijd werkten. In de Ka
mer overhandigde volksver
tegenwoordiger Jaak Ga
briels aan de eerste minis
ter een scherpe kogel — 
ditmaal zelfs geen nylon — 
uit een r i jkswachterswapen. 

Ooggetuigen vertellen van 
de ongehoorde brutaliteit 
van de charges, die doorge
voerd werden tot en met op 
privé-terrein. In een garage 
vol met vooral gevluchte 
vrouwen en kinderen wer
den traangasgranaten bin
nengegooid. Een aantal 
r i jkswachters waren kenne
lijk over hun toeren. 

Het zou echter fout zijn, de ver
antwoordelijkheid tot dat niveau te 
beperken. In de Voerstreek verle
den zondag heeft zich het scena
rio van de Komense betoging her
haald. Rijkswachtofficieren ter 
plaatse, gekonfronteerd met een 
explosieve toestand, waren ge
neigd om een bestand te sluiten 
en zo erger te voorkomen. Net als 

te Komen echter bleven ook verle
den zondag de telefonische on
derhandelingen daarover aansle
pen. De Limburgse provinciegoe-
verneur werd ingeschakeld en 
probeerde eveneens te bemidde
len. Uit de Wetstraat, vanop Bin
nenlandse Zaken kwam echter 
het onverbiddellijk bevel dat de 

straat moest worden schoonge
veegd, met alle geweld... 

De repressiepolitiek tegen 
Vlaamse betogers gebeurt duide
lijk op allerhoogst bevel, het bevel 
van Wilfried Martens zelf. De on
genadige uitvoerder van dit bevel 
is niemand minder dan minister 
Gramme, die het destijds van 

Vlaamse kant te verduren kreeg 
voor de sinistere rol die hij speelde 
in het onderhoud tussen bendelei
der Happart en de koning en die 
nu middeleeuwse bloedwraak 
neemt. 

Gnnnikende toeschouwer bij 
deze bloedwraak was onder meer 
de Luiksgezinde cafébaas Gros-

jean, die op de Vlaamse kermis te 
's Gravenvoeren zijn geweerlader 
leegschoot op Vlamingen en er 
drie kwetste, waarvan nog steeds 
twee gehospitalizeerd en bedlege
rig. Die door het Luikse parket on
middellijk in vrijheid werd gesteld 
en door zijn militievnend Happart 
publiek met bloemen en champag
ne werd bedacht. 

...Martens en Gramme ceremoniemeesters 
Geen enkele oprechte Vlaamse 

demokraat zal het opnemen voor 
privé-milities. Maar geen enkele 
Vlaamse demokraat zal zich, ook 
in deze zaak, neerleggen bij een 
politiek van twee maten en ge
wichten. Happart heeft er herhaal
delijk op gepocht dat hij en zijn 
bende wapens hebben en ze des
noods zullen gebruiken. Tegen 
deze rekel, die de werkelijke oor
zaak is van de onrust in de Voer, 
werden reeds meer dan honderd 
klachten ingediend waarvan er 
een vijftigtal weerhouden werden. 
Hij loopt uitdagend rond, vrij als 
een vogel, ontvangt in de Voer
streek de fine fleur van de Brus
selse en Waalse poitieke wereld 
en wordt door de minister van Bin
nenlandse Zaken tot bij de koning 
gebracht. Grosjean, die een bewe
zen moordaanslag pleegde en 
mensen kwetste met geweerko
gels, loopt uitdagend rond, vrij als 
een vogel. Inmiddels worden de 
Vlamingen verzocht, rouwmoedig 
in eigen boezem op zoek te gaan 
naar privé-milities... 

De wereld op zijn kop! De Voer
streek zou, ondanks familievetes 
en clanruzies die generaties oud 
zijn, nog altijd de kalme Voer ge
bleven zijn zonder de aanwezig
heid van een handvol gewelde
naars, die zelfs met terugschrikken 
voor een moordaanslag. Deze re
kels worden niet opgepakt. Inte
gendeel :om hen ter wille te zijn 
kondigt de onbetrouwbare arron-
dissementskommissans Peeters 
een staat van beleg af, die dodelijk 
is voor het Vlaamse leven in de 

Voer en voor de enkele familieza
ken die de Voergemeenten tellen. 
De herrieschoppers worden ook 
niet verontrust, ook niet nadat ze 
maandenlang via hun illegale zen
der onrust en tweedracht stook
ten. Maar aan de vooravond van 
de Vlaamse betoging verleden 
zondag werd huiszoeking verncht 
bij een aantal Voerenaars, wier 
voornaamste misdrijf is dat ze 
trouw Vlaamsgezind zijn. 

De wereld op zijn kop! In een 
normale demokratie dient de orde
handhaving om het recht op beto
gen te vrijwaren. Zelfs de Brussel
se burgemeester en Vlamingenha
ter Adolphe Max riep in 1937 de 
rijkswacht massaal op, niet om 
een Vlaamse amnestiebetoging in 
de straten van de hoofdstad uit
een te knuppelen, maar wel inte
gendeel, om ze doorgang te laten 
vinden. Onder de Vlaming Wilfned 
Martens en zijn korporaal Gram
me wordt ordehandhaving veran
derd in betogingsverbod en zijn 
het de ordehandhavers die wanor
de scheppen. Want er zou verle
den zondag in de Voer geen haar 
gekrenkt zijn, van niemand, ware 
het niet dat de rijkswacht er was 
met het ongenadig bevel om neer 
te knuppelen alles wat opkwam 
voor het onvervreemdbare recht 
op Vlaamse aanwezigheid in de 
Vlaamse Voerstreek. 

De feestelijkheden voor de hon-
derdvijftigste verjaardag van deze 
rotstaat zijn blijkbaar reeds inge
zet. Met als bloederige ceremonie
meesters Martens en Gramme. 
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Extremist 
Tindemans... 
De CVP-voorzilter, Leo Tinde
mans, die door een BRT-repor-
ter op een perskonferentie vori
ge dinsdag nog bij een verspre
king «premier Tindemans» 
werd genoemd, verstaat op zijn 
minst de kunst om de politieke 
wereld te blijven verrassen met 
zijn agressieve uitspraken die 
evenwel hun kracht putten uit 
hun dubbelzinnigheid. 
Tot voor kort leek het alsof Tin
demans met zijn ekonomisch 
gedachtengoed goed geïnspi
reerd werd door belangrijke in
dustriële kringen. 
Met zijn jongste optreden in 

het parlement bli jkt Tindemans 
evenwel ook zorgen gebaard te 
hebben bij Vlaamse onderne
mers. 
De voormalige premier heeft 
niet alleen zijn elektorale boe
zemvriend Wilfr ied Martens 
een kwade duw gegeven, maar 
heeft ook zijn vrienden van de 
werkgeversorganizaties sip 
doen kijken met zijn dreigingen 
om, «als de communautaire hei
bel nog langer voortduurt», dan 
maar af te stevenen op separa
tisme. 
In dat geval wordt gevreesd dat 
de Belgische frank het hele
maal zou begeven. Zou extre
mist Leo Tindemans vandaag 
nog een nieuwe open brief dur

ven schrijven naar zijn vriend 
Gaston Eyskens? 

30 miljard meer 
In vergeli jking met vorig jaar 
hebben de fiskale staatsinkom-
sten 31 miljard meer opge
bracht of 6,8 t.h. Deze sti jging 
werd veroorzaakt door de sti j
gende rechtstreekse belastin
gen. De openbare schuld steeg 
intussen tot 1 biljoen 635 mil
jard. Voor het hele jaar 1979 
verwacht men een totale st i j 
ging van 250 mil jard! De buiten
landse schuld bedraagt 53,5 
miljard of 3,3 t.h. van de totale 
openbare schuld. Deze schuld 
steeg alleen reeds dit jaar met 

niet minder dan 38 miljard. 
Deze cijfers beletten niet dat 
globaal de fiskale ontvangsten 
beneden de begroting bl i jven: 
er was 11 miljard minder BTW 
(wat wi jst op een dalende eko-
nomische bedrijvigheid) en de 
registratierechten bleven met 
515 miljoen beneden de ver
wachtingen. Dit werd dan ge
deelteli jk gekompenseerd door 
3,8 miljard meer aksijnzen. 

Afschaffing 
faciliteiten 
Het Vlaams Komitee Druiven-
streek (Hoeilaart, Overijse, Ter-
vuren) eist de afschaffing van 
de facil iteiten. In deze medede

ling wordt gewezen op een be
paling in de wet, waarop zelden 
de aandacht wordt gevest igd: 
de aanpassingsperiode was 
slechts voor tien jaar bedoeld! 
Zestien jaar na datum is het de 
hoogste ti jd ermee gedaan te 
maken, aldus het komitee. 

Premier De Backer 
Mevrouw de minister Rika De 
Backer, voorzitter van de exe
cutieve van de Nederlandse ge
meenschap en het Vlaamse ge
west, heeft zich in een dinsdag 
aan de pers voorgestelde bro
chure verheven tot eerste pre
mier voor de Vlamingen. De 
brochure draagt de titel «Eén 
regering voor de Vlamingen» 
en wil iedere Vlaming die daar
toe de noodzaak voelt «een 
kans geven om een inzicht te 
verwerven in de nieuwe» struk-
turen van dit land. 
Het boekje is van praktisch nut, 
dat wel (al was het maar omwil
le van de adressen van kabinet
ten, administraties en over
heidsdiensten), maar om met 
zulke publikatie de indruk te 
wekken als zou de Vlaamse ge
meenschap nu plots beschik
ken over een volwaardige 
Vlaamse regering die dan vri j 
spoedig verantwoording zal 
dienen af te leggen aan een 
Vlaams parlement. Zo wil De 
Backer de huidige staatsher
vorming verkopen als een vol
waardig federalistisch staats
model. Het is één van de hypo-
kriete bouwsteentjes van de 
CVP-polit iek. 

Universitaire luxe 
Ruim 5.000 pas afgestudeerde 
universitairen zijn de rijen van 
de werklozen komen verlengen. 
In totaal worden nu zowat 9.300 
werkloze universitairen geno
teerd. Op zichzelf is de sociale 
problematiek van om het even 
welke werkloze dezelfde; of hij 
nu universitair geschooid is of 
niet. 
De maatschappelijke konse-
kwenties liggen wel even an
ders: een universitaire oplei
ding is nog immer een dure 
zaak; alleszins een onverant
woorde luxe als de universitair 
geschoolde achteraf zijn kapa-
citeiten in de gemeenschap niet 
ten nutte kan maken, het is een 
hypoteek die hoe dan ook zo 
spoedig mogelijk dient gelicht 
te worden. 

De bisschop van Namen 
We hadden het deze week op deze plaats willen hebben over Staf De Clercq die op 
22 oktober 1942 overleed, die zondag door een aantal van zijn vrienden herdacht 
wordt en die recht heeft op de herinnering van alle Vlaams-nationalisten. 
We hadden het moeten hebben over Willem De Meyer die in december tachtig wordt, 
maar die reeds volgende week zondag om 15 uur in de Antwerpse Handelsbeurs 
grootscheeps zal gehuldigd worden. 
Een week boordevol Belgisch onrecht en Vlaamse verontwaardiging zet er ons ech
ter toe aan, even te mijmeren over de bisschop van Namen vooraleer de aktualiteit 
ook aan hém voorbijgetikt is. 
Het verhaal begint te Athus. Uit deze Luxemburgse gemeente, die in het nieuws 
kwam door de sluiting van een metaalbedrijf, vertrok enkele dagen geleden «een com
mando» — zoals «Le Soir» het noemde — van metaalarbeiders. Om te Aarlen de ope
ratie «coup de poing» — zoals zijzelf het noemden — uit te voeren: het kort en klein 
slaan van de inboedel van een Aarlense bank. Daarop volgde de aanhouding van een 
drietal syndikalisten, die inmiddels terug in vrijheid werden gesteld. 
Dat werkloze arbeiders uit een streek die geen toekomst meer biedt zich laten verlei
den tot wanhoopsdaden en de winstmarges van de Generale Bankmaatschappij op 
hun manier wat gaan besnoeien, zal wel door niemand als een zwaar misdrijf worden 
beschouwd. Maar het blijft een misdrijf Het werd daarenboven — om de terminologie 
van de jongste weken eens te gebruiken — gepleegd in bende, na onderlinge beraad
slaging en met voorbedachten rade, terwijl de daders zich voorzien hadden van het 
nodige tuig om hun voornemens uit te voeren: een elektrische zaag die haar werk met 
snijdende wellust in de Aarlense bank verrichtte. 

Heeft iemand in Wallonië de hand opgestoken om terzake gewag te maken van privé-
milities? Jawel! De onvermijdelijke minister Dehousse heeft op een perskonferentie 
gezegd: «Het spijt mij te moeten vaststellen dat men zich in kringen van de magistra
tuur meer gevoelig toont voor een dwarszaag, die beschouwd wordt als een wapen, 
dan voor de gedragingen van partikuliere milities». 
Wallonië, van hoog tot laag, toonde zich solidair met het «commando du coup de 
poing». In gans de provincie Luxemburg werd het werk een uur stilgelegd. Vóór de ge
vangenis van Aarlen had een woelige — en door de Waalse gendarmes niet hardhan
dig beteugelde — betoging plaats. Het bureau van de PS gaf zijn verontwaardiging 
lucht in een verklaring over «het strenge aanpakken van de syndikalisten, terwijl nog 
geen enkele maatregel genomen is tegen de partikuliere milities». 
En ook de bisschop van Namen vroeg openlijk «begrip voor de moegetergde vakbon-
ders». 
Ach, wij nemen de Walen allerminst hun onderlinge solidariteit kwalijk. Integendeel wij 
zijn er een tikkeltje jaloers om: we wachten met spanning op een bloedeigen bis
schop, die openlijk begrip vraagt voor moegetergde Vlaamsgezinden. 
We willen alleen maar ons voordeel doen bij deze zaak. Wie nog in de Voer wil gaan 
wandelen, luistere naar deze gouden raad. Hij neme een elektrische zaag mee. Hij 
wéét dan, dat hij een tuig hanteert waarin zelfs een bisschop geen graten zal vinden. 

dio Genes 
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Het is tien na twaalf 
'-imi 

Dit land heeft echt geen behoefte 
aan onheilsprofeten, maar even
min aan sussende rooskleurige mi
nisteriele voorspellingen die uitein
delijk slechts van aard zijn om 
onze zeer onzekere situatie te la
ten verrotten. 

Ons staatshuishouden is in een 
vrij gevaarlijke spiraalbeweging te
rechtgekomen, zowel het tekort 
aan overheidsgelden (om de uitga
ven van de rijksbegroting te dek
ken) als de fiskale druk blijft on
verminderd toenemen; alle mooie 
regeringsintenties ten spijt 
In zijn regeringsverklanng heeft 
premier Martens in het voorjaar 
gesteld dat de belastingontvanger 
de gezinnen en de bedrijven met 
nog meer lastig zal vallen dan wat 
reeds het geval was. 
\n de praktijk blijkt evenwel dat zo
welaan de rendabele bedrijven als 
aan de werkzame gezinnen zo 

Er w o r d t vanu i t het 
bu i t en land nu t o c h w e l 
s c h e r p t o e g e k e k e n o p 
w e l k e w i j ze w e er w e r k van 
maken o m ui t onze 
e k o n o m i s c h e miser ie te 
ge raken . 
O n z e f rank s taa t o n d e r 
b i ezonde r s te rke druk. 
W i l l e n w e niet g e n o o p t 
w o r d e n to t een d r a s t i s c h e 
deva lua t i e van onze munt , 
dan zu l len t o c h d r i n g e n d 
andere maa t rege len d ienen 
ge t ro f f en te w o r d e n ; 
maa t rege len d ie we n ie t 
v r i j b l i j v e n d maar dan t o c h 
w e l zel f kunnen nemen. 
V o o r men ige e k o n o m i s t van 
de s t u d i e d i e n s t e n d ie ons 
land r i j k is, is het 
o v e r d u i d e l i j k : k o m e n w e er 
b i j h o o g d r i n g e n d h e i d n ie t 
t oe o m zel f p a s s e n d e 
s o b e r h e i d s m a a t r e g e l e n d o o r 
te voe ren , dan zal v r i j 
s p o e d i g een fe i te l i j ke 
v e r a r m i n g ons vanu i t het 
bu i t en land o p g e d r o n g e n 
w o r d e n ; p rec ies d o o r de 
he rwaa rde r i ng in nega t ieve 
z in van onze munt... 

»t 

mogelijk nog meer belastingheffin
gen voorgeschoteld worden. 
De geldhonger van de overheid 
kan nochtans met die fiskale in
greep niet gestild worden zodat 
onverminderd overgegaan wordt 
tot buitenlandse leningen. Voor '80 
wordt die bijkomende schulden
last geschat op nog maar eens mi
nimum 50 miljard frank 

Kompensaties 
Ongetwijfeld boeken we, net als 
zoveel andere Westeuropese lan
den, slechte ekonomische cijfers 
als gevolg van de dolle petroleum-
prijzen. 
Op termijn is het evenwel een 
triestere vaststelling dat ook nog 
het stijgend tekort op de toerisme-
balans, een verzwakking van onze 
industriële kompetitiviteit, en voor
al de aanzwelling van de begro
tingstekorten nadelig werken. 

Tijdens het kamerdebat over de 
aanvullende regenngsverklaring 
van premier Martens legde VU-
voorzitter Vic Anciaux de vinger 
op de zere wonde: het buitenland 
kijkt bedenkelijk aan tegen de 
«ongunstige ontwikkeling van de 
openbare financiën van Belgié die 
vooral gekenmerkt wordt door 
een ongebreidelde uitgavengroei». 
Het tekort op de lopende rekening 
van de betalingsbalans is van 
strukturele aard geworden, heeft 
een blijvend karakter gekregen, en 
leidt ons op termijn hoe dan ook 
naar verarming 

Willen we vanuit het buitenland 
niet monetair overmand worden 
dan IS een drastische beperking 
van de groei van de overheidsuit
gaven onvermijdelijk 
In het sociaal-ekonomisch ak
koord van de regering-Martens, 
dat op een ik-en-een-gij tot stand 
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kwam, zitten precies zoveel tegen
strijdige eisen ingebakken waar
door het tegendeel van besparin
gen voorgeschoteld wordt: de 
kompensatiebeloften zijn schering 
en inslag. 
Het IS nu met meer vijf vóór, 
twaalf, maar inmiddels wel al tien 
na twaalf geworden Het gevaar is 
verre van denkbeeldig dat vanuit 
het buitenland ons een drastische 
versobering wordt opgedrongen 
via een ontwaarding van de munt... 
Nu werd er bij de opstelling van de 
rijksbegroting, net zoals vorig jaar, 
wel vrij teatraal gezwaaid met de 
hakbijl; deze zogenaamde bezuini
gingsoperatie was dit keer goed 
voor om en bij de 100 miljard 
frank. 

Maar het zal in de komende maan
den toch moeten aangetoond 
worden dat het hier niet om 
spookbesparingen gaat, want het 

is nu ook weer stilaan de gewoon
te aan het worden dat wat publie
kelijk met de hakbijl bezuinigd 
werd, achteraf dan stilletjes, door 
middel van de zogenaamde bud
gettaire «bijbladen» toch uitgege
ven wordt. Het ergste wat een be
leid kan overkomen is immobilis
me. Daar zijn we nu dan wel aan 
toe; vooral dan als gevolg van de 
communautaire poespas. 

Dotaties 
De communautaire tegenstellin
gen hebben zich ook en vooral op 
sociaal-ekonomisch gebied toege
spitst. 
Uit menig statistisch cijfer blijkt 
duidelijk dat de Vlaamse gemeen
schap in dit land op een beter en 
duidelijker wijze de sociaal-ekono-
mische krisistoestand zou kunnen 
beheersen dan wat vandaag het 
geval is met de centrale Belgische 
politiek. 

Terwijl de Vlaamse volksgemeen
schap krachten put uit de eigen 
kreativiteit en het ekonomisch ini
tiatief, blijkt men in Wallonië eer
der heil te verwachten van staats-
participatie, subsidiepolitiek en di
verse overheidsinitiatieven... 
Welnu, van een sanering van de 
overheidsfinancies kan geen spra
ke zijn zolang de onoverzichtelijke 
automatische geldstroom van 
Vlaanderen naar Wallonië blijft 
aanzwellen zonder dat de Vlaam
se gemeenschap haar gebaar van 
solidariteit zelf in handen houdt 
Precies daarom is het zo erg dat 
de huidige regenng dringend werk 
tracht te maken van een staats
hervorming die de zaken ekono
misch zo mogelijk nog erger 
maakt. 

Met het inbakken van de dotaties 
(subsidiegeld voor de gewesten) 
wordt elke vorm van ernstige be
zuiniging in het staatshuishouden 
naar het rijk van de vrome wensen 
gewalst. Het ziet er wel naar uit dat 
vanuit het buitenland dat kompen-
satiespelletje ons met zo lang 
meer zal gegund worden, zonder 
dat we er de monetaire prijs voor 
zullen moeten betalen, (hds) 

Versober ing 
Versobering. Bezuiniging. Her
verdeling van de lasten. Op 
welke wijze de regering het zal 
klaarspelen om haar groots 
aangekondigd saneringsplan 
door te voeren zullen we vri j 
spoedig ervaren. 
Of niet ervaren. Dat laatste be
treft dan vooral diegenen die 
het voorrecht hebben te genie
ten van een miniem pensioen
tje. De fabuleuze pensioenen 
zouden volgens de anti-krisis-
wet degelijk afgeknabbeld wor
den. 

In het kader van~de versobe-
ringsmaatregelen mogen we 
dan noteren dat sekretarissen-
generaal van ministeries voor
taan de maximum-toelaatbare 
pensioenbezoldiging zouden 
ontvangen ten bedrage van 
107.000 frank per maand. 

De geldmiddelen van de over
heid rechtvaardiger verdelen... 
Het zou nauwelijks beter kun
nen dan, zoals vandaag ge
beurt, aan 1 hoge ambtenaar 
een pensioen van nauwelijks 

305.000 frank per maand uit te 
keren. 
We hebben niet zo meteen kun
nen achterhalen wel-ke naam 
zo'n pensioenhonorering op 
zijn bankrekening laat over
schrijven, maar de huidige goe-
verneur van de Nationale Bank, 
Cecile De Strycker, is het 
geenszins, want deze verdien
steli jke eerste-burger is ten 
eerste nog niet gepensioneerd 
en ten tweede pleitte hij on
langs nog voor alle mogelijke 
vormen van bezuiniging. 

10.027 frank per dag 
Het is toch meldenswaard: het 
lijstje van de bestbedeelde 
pensioentjestrekkers. Een 
postbode zal er bij de uitkering 
van deze begeerde maandelijk
se bezoldigingen allicht niet bij 
te pas komen. Alleszins zal de 
operatie niet op de hoek van de 
straat gebeuren. Zeker niet 
voor die topambtenaar (cijfers 
van juli 78) die 10.027 frank per 
dag rustvergoeding geniet. 
Al l icht evenmin voor die ene 

verdiensteli jke landgenoot die 
nu 65 geworden is en door de 
belastingbetaler voor zijn goe
de diensten beloond wordt met 
6.772 frank per dag; of een pen
sioen van 206.000 frank per 
maand. 
Terwijl nog 6 gepensioneerde 
ambtenaren genieten van een 
overlevingspensioen van 5.671 
frank per dag, 244 vrede moe
ten nemen met 4.767 frank per 
dag, en haast drieduizend hun 
broodje moeten smeren met 
zowat 2.500 frank per dag..., zijn 
er al evenzeer 36.702 gepensio
neerde ambtenaren die het 
moeten rooien met 20.000 frank 
per maand. 

Er zijn natuurlijk ook nog wel 
die marginale burgers 'd ie het 
moeten stellen met 15.000 frank 
per jaar... Die marginale bur
gers? Hebben de zelfstandigen 
in Vlaanderen dan echt zo 
enorm minder verdiensten dat 
zij op een jaar een pensioentje 
mogen opstri jken dat amper 
om en bij de dagverdienste van 
een gelauwerde 65-plusser van 
de topambtenarij benadert...? 

Eén op vier 
Eén gezin op vier in dit land is 
afhankelijk van de sociale ze
kerheid voor zijn volledig inko
men... 
Of een ander cijfer nog margi-
naier in de marge van de socia
le zekerheid zou kunnen fl ikke
ren...? 
Een aanzienlijk deel van onze 
gezinnen leeft uit de hand van 
een trits wetteli jk voorziene so
ciale instellingen die zoge
naamde vervangingsinkomens 
uitdelen. In haast de helft van 
onze gezinnen wordt een of an
dere vorm van vervangingsin-
komen met dank afgenomen: 
werkloosheidsvergoedingen, 
ziekte, pensioen, invaliditeit... 
Ondanks al die tot voor kort 
vri j vri jgevige sociale voorzie
ningen zou evenwel eenderde 
van onze huishoudens de 
grootste moeite hebben om op 
het einde van elke maand de 
eindjes aan mekaar te knopen. 
Desondanks blijft de regering 
mikken op fiskale gadgets 
(zoals autowegenvignetten) die 

nu wel op korte termijn na de 
ontmoediging van de investeer
ders ook de konsumenten zal 
prikkelen in hun bezuinigings
rage. De kleine en middelgrote 
ondernemingen, de midden
standers, zullen er de grootste 
slachtoffers van worden. 

200 systemen 
Schrijft het financieel-ekono-
misch dagblad van de werkge-
versorganizatie VEV vorige 
dinsdag: «Er zijn 200 onder
scheiden pensioenregelingen. 
(...) De grootste verschillen ko
men voor in de openbare sek-
tor.» 
Die ene pleitbezorger (die per 
maand het absolute maximum 
van 305.000 frank per maand 
krijgt), maakt deel uit van een 
groep die samen met de univer
siteitsprofessoren behoren tot 
de meestbegunstigden waar
van het maandelijks pensioen 
hoger ligt dan wat 95 t.h. van de 
gepensioneerde werknemers 
krijgen over een heel jaar, én 
hoger dan het pensioen van 
elke zelfstandige. 
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Hemeltergend 
Waalsgezinden zorgen reeds ja
ren ongestraft voor een klimaat 
van terreur. Een wallingantische 
cafébaas schiet in koelen bloede 
z'n long-rifie leeg op Vlaamse 
kermisvierders. Happart ver
klaart om de haverklap in het op
enbaar dat zijn privé-militie, de 
Action Fouronnaise, over wa
pens beschikt. Radio-Fourons 
zendt reeds maanden uit vanop 
een «onvindbare» plaats in de 
Voer_ 
En hoe denk je nu dat de Belgi
sche overheid op deze en tal van 
andere zaken reageert? Door za
terdag een huiszoeking te ver
richten bij tal van vooraanstaan
de- Vlaamse Voerenaars! 

Pover 
Met enorm veel sukses — er 
werd ocharme één traangasgra
naat gevonden — werd er ge
zocht naar wapens en zendappa
ratuur. Niet alleen bleek men 
daarvoor aan het verkeerde 
adres te zijn, ondertussen wer
den via sluikwegen ook tientallen 
Vlaamse militanten de Voer bin
nengesmokkeld. En met open ar
men ontvangen door de sympati-
zerende Voerenaars die voor een 
veilig onderkomen zouden zor
gen. 
De ri jkswacht die de Voer o zo 
hermetisch had afgezet werd de 
volgende dag dan ook lelijk voor 
schut gezet toen plots het ge
meentehuis bezet bleek te zijn 
door 64 VMO'ers. 
Die pil bleek moeilijk te slikken, 
en verklaart misschien gedeelte
lijk de ongehoorde brutaliteit van 
het ri jkswachtoptreden achteraf. 

Martens: klop erop 
De hoofdverantwoordeli jkheid 
voor de incidenten die zich ach
teraf afspeelden en die volgens 
vele waarnemers, waaronder de 
journalisten van de Gazet van 
Antwerpen, de zwaarste waren 
sedert tientallen jaren, ligt even
wel bij Wilfr ied — geef ons wa
pens — Martens. Die wil te allen 
koste overleven als eerste-mi-
nister en had daarom, zo ver
klaarden ons achteraf gedegoQ-
teerde ri jkswachters, bevel ge
geven er keihard tegen aan te 
gaan. Wat dan ook gebeurde-
Tweemaal chargeerde de ri jks
wacht terwij l de manifestanten 
een bestand in acht namen met 
het oog op onderhandelingen en 
alles rustig was. 

Gramme: 
bevel is bevel 
Die onderhandelingen konden 
evenwel niet tot een goed einde 
gebracht worden — ook al gaf de 
ri jkswachtoverste toe dat de si
tuatie uitzichtloos was — omdat 
minister van Binnenlandse Za
ken Gramme maar al te graag 
Martens' wensen vervulde. Hij 
gaf dan ook bevel de betogers 
met geweld uiteen te drijven... 
Dat er met de voorschriften ter
zake weinig of geen rekening 
werd gehouden door een aantal 
gefrustreerde jonge ri jkswach
ters hoeft daarbij niet te verba
zen, gedekt als zij zich wisten 
door de eerste-minister himself. 
Zo werden vrouwen noch kinde
ren gespaard, ook niet toen ze 
zich veiligheidshalve terugtrok
ken naar de Nederlandse grens. 
Er werden vanuit een helikopter 
traangasgranaten naar beneden 
geschoten. Jan Kuijpers, broer 

Op bevel van 

De manier waarop die iedere 
vorm van (hoofdzakelijk) Vlaams 
gemeenschapsleven in de Voer 
onmogeli jk tracht te maken past 
immers volledig in het kraam van 
de wallinganten van de Act ion 
Fouronnaise. Het wordt dan ook 
hoogti jd dat die meneer een an
dere job wordt bezorgd... ' / 

Simpatie 
Opvallend was zondag ook de 
spontane sympatic waarmee de 
Vlaamse betogers in het bezette 
Voeren werden ontvangen. Sym
patic die hopeli jk definitief een 
einde maakt aan het fabeltje, of 
het goedkope alibi, dat de Vlaam
se Voerenaars met rust willen 
gelaten worden en niet opgezet 
zijn met de akties van de TAK-
jongens. 

Naar een volgende 
kapitulatie? 
Terwijl Martens op een meedo
genloze wijze de Vlaamse men
sen, op wier rug hij naar de top is 
geklauterd, laat neerknuppelen, 
wordt er in de Franstalige pers 
(o.a. in «Le Peuple» van maan
dag) inderdaad gesuggereerd de 
rechtsstaat in de Voer te herstel
len in ruil voor een onmiddell i jke 
en onvoorwaardeli jke uitvoering 
van de tweede faze van de 
staatshervorming-
Gevaarlijke evolutie 
De recente gebeurtenissen in de 
Voer en in Komen houden all icht 
niet enkel verband met de ver
woede pogingen van Martens z'n 
hoofd boven water te houden. 
Meer en meer groeit de overtui
ging dat België zich opmaakt om 
zijn 150-jarig bestaan te vieren 
met een derde repressie-
Onverantwoorde huiszoekingen 
als die van zaterdag zijn enkel 
olie op het vuur. De Vlaamse 
pers moet dan ook dringend de 
vinger op de wonde leggen en 
een kat een kat noemen. Ook al 
houdt dat de ontmaskering in 
van renegaat Mar tens-

van Willy, hield er een gapende 
hoofdwonde aan over. En bij een 
van de Vlaamse gemeenteraads
leden van Voeren werd de deur 
ingebeukt om rookpotten naar 
binnen te kunnen gooien- Bo
vendien werden de betogers her
haaldelijk ingesloten om er des 
te beter te kunnen op los gaan! 

Wilfried Martens 
Foto's- studio Dann, 

'<-;v^-iv 

Begrijpelijk 
Dat er ook langs de kant van de 
«wandelaars» enige minder 
fraaie dingen gebeurden valt te 
betreuren, maar is begrijpelijk. 
Zelfs ervaren betogers, met vele 
jaren dienst, raakten zondag over 
hun toeren bij het zien van wat de 
ri jkswacht zich allemaal mocht 
permitteren. De TAK-leiding 
heeft ondertussen openli jk — en 
spontaan — de inderdaad onver
antwoorde vernieling van de 
RTBF-apparatuur betreurd. Dit 
voorval, in het heetste van de 
stri jd, mag evenwel niet losge
zien worden van de onophoude
lijke hetze die de Waalse media 
nu reeds maandenlang voeren 
tegen al wat Vlaams is. 

Nefast 
Iemand die ook een zeer nefaste 
rol speelt in wat er de laatste ti jd 
in Voeren gebeurd is, is arrondis-
sementskommissaris Peeters. 

^ 

Rijkswacht, 
uw vriend? 

De gevolgen van het rljks-
w/achtoptreden zijn ernstiger 
dan men van officiële zijde wil 
bekennen. De generale staf 
meldde 28 gewonden bij de or
dehandhavers, waarvan één 
rijkswachter vrij ernstig. Over de 
gekwetsten bij de betogers 
maakt men zich van officiële zij
de geen cijferzorgen. Volgens tal 
van getuigenissen en persversla
gen blijkt de balans evenwel vrij 
zwaar uit te vallen: een betoger 
met gebroken ribben, een met 
twee gebroken polsen, een ge
broken kuitbeen, ernstige brand
wonden (als gevolg van het ge
vaarlijk afvuren van traangasgra
naten), een open hoofdwonde, 
talrijke diepe snijwonden... 
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Op alles voorbereid 
Woensdag, 17 oktober. Onder een stormachtig applaus verlaat premier 
Martens het spreekgestoelte. Zijn matte en inhoudloze beleidsverklarin
gen wordt door de meerderheid, ook door de CVP-kamerleden, gunstig 
onthaald. 
Donderdag, 18 oktober. Met een even fors applaus begeleidt de CVP-
fraktie haar voorzitter L Tindemans naar zijn plaats. Al het w/erk van de 
ploeg Martens, zowel sociaal-ekonomisch, als communautair, heeft hij 
naar de prullenmand verwezen. 
Dubbelzinnig? Schijnheilig? Pas toekomende dinsdag zal blijken of de 
CVP ook een kordate neen-stem bij de vele woorden zal voegen. In ie
der geval zorgt Tindemans voor heel wat deining In zijn gekende aksent-
volle stijl timmert hij, nagel-na-nagel, een doodskist voor zijn partijgenoot 
en regeringsleider 
In het halfrond hoort men de doodsklokken reeds luiden. Een ijzig kalme 
Martens staart verbeten voor zich uit Nerveus zoekt voorzitster Spaak 
steun bij haar minister-raadgever Outers. Gemompel her en der. Zenu
wachtig gefronste voorhoofden. De kersverse PSC-voorzitter Van den 

WETSTRAAT 
Verzuipen 
De beleidsverklaring van 
W. Martens heeft weinig nieu
we gegevens aan het licht ge
bracht. Een opsomming van de 
voorbije prestaties van zijn 
ploeg en vooral een inventaris 
van de vele toekomstige pres
taties, meer had ze eigenlijk 
niet om het lijf. 

Het Is duidelijk dat de regering 
gepoogd heeft, en er voorlopig 
In gelukt Is, met deze globale 
mededeling de vele problemen 
te verzuipen. Komen, de Voer
streek, het optreden van de 
rijkswacht, de staatshervor
ming... het werd allemaal tot een 
geheel gesmeed, en dan nog 
gekoppeld aan het sociaal-eko
nomisch beleid. In de hoop dat 
men door het bos de bomen 
niet meer zou zien. Tijdens de 
volgende weken zal de Volks
unie evenwel deze bomen één 
voor één mooi tentoonspreiden 
voor de regering. 

Oproep 
Het lijkt wel alsof CVP-voorzlt-
ter L Tindemans hele stukken 
uit de toespraak van V. Anciaux 
heeft overgenomen. Als voor
zitter van een regeringspartij Is 
hij dan zeker om voor de voet
lichten van de media te kunnen 
verschijnen. 
Zijn oproep tot de Walen wordt 
voorgesteld als een «nieuw» 
nieuwsfeit. Een uurtje eerder 
evenwel had V. Anciaux, na
mens de Volksunie, eenzelfde 
oproep, maar dan geloofwaar
diger en krachtdadiger, gelan
ceerd: 'De Volksunie betreurt 
het tegennatuurlijke bondge
nootschap tussen de Waalse 
arbeiders en Brussel. Aan dat 
bondgenootschap moet een 
einde worden gemaakt Vlaan
deren begrijpt niet dat de Waal
se arbeiders de eisen van de 
Franstalige Brusselaars onder
steunen. Brussel moet de 
hoofdstad zijn waarde twee ge
meenschappen zich thuisvoe-
len'. 

CVP-lef 
Rond de toespraak van L Tin
demans Is heel wat te doen ge
weest. Eigenlijk moesten 
L Tobback, fraktielelder van de 
Vlaamse socialisten, en PSC-
voorzltter Vanden Boeynants 
het woord nemen vóór Tinde
mans. Aldus de sprekerslijst 
van Kamervoorzitter Nothomb. 
CVP-fraktieleider Blanckaert 
vond evenwel dat de CVP ais 
grootste partij het eerst aan 

bod moest komen. Tobback en 
Vanden Boeynants weigerden 
evenwel toe te geven, zodat 
Blanckaert bij Nothomb ging 
klagen. 
Wanneer, na de liberaal Gol, de 
fraktievoorzltter van de BSP 
zich klaarmaakte om naar de 
tribune te gaan, sprong even
wel Leo Tindemans recht... en 
nam het woord! Een verbijste
rende lef. 

Namens 
mijn fraktie? 
Ook is er in de pers heel wat 
heen en weer geschreven over 
het feit of Tindemans al dan niet 
in naam van de hele fraktie 
sprak. In ieder geval heeft hij 
tijdens zijn toespraak opval
lend dikwijls de zinsnede «Na
mens mijn fraktie...» gebruikt. 
Voor heel wat politieke redak-
teurs is het evenwel duidelijk 
dat Tindemans een solo-slim 
heeft gespeeld. 

Ontstemd 
wie helemaal niet aan te spre
ken was over het verbaal ge
weld van L Tindemans, was 
Vanden Boeynants. 
Vooreerst werd hij door een 
duister CVP-maneuver als het 
ware van het spreekgestoelte 
verdrongen. Daarenboven had 
hij zijn toespraak door L Tinde
mans laten nalezen, omdat hij 
daarin een poging deed om de 
tegenstrijdige standpunten bin
nen de regering te verzoenen. 
En per slot van rekening diende 
hij dan nog deze speech te her
schrijven. 

Boeynants besluit zijn speech op te bergen, hij zal hem herschrijven... De 
begrafenis wordt door luide CVP-toejuichingen uitgeleide gedaan. 
Het voortbestaan van de regenng lijkt aan een zijden draadje te hangen. 
Even tevoren heeft VU-voorzitter V. Anciaux reeds een striemend oor
deel uitgesproken. Met nuchtere, keiharde cijfergegevens veegt hij de 
«roze» ekonomische vooruitzichten van de regering van tafel. De drie fa
zen-staatshervorming valt onder zijn betoog als een kaartenhuisje in me
kaar. En ook voor de dubbelzinnige politiek van de CVP kent hij geen ge
nade; veel geblaat, weinig wol. 

De oppositie-toespraak van Tindemans dikt deze dubbelzinnigheid nog 
aan. Heeft de CVP nog ministers in de regering? 
De Volksunie eist dan ook onmiddellijk een klaar antwoord van de eer
ste minister. Mevrouw Spaak kan haar ongeduld om een dergelijk ant
woord niet verbergen. 
De eerste minister zit er wat verslagen bij: «Ik zal voor een klaar ant
woord zorgen...». En even later: «Sedert zes maanden ben ik op alles 
voorbereid..» Ook tot alles bereid? Dat zal dinsdag blijken. 

'W.AS, 

„La Belgique, qu'elle crève'' 
Toen de oude «nazi»-uitroepen 
tegen VIc Anciaux in de Waalse 
kamerrangen losbarsten, zat 
plaatsvervangend kamerlid 
Walter Luyten op ée voorbe
houden tribune. Het was lang 
geleden dat de Waalse fanatici 
zich nog op een dergelijke ma
nier tegen de Volksunie hadden 
aangesteld. Toen de VU-fraktie 
de zitting verliet, de Waalse li
beraal Gol met zijn Reichstag-
geraaskal achterlatend, slinger
de Luyten een historische zin in 
het halfrond: «La Belgique qu-
'elle créve» (Dat België barst!). 
Joris Van Severen beëindigde 

bij het eeuwfeest van België 
ooit op éénzelfde wijze een his
torische rede in het parlement. 
Vlak vóór 150 jaar België druk
te deze driemaal herhaalde zin 
van Luyten uit wat steeds meer 
Vlamingen beginnen te denken. 
Satirisch was zijn slotzin in het 
procesverbaal, dat tegen hem 
werd opgesteld: «Wellicht heb 
ik gehandeld onder een drang 
waaraan ik niet kon weerstaan 
met het voorbeeld van mijn 
oud-studiegenoot Wilfried 

Martens voor ogen, die ooit 
roepend uit de kamertribune 
werd weggesleept'. 

Spook-
bezuinigingen 
Bij de Kamer werd zopas het 
ontwerp van rijksmiddelenbe
groting Ingediend voor '80: 
daaruit blijkt dat het staats-
huishouden meer dan duizend 
miljard frank zal opslokken op 
één jaar tijd. In een toelichting 
zegt de regering dat het voor
nemen gemaakt wordt om een 
goede stap te zetten in de rich
ting van de sanering van de 
staatsuitgaven. Dat zal in de 
praktijk van de zogenaamde 
«bijbladen» dan volgend jaar 
moeten blijken. Terwijl de rege
ring beweert de begroting 
«naar de letter» te willen uit
voeren, zijn ekonomisten niet 
zo gerust in spookbezuinigln-
gen. Ze vrezen dat er begro
tingsposten hoe dan ook zullen 
aangepast worden als gevolg 
van diverse verplichtingen 
waaraan de staatsoverheid 
zich nauwelijks kan onttrekken. 

Brusselse beloften 
Terwijl de Kamer zwaar aan het 
bekvechten was heeft zich In 
de Senaat al evenzeer een vrij 
belangwekkend Incident voor
gedaan. 

De FDF-fraktle onder leiding 
van Lagasse, voorzitter van de 
Brusselse agglomeratieraad, is 
zogenaamd verontwaardigd 
opgestapt (FDF-minister De-
fosset inkluis) nadat de meer
derheid van de senatoren ge
weigerd had, de behandeling 
van de Brusselse gewestbe
groting aan te vatten. Vóór het 
parlementair reces werd inge
stemd met het toekennen van 
zogenaamde «voorlopige 
twaalfden» voor het haast 
bankroete Brussels gewest. 

Toen werd duidelijk gesteld dat 
het Brussels gewest, met de re
gionale premier Defosset op 
kop, werk zou moeten maken 
van een sanering in de uitga
ven. Behalve een globaal plan 
in die zin zouden de Brusselse 
gewestbeheerders ook nog 
dienen uit te pakken met kon-
krete maatregelen zoals het 
stopzetten van huisvullopha-
ling door de Brusselse agglo
meratiediensten in Vlaamse fa
ciliteitengemeenten, zoals 
Wemmei en Linkebeek, waar 
FDF-vrlendjes de plak zwaaien. 

Omdat niets van de toen aan
gegane beloften werd nage
leefd weigerden alle niet-FDF-
senatoren een Brusselse ge
westbegroting te bespreken. 

en tot alles bereid 
Wat kan een Voerens weekend lang duren. Eindelijk dinsdagmorgen. 
Boordevol verwachting begeven we ons naar de Kamer. 
De ochtenduren worden opgevuld met wat men in de wandelgangen 
«mindere goden» pleegt te noemen. Eén uitschieter: J. Gabriels. In niet 
mis te verstane bewoordingen hekelt hij de twee maten- en gewichten-
politiek van de regering. De Vlaamse regeringsleden verwijt hij hun laks
heid. En op een indrukwekkende wijze vuurt hij punt-na-punt het eisen
programma van de Vlaamse Voerenaars op de regering af. 
Gewacht wordt evenwel op de toespraak van Van den Boeynants. On
dertussen ontbreekt het niet aan de nodige incidenten. De aloude haken
kruisen worden door de Waalse liberaal Bertouille nog maar eens naar 
de Volksunie geslingerd. En zijn kollega Gol haalt er zelfs de periode van 
de Rijksdagbrand bij. 
Een woedende reaktie van VU-voorzitter V. Anciaux zet de puntjes eens 
duidelijk op de i- de ordehandhaving moet onmiddellijk gefederalizeerd 
worden. Zelfs het engelengeduld van toeschouwer Walter Luyten is ten 
einde. Luid en krachtig maakt hij een eind aan het heen en weer geroep. 
De kreet «La Belgique, qu'elle crève» galmt door de zaal. Walter zal de 
rest van de namiddag tussen vier celmuren kunnen slijten. 
Het debat herneemt zijn gewone gang. Met spanning luistert elkeen naar 

Vanden Boeynants. Zelfzeker weerlegt deze de argumentatie van Tin
demans: akkoorden moeten nageleefd worden en bij de definitieve faze 
moet iedereen betrokken worden, ook de Brusselaars. 
En ongelooflijk, maar waar: applaus op de CVP-banken. Niet-begrijpend 
staart iedereen iedereen aan. 

Het woord is aan de eerste minister. Hij laat er geen gras over groeien. 
Het regeerakkoord wordt uitgevoerd, ook de tweede faze. Op alle aan
gevochten artikels van de grondwet gaat hij in, er is nu eenmaal het ad
vies van de Raad van State. Een artikel laat hij evenwel onvermeld: arti
kel 3 quater dat de drieledige gewestvorming krachtdadiger dan ooit te
voren aan de Vlamingen opdringt, onomkeerbaar. Geen woord hierover. 
En toch: ook nu applaudisseert de CVP-fraktie, inbegrepen voorzitter L. 
Tindemans. Men krijgt stilaan de indruk dat de CVP voor alles en nog 
wat juicht. Haar dubbelzinnigheid kent geen grenzen. Later op de avond 
zal zij dan ook het beleid van de regenng goedkeuren, de professionele 
onthouders Verroken en Weckx uitgezonderd. 

En de harde verklaringen van Tindemans over Komen, de Voerstreek, 
de drieledige gewestvorming, de school van Linkebeek? Woorden, 
woorden. Maar ondertussen wél tot alles bereid! 
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Het was deze maand een hal
ve eeuw geleden, dat de 
beurskrach te New York een 
wereldkrisis veroorzaakte, 
die eerst in de Verenigde Sta
ten tot een ekonomische ka-
tastrofe leidde, met miljoenen 
werklozen en dan oversloeg 
naar Europa, waar vooral 
Duitsland het slachtoffer van 
werd, zo kort na de reusachti
ge inflatie, die reeds één keer 
Duitsland in de afgrond dreig
de te storten. Deze gebeurte
nissen schiepen bovendien 
het klimaat bij uitstek voor 
het aan de macht komen van 
Adolf Hitler. 

Opvallend «nieuw bij de jongste 
beurskrisis is de «waanzinnige 
koopwoede» van het goud, zoals 
ervaren beursratten in Wallstreet 
de pijlsnelle prijsstijging van de 
goudkoers betitelden. Wat is de 
oorzaak van deze waanzin? 
In de eerste plaats de val van de 
dollar, wiens rol van universeel be
taalmiddel virtueel is uitgespeeld. 
Door de akkoorden van Bretton 
Woods werd de dollar als alge
meen betaalmiddel aanvaard. Aan 
de dollar waren de meeste mun
ten tegen een vaste koers verbon
den. De Amerikanen hebben niet 
geaarzeld, daarvan misbruik te 
maken. Hun slordige houding op 
monetair vlak is een van de eerste 
oorzaken van de verzwakking van 
de dollar. Een tweede oorzaak is 
de aanhoudende verslechtering 
van de handelsbalans, die in de 
rode cijfers kwam door de daling 
van de uitvoer en de stijgende 
olie-invoer. Nochtans moeten we 
de belangrijkheid van de Ameri
kaanse uitvoer op haar juiste 
waarde schatten: in tegenstelling 
met wat algemeen wordt aange
nomen, bedraagt de uitvoer 

slechts acht procent van de alge
mene produktie. De Bondsrepu
bliek, die 25 procent van haar pro
duktie uitvoert, heeft geen moeite 
om haar invoer te betalen. De 
Amerikanen passen overigens on-
ortodoxe middelen toe om hun 
verplichtingen na te komen: is er 
geld te kort dan worden eenvou

dig nieuwe bankbiljetten bijge
drukt! Negerkoningen zouden niet 
anders handelen (In het Duitsland 
van Hitler werd deze metode 
eveneens toegepast...). 
Het baart geen verwondering dat 
met de regelmatige verhoging van 
het papieren geld het vertrouwen 
in de dollar zienderogen slinkt. 

Daarom richtten de oliesjelks hun 
belangstelling qua investering op 
edelmetaal, vooral op goud. Naar
mate deze aankopen toenamen 
zakte de dollar voortdurend: eens 
trots 80 fr. waard bedraagt de hui
dige koers nog 40 f r ! Niet alleen 
de fabelachtig rijke Arabieren ver
loren hun vertrouwen in de dollar, 

ook partikuliere investeerders in 
het Westen gingen over tot goud
aankoop. Zelfs vele Amerikanen 
hebben geen vertrouwen meer in 
hun munt en kopen Marken en of 
goud. Amerikaanse experten plei
ten voor een devaluatie van de 
dollar zoals reeds andere landen 
hebben voorgedaan. Dat is nau
welijks te vermijden met de fabel
achtige stijging van de goudprijs. 
Een voorbeeld uit de vele: Koe
weit en Aboe Dabi kochten in au
gustus jl. 700.000 oneen fijngoud 
tegen 301,08 dollar. 
Vandaag is diezelfde hoeveelheid 
2 miljoen 55 fr. meer waard! 
Naar schatting bedraagt de vraag 
naar goud in Amerika niet minder 
dan 40 procent van de vraag op 
wereldvlak. Bij de goudhandel 
mag men niet uit het oog verliezen 
dat de spekulatietechniek veel 
eenvoudiger is dan bij andere be
leggingen. 
Naar schatting hebben de Opec-
staten de jongste tijd 4.000 ton 
goud opgekocht, een niet nader 
bekende hoeveelheid zilver (zeer 
waarschijnlijk eveneens tegen 
woekerprijzen, als men weet dat 
de zilverprijs de jongste maanden 
met niet minder dan 70 procent 
gestegen is. De Sovjetunie, hoe
wel zelf producent kochten even
eens goud aan, om hun tarwe-aan-
kopen in de Staten b>eterkoop te 
kunnen betalen met duur goud! 
Dit belet niet dat nog 90 % van de 
goudvoorraden gebruikt wordt 
voor het vervaardigen van juwe
len. 

We menen met deze bijdrage de 
oorzaken van de val van de dollar 
en de stijging van de goudprijs vol
doende duidelijk te hebben ge
maakt. Eén les kunnen we er 
reeds uit trekken: Europa moet de 
nationale munten vervangen door 
een Europese munt. Maar dat zal 
wel — nu nog — te veel gevraagd 
zijn... 

Barsten in Israël 
Hoewel de Europese verken
ningsreis van de Chinese part i j
leider Hoea Kwo Feng, met het 
oog op een relatief snelle moder-
nizering van de Chinese ekono-
mie of het proces te Praag tegen 
zes vooraanstaande <dissiden-
ten» voer voor pagina één is, toch 
bli jven we even stilstaan bij twee 
belangrijke gebeurtenissen in Is
raël; nl. het besluit van de Opper
ste Gerechtsraad te Jeruzalem, 
de Israëlische nederzetting te 
Elon Moreh nabij Nabloes voor 
onwett ig te verklaren en het ont
slag van Mosje Dajan als minister 
van Buitenlandse Zaken dat ver
band houdt met de veroordeling 
van de Israëlische vestigings-
polit iek in Palestina. 
Laten we van meet af stellen, dat 
het de alleenloper Dajan niet te 
doen is om de Arabische ver
zuchtingen in Palestina tegemoet 
te komen. Hij is het met het prin-
ciep wel eens — hoewel hij dat 
niet zo duideli jk zegt — maar niet 
met de gevolgde procedure, nl. 
een te direkte politiek, die zich 
verschuilt achter veil igheidsrede
nen, terwij l het Begin en zijn hard
ste bondgenoten uiteindelijk te 
doen is om de opricht ing van 

Groot- lsraël. Ze kunnen het nau
weli jks verzwijgen, maar ieder 
waarnemer in Israël weet dat daar 
de hond gebonden l i g t Boven
dien zet de regering meer spoed 
achter de nederzett ingspolit iek, 
omdat ze beseft dat de t i jd tegen 
haar inpalmingsplannen werkt. 
De Goesj Emoenimparti j die en
kele ministers telt, heeft het trou
wens niet over veil igheid, doch 
over <het door God gewaarborg
de historische recht van Israël». 
Deze fraktie verwijt de overige 
kabinetsleden, het vonnis van het 
Hoge Gerechtshof te hebben uit
gelokt. Daarom, aldus steeds de 
Goesj Emoenim, moet de wet ver
anderd worden: in plaats van vei
l igheid als basis te nemen, moet 
in de wet het recht op «bevorde
ring van de joodse nederzetting
spolit iek» ingeschreven worden. 
Men haalt verschil lende redenen 
tot het besluit van Dajan aan. De 
eenvoudigste is zijn gezond
heidstoestand: hij zou aan kanker 
li jden. Begin zelf is een zwaar 
hartpatiënt. Een tweede oorzaak 
heet te zijn, dat Dajan sinds lang 
beseft dat de Israëlische onder-
handelingsf^ositie onhoudbaar is. 
Daarom wenst hij t i jdig het zin

kende Begin-schip te verlaten, 
niet alleen omwil le van de neder
zett ingspolit iek, doch ook omdat 
de regering er niet in slaagt de in
flatie te remmen en haar ekonomi
sche polit iek op een ramp dreigt 
uit te lopen. Zonder Washington 
zou Jeruzalem reeds lang bank
roet zijn. 

Dajan voelde zich trouwens «ge
degradeerd», omdat de feiteli jke 
leiding van zijn departement door 
de minister v a n . Binnenlandse 
Zaken werd gevoerd (zo een 
beetje de toestand ti jdens het 
Nixon-bewind, toen raadgever 
Kissinger de toenmalige Ameri
kaanse minister van Buitenlandse 
Zaken volkomen in de hoek 
speelde). Dajan had overigens 
het hem aangeboden voorzitter
schap van de onderhandelings
kommissie geweigerd, omdat hij 
haar standpunt (dat van de rege
ring) niet kon bijtreden. De rege
ring- Begin strompelt van malaise 
naar malaise: de veroordel ing van 
haar vest igingspol i t iek in bezet 
gebied; de onmogeli jkheid de 
ekonomische krisis onder kontro-
le te kr i jgen; persoonli jke tegen
stel l ingen; de stri jd om de macht 
tussen de diverse regeringspar

ti jen. Deze laatste wordt thans 
door het ontslag van Dajan aan
gewakkerd (Dajan vertegen
woordigd als parlementsl id alleen 
zich zelf), hij werd immers in 1977 
als social ist verkozen, doch keer
de zijn parti j de rug toe toen hem 
de portefeuil le Buitenlandse Za
ken werd toevertrouwd. Veel ge
noegen heeft hij aan die porte
feuille niet beleefd. 

In gevolge deze twee gebeurte
nissen is het voortbestaan van de 
Begin-regering twi j felachtig ge
worden. De Knesset telt 120 ze
tels, waarvan de regering er in het 
begin 80 had, thans geslonken tot 
65. Maar ook dit laatste cijfer is 
onzeker: de ortodox-joodse parti j 
«Agoedat Israël» dreigt zijn steun 
van 4 zetels aan het kabinet te 
onttrekken wegens de liberalize-
ring van abortus. De Nationaal-Li
beralen (15 zetels) wordt met 
scheuring bedreigd. Ten slotte 
oefent de nieuwe rechtse parti j 
«Techija» (Parti j der Wederge
boorte) sterke druk uit op de re
geringspart i j de zg. Nationaal-re
ligieuze Parti j, bij zoverre dat 
deze zenuwachtig wordt en ver
pl icht Is haar houding te radlkali-
zeren, wat tot een botsing moet 
leiden met de hoogste rechtsin
stantie. 

De Arabische reaktie wi jst op 
wantrouwen en is voorzicht ig. Ze 
staat gedeelteli jk in het teken van 
een verdere anti-Egyptische agi
tatie, welke houding op vrees 
wijst. Want het is nu reeds duide
lijk dat de ontwikkel ing in Israël in 
Sadats kaart speelt. 
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Hoe arm 
is Vlaanderen 
aan bossen ? 
De eerste week van oktober werd 
uitgeroepen tot Week van het Bos 
in Vlaanderen Een lofwaardig ini
tiatief van de minister van het 
Vlaamse Gewest om voor het bos 
een biezondere belangstelling bij 
de mensen te wekken 
In een brochure uitgegeven door 
de Vlaamse Toeristische Biblio-
teek, geeft bosbouwkundige dr 
Noel Lust, voorzitter van de 
Vlaamse Bosbouwvereniging, een 
uitgebreid overzicht van de bossi-
tuatie in Vlaanderen. 
De auteur verhaalt de geschiede
nis van het bos in onze gewesten, 
dan volgen de verspreiding in de 
vijf werelddelen, in de EEG, het 
bosareaal in elke Belgische provin
cie, de bosverhoudingen per ar
rondissement in Vlaanderen enz 
Nog andere statistieken en grafie
ken maken van deze brochure 

Zopas vernemen we dat 
men van plan is het che
misch bedrijf Agrichem in 
Hoogstraten op te richten. 
Het bedrijf produceert in
secticiden (bestr i jdingsmid
delen tegen insekten), fun-
gioiden (middelen tegen 
schimmels) en herbiciden 
(onkruidverdelgers). 

Giffabriek te 
Hoogstraten? 
Het bedrijf zou wel in het 
plaatseli jk industrieterrein 
gevestigd worden, nog wel 
in de onmiddell i jke buurt 
van een farmaceutisch be
drijf, een chemische wasse
rij en Pipda, de provinciale 
maatschappij van water
voorziening. 
Voegen we er nog aan toe 
dat de fabriek geen bouw
toelating kreeg in Neder
land... 
De VU van Hoogstraten 
maakte reeds bezwaar te
gen deze inplanting. Volgen
de week komen we uitge
breid terug op deze zaak. 

een waardevolle en boeiende do-
kumentatie 
De auteur legt de nadruk op de 
funkties van het bos, zo ekonomi-
sche en rekreatieve als ecologi
sche, biologische en hygiënische 
In de EEG behoort ons land met 
tot de meest bosrijke slechts 
617 000 ha, dat betekent slechts 
0,06 ha per inwoner Vlaanderen 
staat daarbij sterk achter bij Wa-
lenland West-Vlaanderen is wel 
het meest bosarm Breedvoerig 
betoogt dr Noel Lust dat onze 
boswetgeving verouderd is en 
dnngend moet worden aangepast 
O a heeft onze boswetgeving wei
nig vat op de bossen in pnvé-bezit 
(70 % in Vlaanderen), waar voort
durend wordt ontbost met het oog 
op verkaveling en grondspekula-
tie, zonder dat daarbij met sukses 
kan worden opgetreden, tenzij 
door Stedebouw en Ruimtelijke 
Ordening maar dat is met voldoen
de Het Bestuur van Waters en 
Bossen is slechts bevoegd voor 
de staatsbossen 
Ten slotte klaagt de schrijver on
duldbare toestanden aan, waarbij 
staatsbossen in het Vlaams lands
gedeelte onder inspektie van Ne
derlandsonkundigen staan. 
En de auteur zegt «In Vlaanderen, 
gekenmerkt door een grote ar
moede aan bossen, een zeer 
groot houttekort, een buitenge
woon hoge bevolkingsdichtheid, 
een absoluut gebrek aan natuurlij
ke vegetatie, een regelmatige aan
tasting van natuurgebieden, een 
voortdurende stijging van de vnje 
tijd en een toenemende behoefte 
aan waardevolle rekreatie, is het 
onvermijdelijk dat er spanningen 
ontstaan tussen de verdedigers 
van de diverse belangengroepen, 
de ekonomisten, de ecologen en 
de rekreanten Bij gebrek aan 
ruimte is het evenwel een dwin
gende plicht de belangen van 
deze groep gelijktijdig te verdedi
gen» 
En hij besluit «Het bos moet op 
een geschikte wijze ten dienste 
staan van de mens». 
— «Betekenis en waarde van het 
Bos in Vlaanderen», uitgegeven bij 
VTB, 60 fr 

• Op zaterdag 3 november or-
ganizeert Taxistop een iiftrally 
vol ecologisch gerichte vragen 
en opdrachten Start en aan
komst aan het Floraliapaleis te 
Gent tussen 10 en 15 u Meer in
lichtingen bij Taxistop, Iiftrally, 
Onderbergen 51 te 9000 Gent 
(091-238073) Eerste prijs een 
reis heen-en-terug naar Amerika' 

•k Sedert bijna twee jaar heeft 
de BRT-aktie Kringloop zich in
gezet om de afvalberg te ver
minderen en om zoveel moge
lijk zaken uit het huisvuil te 
doen rekupereren en terugwin
nen Talrijke gemeentebesturen, 
milieuverenigingen, intercom
munales en het bedrijfsleven 
hebben een aantal initiatieven 
genomen voor het valorizeren 
van de afvalberg 

De aktie Kringloop organi-
zeert per provincie een ontmoe
tingsdag voor rechtstreekse 
uitwisseling van informatie en 
ervaring. 

Vlaams-Brabant: 9 november 
(Anderlecht), Antwerpen: 30 no
vember (Oostmalle); Oost-
Vlaanderen: 7 december (Gent); 
Limburg: 25 januari (Hasselt); 
West-Vlaanderen. voorjaar '80 
(Brugge). 

Nadere Inlichtingen bij Aktie 
Kringloop, BRT-omroepcen-
trum, 1040 Brussel (02-
737.51.74). 

* Taxistop is gestart met zijn 
-Vlooiencomputer». Dit is een 
adressendoorgeefluik van 
tweedehandsgoederen. Wil je 
iets kopen of iets te koop aan
bieden, dan vul je een formulier 
In van de taxivlooiencomputer 
Onderbergen 51, te 9000 Gent. 
(Tevens dient 100 fr. betaald te 
worden). De informatie over de 
te koop aangeboden goederen 
en de adressen van eigenaars 
worden bijgehouden en ver
werkt via een computer, die ko
per en verkoper met elkaar in 
kontakt brengt. Goederen wor

den zo herbruikt waardoor on
nuttig gebruik van grondstoffen 
en energie afgeremd worden. 

• Informatie omtrent premies 
voor het plaatsen van regenput
ten zijn te verkrijgen bij volgend 
adres: Bestuur van Huisvesting, 
Trierstraat 49, te 1040 Brussel. 

•*• Hef Milieu-intocentrum voor 
jongeren staat voortaan open 
voor niet-leden. Een biblioteek, 
een kranteknipselverzameling, 
affiches, diareeksen en films 
zijn er voorhanden. Ook schrif
telijke vragen worden beant
woord. Het centrum vind je in de 
Bervoetstraat 18, 2000 Antwer
pen en is open op werkdagen 
van 8 u. 30 tot 18 u. (de vrijdag 
tot 19 u.) en de zaterdag van 14 
tot 18 u. (Tel. 031/3126.04). 

"WIJS OP WEG" 

* '•Langzaam verkeer' heet 
een bruikbare brochure voor 
aktieve kernen in wijken en ge
meenten. 

Tema's. een ander stadsver
keer, verkeerscirculatieplan, 
parkeren, voetgangers, wooner
ven, fietsroutes, openbaar ver
voer, kleinschalig openbaar ver
voer, autogebruik in landelijke 
gebieden. 
Prijs 50 fr. verzending 65 fr. 

ASLK 001-0577439-74 Belgiélei, 
Antwerpen, vermelding Brochu
re Verkeer. Uitg. door: Daensak-
tiefonds. 

* De werkgroep IVADATbezit 
alle dokumentatie over de 
warmtepomp, zonne-energie, 
metaangisting enz. Ze wil ieder
een bijstaan die in deze en aan
verwante zaken geïnteresseerd 
IS. Meer informatie bij Werk
groep WADAT, Luc Vekeman, 
Waagstraat 1 te 9404 Aspelare 
(053-7023.59) 

* Onder de titel Vleermuizen 
bedreigd! wordt er door de 
zoogdierenwerkgroep van de 
Wielewaaljongeren een affiche 
uitgegeven. 

Op deze affiche, die geïllus
treerd is met winterslapende 
Hoefijzerneuzen staan de voor
naamste oorzaken van de ach
teruitgang van het vleermuizen-
bestand en de dringende be
schermingsmaatregelen die 
dienen genomen te worden ver
meld. 

De vleermuizenaffiche leent 
zich goed voor educatieve doel
einden in klaslokalen of voor 
tentoonstellingen i.v.m. natuur
behoud. 
Deze «vleermuizenaffiche» kan 
men gratis bestellen bij leden 
van de werkgroep: Robin Van-
heuverswyn, Gaverkasseide 49, 
9741 Asper; Jan Talloen, J 
Woutersstraat 32, 8200 Brugge; 
Robert Jooris, Gemoedsveld 3, 
9200 Wetteren. 
1 of 2 zegels van 6 fr. in te slui
ten (naargelang van de bestel
ling) voor de verzendingskos
ten. 

•k Omdat de ministeries van 
Volksgezondheid en Leefmilieu 
tot nog toe hun geldelijke bij
dragen aan de Bond Beter Leef-
milieu-Vlaanderen niet betaald 
hebben werd op 19 oktober II. 
de telefoon afgesloten. 
BBL-Vlaanderen verontschul
digt zich daarvoor bij leden en 
sympatizanten. 

De verspreiding van de bossen in 
Vlaanderen 
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BEAUVOORDE: 

BEAUVOORDE - Nu tien jaar 
geleden stelden mensen In de 
Westhoek zich vragen over de 
toekomst van hun gewest. Rond 
Kemmel werd zopas het Op
bouwwerk Heuvelland opgericht, 
rond Veurne krijgt Opbouwwerk 
I jzerstreek vorm, haast geli jkt i j
dig ziet de vereniging voor 
vreemdelingenverkeer Veurne-
Ambacht het levenslicht. Er ge
beurt wat in deze West(-ver-
geet)hoek_ 
Een groepje vrienden, gekende 
figuren uit de streek, spelen mo
tor van deze initiatieven. Hun na
men: Carol Vandoorne, Bert 

Hendryckx, gemeenteraadslid 
Walter Platevoet, Robert Decar-
ne, Raymond Pylyser. Allen zijn 
intens werkzaam in de Vlaams-
nationale beweging. Als ze het 
over de ontwikkeling van hun ge
west hebben dan weten ze waar
over ze spreken. "Werk in eigen 
streek» is in deze kringen geen 
holle slogan... 
Ja, hun streek gaat dood, het so-
cio-kulturele leven suddert op 
een zeer laag pitje, de tewerk
stelling is povertjes en zo zoet
jesaan trekken de aktieve jonge 
krachten het land uit: ontvolking! 
Het pestwoord is gevallen.. 

L 

Westhoekwiiiterw.e. 
Wie dat wenst laat zich door de baas van het gasthof (gratis) 
afhalen aan het station van Veurne. Dat kan al vanaf vri jdag
avond maar het echt gastronomisch feest begint pas zater
dagavond. 

Zo 'n feestmenu in Beauvoorde ziet er als volgt uit: 
Onder de voorgerechten volgende Veurne-Ambachlse spe
cialiteiten: 

• Beauvoordse paté of potjesvlees (kip, kalf, konijn); 

• rivierpaling in 't groen; 

• gepocheerde eieren met hoppescheuten; 

• zwarte pensen met muskaatdruiven. 

De hoofdgerechten: 
• konijn gemarineerd in Sint-Sixtusbier van de abdij van 
West-Vieteren met zwarte pruimen; 

• hutsepot; 
• kalfsragoüt, specialiteit der Veurnse Witheren; 
9 jonge eend uit De Moeren, met raapjes. 

Als nagerechten zijn er flensjes met appelen, Wulveringem-
se appeltaart, of de ri jstebrij met rozijnen en bruine suiker 
Zondagvoormiddag kan je vanaf 11 u. onder leiding van een 
V W - g i d s op natuurwandeling in de polderlucht. Niet alleen 
natuur komt aan bod maar ook een stukje geschiedenis en 
een onvermijdeli jk streepje poézie-. 

Inlichtingen: Bureau voor Toerisme, Grote Markt 1, 8480 
Veurne. Tel. 058-31.21.54 of 29.9479. 

Met de nodige fierheid zien de 
werkers deze dagen terug op «10 
jaar Veurne-Annbacht» Ze mogen 
er fier over zijn! 
In heel deze werking speelde «het 
dorp» Beauvoorde een belangrij
ke rol Na de eerste fusievlaag van 
1971 uit de gemeenten Vinkem en 
Wulveringem ontstaan is Beau
voorde als zelfstandige gemeente 
slechts een kort bestaan gegund. 
Bij de tweede fusievlaag in 1977 
werd de gemeente een deel van 
Veurne, wat haar nu echter niet 
belet een eigen leven te leiden. 
Hoe dramatisch de oude gemeen
ten ontvolkten bewijzen de cijfers. 

Wulveringem telde in 1920 955 in
woners, in 1961 605, in 1970 vlak 
voor de samenvoeging nog 524. 
Meer dan een kwart van de aktie
ve bevolking pendelt naar de kust 
en een niet onbelangrijk gedeelte 
naar Noord-Frankrijk. 
In Vinkem is het al niet veel beter. 
In 1961 telde het dorp 416 inwo
ners, tien jaar later nog 389... Ook 
hier dezelfde pendelbeweging. 
Komen daar dan vijf doelbewuste 
jonge mannen in de fleur van hun 
leven. Ze kopen een oud «kot», 
niet goed meer om nog langer als 
café en gemeentehuis te dienen, 
steken het gebouw in een nieuw 

kleed, hangen er het uithangbord 
dat reeds in 1598 aan de gevel 
hing en meteen heb je een eerste 
stap. "de Driekoningen» is gebo
ren! Tegelijk eethuis, toneelzaal, 
kunstgalerij, ontmoetingscen
trum... 
Vinkem en Wulveringem bieden 
natuurlijk meer dan een gezellige 
afspanning. 
Beide dorpjes bleven in al hun 
poëtische landelijkheid bewaard, 
omdat de bewoners geen geld 
hadden om nieuwere huizen te 
bouwen? Omdat zij zich goed 
voelden in hun familiedorp en op 
geen veranderingen uit waren? 

•^^A'y/iy ,,"^^^//y^^M^^. 

Aan ieder huis een gedicht voor het raam.. 
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Wie zal het zeggen 7 Feit is dat bei
de dorpjes er thans bijliggen als 
een Bokrijk in de Polder, maar dan 
een levend Bokrijk met mensen 
die je nog goeiedag zeggen die 
een pint pakken die leven i 

Wulvenngem is echter ook een 
kasteel rijk, «Beauvoorde» ge
naamd Dat kasteel kende goede 
en slechte tijden maar stilaan ge
raakte het totaal in verval, tot het, 
bedreigd met afbraak op 28 okto
ber 1875 gekocht werd door een 
leperling, Jonker Arthur Merghely-
nck HIJ herstelde het grondig en 
deed het kasteel tot luister verrij
zen «Wulvenngem is verblijd met 
hetgeen leper benijdt», zeggen die 
van Wulvenngem nu langs hun 
neus weg 

De verzameling van kunstvol en 
antiek meubilair de talrijke schilde
rijen het kostbaar aardewerk — 
zaken die nu nog de rijkdom van 
Beauvoorde uitmaken — is van 
die fijnzinnige maar eigenaardige 
man het levenswerk geweest 
BIJ testament van Jonker Arthur 
Merghelynck (-1-14 juli 1908) 
werd het kasteel ten dienste van 
de Koninklijke Akademie voor 
Taal en Letterkunde, samen met 
nog andere eigendommen ge
schonken aan de staat 

Mevrouw Merghelynck bewoon
de het kasteel tot bij haar overlij
den in 1941 

De eerste vergadenng van de 
Vlaamse Akademie op Beauvoor
de had plaats m juli 1948 Vervol
gens zou er elk jaar tijdens die 
maand de zomerzitting gehouden 
worden Ook dit jaar was de 
Vlaamse akademie er aanwezig 

De intense werking rond Op
bouwwerk V V V en galerij Drieko
ningen moest aldus de initiatiefne
mers op de eerste plaats ten goe
de komen aan de plaatselijke be
volking Zo kreeg de Beauvoordse 
pate een vermaardheid die thans 
zeer ver buiten de gewestgrenzen 
reikt, het potjes vlees van Veurne-
Ambacht is 't allen kante gekend, 
de Beauvoordse pannekoeken en 
wafelen zijn gegeerd Maar er is 
meer, de bevolking schaart zich 
achter een kultureel programma 
dat het ganse jaar door van maart 
tot oktober de aandacht trekt 

Poëzie, folklore, toerisme, volksde
votie en feesten wisselen mekaar 
wekelijks af 

Hoogtepunt dit jaar was wel de 
tentoonstelling «Het kind in de 
kunst» in de kerk van Vinkem 
Zondag 28 oktober as zal een 
St-Hubertusfeest de herfst in 
Beauvoorde met jachthoornen in-
schallen Na de zegening van hon
den en paarden zal de sliert ruiters 
voor een tocht van 25 km door 
De Moeren trekken 
Naast al deze initiatieven ontwik

kelden «de mannen van de Dneko 
ningen» ook een Dnekoningenor-
de die mensen samenbrengt die 
voor de Westhoek iets te beteke
nen hebben en er ook wat voor 
willen doen, hetzij op kultureel, 
ekonomisch of toeristisch gebied 
Er kan natuurlijk nog oneindig veel 
geciteerd worden uit het aktivitei-
tenverslag van deze aktieve kern 
maar belangrijker dan deze of 
gene verwezenlijking is de les die 
Carol Vandoorne uit deze jaren 
onafgebroken werking heeft ge
leerd 
Carol Vandoorne «Wat aanvan
kelijk onmogelijk werd geacht is 
waarheid geworden Een kleine 
gemeenschap is in staat grote din
gen te doen als haar maar de mid
delen gegeven worden Iedereen 
hier IS entoesiast en bereid om aan 
elk initiatief mee te werken Mag ik 
een voorbeeld geven ? Als de gro
te kunsttentoonstelling plaatsheeft 
in de kerk van Vinkem komen de 
dorpsbewoners elke nacht in de 
kerk waken bij de kunstwerken 
Zeg mij eens, waar gebeurt dat 
nog in Vlaanderen"^ Bij ons jaar
lijks toneel staan de onderwijzer 
de beenhouwer en de huisvrouw 
naast mekaar op de scene, de 
naaister van het dorp naait de kle
dij van de spelers, «iedereen weet 
zijn plaats en werkt mee naar ge
lang van zijn mogelijkheden en 
verbeelding 1» 

Een dorp als een gedicht 
Vinkem en Wulvenngem nodigen 
net zoals de ganse Westhoek tot 
fKjetische bevliegingen uit De re
gelmatige aanwezigheid van 
Vlaamse literatoren op «het kas
teel van de akademie» helpt deze 
sfeer een handje mee Aan de 
meeste ramen van de huizen 
hangt gans de zomer een gedicht 
van een of ander Vlaamse dichter 
Dit jaar Hubert Van Herreweghe, 
hij was het ook die deze zomer op 
de dag van de Vlaamse akademie 
de poezieavond verzorgde 
Alle namen citeren die over Beau
voorde of de Westhoek dichtten, 
zou ons te ver leiden Toch een 
greep om aan te tonen hoe dit 
dorp, deze streek inspireren 
Hugo Claus-
«Ik verdnnk in u/land gij wordt een 
gong in mijn schedel en soms/la
ter in de havend/een kinkhoorn 
mei en kever Duistere lichte/ 
Avond» 
Djoos Utendoale 
«De meur'n van myn huus zyn van 
oenger in terre 
Van boov'n êwitt'nd - 't is fyni -
E linde d rby, en é spichtige sperre, 
't Kut angers geen huus uut 'n 
Westhoek zyn» 
Hilaire Bodem 
«de tijd kan men er vergeten 
en roerloos blijven als een zwaan 
van het kasteel 

's middags bruisen de kinderen 
in de straat van de school 
en roepen luider dan elders 
en heerlijk fris 
ook een glimlach 
achter schier ieder venster 
zelden een harde stem 
die mijn straat bedwelmt» 
Jan D'Haese die zich zeer ver
dienstelijk maakte bij de artistieke 
aktiviteiten van Beauvoorde 
schreef ooit in zijn «Ode aan Beau

voorde» 
Misschien gaat ge 
tot over de wallen, 
tot aan het pestkruis, 
beseffend dat uit de eeuwen 
de toekomst opgloeit 
Wie zal nu, 
tussen de kleine huizen, 
op het zachte plein der doden 
onder de laatste toren, 
zingen van het dorp, 
weldra zonder naam?» 

Beauvoorde 
Kom van Izenberge of Houtem, 
of dieper uit het land, het noorden 
of de zeekant uit, je ziet 
de bomen van Beauvoorde 

Gekluisterd m de grijze ketens 
van de winter — rondom brume polders -
ligt het dorp, een eiland zonder leven, 
tot vooi arsstormen als verstoorde 
goden uit de vlakte razen door 
de bomen van Beauvoorde 

Dan stijgen vochten krachten, veel 
en jong, tot m de rijke zwier 
van stam en krum, en ieder deel 
van eens dit eiland, wordt een levend 
beeld de kerk een kurassier, 
een slanke ridder het kasteel, 
en alle huizen hoven, kleinste oorden 
ademen de lente van 
de bomen van Beauvoorde 

Ook dit jaar breekt die lente door 
ook daarna zal de zomer komen, 
altijd voort Die hoop mag niet vergaan 
Al moeten wij op t land van vele doden staan 
Joe English is hierlangs gekomen 
Toch drijft steeds weer het voorjaar aan 

Kom van Izenberge of Houtem 
of dieper uit het land, het noorden 
of de zeekant uit je ziet 
de bomen van Beauvoorde 

<dL^ Id^ [/OL^a-^tAyï 

Het kasteel een zwaan tussen de linden 

De Westhoek 
per fiets 
Voor wie Veurne-Ambacht met de 
fiets wil ontdekken zijn er wielrij-
derspaden in overvloed 
• Het Kerlinga-wielrijderspad 
dat van Veurne over Beauvoorde 
langs Alvenngem naar Bulskamp 
loopt 30 km 
• Het Bampoele-wielrijderspad 
van Izenberge-Leizele naar Hou
tem en Beauvoorde (30 km) 
• Het Fintele-wielrijderspad van 
Alvenngem over Oostvleteren 
naar Gijvennkhove (35 km) 
• Het Moerlandwielrijderspad 
van Veurne tot Veurne over Adin-
kerke, Ghuyvelde in Frans-Vlaan-
deren door de Moeren en langs 
het kanaal naar St-Winoksbergen 
terug naar Veurne (30 km) 
Wie met de auto wil volgt de toe-
nstische Bachten de Kuperoute 
(106 km) 
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Tl^-PROGR/^mKS 

Donderdag 
25 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Wattoo, Wattoo (fJ. - 18.05 Ron-
domons. — 18.30 Dick Turpin Cf.). 
- 18.55 Laurel en Hardy. - 19.12 
Standpunten. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Mork en Mindy (ü. - 20.35 
Panorama. — 21.15 De verovering 
van het Westen UI - 22.55 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Sporttribune. - 20.40 De 
Boeren (fJ. - 21.30 Openbaar 
kunstbezit (Eklekticisme). - 22.00 
Première. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Zing mee 
met ons in... (show). — 19.50 Ge
sloten circuit (thriller). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.20 The Greenpeace 
Warriors (dok.). - 23.10 Panora-
miek. — 23.35 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros top 
50. - 20.00 Nieuws. - 20.27 Dub
belspel (kwis). - 21.30 De verla
ten mijn (D. - 22.20 Aktua TV. -
23.10 Soap (fJ. - 23.40 Nieuws. 

LUX 
17.30 Heidi (O. - 17.55 Le coffre-
fort (spel). - 18.05 Aktualiteiten. 
- 18.35 Le coff re-fort (spel). — 
19.00 Nieuws. - 19,29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Section contre-enquéte (f.). — 
21.00 Sweet Charity (musical). 

RTB 1 
17.50 La bataille des planètes (fJ. 
- 18.15 Zigzag (spel). - 18.30 La 
pensee socialiste. — 19.00 Kultu-
reel magazine. — 19.15 Antenne-
soir. — 19.30 Nieuws. — 19.55 Au-
tant-savoir. — 20.15 Le juge 
Fayard dit «le sheriff» (film). — 
22.05 Le carrousel aux images. — 
22.35 Nieuws 

TFJ 
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 Gezond-
heidsmagazine. — 14.00 Les vingt-
quatre jeudis (dok J. — 18.00 Kon-
sumentenmagazine. — 18.34 Kin
dermagazine. — 18.57 Ongewone 
verhalen. — 19.12 Damesmagazi
ne. — 19.20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 19.44 Les inconnus de 19 
h 45: spel. — 20.00 Nieuws. -
20.35 Les yeux bleus (fJ. - 21.32 
L'événement — 22.40 Ombres et 
lumières (dokj. — 23.00 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courrier des té-
léspectateurs. — 14.00 Damesma
gazine. — 15.05 La familie Adams 
( f l - 18.00 L'invité du jeudi. -
17.20 Fenétre sur (reportage). — 
17.50 Jeugdprogramma. — 18.30 
Nieuws. — 19.20 Gewestelijke ak
tualiteiten. — 19.45 Assemblee 
parlementaire (senaat). — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le grand échi-
quier (variété). — 23.15 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (fJ. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Maigret tend un piège 
(film). - 22.25 Nieuws. 

ARP 1 
16.10 Nieuws. — 16.15 Ex-gevan
gene (reportage). — 17.00 Ruf 
mich an (talkshow). — 17.25 Fauna 
Ibenca (f). — 18.00 Humoristisch 
intermezzo. — 18.15 Eine Amerika-
nische Familie (fJ. — 19.15 Regio
naal magazine. — 19.45 Spiel um 
4tel vor 8 (f J. - 20.00 Nieuws. -
20.15 Pro und Contra (diskussie). 
- 21.00 Bio's Bahnhof (talkshow). 
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00 

Maria Callas (portreO. - 00.05 
Nieuws. 

ZPF 
17.00 Nieuws. - 17.10 Wickie (fO. 
— 17.40 Die Drehscheibe. - 18.20 
Wie erziehe ich meinen Vater (f J. 
— 19.00 Nieuws. - 19.30 Schwa-
binger Bazar (show). - 20.30 Noti-
zen aus der Provinz (satire). — 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 
Blickpunkt - 22.05 Gitanes (TV-
film). - 23.35 Nieuws. 

ARP 2 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Unter den Dachern von 
Paris (film). — 21.55 Familienrat. — 
22.25 Kino 79 (reportage). 

Vrijdag 
26 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Projekt Z (fJ. - 18.15 Klein, klein 
kleutertje. — 18.30 Open school. 
- 19.00 Filopat en Patafil (f). -
19.05 KTRC-kruispunt - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Drama van de ja
loersheid (film). — 21.55 Luc Peire 
(portret). — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Signalement (Lea Daan). — 
21.15 De Belgische republiek (f.). 
— 21.55 Dag aan dag. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Alleen op 
de wereld (f). — 19.25 Avro's 
sportpanorama. — 20.15 Rock 
around the clock (musical). — 
21.35 Nieuws. — 21.55 Gesprek 
met de minister-president — 22.05 
IJssterrrenparade. — 23.00 Uitzen
ding humanistisch verbond. — 
23.30 Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Pommetje 
Horlepiep (f). - 19.25 Lassie (f.). 
- 23.00 Nieuws. - 20.27 Steden-
spel NCRV '55. - 22.00 James 
Herriot (f J. — 22.50 Hier en nu. — 
23.30 Mijn idee. — 23.45 Nieuws. 

TF 1 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 17.50 La 
bataille des planètes (f). — 18.15 
Zigzag (spel). — 18.30 Seniorama. 
— 19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 A suivre. — 21.25 
Place au rythme (musical). — 22.55 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Vendredi-sports. - 21.10 
Anna Karenina (fJ. - 22.00 
Nieuws. — 22.15 Interwallonie. 

ARP 
16.00 Nieuws. - 16.05 30 Jahre 
DDR (reportage). — 17.50 Nieuws. 
— 19.15 Regionaal magazine. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Ruf der 
Wildganse (film). - 21.45(doka -
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Ta-
tort (f). - 0.40 Nieuws. 

ZPF 
16.45 Nieuws. — 16.55 Zelf muziek 
maken. — 17.40 Die Drehscheibe. 
- 18.20 Laurel en Hardy. - 18.40 
Manner ohne Nerven (film). — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
journal. - 20.15 Derrick (f.). -
21.15 Sophia Loren - ein Napolitani-
sches Wunder (portreO. — 22.00 
Heute-Journal. - 22.20 Kultureel 
magazine. — 22.50 Sport am Frei-
tag. - 23.20 Die Brücke (film). -
1.00 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne Franquette. — 
18.10 Les sentiers de l'aventure 
(dok.). - 18.35 Le coffre-fort. -
18.40 Système D (spel). - 19.00 
Nieuws. — 19.45 Entre chiens et 
chats (dok). — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Mannix (f.). - 21.00 Major 
Dundee (western). 

13.00 Nieuws. — 13.50 L energie 
c'est nous. - 14.05 CNDP (dok.). 
— 18.34 L"le aux enfants. — 18.57 
Ongewone verhalen. — 19.12 Da
meskroniek. — 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.44 Les inconnus 
de 19 h 45 (spel). - 20.00 Nieuws. 
— 20.35 La Magouille (toneel). -
22.40 Marcel Cerdan (portret v.e. 
dokter). — 23.40 Cinq jours en 
bourse. — 23.50 Nieuws. 

A2 
12.45 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
Magazine. — 13.50 Courrier des 
téléspectateurs. — 14.00 Dames
magazine. — 15.00 Le fugitif (f.). — 
16.00 Vrijetijdsmagazine. — 17.00 
Histoires courtes. — 17.20 Fenétre 
sur... (reportage). — 17.50 Jeugd
programma. — 18.30 Nieuws. — 
18.50 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.10 Quotidiennement 
votre. — 19.20 Gewestelijke aktua
liteiten. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Pour tout l'ör du Transvaal (f). — 
21.35 Apostrophes. - 20.50 
Nieuws. — 22.57 Chronique d'An-
ne Magdalena Bach (musical). 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (f.). — 
20.(JO Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le nouveau vendredi. — 
21.30 Clodomir ou l'Escroc. — 
22.25 Nieuws. 

Zaterdag 
27 OKTOBER 

BRT 1 
14.30 De goudrush (film). - 16.00 
Open school. - 18.00 Wattoo, 
Wattoo (fJ. — 18.05 Het schip «De 
3 Lelies» (jeugdfilm). — 19.45 
Nieuws. - 20.10 Duet (f). - 20.35 
Kayak in koncert (show). — 21.25 
Twee vrouwen in een vrachtwa
gen (w.e.-film). — 22.55 Nieuws. 

NEP. 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Studio vrij. 
- 16.15 Maja, de bij. - 16.40 Klas-
sewerk (spel). — 18.00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 18.30 
Sesamstraat (f.) — 18.45 Pas
poort. — 18.55 Nieuws. - 18.59 
Staaltje de lokomotief (tekenfilm). 
- 19.05 Ted show. - 20.40 The 
streets of San Francisco (f.). — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Gaslicht 
(thriller). - 23.25 Tot besluit. -
23.35 Nieuws. 

NEP. 2 
18.59 Scooby Doo (f). - 19.25 
Ontvoering (f.). — 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Cassata (f.). - 20.52 Son-
ja's goed nieuws show. — 21.55 
Achter het nieuws. — 22.50 Frank 
Ross is vrij (f.). - 23.15 Voetbal 

'80. - 23.45 Studio sport. - 00.05 
Nieuws. 

R7B 1 
15.20 Les feumés di Sint-Agrafon 
(Waals toneel). — 17.00 Interwallo
nie. — 17.30 Generation 80 (jeugd-
magazine). — 18.30 Folllies. — 
19.10 Antenne-soir. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Le jardin extraor
dinaire (reportage). — 20.25 La 
grande lessive (film). — 22.00 
Weekend a Vienne (show). — 
22.30 Nieuws. 

ARP 
14.10 Nieuws. — 14.15 Sesam-
strasse. — 14.45 Unter dem Dach-
felsen (jeugdfilm). — 16.05 Teken
film. - 16.15 ARD-Ratgeber. -
17.00 Hildegard von Bingen (her
denking). — 17.30 Regionaal maga
zine. - 18.00 Nieuws. - 18.05 Die 
Sportschau. — 19.00 Regionaal 
nieuws. — 19.22 Duitse vertellin
gen. - 20.00 Nieuws. - 20.15 Am 
laufenden Band. — 21.45 Nieuws. 
- 22.05 Der Todesschrei (thriller). 
- 23.30 Nieuws. 

ZPF ~ 
12.00 Programa-overzicht: de ko
mende week. — 12.30 Nachbarn in 
Europa. Informatie en ontspanning 
voor gastarbeiders. — 14.47 Enid 
Blyton (f). - 15.10 Raadselspel 
voor kinderen. — 15.55 Maskers 
en monsters. — 16.10 Die Biene 
Maja (f). — 16.35 Die Muppets-
Show. - 17.05 Nieuws. - 17.10 
Landerspiegel. — 18.00 Das Haus 
am Eaton Place (f.). - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Magazine jonge 
kijkers. — 20.15 Der Fremde im 
Zug (thriller). - 21.50 Nieuws. -
21.55 Das aktuelle Sport-Studio. — 
23.10 Die Leute von der Shiloh 
Ranch (f.). - 00.25 Nieuws. 

P. 3 ~ 
19.15 Sport im Westen. - 1955 
Journal 3. - 20.00 Nieuws. -
20.15 Gala-avond in Weense 
Staatsopera. 

TF 1 ~ 
13.00 Nieuws. — 13.30 Le monde 
de l'accordéon. — 13.48 Au plaisir 
du samedi. — 18.09 Trente millions 
d'amis (dok). — 18.40 Magazine 
auto moto I. — 19.10 Magazine van 
het verbruik. - 19.20 Korte film. -
19.30 Nieuws. — 20.05 Los Ange
les, années 30 (f.). - 21.00 Inhul-
ding van de hydro-elektrische cen
trale van Baie-James (rechtstreek
se reportage). — 22.45 Sport
nieuws. — 23.15 Nieuws. 

A 2 
12.00 Kooktips. - 12.30 Samedi et 
demi. — 13.35 Monsieur Cinéma 
(f ilmkwis). — 14.25 Les jeux du sta
de. — 17.10 Wedstrijd voor ama-
teur-kineasten. — 18.50 Des chif
fres et des lettres: spel. — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 

Collaroshow. — 20.00 Nieuws. — 
2035 Les héritiers (fJ. - 22.05 
Collaroshow. — 23.05 Fenétre 
sur... - 23.35 Nieuws. 

FR. 3 ~ 
9.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijke 
aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (f.). — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel)" 
— 20.30 Quand je serai petit (to
neel). — 21.50 Nieuws. 

LUX. ~ 
12.40 Nieuws. — 12.45 Leo contre 
tous (spel). — 16.32 Super juke 
box. - 18.00 Walt Disney (film). — 
19.00 rJieuws — 19 30 Aventures 
des hommes (dok). — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Quelqu'un derriè
re la porte (thriller). - 21.40 Film-
nieuws. — 22 20 Le joueur de fICite 
(sprookjesfilm). 

Zondag 
[ 28 OKTOBER I 
BRT 1 
9.00 Voor boer en tuinder. — 9.30 
Doe mee. — 10.00 Retabels (dok). 
— 10.30 IJsland, een hart van 
steen (dokJ. — 11.00 leder zijn 
waarheid (debaO. — 12.00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 14.30 
Open school. — 15.00 Sesam
straat. — 15.25 Circus in het circus 
(jeugdfilm). - 17.05 Olympiade '76 
(film). — 18.05 Sportuitslagen. — 
18.30 Wattoo, Wattoo (f). - 18.35 
Van Pool tot Evenaar (kwis). — 
19.45 Nieuws. — 20.00 Sportweek
end. — 20.30 Een familiekroniek 
(f.). - 21.20 Mezza Musica (folk
songs). — 22.00 Première-magazi
ne. — 22.50 Nieuws. 

NEP. 1 
11.00 Omroepparochie. — 13.00 
Nieuws. — 17.00 Korte oekumeni-
sche zangdienst — 17.30 Oproep 
tot liefdadigheid — 18.00 Nieuws. 
- 1830 Teleac. - 19.00 Nieuws. 
- 19.05 Misha Dichter (muzikaal 
portret). — 20.00 Sanford en zoon 
(f). - 20.25 Celine (blijspel). -
22.15 De ver van mijn bed-show 
- 23.00 't Zand 33. - 23.15 
Nieuws. 

NEP. 2 
15.30 Nieuws. - 1535 Lassie (f.) 
— 15.55 Herinneringen aan een 

— De geest van de bijenkorf, 
weergaloos mooi f i lmgedicht 
verteld als een parabel. Por
tret van een generatie die in 
het Spanje van 1940 de bur
geroorlog beleeft. Dinsdag 
30 oktober om 21 u. 05 op 
BRT1. 

schoolmeester (portreO. 
Cantate Domino (kerkmi 
17.05 Studio S p o r t - 17 
Schicchi (opera) — 18.3 
straat (f.). — 1845 Cin 
19 20 Studio Sport 2. 
Sprekershoek. - 20.30 
tisch Verbond. - 20.35 N 
20.40 Neon (jeugdprogra 
21.40 Op hun pik getrapt 
Bie). — 22.35 Die Zwie 
light-opera). — 23.35 Nie 

RTB 
12.00 Faire le point (d 
13.00 Nieuws - 13.05 C 
simo — 15.00 Visa pour 
(kwis). — 16.55 Chantez 
dècouvertes francophc 
17.20 Sportuitslagen. -
tramway nommè Brux 
17.50 L'homme qui valait 
hards (f.). - 1840 Tinti 
19.00 Sportweekeinde. 
Nieuws. - 1955 A gift 
(Unicefshow). - 21.05 / 
— 22.40 Nieuws 

ARP 

12.45 Nieuws. - 13.15 V 
ven en archiefstukken 
13.45 Magazin der W 
15.00 Een knotsgekke f 
— 15.30 Zum blauen Boe 
en humor). — 17.00 Dei 
den Bergen (f.) — 17.45 
sel. - 18.30 Nieuws. -
Sportschau. - 19.15 Wir 
— 19.20 Weltspiegel. 
Nieuws. — 2015 Omstr 
reldveroveraars (dok). 
Die Knminalpolizeirat. — 
Mann, der die Frauen li€ 
— 23.05 Tycho Brahe (p 
23.40 Nieuws. 

ZPF 

14.35 Nieuws. - 14.50-T 
ke Hans» (reportage) 
Von Mayerling bis Saraj 
— 16.50 Vakantiemag 
17.00 Nieuws. - 17.02 [ 
reportage. — 1800 Tag 
18.15 Rauchende Colt; 
19.00 Nieuws. - 19.1( 
Perspektiven. — 19.30 
(dok.). - 20.00 Edward 
Simpson (fJ. - 21,00 N 
21.15 Franz Lehar (mi 
22.35 Zeugen des Jah 
— 23.35 Nieuws 

P. 3 
18 00 Ein Fenentag voller 
er (jeugdfilm). - 18,30 I-
meer (dok). - 19.00 R 
— 19.45 Sport im Westei 
Journal 3. - 20.00 N 
20.15 Das Mittelmeer (re 
— 21.00 Natur und Techi 
ten. 

TF 1 
13.00 Nieuws - 1320 
sérieux (humor) — 14.1 
dez-vous du dimanche ( 
15.35 L'\\e fantastique (f. 
Sports première — 18.̂  
sissippi (tv-film) — 192 
maux du monde (dok.) 
Nieuws. — 20.35 Le traii 
22.15 Les grands myst( 
musique (Diaghilev-Stra 
23,08 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13,20 
lees (f.). - 14.15 Des 
des lettres pour les j 
15.00 Des animaux et de 
— 15.50 Passe-passe. -
corde au cou (feuilleton 
Dessine-moi un moutor 
Stade 2: sport - 19.4( 
(variété). — 20 00 Nieuw 
Le retour du Saint (f.). -
ris-Berlin (dok.) - 221 
portages). - 23.05 Nie 

FR. 3 
20.00 La grande parac 
(Dizzy Gillespie) - 2( 
grad (dok.). - 21.20 r 
21 30 Encyclopédie at 
du cinéma. — 22.00 Cii 
— 22.45 Anno uno (fili 

LUX. 
17 30 Le dictateur (film 
Nieuws. — 19 30 Autc 
— 20.00 L'homme invis 
21.00 Barocco (film). 
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TIZ-PROGMMIYIKS 

ster (portreO. - 16.25 
)mino (kerkmuziek). — 
D Sport. — 17.35 Gianni 
pera) — 18.30 Sesam-
— 1845 Cinévisie. — 
io Sport 2. - 20.15 
ek. — 20.30 Humanis-
nd. — 20.35 Nieuws. — 
(jeugdprogramma). — 

jn pik getrapt (Koot en 
.35 Die Zwiebel Csun-
— 23.35 Nieuws. 

Ie point (debat). — 
VS. — 13.05 Concertis-
00 Visa pour Ie monde 
6.55 Chantez frangais-
s francophones. — 
luitsiagen. — 17.25 Un 
lommé Bruxelles. — 
ime qui valait trois mil-
- 18.40 Tintin (f.). -
tweekeinde. — 19.30 

19.55 A gift of song 
v). — 21.05 Avoir été. 

VS. — 13.15 Van archie-
;hiefstii<ken (dok). — 
lazin der Woche. — 
knotsgekke familie (f.) 
im blauen Bock (muziek 
— 17.00 Der Mann in 

i ( f l - 17.45 Bilderrat-
0 Nieuws. - 18.33 Die 
I. — 19.15 Wir Ober uns. 
Weltspiegei. - 20.00 
20.15 Omstreden we-

•aars (dok.). - 21.00 
ilpolizeirat - 21.05 Der 
die Frauen liebte (film), 
'cho Brahe (portreü — 
MS. 

as. — 14.50 «Trutz, blan-
(reportage). — 15.20 
ling bis Sarajevo (film). 
Vakantiemagazine. — 
VS. - 17.02 Die Sport-
— 1800 Tagebucfi. — 
:hende Ckilts (f). -
iws. - 19.10 Bonner 
;n. — 19.30 Tintoretto 
iO.00 Edward und Mrs 
J. - 21.00 Nieuws. — 
iz Lehar (muziek). — 
jen des Jahrhunderts. 
ieuws 

jrientag voller Abenteu-
Ti). - 18.30 Het Garda-
). - 19.00 Rockpalast. 
lOrt im Westen. — 19.55 
— 20.00 Nieuws. — 

i/littelmeer (reportages), 
itur und Technik im Dnt-

ws. - 1320 C'est pas 
mor). — 14.15 Les ren-
lu dimanche (show). — 
antastique (f.). — 16.28 
mière — 18.15 Le Mis-
-film) - 19.25 Les ani-
nonde (dok.). - 20.00 
20.35 Le tram (film). — 

grands mystères de la 
)iaghilev-Stravinski). — 
ws. 

\NS. - 13.20 Têtes brü-
• 14.15 Des chiffres et 
5 pour les jeunes. — 
jnimaux et des hommes, 
asse-passe. — 16.35 La 
,ou (feuilleton). - 17.40 
oi un mouton. — 18.40 
port. — 19.40 Top club 
- 20.00 Nieuws. - 20.35 
lu Saint (f). - 21.30 Pa-
dok.) - 22.15 Voir (re-
— 23.05 Nieuws. 

grande parade du jazz 
lespie). - 20.30 Lenin-
). - 21.20 Nieuws. -
yclopédie audiovisuelle 
. — 22.00 Ciné-regards 
^nno uno (film).— 

lictateur (film) - 19 00 
- 1930 Auto-magazine, 
.'homme invisible (f). — 
)cco (film). 

Maandag 
29 OKTOBER! 

BRT 1 
18.00 Wattoo, Wattoo (f.) - 18.05 
Heidi — 18.30 Open school. — 
19.00 Doe mee. — 19.45 Nieuws. 
- 20.15 Micro-Macro - 20.50 De 
Ceder (f.) - 21.40 Inspraak '79. 
Grootouders. — 22.30 Nieuws. — 
22.45 Open school. 

NED. 1 
18.55 Nieuws - 18.59 Staaltje de 
Lokomotief (Tekenfilm). — 19.05 
Jeugdige onschuld (Politiefilm) — 
20.30 Minivoetbalshow. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 De wereld van 
het nieuws. — 22.35 Wie is de 
mens, dat u aan hem denkt? — 
22.50 The Streets of San Francisco 
(f.) - 23.45 Nieuws 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Doctor 
Snuggles (film) — 19.05 Avro's 
toppop. - 20.00 Nieuws. — 20.27 
De sterkste man van Nederland 
(show) — 21.35 Maria Speermalie 
(f.) — 22.25 Televizier Magazine. 
- 23.10 Avro akademie. - 23.30 
Nieuws. 

RTB 1 
17.50 La bataille des planètes (f.) 
- 18.15 Zigzag (spel) - 18.30 Ar
tistieke aktualiteiten. — 18.45 Lun-
di-sports. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 L'aile ou la 
cuisse (film) - 21.50 Debat (Gas
tronomie in Belgiè) — 23.05 
Nieuws 

RTB 2 
17.50 Overname van RTB-1 — 
18.45 TV-alimentation. - 19.15 
Overname van RTB-1. — 19.55 So
iree Charleroi. — 21.59 Weerbe
richt. - 22.00 Nieuws. - 22.15 
Lundi-sports. — 22.45 Einde. 

ZDF 

ARD 1 
17.50 Nieuws. - 18.00 Das Inter
mezzo bietet an. — 18.30 Die Welt 
ist voll Musik... - 18.45 De duif 
(dok.) — 19.15 Regionaal magazi
ne. - 19.45 Nick Knatterton (f.) — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Bud-
denbrooks (f.) - 21.15 Vuurland 
(dok.) - 21.45 Pop '79 - 22.30 Ta-
gesthemen. - 23.00 Ohne War-
nung (film) — 0.35 Nieuws. 

ZDF 
17.10 Toen de regen kwam (dok.) 
- 17.40 Die Drehscheibe. - 18.20 
Kóniglich Bayerisches Ambtsge-
richt (f.) - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Spass mit Musik - 20.15 Wat le
ren scholieren van geschiedenis? 
(reportage) — 21.00 Nieuws. — 
21.20 Das Komplott (tv-film). 

D. 3 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 20.15 St.-Petersburg und das 
18. Jahrhundert (dok.) - 21.00 
Momente. — 21.15 Die Killer (film) 
— 22.50 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 D'hier et 
d'aujourd'hui. — 18.02 Konsumen-
tenmagazine. — 18.29 Un, rue Se
same. — 18.57 Ongewone verha
len. — 19.12 Damesmagazine. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Les inconnus de 19h45 (spel) 
- 20.00 Nieuws. - 20.35 La poi
son (film) - 22.00 L'eau et la ville 
(dok.) - 22.55 Nieuws. 

Een uitgave van de 
Vlaams-nationale 
Studiedienst 

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

A 2 
12.45 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courrier des 
téléspectateurs. — 14.00 Dames
magazine. — 15.05 Le paleis bleu 
(f.) — 16.00 Libre parcours. — 
17.20 Fenétre sur... - 17.50 Jeugd
programma. — 18.50 Des chiffres 
et des lettres (spel) — 19.20 Ge
westelijke aktualiteiten. — 19.45 
Top club (show) — 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Aktualiteitenmagazine. — 
21.40 Aragon, dits et non-dits (de-
baO - 22.35 Salie de fêtes. -
23.25 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 La casa 
de Velazquez (dok.) — 19.55 Tintin 
(f.) — 20.00 Les jeux de 20 heures 
(spel) — 20.30 Ho! (gangsterfilm) 
- 22.10 Nieuws. 

LUX. 
17.30 Coup double (f.) - 18.05 Ak
tualiteiten. — 18.20 Dameskroniek. 
— 18.35 Le coffre-fort (spel) — 
19.00 Nieuws. - 1929 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Kojak (f.) - 21.00 La blonde ou la 
rousse (musical). 

Dinsdag 
30 OKTOBER 

BRT 1 
18.00 Wattoo, Wattoo (f.) - 1805 
Sesamstraat (f.) - 1830 Open 
school. — 19 00 Lachertjes (korte 
film) — 19.05 Het vnje woord (Het 
humanistisch verbond) — 1945 
Nieuws. — 20.10 Erik van Neygen 
in koncert. — 20.50 Wie is bang 
voor de computer (dok.) — 21.40 
JIJ of wij (kwis) — 22.10 Nieuws. 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes (dok.) — 
20.40 Potter (f.) — 21 05 De geest 

— De Kreet, fascinerende 
fi lm vol macabere dreiging, 
boordevol fetisjisme en ok-
kulte magie. Zaterdag 27 ok
tober om 22 u. 05 op ARD 

van de bijenkorf (film) — 22.40 Ein
de van de uitzending. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 1859 Sinbad de 
zeeman (f) — 1925 Duel in de 
diepte (f). - 20.00 Nieuws. -
2027 Het ongeluk (f). - 21 20 
Brandpunt. — 21.55 Alle zegen 
komt van boven (f). - 2220 Op 
grond van eigen ervaring (dok.). — 
23.15 Nieuws 

RTB 1 
1400 Tijl Uilenspiegel (film) — 
17.50 La bataille des planètes (f.). 
- 1815 Zigzag - 18 30 Les Chre
tiens dans la vie sociale. — 1900 
Kultureel magazine. — 19.15 An
tenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Pour tout l'or du Transvaal 
(f) — 2050 Damesmagazine — 
21 50 Beaubourg video (reporta
ge) - 22 35 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Soiree Charleroi (dok) — 
22.00 Nieuws - 22.15 Le monde 
du cinéma — 22 35 Arts-hebdo. 

ARD 
16.10 Nieuws. - 16.15 Het drug
probleem in Duitsland (dok) — 
17.00 Duitse scholieren tegenover 
het Derde Rijk. (reportage). — 
17 50 Nieuws — 18 40 Zimmer frei 
— Uno Naehe (reportage). — 19.15 
Regionaal nieuws. — 1945 Witten
berg (reportage) — 20 00 Nieuws. 
— 2015 Die Montagsmaler (spel) 
— 21 00 Aktualiteitenmagazine. — 
21.45 Kaz & Co (f) - 22 30 Tages-
themen — 23.00 Bneven van 
Wolfgang-Amadeus, Leopold en 
NannerI Mozart, (dok). - 23.50 
Nieuws. 

19.00 Nieuws. - 1930 Moderne 
Zeiten (film). - 21.00 Heute-jour-
nal. - 21 20 «Der dank des Vater-
landes» (reportage). — 22.00 
Neues aus Transkastanien (Co-
medy-magazine). — 22 45 Meister-
werke geistlicher Musik (Igor Stra-
vinski). - 23.20 Nieuws 

D. 3 
19.00 Vluchtelingen in Afrika (dok.). 
- 19.45 Journal 3. - 20.00 
Nieuws — 20.15 Schauplatz. — 
21.00 Momente. - 21.15 Dave Al
len (humor). — 22.00 Immer Aer-
ger mit... — 2230 Let's Swing 
(jazz). — 23.00 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws. - 1345 Le regard 
des femmes. — 18.00 Konsumen-
tenmagazine. — 18 29 Un, rue Se
same. — 1857 Ongewone verha
len — 1912 Damesmagazine. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Les inconnus de 19 h 45 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Histoire de la marine (dok). — 
21.35 Les naufrages du Havre. — 
22.30 La vie extra-terrestre (dok). 
— 23.21 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Courrier des té
léspectateurs. — 14.00 Damesma
gazine. — 15.05 Bonanza (f). — 
15.55 C'est nous. - 1720 Fenétre 
SLir. — 17.50 Jongerenprogram
ma. - 18.30 Nieuws. - 18 50 De 
chiffres et des lettres (spel) — 
19.10 Quotidiennement vótre — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Top club (show). - 20.00 
Nieuws — 20.40 Le message 
(film). - 23.30 Nieuws. 

FR. 3 
1910 Nieuws. - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19.40 Regionaal 
programma — 19.55 Tintin (f). — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Les amours enchantés 
(film). - 2230 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws. - 19.29 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats (dok.). — 19.55 Nieuws. — 
2000 Super Jaimie (f.). - 21.00 La 
vieille dame indigne (film). 

Woensdag 
31 OKTOBER 

BRT 1 
15.30 Open school. - 16.30 Tip
top - 18.15 Wattoo, Wattoo (f.). 
— 18 20 Werkende kinderen in Bo
gota (dok.) - 1845 Projekt UFO 
(f.). - 1945 Nieuws - 20.15 
Maak het waar (f.). - 20.40 Place 
St.-Catherine (TV-spel). - 21 50 
Een ongeneeslijke jonge vrouw 
(portret). — 22 25 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Vliegende draken (dok). — 
2045 Te gast in Berlijn (koncert). 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie. - 13.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 1530 Hoe mooi is de natuur... 
(dok.) - 16.00 Enk, of het klein In-
sektenboek (f.). — 16.25 De dieren 
van het groene woud (f.). — 16.50 
Ren je rot — 18.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 18.30 Se
samstraat (f). — 18.45 Toeristi
sche tips. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Van gewest tot gewest. — 
1950 Zendtijd politieke partijen. — 
20.00 Waarom hier? (TV-spel). -
2055 Artsenij. - 21.37 Nieuws. -
21.55 Panoramiek. - 22.25 Studio 
sport. — 22.50 Nederlandse mu
ziek. - 23.01 Nieuws. 

NEP 2 
1855 Nieuws. - 1859 Prem gaat 
naar de hoofdstad Katmandoe 
(dok). - 19.25 Kenmerk. - 20.00 
Nieuws. — 2027 Filmpje van het 

Nationaal Jeugdfonds. — 20.32 
Mara, Fem, Has en Pink (tv-spel). 
- 22.30 Taxi (f). - 22.55 Veroni
ca's agenda. — 23.05 Nieuws. 

RTB 1 
1900 Kultureel magazine. — 1915 
Waalse gewestelijke aktualiteiten. 
- 19.30 Nieuws. - 20.00 Acapul-
co madame (toneel). — 22.10 Kul
tureel magazine. — 23.45 Nieuws. 

RTB 2 
18.45 De eerste 365 dagen van 
een kind (dok.). — 19.55 49 a la une 
(retro). - 22.00 Nieuws. - 22 25 
Muziekfestival van Aix-en-Proven-
ce (reportage). 

ARD 
14.15 Nieuws. — 14.21 Musik fuers 
Leben (musical). — 16.00 Freddy 
Quinn prezenteert. — 16.45 Onbe
kend Egypte (reportage). — 17.35 
Marburger religionsgespraech 
(dok). - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Maria Dombrowska (portret). — 
19.15 Regionaal nieuws. — 19.45 
Danyel Gérard zingt «Si». — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Jerusalem, Jeru
salem (tv-film). - 21.45 Weten
schappelijk programma. 

ZDF 
17.00 Nieuws. - 17.10 Flambards 
(f.). - 17.35 Die Drehscheibe. -
18.15 Bessarabie (reportage). — 
19.00 Nieuws. - 19.15 Het rijks
museum van Utrecht (reportage). 
— 19.30 In besseren Kreisen (f.). 
— 20.15 Het ekonomisch leven. — 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Effi 
Briest (film). — 23.35 Mannen met 
moeilijkheden (reportage). — 0.05 
Nieuws. 

D 3 
19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Mittwochs in... - 22.00 
Verkeerstips. - 22.05 Der Wolfs-
mensch (film). — 23.15 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 18.00 Konsu-
mentenmagazine. — 18 29 Un, rue 
Sesame. — 18.57 Ongewone ver
halen. — 19.12 Damesmagazine. 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.44 Les inconnus de 19.45 
(spel). - 20.03 Nieuws. - 20.35 
Avoir été (tv-spel). - 22.00 De ge
boorte van een zin. — 22.55 
Nieuws. 

A 2 
18.30 Nieuws. - 18.50 Des chif
fres et des lettres (spel). — 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 
Top Club (show) — 20.00 Nieuws. 
- 20.35 Palmares '79 (show). -
2200 Alain Decaux raconte. — 
22.55 Nieuws. 

F 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Super Béca-
ne (f.). - 20.00 Les jeux de 20 heu
res (spel) - 20.30 Cleopatra (film). 
- 23.05 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 (dok.j. 
- 19.55 Nieuws. - 2000 Hit-para-
de. — 21.00 Willie Boy (western). 
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Het „Musée Picasso # # 

O p 11 oktober opende in het 
Grand Palais te Parijs een 
van de grootste Picassoten-
toonstellingen die wi | ooit za
gen De expositie is het voor-
pi oefje van de verzamehng 
die eerlang zal ondergebracht 
worden m een totaal aan Pi
casso gewijd museum in het 
Hotel Sale, een klem paleis in 
de mooie, nostalgieke 
Maraisbuurt, dat momenteel 
daartoe verbouwd en uitge
rust wordt Hoe de Franse 
staat aan de grootste Picas-
sokollektie ter wereld kwam, 
IS een verhaal dat de moeite 
van het vertellen waard is 

Hoewel de in 1881 te Malaga ge 
boren Pablo Ruiz Picasso zich 
reeds in 1904 definitief te Parijs 
vestigde en al decennia als de on 
betwistbaar grootste schilder van 
deze eeuw beschouwd wordt 
werd hij door de Franse konserva 
tors met verwend Tot in 1947 was 
er niet een schilderij van Picasso 
in de Franse musea te vinden En 
het eerste toen was dan nog een 
schenking Pas in 1950 gebeurde 
de eerste officiële aankoop In 
1966 was Picasso van plan ter ge 

galerij 
• Tot 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 ti|dens het 
weekeinde Bonnevalte is voor 
al bekend om zijn Uilenspiegel 
tekeningen maar ook om zijn 
ontwerpen van postzegels 

• Van 16 november tot 9 de 
cember stelt kunstschilder Raf 
Coorevi ts tentoon in de Galen) 
Brabo Mercator Building Des 
guinlei 100 te Antwrerpen 
Hoewel htj een puik akwarell ist 
IS valt vooral zijn grafisch werk 
op pot lood ets of droge naald 
in een impressionist ische sfeer 
en technisch verbluffend knap 
Dageli jks van 14 tot 17 u s zon 
dags inbegrepen doch s zater 
dags gesloten 

• Waterverfschi lderen is een 
moeilijk vak omdat men het wit 
van het blad moet uitsparen en 
op kolor ist isch vlak doorschi j 
nend moet bli jven M a w men 
mag geen fouten maken Rik 
Bosteels en Frans Vermeulen 
hebben deze discipline vol ledig 
onder de knie en gaan dus met 
het kleurenmateriaal zeer eko 
nomisch te werk Frans Vermeu 
len schildert uiterst tere en im 
pressionist isch getinte akwa 
rellen Rik Bosteels is ietwat 
meer lineair aangelegd doch 
blijft een typische akwarell ist 
Het IS terloops opmerkeli jk dat 
het akwarel een hergeboorte 
li jkt door te maken 
Tot 11 november in Galerij Bra
bo zesde verdieping Desguin 
lei 100 te Antwerpen Dageli jks 
uitgenomen s zaterdags 

of, als de fiskus kunstverzamelaar wordt 

legenheid van een retrospektieve 
(ook in het Grand Palais) van plan 
een belangrijke selektie werken 
aan de Franse staat te schenken 
maar zag daarvan af toen Malraux 
weigerde tussenbeide te komen 
ter voorkoming van zijn uitdrijving 
uit zijn atelier aan de rue des 
Grands Augustins (om dezelfde 
reden weigerde de meester trou 
wens z n Legion d fionneur lintje) 
Kortom Frankrijk toonde zich te 
genover de geniale Picasso zoniet 
ongastvrij dan toch merkwaardig 
onverschillig En tot onlangs beza 
ten de musea van zowat alle kul 
tuurlanden ter wereld meer doe 
ken van zijn hand dan het land 
waar hij kwasi heel z n rijke leven 
gewerkt had Bij Picasso s dood 
op 8 april 1973 werd het officiële 
Frankrijk zich van deze bescha 
mende lacune wel zeer pijnlijk be 
wust De meester had wel zijn 
roemruchte (maar met zo repre 
sentatieve) schenking aan het Pa 
lais des Papes in Avignon gedaan 
maar vergeleken bij de prachtige 
Picasso kollektie van het New 
yorkse Museum of Modern Art 
stelde het hele Franse staatsbezit 
nagenoeg mets voor En het ver 
velende daarbij was dat daar nau 
welijks nog aan verholpen kon 
worden Een serieuze kollektie bij 

elkaar kopen was onmogelijk als 
men bedenkt dat een Picasso van 
museumwaardige afmetingen op 
een veiling toch ten minste 20 mil 
joen kost 

Maar dat was buiten de fiskus ge 
rekend Immers een wet van 
31 december 1968 bepaalde dat 
in Frankrijk belangrijke successie
rechten in kunstwerken mogen 
betaald worden En Picasso had 
nogal een omvangrijke erfenis 
achtergelaten De hele erfenis-si 
tuatie van de Picassonalatenschap 
met alle processen sterfgevallen 
erkende en met erkende wedu
wen en kinderen vandien kunnen 
we hier onmogelijk uit de doeken 
doen Maar twee feiten zijn be 
langrijk Picasso liet een immens 
fortuin aan werken na (8 ateliers 
vol) aan met enkel rechtstreekse 
erfgenamen (dus mei hoog oplo
pende rechten) Zeven speciaal 
daartoe aangestelde deskundigen 
maakten de inventaris op Het 
werk onder leiding van maitre 
Rheims duurde ruim twee jaar In 
de achtergelaten ateliers werden 
1 885 schilderijen 7 089 tekenin 
gen, 1228 beeldhouwwerken 
3222 stukken keramiek zowat 
30000 seriegrafleen en een hon
derdtal schetsboeken gevonden 

De heer Rheims schatte deze 
kunstschat op 8 miljard en 78 mil
joen (omgerekend in Belgische 
frank) Wij spreken van kunst
schat omdat het aanzienlijke vast 
goedbezit van de heer Picasso in 
feite n peulschil is vergeleken bij 
de nagelaten «Picasso s van Picas 
so» Het is logisch dat de erfgena
men de rechten op zon astrono
misch bedrag met zomaar uit de 
spaarkous konden toveren wes 
halve de Franse staat een betaling 
door middel van een «donation» 
voorstelde In de afhandeling daar
van bedong de staat het recht van 
eerste keus en een speciaal aan 
gestelde kommissie van kenners 
maakte die keuze Het resultaat 
was een onwaarschijnlijk bezit aan 
op de markt onvindbare meester 
werken Picasso had namelijk de 
gewoonte om elk atelier dat hij 
verliet gewoon te vergrendelen en 
de daarin opgestapelde werken te 
laten voor wat ze waren De kol 
lektie van het Musee Picasso om 
vat dan ook 228 schilderijen 149 
beelden 3 000 tekeningen en lito s 
plus n pak keramieken manus-
knpten schetsboeken en biblio
fiele boeken samen voor een 
waarde van — minimale schatting i 
— n kleine 3 miljard En waar het 
Newyorkse museum er een halve 
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Pablo Picasso De Panfluit Antibes 1923 olie op doek 2 x 1 75 m 

eeuw over deed om 84 schilde 
rijen en beeldhouwwerken bij el 
kaar te knjgen verbleekt deze nu 
bij het Parijse bezit Het heeft na 
tuurlijk geen zin om de kwantiteit 
te vergelijken De Franse verza 
meling is schitterend en het is een 
goede zaak dat ze aldus voor de 
gemeenschap bewaard Weef al 
wordt het eerdere gezichtsverlies 
van de Franse musea en hun 
chauvinisme er met door gered 

Grandioos en uniek 

Het voorproefje van wat het Mu 
see Picasso gaat worden en dat 
nu in het Grand Palais aan de mu
ren hangt omvat ongeveer 800 ca
talogusnummers waaronder alle 
schilderijen beelden en «papiers 
colles» aangevuld met een selek 
tie tekeningen senegrafieen en 
keramieken Het bekijken ervan is 
een oogverblindend ontroerend 
en inspirerend gebeuren 

De tentoonstelling begint met de 
vroegste werken die de meester 
in Parijs schilderde tijdens zijn vele 
en langdurige bezoeken nog voor 
hij zich in de ateliers van Bateau 
Lavoir vestigde Daaronder be 
hoort het verbluffend mooie sobe
re en monumentale blauwe Zelf 
portret uit 1901 dat trouwens de 
affiche van de expositie siert Ook 
dat uit 1906 heeft beslist dezelfde 
tophkwaliteit minder rechtstreeks 
aansprekend misschien (er zit al n 
vleugje kubisme in) maar met min
stens evenveel intensiteit Dan zijn 
er de prachtige reeksen naakten 
en baadsters als voorbereiding tot 
het baanbrekende meesterwerk 
Les demoiselles dAvignon (1907) 
dat zich in New York bevindt Uit 
de eigenlijke kubistische penode 
(19081916) IS er minder groot 
werk aanwezig wel een erg sfeer-
rijk landschap en een prachtige 
Man met mandoline naast een be
langrijk aantal papier en karton 
konstrukties De klassieke penode 
leverde het in zijn kalme groots
heid en oersterke kompositie bijna 
volmaakte meesterwerk De Pan 
fluit (1923) dat op de omslag van 
de catalogus afgedrukt werd en 
ook ons artikel illustreert Minder 
geïnspireerd lijkt ons de surrealis 
tische periode (tot 1934) met haar 
decorachtige situaties Natuurlijk 
blijft het werk plastisch uitzonder
lijk sterk maar het is de levensech 
te Picasso met die komt later wel 
terug aan bod o a het zeer ingeto 
gen en toch aangrijpende portret 
van Dora Maar (1937) en het ba
rokke De Familie (1970) en natuur 
lijk in de vele beeldhouwwerken 
waarvan de Man met Schaap 
(1944) met zijn vele vananten en 
schetsen een subliem meester 
werk van klassiek allure is 

Tot begin januari nog kunt u deze 
tentoonstelling te Parijs bezoeken 

U moet het beslist doen Nergens 
krijgt u zo n kompleet en goed ge 
doseerd beeld van het immense 
en grandioze oeuvre dat een van 
de grootste gemeen varr deze 
eeuw heeft voortgebracht 

Nic van Bruggen 

Picasso werken ontvangen als beta
ling van erfenisrechten 
Grand Palais Parijs 
Tot 7 januari 1980 
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45 ste 
konlnklyk 
landjuweel 

Op initiatief van Herman Teirlinck heeft 
koning Albert, ter aanmoediging van 
het amateurtoneel, het Koninklijk Land
juweel ingesteld en hiermede de alou
de traditie van de Redenjkerskamers 
terug in het leven geroepen. 
Ter gelegenheid van de honderdste 
verjaardag van de geboorte van Her-
nian Teirlinck en naar aanleiding van 
het Millennium, keert de vijfenveertig
ste uitgave van het Koninklijk Landju
weel naar de hoofdstad terug. De stad 
waar het in 1922 voor de eerste maal 
door de amateursvereniging De 
Noordstar georganizeerd werd. 
De deelnemende groepen zijn: 
Koninklijke Toneelkring «St-Genesius» 
uit St.-Niklaas met «De Verkeerde We
reld» van Don Francesco de Rojas Zo-
rllla, op 24 november 1979. 
Koninklijke Toneelvereniging «De Al-
sembloem» uit Alsemberg met «Een 
appeltje voor de dorst» van M. Mithois, 
op 1 december 1979. 

Koninklijke Toneelkring «Broedermin» 
uit Borgerhout met «Fiesta» van M 
Fontenel en P Ferket, op 8 december 
1979. 
Koninklijke Toneelkring «De Jonge To
neelminnaars» uit Kortenberg met «La 
Mamma» van A. Roussin, op 15 de
cember. 
Toneelgroep «Streven» uit Mortsel 
met «Antigone» van J, Anouilh, op 
22 december. 

Toneelgezelschap «Reynaert» uit 
Brugge (St-Kruis) met «Cactusbloem» 
van P. Barillet en J.P. Grédy, op 5 ja
nuari 1980. 

De kaarten zijn te verkrijgen bij: 
Theatercentrum, Oude Graanmarkt 5, 
1000 Brussel (02-511.59.61) 
Paleis voor Schone Kunsten, Raven-
steinstraat 23, 1000 Brussel (02-
512.50.45). 
T.I.B., Grasmarkt 61,1000 Brussel (02-
513.83.20). 

Tegen drekgoden 
M e t de neus tegen 150 jaar 
België aan gedrukt, brengt 
het Davidsfonds een schet-
senbundel op de markt. Twin
tig eeuwen politieke geschie
denis in onze contreien wor
den beknopt, leesbaar, over
zichtelijk voorgesteld. M a u -
rits van Haegendoren, zilve
ren anjer en oud-senator, is 
de eindredakteur. 
Het boek begint met een mo
dern vertaald citaat uit het 
profetisch boek Ezechiël 
(20,7) dat de bedenking ervan 
aanwijst. 

De vaak prachtige vertaling 
op last van de hoog-mogende 
heren Staten-Generaal der 
Verenigde Nederlanden, en 
volgens het besluit van de 
nationale Synode gehouden 
te Dordrecht (1618-'19) ver-
klankt het nog beter: 
"Een ieder werpe de verfoeiselen 
zijner ogen weg en verontreinigt 
ulieden niet met de drekgoden 
van Egypte: Ik de Heere ben Uw 
God». Van Haegendoren stopt 
voor Egypte. Nochtans is het vol
gend vers ook belangrijk voor his
torici: "Maar zij waren weder-
spannig...». 

Over welke drekgoden gaat het? 
Alvast krijgt Henri PIrenne een 
veeg uit de pan. Liet deze man 
België niet teruggaan tot in de ne
velen van de Romeinse tijd? 
Naast geleerddoeneri] wordt het 
dragen van ideologische oogklep
pen afgewezen. Of ideologische 
visies al of niet kompenserend 
kunnen werken, ook voor historici, 
of ze misschien wel gemakkelijker 
perspektieven kunnen naar voor 
schuiven? Maurits Van Haegen
doren die een klassiek-voorzichtig 
gevormd geschiedkundige is, 
schijnt ja te zeggen, maar waar
schuwt vooral dat met het zien 
van wetmatigheden en met het 
vergelijken van historisch mate
riaal niet voorzichtig genoeg om
gesprongen kan worden. Wij heb
ben ons volk te dienen zoals het 
nu IS, schrijft hij in zijn inleiding. 
Maurits, een volksnationalist. 
Teneinde ons van de drekgoden 
te verlossen, worden in een twin
tigtal schetsen van ongelijke leng
te en peil sommige onderdelen 
van ons verleden in het juiste per-
spektief gesteld. Eigenlijk worden 
twintig eeuwen overvleugeld, 
soms van wat dichterbij. Twaalf 
co-auteurs verlenen hun mede
werking daartoe. Elk van hen is 
verantwoordelijk voor zijn opstel. 
Van Rompaey brengt een helder 
essay over de scheiding tussen 
de Noordelijke en de Zuidelijke 

Nederlanden. Op dezelfde wijze 
worden de Oostenrijkse tijden de 
Brabantse omwenteling (Ver
reist), de Franse tijd (Preneel) en 
de periode tussen 1815 en 1839 
behandeld (Van Aller en De 
Schepper). De meest «Belgische» 
klanken vinden we bij Verreist. 
Oukhow stelt in het nieuw België 
het opkomend socialisme voor. 
Ook het anarchisme dus. Zeker 
inzake de relatie anarchisme-
Vlaamse beweging, ligt de bijdra
ge aan de algemene kant. Hetzelf
de kan trouwens gezegd worden 
over het artikel van Constandse in 
«Ons Erfdeel» 3/79 en over de En
cyclopedie van de Vlaamse Be
weging (het trefwoord ontbreekt). 
Wellicht heeft een zekere verzui
ling der geesten, ook bij historici, 
hiertoe geleid. Delaforterie over-
schouwt vluchtig het Daensisme 
in het Brugse en het Aalsterse. De 
bibliografie evenaart de tekst 
haast in lengte. 

Het eerste aktivisme (1914-1918) 
en de periode 1944-1962 staan op 

„Geef en 

iwart van 
de driekleur" 

de naam van de hartstochtelijke 
Zuid-Kempenaar W. Luyten. Hij 
richt zijn veldgeschut op «l'ame 
beige» en op nestbevuilers, zon
der Lode Wils hierbij bij naam te 
vermelden. Hij pleit zonder over
dreven nuancering voor de vol
waardige integratie van het akti-
vistisch idealisme in ons geschie
denisbesef. De tussenoorlogse 
periode, het interbellum, wordt in 
een schematische syntese weer
gegeven door Provoost. Niet 
zoals andere geschiedkundigen 
(Wils?) wijt hij het gebrek aan poli
tieke resultaten voor Vlaanderen 
aan het aktivistisch avontuur. Hij 
kijkt meer uit naar de katolieke mi
nimalisten om deze teleurstelling 
uit te leggen. 
De afzwenking naar rechts van 
het gros van de Vlaams-nationalis
ten schrijft hij toe aan dezelfde te
leurstelling t.o.v. resultaten en de-
mokratie. Over de vraag naar het 
ideologie-kritisch besef, van 
Vlaams-nationalisten wordt zo 
heengegleden. Ook scheurma-
kers komen met aan hun trekken. 
De auteur besluit dat de Vlaams-
nationale partij ondanks alle strub

belingen «zijn rol van zweep be
hoorlijk vervuld heeft». Deze optie 
van Provoost gaat samen met de 
volgende overweging: de ekono-
mische voorwaarden voor onze 
politieke en soclaal-kulturele 
emancipatiebeweging werden 
door katolieke kultuurflamingan-
ten en Vlaams-nationale Prinzi-
piënreiters te veel vergeten. 
Meyers schetst de kollaboratie en 
de nasleep bondig en toch ge
schakeerd. Toch blijven vele vra
gen inzake de repressie 'n beetje 
hangen. ' 
Todts wandelt van Hertoginnedal 
(1962) naar de kultuurparlemen-
ten (1970). Hij toont hoe de 
Vlaamse beweging van Taalbewe
ging via de Zwartbergperikelen 
een volksbeweging werd. Enkele 
verbazingwekkende uitspraken: 
H. Vos zou met zijn federaal sta
tuut (1931) een open doekje ge
kregen hebben. Is dat geen pos-
thuum eerbetoon? Het bisschop
pelijk mandement over Leuven 
(1966) zou bij voorzichtiger ver
woording met zo'n Vlaamse reak-
tie teweeggebracht hebben. 
Zweemt dat niet naar nostalgie? 
De dekreterende bevoegdheid 
van de kultuurparlementen werd 
door Vlaanderen met grote ge
noegdoening» aanvaard. 

De twintigste eeuw wordt afge
sloten door een voorstelling van 
het Septemberdekreet over de 
vernederlandsing van het bedrijfs
leven (J. Cocquereaux) en door 
een kronologisch overzicht van 
de jaren 1971-1979 door de eind
redakteur zelf. Deze laat niet na te 
wijzen op de grove onrechtvaar
digheid van de verdeelsleutel voor 
de gewestelijke dotaties, zoals in 
1974 werd vastgelegd nog steeds 
gangbaar is. 
En de rest va de twintig eeuwen? 
Daarvoor heeft Van Haegendo
ren zelf gezorgd. Voor de Front
beweging advizeerde H. Borginon 
hem, voor de verhouding klerika
lisme in de XlXe eeuw E. .Witte. Bij 
«Oude belgen en de naam België» 
waren Draye en Gysseling raads
mannen. Merkwaardig, de front
beweging volgt op de voorstelling 
van het «aktivisme. Al het andere 
(de eerste zestien eeuwen, ons 
koningshuis, het kolonialisme, de 
Vlaamse beweging en arm Vlaan
deren voor de eerste wereldoor
log) is de vrucht van Van Haegen
doren zelf. De lezer zal zijn gebrui
kelijke sereniteit, relativering en 
luim stellig waarderen. 
Ook zijn opstandige reflex bij on
rechtvaardige toestanden hier en 
aan de overkant in Zaïre. 

Mark Cels-Decorte 
-Geel en zwart van de driekleur.. Over 
oude en andere Belgen. Keurreeksnr. 146. 
Davidsfons, Leuven. 1980,367 fr. 

Kijk- en leesbundel 
voor mensen 
met vragen 

Poëzie hoeft niet vrijblijvend neutraal te zijn. Zij kan het ver
woorden Zijn van de konflikten die leven bij personen en mar
ginale groepen Zo kan poëzie mee een stap zijn in struktuur-
en maatschappijhervorming Dan wordt zij een poëzie van be
vrijding 
Dit zijn de woorden die Rudie Bollaerts zelf als wegwijzer mee
geeft aan zijn dichtbundel Eugene Van Itterbeek lokt in zijn in
leiding de vraag uit of het woord (gesproken of geschreven) 
wel zo bevrijdend wordt doorgegeven in ons onderwijs — 
maar begroet in Rudie een jong Vlaams dichter die door zich 
zelf te bevrijden ook anderen wil vrijmaken 
Nadat Piet Ntjs in Rudie's gedichten gelezen had over de een
zaamheid van de mens, zijn hang naar liefde en geborgenheid, 
en zijn relatieve onmacht om zich thuis te voelen in de meestal 
harde maatschappij, vond hij meteen een aanknopingspunt om 
ons Centrum voor Mensen met Vragen ten bate waarvan 
deze bundel wordt verkocht, voor te stellen Hij vergelijkt in 
zijn tekst degene die een konsultatiebureau houdt met een 
dichter «Zij zijn geoefend in de kracht van het luisteren, zoals 
de dichter beschikt over de krachtige gave der verwoording.» 

Over de gedichten van de ongeveer ZO-jange uit Wijgmaal, Ru
die Bollaerts, zal u zelf het best kunnen oordelen Hij durft 
scherp utt de hoek komen in zijn sociaal-geëngageerde ver
zen, hij blijft bijna spreektaal schrijven, ook als hij romantisch 
wordt in zijn gedichten over liefde en eenzaamheid Rudie is 
zeer direkt, gebruikt weinig beelden, kan zich in andere perso
nen of situaties verplaatsen, maar het zijn de tegenstellingen 
die de poëtische vonk doen overslaan 
Maurits Verbist is een Veltems kunstenaar die het dorpse 
volksleven vorm trachtte te geven in een tekening 
Als U met zo heel veel van gedichten zou houden, dan blijkt kij
ken naar de pentekeningen van Fneda Depret een zeer goede 
reden om deze bundel te willen hebben. De tekeningen lijken 
wel de uitbouw van de gedichten, ze reiken elkaar de hand en 
zijn eikaars aanvulling. En dit terwijl Rudie Bollaerts en Fneda 
Depret alkaar nauwelijks kennen. Fneda Depret is In '42 in Leu
ven geboren en woont nu in Antwerpen 
Rudie vroeg om zijn politiek engagement uit de verf te laten ko
men bij de bespreking. Dit doe ik nu even graag als toen ik het 
inleidend gedicht schreef en zijn band met zijn volk zó vertaal
de. Hier leef ik tussen kreunende, zingende mensen 
Kijken en lezen warm aanbevolen' 

Lieve Kuijpers-Devijver 

Het «Centrum voor Mensen met Vragen» heeft zijn hoofdzetel te 
Leuven, Kiekensfraat 1, tel. 016/23.04.82 Het is een door het minis
terie van Volksgezondheid erkend (pre)matrimoniaal gezinskonsul-
fatiebureau. 

Willy Kuijpers heeft zeer dicht bij de wieg van het Centrum ge
staan, en voelt zich nog steeds bezorgd over het voortbestaan er
van. Iedereen weet dat — zelfs al zijn er subsidies — sociaal werk 
altijd meer geld kost d»n er voorradig is. En daarom behoort Willy 
Kuijpers ook totde^B^BlJis de publlkatie van deze bundel hebben 
rBogeljjJ^ gemaakt t n é&nk zij de belangloze medewerking van 
d«ik)<9r(d*ttku Frans Van der Poorten), schrijvers en tekenaars, zal 
het inéüféStsé mogelijk zijn, het Centrum te steunen als U een bun
del koopt -< U kan hem bestellen op bovenstaand adres — Bankre
kening nr, 970-340796771, 100 fr. 

Van 1 NOVEMBER t/m 
12 NOVEMBER 1979 

in alle (erkende) boekhandels 

48^ BOEK IN 
VLAANDEREN 

+ 500 biz. - 30 Fr. 

43^ boekenbeurs 
voor Vlaanderen 

Bouwcentrum, J. van Rijswijcklaan Antwerpen. 
Donderdag 1 november t/m maandag 12 november 

Alle dagen van 10 tot 19 uur. 

Vereniging ter bevordering v/h 
Vlaamse boekwezen Antwerpen 
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De voetbalkompetit ie is tien 
speeldagen oud. Na negen
honderd minuten spelen ma
ken de klubs een balans op. 
De publieke belangstelling is 
niet toegenomen. De spel-
kwaliteit niet verbeterd. On
danks men overal klaagt 
over spelverruwing werd in 
negentig kompetit iematchen 
slechts één rode kaart ge
toond: Helmut Graf keek er 
vorige zaterdag tegenaan in 
Sporting Charleroi-Standard. 
Ofte de beïnvloeding van de 
arbitrage door de publieke 
opinie. Want het is heus geen 
toeval dat precies één week 
na de incidentenrijke Stan-
dard-Club Brugge een Luik
se speler op de zwaarste 
sanctie wordt getrakteerd. 
De bekommernis om de toe
komstige speltechnische 
ontwikkelingen neemt geluk
kig toe Na Anderlechtvoor-
zitter Constant Vandenstock 
heeft nu ook bondssekreta-
ris Albert Roosens zijn onge
rustheid uitgesproken over 
het vermeerderend spelbe
derf. In een radiogesprek 
stelde hij dat het tijd wordt 
dat klubleiders, spelers, trai
ners en scheidsrechters sa
men rond de tafel gaan zitten 
om de toekomst van het 
voetbal te waarborgen. 

Spelverruwing blijft toenemen 
Zo'n ronde tafel zou alvast het 
voordeel bieden dat de betrok
ken partijen nog moeilijk de bal 
naar elkaar zouden kunnen toe
spelen Want het verhaaltje is ge
noegzaam bekend «Opdracht 
van de trainer De klub kan zich 

geen nederlaag veroorloven De 
spelers lijden onverzadigbare 
geldhonger De scheidsrechters 
fluiten te permissief» 

Een open konfrontatie zou voor 
gevolg hebben dat wellicht elke 

• Een uit tien atleten bestaande 
ploeg van Daring Leuven heeft in 
de Heizelvlakte een nieuw v»e-
reldrekord gevestigd In 24 uur 
tijd virerden 1 160 ronden of 
464,195 km afgelegd 7,673 km 
meer dan het vroegere wereldre-
kord Veel heeft het allemaal met 
te betekenen Men begrijpt im
mers dadelijk dat echte topatle
ten zich slechts uitzonderlijk tot 
dergelijke «experimenten» laten 
verleiden Een nuchtere waarne
mer stemt het immers tot naden
ken dat een Miei Puttemans be
reid gevonden wordt binnen een 
etmaal ruim 65 km te lopen en dat 
spurters binnen dezelfde spanne 
tijds meer dan 40 km «trainen» 
Doelgericht oefenen zal wel wat 
anders zijn Al blijft het sympatiek 
klinken dat atleten zich voor een 
goed werk (kankeropsporing) wil
len inzetten 

• De nationale handbalkompeti-
tie mag dan gedomineerd worden 
door de Vlaamse klubs, interna
tionaal betekent het Belgisch 
handbal nog altijd «erg weinig» 
Om met te zeggen mets In de eer
ste ronde om de Europacups wer
den al onze vertegenwoordigers 
glansrijk gewipt Landskampioen 
Mechelen door het Duitse Hof-
weier Bekerwinnaar Lebbeke 
door het Zwitserse Bern en Uilen
spiegel, de landskampioen bij de 
dames, door het Engelse Graphi
te Eagles Voor eigen volk konden 
de Belgische ploegen nog net 
standhouden, maar in den vreem
de werd telkens afgetekend ver
loren. 

• Het IS zover Deorganizatoren 
dn hoofdzaak journalisten) van de 
Memorial Van Damme liggen in 
de clinch met de Belgische atle-
tiekbond Omtrent de datum van 
organizatie in 1980 Omwille van 
de Olympische Spelen zit de atle-
tiekkalender overvol De bond wil 

zijn nationale kampioenschappen 
nu vrijwel gelijktijdig organizeren 
met de Memorial Wat begrijpelijk 
IS De heren journalisten — die 
hieromtrent natuurlijk totaal on
partijdig berichtgeving zullen ver
zorgen — kunnen het daar na
tuurlijk met mee eens zijn Zij ei
sen voor hun organizatie, die het 
land roem en prestige zou waar
borgen, alle prioriteit De bond 
schermt met de belangen van de 
basis — de nationale kampioen
schappen vormen het hoogtepunt 
van het seizoen voor menig onbe
kende maar ijverige atleet — de 
organizatoren van de Memorial 
verwijzen naar de belangen van 
de top Een kiese zaak Maar uit
eindelijk zal wel een financiële re
geling getroffen worden Want 
met de opbrengst van de Memori
al wordt wel een of ander initiatief 
van de atletiekbond gefinancierd 
En met het geld koopt men de 
macht Ook binnen de zogezegde 
amateuristische atletiekbond 

kortweg 

• Londen wil de Olympische 
Spelen '88 naar zich toe halen 
Het traditionalisme van de Bntten 
zit daar voor iets tussen Londen 
organizeerde al in 1908 en 1948 
Bijgevolg opnieuw in_ 1988 Elke 
veertig jaar dus Voorstanders 
van de idee hebben uitgerekend 
dat de organizatie het land ruim 
55 miljard zou kosten Verder zou 
de verbetering van het wegennet 
voor die gelegenheid kunnen 
doorgedrukt worden nog eens 
ruim dertig miljard Dat het land 
momenteel in een ekonomisch-fi-

nancieel «dal» zit, schijnt de Spe-
lengeile Britten geen bezwaar 

Men moet er nu eenmaal iets voor 
over hebben Ontnuchterend bij 
dit alles IS dat naast Londen ook 
Seoel, Melbourne, Nagoya en. 
Brussel hun kandidatuur voor 
1988 zouden hebben ingediend 
Gewoon ontstellend Wij vragen 
ons af hoe de aan permanente 
grootheidswaanzin lijdende 
klowns — monsieur Mollet voor
op — van het BOK denken een 
soortgelijk evenement te finan
cieren Uiteraard zal Brussel het 
ganse land willen doen opdraaien 
voor deze waanzin De Heizelkuip 
ligt er nu al jarenlang desolaat bij 
Zelfs de onderhoudskosten kun
nen niet worden gedekt De erva
ringen van Mexico en Montreal 
zouden toch moeten stichtend 
werken Stadions die miljarden 
gekost hebben en niet meer ge
bruikt worden Stadions die jaar
lijks niet eens een sluitende on-
kostenbalans (uitsluitend onder
houdskosten) kunnen voorleg
gen Verlaten en verwaarloosde 
Olympische «dorpen» Om nog 
maar niet te spreken over de na
tionale radio en televisie Waar 
zou die de middelen halen om een 
soortgelijk gebeuren voor gans 
de wereld te verslaan of in beeld 
te brengen Men kan nu nog maar 
okkasioneel een wedstrijd m de 
voetbalkompetitie met twee ca
mera's in beeld brengen Zou, 
indien het BOK werkelijk zijn 
plannen wil doordrijven, met on
middellijk ingegrepen moeten 
worden om deze heren enigszins 
af te koelen Terloops, ook Am
sterdam dacht eraan zich kandi
daat te stellen De plannenmakers 
werd evenwel spoedig het «bela-
cheli|ke» van hun voornemen dui
delijk gemaakt Zij durven er nu 
met geen woord meer over rep
pen Maar in dit land laat men het 
BOK en Brussel verder broeden 
en- lobbyen 

partij op zijn nummer wordt gezet 
en dat duidelijk wordt dat verbe
tering alleen gezamehjk kan wor
den nagestreefd Want de proble
matiek heeft natuurlijk een inter
nationaal karakter 

Ben De Graaf, de uitmuntende 
hoofdredakteur sport aan de Ne
derlandse «De Volkskrant», om
schreef de situatie met onge
woon brio in zijn voorbeschou
wing van de interland Nederland-
Polen 

Ben De Graaf die destijds de 
moed opbracht het in vervoenng 
geraakte Nederlandse voetbal
volk te wijzen op de door de 
Oranjespelers aangewende inti
midatiepraktijken tijdens de voor 
hen zo suksesvolle wereldkam-
pioenschapswedstrijden in Duits
land en die in ruil daarvoor door 
dezelfde spelers in het bad van 
het hotel werd geworpen, ver
weet bondscoach Zwartkruis 
voor messenslijper toen deze in 
de voorbereiding op de vonge 
week gespeelde interland de spe
lers tot manhaftig verweer aan
porde Zwartkruis, eens als een 
idealist afgeschilderd, vroeg de 
spelers zich dubbel te plooien in 
de kamp tegen de bedreven Po
len 

Uitschakeling voor de eindronde 
van het Europees landenkam-
pioenschap zou neerkomen op 
een nationale ramp Daarom dien
den de internationals zich als ech
te profs te gedragen Wat dit be
tekent weten we zo langzaam 
aan De tegenstander net niet in 
de vernieling trappen maar hem 
toch behoorlijk afschrikken Inti
mideren Dit laatste woord werd 
met uitgesproken Maar de goede 
verstaanders hadden maar een 
half woord nodig De wedstrijd 
zelf liep met uit de hand Maar Bo-
niek, de schitterende spelbepaler 
van Polen, werd toch in zijn akties 
afgeremd Johnny Rep ging 
doodgewoon op de voet staan 
van Polens beste voetballer 

Waardoor deze net met moest 
vervangen worden maar waar
door hij toch behoorlijk werd ge
handicapt 

Daar ligt juist de kwaal van het 
moderne voetbal het berekende 
slopen van de tegenpartij Het 
scenario wordt ook in onze kom
petitie toegepast Verdedigers 
die de gevaarlijkste aanvaller van 
de tegenpartij direkt hun aanwe
zigheid laten aanvoelen Een 
schnkaanjagende charge Een 
pijnlijke kmestoot Een elleboog-
duw in de maag Spugen En een 
beenhard ingrijpen wanneer hij 
de eerste keer gevaarlijk wordt 
Mandekking in het middenveld 
Tacklings over, naast en onder de 
bal «Vicieuze foutjes», zo noem
de sekretaris-generaal Roosens 
het in het bewuste radio-inter-

Enkel de scheidsrechters kunnen 
daar wat tegen doen Door snel 
en kordaat ingrijpen Het is hun 
taak het voetbal tegen zijn bela
gers te beschermen Belagers die 
in de kleedkamers en bestuurslo-
kalen elkaar in gezamehjk finan
cieel belang terugvinden 

Geel en rood zijn de kleuren van 
de verdediging Strafschoppen 
de represaillemaatregelen Het 
klinkt misschien onvriendelijk, 
maar het wordt de hoogste tijd 
dat men de ernst van de huidige 
ontwikkeling onderkent 

De voetbalbond zou uiteraard het 
voorbeeld moeten geven En die 
organizatie blinkt nu precies met 
uit door kollektieve moed Hoe 
anders verklaren dat men voor 
de interland Belgie-Portugal de 
34-jarige Wilfried Van Moer op
nieuw naar de Heizel nep Wil-
fried maakte deel uit van Ray
mond Goethals' suksesrijke for
matie van destijds Van Moer 
schonk de nationale ploeg geen 
nieuw elan Wel scoorde hij een
maal en had een voet in de inlei
dende faze naar het tweede doel
punt Ook bleek nog duidelijk wel
ke grote voetvaller Van Moer wel 
geweest is Maar de wedstrijd
ontwikkeling naar zijn hand zet
ten"? Neen Dat kon hij met meer 
De Belgen speelden tegen het in
ternationaal fel teruggevallen Por
tugal precies een kwartier echt 
goed Direkt na de rust In deze 
penode werd de overwinning bin
nengehaald Om die overwinning 
was het de KBVB te doen De 
match van november tegen 
Schotland diende absoluut enig 
belang te behouden 

Enkel een overwinning kon dit 
waarborgen Daarom streefde 
men naar een psychologisch ef-
fekt Van Moer kon daarbij hel
pen Wilfned zal er nu wellicht 
ook tegen de Schotten bijlopen 
En moest het mirakel zich voltrek
ken — wat ondanks alles weinig 
waarschijnlijk is — dan zal men 
hem ook meenemen naar de 
eindronde van het Europees 
kampioenschap in Italië Dat daar
mee de opbouw van een ploeg 
voor de toekomst wordt verhin
derd IS bijkomstig De direkte in
komsten zijn nu het belangrijkst 
Voor geld wordt alles geofferd 
Ook bmnen de voetbalbond En 
die bond moet de klubs ervan 
overtuigen dat winnen met fiet 
begin en het einde is van de 
sport 
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„Wlf-abonnementenslag weer op pad WEDERWOORD 

Hier zijn we dan weer met onze Top 20 van de beste abonne
mentswervers van het weekblad «WIJ». Onlangs kregen alle 
kaderleden de nodige tips hoe ons spel in mekaar steekt, 
daarbij aansluitend brengen wij ook een eerste interarron-
dissementele abonnementenstand. Ondertussen liepen be
moedigende berichten binnen over het grote gevolg dat 
onze lezers gaven aan de postaanbieding die verleden week 
begonnen is. 
Veel sukses, beste wervers! 

1. Jan Caudron (Aalst) 360 
2. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 213 
3. Erik Vandewalle (Izegem) 204 
4. Jan De Roover (Antwerpen) 120 
5. Achiei Goderis (Oostduinkerke) 96 
6. VU-Hekelgem 84 
7. Anny Lenaerts (Wilrijk) 72 
8. M.L. Van Hecke-Thlbaut (Berg) 60 

Martin Covent (Melle) 60 
Jozef Allaert (Kortrijk) 60 

11. VU-Damme 54 
12. Koen Van Meenen (Heusden O.-VI.) 48 

VU-Hoeilaart 48 
VU-Bree 48 

15. Lieve Favoreel-Craeynest,(Lauwe) 42 
16. Paul Cresens (Schaffen) 36 

VU-Borsbeek 36 
Veerie Thijssens (Ekeren) 36 
Willy Serpieters (Oostende) 36 
Frans Jansegers (Herdersem) 36 
J. Vancoppenolle (St.-Trulden) 36 

Inter-
arrondissementele 
abonnementenstand 
Wij brengen deze week — voor het 
eerst — een stand tussen de arron
dissementen. 
Het puntenaantal is het resultaat van 
het aantal ingestuurde abonnees ver
menigvuldigd met een koëfficiënt dat 
de arrondissementen op gelijke voet 
stelt volgens het aantal brievenbus
sen. U zal dus regelmatig kunnen vol
gen hoe uw arrondissement het doet 
in de abonnementenslag. Hoe u kan 
helpen leest u volgende week. 

1. Aalst 403 
2. Roeselare-Tielt 233 
3. Helle-Vilvoorde 198 

Leuven 198 
5. Oostende-Veurne-Diksmuide 133 
6. Kortrijk 122 
7. Antwerpen 106 
8. Hasselt 93 
9. Gent-Eekio 69 

10. Tongeren-Maaseik 55 
11. Dendernnonde 47 
12. Brugge 44 

Turnhout 44 
14.Mechelen 38 
15. Brussel, leper, Oudenaarde, 

Sint-Niklaas O 

Bij de bespreking van de positie 
van de arr. voorzitters in de schoot 
van de VU is ooit opgemerkt dat 
het toch mogelijk moest zijn in 
Vlaanderen 18 personen te vinden 
om zich geheel onbaatzuchtig met 
de verantwoordelijkheid van een 
arrondissement te gelasten. 
Achteraf bekeken is dit slechts een 
minimum-wens. 
Want daar waar in Vlaanderen 
honderden VU-afdelingen leven en, 
hopelijk, bloeien, zou gerust mogen 
gesteld dat er even zoveel 
personen bereid zijn om zich — 
onbaatzuchtig, hardnekkig en met 
groot gezag — aan de lokale 
werking te wijden. 
We hebben hier al geschreven en 
we kunnen het niet genoeg 
herhalen dat de VU-strukturen de 
enige werkelijke politieke hefbomen 
van onze ontvoogdingsstrijd 
vormen en dal we er dus uiterst 
omzichtig mee moeten omgaan. Dit 
uitgangspunt toegepast op de 
praktijk, veronderstelt in elke VU-
afdeling een team van leden en 
kaderleden dat zijn voorzitter met 
raad en daad omringt, ook 
veronderstelt het een voorzitter die 
zijn/haar taak met grote beslistheid 
waarneemt, het leven op zijn/haar 
gemeente (of deelgemeente) met 
aandacht volgt en niet in het minst 
als motor of verzoener kan 
optreden tegenover strekkingen, 

groepen of mandatarissen. Daarbij 
zullen vele afdelingsvoorzitters al 
gelukkig zijn wanneer zij erin 
slagen voor hun besturen een vast 
vergaderritme te ontwikkelen en de 
kontakten met de arrondis-
sementele werking min of meer 
regelmatig te onderhouden. De 
ervaring leert echter dat een goede 
afdelingswerking méér verlangt, 
want het is vooral tussen vaste 
vergaderavonden in dat de taken 
moeten gevolgd en uitgevoerd, dat 
de inhoud van de volgende 
samenkomst moet voorbereid en 
uitgewerkt. Daarbij zal de vrouw of 
man die voor de werking van een 
VU-afdeling verantwoordelijk staat, 
er ook moeten voor zorgen dat de 
genomen initiatieven een zo ruim 
mogelijk publiek bereiken. 
Het is allerminst de bedoeling met 
deze bedenkingen een aantal VU-
afdelingsvoorzitters af te schrikken, 
wel hen meer bewust te maken van 
hun gans biezondere opdracht en 
hun mede-bestuursleden, 
plaatselijke gekozenen en 
kaderleden te doen inzien hoe 
belangrijk een goede 
afdelingsvoorzitter is en hoezeer 
hij of zij verdient op hun 
daadwerkelijke medewerking te 
kunnen rekenen. Voor de projekten 
die tijdens het najaar 1979 op 
stapel zijn gezet, zullen er alvast 
geen handen te veel zijn. 

Guido Van In 

Steun- en strijdfonds 
Naamloos 3.000 
VU-Zandbergen, Idegem, Grimminge 2.000 
L.V., Glabbeek 200 
VU-Waarschoot 1 000 
G.B. en B.B., St.-Truiden 1000 
F.-B.P., Stevoort 2.000 
J.L-E., Houthalen 1000 
W.A., Aalst 500 
VUJO-Haacht 500 
F.R., Kontich 500 
D.V.P., St.-Niklaas 500 
F.M., 2020 Antwerpen 500 
L.A., Mechelen 500 
G.B., Zellik 1 000 
M.V., Destelbergen 1 000 
C.M., Grimbergen 100 
VU-Antwerpen-Stad 5.000 
vu-Denderleeuw 1 000 
G.V.H., s'-Gravenwezel 1 000 
D.C., Jette 500 
K.R.-K.B., Tervuren 500 
K.V., Gent 500 
R.M., St.-Niklaas 500 
R.B., Bekkevoort 500 
M.B., Evergem 200 
LD., Kortrijk 1 000 
G.V.-L, Bellegem 1 000 
G.B., 2020 Antwerpen 250 
V.L-R.D., Sijsele 250 
M.V.D.B., Wolvertem 200 
H.S., Denderleeuw 200 
V.W., Lovendegem 200 

M.D.B., Ternat 100 
A.V.D.H., Tervuren 200 
V.A. en LM., Kumtich 1000 
E.V.G., Merksem 200 
F.L., Haasrode 250 
J.G., Bree 500 
PLS., Teralfene 10.000 
R.D.M., Denderleeuw 1 000 
B.F., Ekeren 1 000 
V.V.V., leper 1 500 
VU-Kortenberg -. 2.000 
W.M., Opwijk 300 
E.V., Boom 1 000 
W.N., Vlamértinge 500 
LV., Mortsel 250 
J.D.P., Halle 200 
V.R., Beersel 500 
J.B., Rijkevorsel 1000 
vu-Gentbrugge 2.000 

VUJO-Leuven 1000 
M.D.B., Grimbergen 400 
Drumband Kempenland, Nijlen 1 000 
LV.D.S., Brussel 500 
P.J., Wijnegem 500 
W.B., Itterbeek 250 

Totaal 4de lijst 55.250 

Algemeen totaal 255.680 

Stort vandaag nog op rekeningnum
mer 435-0259601-12 van Volksunie 
vzw, 1000 Brussel, met vermelding 
«Steun- en stri jdfonds». 
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WIJ in D€ K)LI«UMie 

Maria Renard-De Leebeeck 
op de FVV-ontmoetingsdag 
Wij ontmoeten elkaar In een rus
tig café. Buiten haasten de men
sen zich naar huis Het is zes uur 
's avonds, dichtbij een station en 
ook voor otis is het even ti jd ma
ken om met elkaar te praten, ken
nis te maken om dan weer snel 
voort te leven, jachtig verder te 
gaan Maria Renard-De Lee
beeck, aan de andere kant van de 
tafel, IS iemand die gedachten-
stromingen opvangt, ze analy-
zeert en doorgeeft, maar ze ook 
richt Anderen zien haar mis
schien zo met mensen ontmoe
ten is immers een persoonli jke 
belevenis. 
We kennen ze als éen onder ons, 
bij de vrouwenbeweging betrok
ken lang voor de nieuwe opflakke-
nng van de jaren zeventig, en die 
tijdens talrijke voordrachten en 
vele geschriften haar ideeën ver
tolkte Ze IS flamingant, katoliek, 
maar in alle middens thuis 
Ze Studeerde aan de Hogeschool 
voor Vrouwen te Antwerpen (nu 
de Katoheke Vlaamse Hogeschool 
en gemengd), werd er docente, tot 
voor kort familiale en huwe-
lijkspsychologie «Toen ik er stu
deerde, zegt ze, werd er meer al
gemene vorming nagestreefd dan 
speaalizatie, in de lijn van hetgeen 
Newman, die net vandaag in Enge
land wordt herdacht, van de uni
versiteit verwachtte Een opvat
ting die overigens weer aktueel 
wordt» 

Vóór de oorlog was ze lid van de 
Vlaamse Meisjesbond «Voor ei
gen Schoon» te Mechelen («Gei-
ren Schoon» zegden de studen
ten) De groep was eigenlijk afge
scheurd van de Dietse Bond voor 
Vrouwen en Meisjes, een van die 

nutteloze konflikten die de Vlaam
se beweging kenmerken De le
den werkten behalve aan Vlaamse 
bewustzijnsvorming ook aan alge
mene ontwikkeling en aan de per-
fekte kennis van de Nederlandse 
taal, men vergete met dat het 
meisjesonderwijs nog voor een 
groot deel Franstalig was De 
meisjes woonden de IJzerbede
vaarten bij, gaven toneelvoorstel
lingen met Vlaamse strijdstukken 
en namen deel aan alle Vlaamse 
optochten en betogingen 
Zo ontdekken we weer een stukje 
voor ons onbekende geschiede
nis, een deel van een puzzel die 
nog ver van gelegd is Wie schrijft 
morgen de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging waann ook de 
vrouwen een rol hebben ge
speeld "̂  

En het feminisme"? «In de grond 
van mijn hart ben ik altijd feministe 
geweest met het voorbeeld van 
een uiterst zelfstandige moeder 
voor ogen In mijn generatie waren 
er overigens meer echt vrijge
vochten vrouwen dan de jongeren 
vermoeden Vrouwen die voor de 
huidige generatie vaak de heetste 
kastanjes uit het vuur hebben ge
haald» Een definitie van het femi
nisme vindt ze moeilijk, althans in 
de vorm van een korte slogan 
«Het IS een autentieke bevrijdings
beweging die de vrouw recht 
moet laten wedervaren als mens» 
Wat dat betreft ziet ze geen te
genstelling fljssen de vrouw die 
binnens- of buitenshuis werkt 
«Het gaat er om dat de vrouw van 
geen enkele mogelijkheid tot tota
le menselijke ontplooiing of inzet 
wordt uitgesloten» 
Als ze over kinderen opvoeden 

spreekt dan weet ze het uit erva-
nng Ze is moeder van tien kinde
ren waarvan er acht zijn gehuwd 
Het heeft haar met belet op vele 
andere terreinen aktief te zijn «In 
een groot gezin heb je nooit meer 
dan drie of vier kinderen die je 
voortdurend nodig hebben» Hoe 
ze het niettemin kon rooien"? 
«Vrouwen slagen er altijd in te 
doen wat ze onmisbaar vinden 
Voor mij was het een levensnood-
zakehjkheid ook buiten mijn gezin 
aktief te zijn» 
En of grote kinderen dan met meer 
zorgen vragen"? «Grote kinderen 
vragen vooral geestelijke ontvan
kelijkheid Je moet wel heel aan
dachtig in hun nabijheid leven en 
het moment met missen dat ze je 
nodig hebben Dan moetje er zijn, 
want dat moment komt zelden te
rug» Ze IS ervan overtuigd dat je 
voor elkaar tijd moet maken, dat 
vandaag de mensen te weinig tijd 
hebben om naar anderen te luiste
ren, geen tijd meer vinden om met 
elkaar te spreken over wat het ei
gen gemoed beweegt 
Mana Renard-De Leebeeck is 
vandaag voorzitster van de vrou
wenafdeling van KVHU-Antwer-
pen van de Kulturele Raad voor 
de Voor- en Noorderkempen, van 
de Raadgevende Kulturele Kom
missie van Omroep Antwerpen 
Ze heeft zich opnieuw aan het 
schrijven gezet en is nog altijd een 
veelgevraagde voordrachtgeef
ster Ze zal op de ontmoetingsdag 
van de Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen op zondag 
28 oktober e k een evaluatie ge
ven van het «Jaar van het Kind» 
met de kntische, ervaren en helde
re geest die de hare is 

Huguetle De Bleecker 

Wommelgem met „WIJ"de baan op 
WOMMELGEM - Zondag 
28 oktober trekken VU en 
VUJO-Wommelgem met het 
Vlaamsnationale weekblad 
«WIJ» op kolportage m de nieu
we straten van de gemeente 
Aan de (nieuwe) bewoners daar 
wordt in het kort de aktiviteiten-
lijst van deze VU-afdeling voor
gesteld ook de volledige adres
sen van de VU-mandatarissen 
in gemeenteraad en OCMW 
WIJ hopen dat dit bezoek aan de 
bewoners een prettige kennis
making met een weekblad 
«WIJ. IS en blijft" 

Gezell ig! 
VUJO-Wommelgem is van plan terug 
te starten met de maandelijkse gezel 
schaps-herbergspelen 
U kunt eerste vrijdag van elke maand 
voor kaart- en teerlingspel vogelpik en 
topbiljart scrabbel en andere schaak 
spelen terecht in Den Klauwaert Das 
straat 23 Wommelgem 
VUJO kan ook nog enkele idealisti
sche jongeren — die van aanpakken 
weten — best gebruiken 
U kunt hiervoor terecht tijdens die 
maandelijkse ontspanningsavonden in 
bovengenoemde «Den Klauwaert» 

Welkom! 
VU Wommelgem van haar kant nodigt 
alle dans en andere liefhebbers uit op 
haar dansavond die plaatsheeft op za 
terdag 10 november as in parochie
zaal St-Jozef in de Dahliastraat op 
Kandonk Laar Wommelgem 
Diskobar «Lucky Tune» drive in sjo 
speelt vanaf 20 30 u ten dans en de in
gang bedraagt slechts 60 fr 
Wie vorig jaar aanwezig was komt ze 
ker weerom en de anderen kunnen 
hun afwezigheid «goed» maken 

Alle liefhebbers van toerisme worden 
uitgenodigd op een vakantietrip door
heen Joegoslavië 
Ons bestuurs- en raadslid Jef Van 
Haesbroeck laat ons aan de hand van 
dia s meegenieten van dit heerlijke va
kantieland 
Op vrijdag 23 november in Den Klau
waert Dasstraat 23 en nogal stipt om 
2015 u 
Inkom gratis en iedereen is welkom i 

«WIJ»-Vlaams Nationaal 
Als start van de jaarlijkse abonnemen
tenslag kolporteren wij met ons week
blad in de meer «nieuwe» wijken van 
onze gemeente 
Eventuele kopers van dit blad tijdens 
deze kolportage en voor wie dit de 
eerste kennismaking met onze plaat
selijke VU-werking is kunnen zo zij dit 

Wij zoeken: 
Zelfstandige uitbater voor Volksunie-lokaal te Wommelgem 
Afspraak 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
WOMMELGEM VZW 

Terhagelaan 8 
2220 Wommelgem 
Tel 53 7950 (Adv) 

wensen (en waarom zouden zij dit 
nief?) voor verder kontakt terecht op 
het plaatselijk VU-sekretanaat Wel
komstraat 116 te Wommelgem Tele
foon 538668 
WIJ hopen op belangstelling van 
uwentwege! 

Dienstbetoon 
Al onze huidige en toekomende lezers 
kunnen voor gratis en efficient dienst
betoon terecht bij al onze mandataris
sen 
Hier hun namen en adressen met tele
foon 
Henn Vande Weghe Terhagelaan 8 
(537950) Jef Van Haesbroeck Kem
penlaan 29 (538381) Marie Louise 
Van Eester Wiekenstraat 18 
(53 97 24) Constant Geel Beelde-
kensweg 5 (5379 39) 
OCMW 
Monique Deschepper Antverpiastraat 
6 (21 9573) Arthur De Schutter Lt K 
Caluwaert 14 (53 64 80) 
Vlaamse Mutualiteit VLAMAT Rik Bel-
lefroid Stenenkruis 5 (536655) 
Welkom I 

Nieuws uit 
Antwerpen-stad 
Dienstbetoon 
Volksvertegenwoordiger A De Beul 
telkens op maandag van 16 tot 19 u op 
het VU-sekretariaat Wetstr 12, 2000 
Antw Tel 368465 
Door onze OCMW-leden De Laet en 
De Boel op afspraak tel respektieve-
lijk 386692 na 18u en 339790 

Abonnementenslag 
We kennen een aantal mensen die 
graag op ons blad zouden geabon
neerd zijn, maar de atx)nnementsprijs, 
600 fr per jaar valt voor sommigen 
wel wat zwaar Kan u ons een ge
schenkenabonnement bezorgen"? 
Stort op 404-3036801-74 van VU-
Antw stad 

Nationale Kinderdag 
28 oktober 1979 
Billiard Palace, 
Astridplein, 

Antwerpen 

Aanvang om 10 uur, 
einde ± 17 uur 1979-lntemationaaljaar 

\eihetkind 

Antwerpen 28 oktober 
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 jeugdbngade Tevens 
worden de resultaten van een jarenlange werking toegelicht 

• Kommissans 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 Maria Renard-De Leebe«>ck een kritische evaluatie van het 
«Jaar van het kind» 

Voor de automobilisten die naar de nationale ontmoetingsdag ko
men, volgende tips Van de aankomst in Antwerpen af kan men Ant-
werpen-Centrum volgen tot aan de aanduiding Centraal-Station 
Dan volgt men de richting Centraal-Station tot aan het station Het 
Billard Palace is links van het station gelegen, als je met je rug naar 
het station gekeerd staat 

ANTWERPEN 
IflLCnDCR 

OKTOBER 

25 HOVE- Dia-avond over de Basken en hun strijd door Wal
ter Luyten Om 20 u in het Prinsenhof, Kapelstraat 19 

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

27 SCHRIEK: 3e VU-bal te Groot-Lo in zaal Magneet om 
20 u 30 Orkest The Pirots 

NOVEMBER 

17 - WIEKEVORST Derde Vlaamse nacht om 20 u 30 in de 
parochiezaal Orkest Lou and the Blue Stars 

4 EKEREN. Vienng 80-jarige Willem De Meyer in de Ant
werpse Handelsbeurs op de slotmanifestatie van de «Da
gen van het Vlaamse lied» om 15 u Kaarten te bekomen bij 
de VVKB en op het ANZ-sekretariaat 

10 LINT. Leeuvi/kensbal om 20 u in de zaal «Centrum» 
10 WILRIJK- Rodenbachhulde in zaal «De Kern» (nabij de 

Bist) om 20 u Organizatie voor de eerste maal het Vlaams 
Nationaal Jeugdverbond Inlichtingen en kaarten bij 
schaarleider Dirk Verhelst, Bouwkunststraat 44 Tel 031-
277008 

17 KAPELLEN- VU-bal in zaal «Onze Knng», Engelse lei 35 
Orkest Gaston Wauters 

17 BORGERHOUT. VUJO-instuif in zaal Trefpunt, Turnhout-
sebaan te Deurne Om 20 u 30 Inkom 39,50 fr 

17 HERENTHOUT: Vienng 15 jaar Volksunie met h mis en 
akademische zitting, receptie en banket 

24 HERENTHOUT: Kaartprijskamp «zetten» in zaal «De Kat» 
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van 1 oktober tot 17 november 
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Meise... waar Vlamingen thuis zijn 

2 prachtige woningen 
in villastijl te koop 

(ook goed voor beleggers) 

Gelijkvloers: living 45 m2, ingerichte keuken, in
gangshal, wc + wastafeltje, berging, garage 6x3 , 
mooie tuin, zuiders georiënteerd en grenzend aan 
groene zone 
Verdiep: 4 ruime slaapkamers, mooie badkamer, wc , 
groot zuiders georiënteerd terras, berging 
Zolder: grote zolder 
Algemeenheden: luxe-afwerking, overal dubbele be
glazing, centrale verwarming met gas, vrije keuze 
van bevloenng in living en slaapkamers, zeer gunsti
ge ligging en uitstekende afwerking 

Dokumentatie vrijblijvend verkrijgbaar 

N.V. IMMOPLANNING 
KOEN VERVAECKE 

J. VANDEN BROECKSTRAAT 11-13 
1810 WEMMEL 

TEL. 02/478.94.68 - 479.98.57 - 479.26.12 

«Geen verkaveling 
tussen Schriek 
en Vloeiende!'» 
VUJO-Ekeren betreurt de beslissing 
van een meerderheid (de Verzeke-
ringsmij Antverpia) van de gemeente
raad om te zwichten voor de plannen 
van de eigenaar van het gebied tussen 
Schriek Puihoek. Vloeiende en spoor
weg 
De Volksuniejongeren vinden dat dit 
gebied van ong 50 ha in zijn huidige 
staat van landbouwgebied moet be
waard blijven De redenen zijn voor de 
hand liggend 
Daar Ekeren enerzijds nog over vol
doende met-bebouwde kavels be
schikt en anderzijds als polderge
meente reeds een hoge bevolkings
dichtheid heeft IS het absoluut onaan

vaardbaar om nog verder verkavelin
gen goed te keuren Specifiek voor het 
gebied Schriek-Vloeiende kan gesteld 
dat het onaanvaardbaar is, deze land-
bouwzone op te offeren aan een 
woonzone gezien zijn uitzonderlijke 
landschappelijke waarde (zie studies 
van lic De Blust en I Metsu, Ruca 
1975) 

De Volksuniejongeren Ekeren hebben 
dan ook besloten 
— hun afgevaardigde in de gemeerv 
teraad, raadslid Hendrik Bellens tegen 
de advieswijziging van landbouw- naar 
woonzone te laten stemmen, dit heeft 
hij ook gedaan al mocht het niet baten 
daar de BSP-fraktie voor een wissel
meerderheid zorgde 

O p 13 oktober plaatste zij aan de rand 
van het omstreden gebied een bord 
met de slogan «CSeen verkaveling» 

(Adv 375) 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

WETTELIJK 

58 KERKSTRAAT 
(031)35.98.28 
ERKEND OPTICIEN 

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-OF>-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-
riaat moderne talen A 6 / A 1 , zoekt 
dnngend een aangepaste betrek
king in de omgeving Lier-Antwer-
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 dnr^gend 
een betrekking in de omgeving 
Mechelen-Antwerpen-Brussel 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Bomers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver of telefonisch op het 
nummer 015/21 7900 
Ref nr 1838 (NI47) 

GELD 
BELEGGEN 
in de zon 
in Spanje... 

Bouwen in een volle(dig uitgeruste 
urbanisatie on(Jer Belgisch beheer. 

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

Nu kan het nog, in 

PUERTO 

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

WILT U MÉÉR WfTEN OVER PUERTO REY? 
Dat kan Als U bijgaande bon invult en terugstuurt krijgt 
U zonder enige verbintenis een volledig gratis dokumen 
tatie 

Naam 

Adres 

Plaats 

Tel nr 

Opsturen aan Promoclones Puerto ReY 
leodeBetnunelaanlO 9300 Aalst België 

Ternatse kultuurraad wil 
franstalige bedrijven aanpakken 
De Kultuurraad van Ternat heeft een 
balans opgemaakt over de akt ivi tei-
ten en realizaties van het voorbi je 
jaar, deze werd aan de pers voorge
steld Naast de louter kulturele as-
pekten van de werking kwam ook het 
verfransingsgevaar die deze Vlaams-
Brabantse gemeente bedreigt, ter 
sprake 
In de eerste plaats wordt het stimule
ren van het bewegingsleven voorop 
gesteld Een van de eerste realizaties 
was het op gang brengen van de ver
schillende raden als sportraad jeugd-
raad en socio-kulturele raad 
De jeugdraad werd uitgebreid met de 
andere deelgemeenten Vrij vlug kwa
men er echter moeilijkheden zodanig 
dat er werd uitgekeken naar een nieu
we formule en een nieuw bestuur 
De sportraad gaf bij het begin van het 
jaar een prachtige beleidsnota uit 
doch kon met voldoende rekenen op 
de volledige medewerking van al de 
bewegingen zodanig dat er dnngend 
iets moet gedaan worden om toch 
nog een gedeelte uit te voeren van 
deze beleidsnota 

In het eerste stadium had de kultuur
raad wel heel wat administratieve 
rompslomp te verwerken Zo moes
ten de statuten in de eerste plaats 
worden opgesteld (die intussen reeds 
werden goedgekeurd door het ge 
meentebestuur) en daarna een regle
ment van inwendige orde Eveneens 
werd er gedokterd aan een verdeel
sleutel voor de betoelaging van de 
verenigingen 

Naast deze administratieve zaken 
heeft de kultuurraad zich aktief bezig
gehouden met de taalproblemen in de 
gemeente en wel in bednjven zoals 
GB-INNO-BM waar nog steeds het 
Frans de voertaal is De raad zal zeker 
niet nalaten om verder druk uit te oe
fenen op de direktie van dit bedrijf op
dat de taalwetgeving zou gereeerbie-
digd worden 

Elk jaar richt de kultuurraad een gul-
densporenherdenking in waarin ge
tracht wordt zoveel mogelijk plaatse
lijke bewegingen te betrekken De 
jongste organizatie werd in het teken 
geplaatst «Waar Vlamingen thuis 
zijn» Er werden zelfs al plannen ge
maakt voor volgend jaar om nog meer 
organizaties daadwerkelijk in te zet
ten voor deze viering 

D e t o e k o m s t 
De kultuurraad beschouwt het als 
noodzakelijk dat er een aanvang ge
maakt wordt met de procedure tot er
kenning Dit is echter een omslachtige 
zaak zodat ze zich geen illuzies maakt 
over de onmiddellijke resultaten 
Waar de kultuurraad wel onmiddellijk 
resultaat hoopt is bij de toepassing 

Het september-
dekreet 
is te Ternat 
dode letter! 
Niettegenstaande stappen bij 
de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht, bij de voorzitter van de 
kultuurraad voor de Nederland
se Kultuurgemeenschap, de 
klacht van M Coppieters bij de 
arbeidsrechtbank te Brussel, de 
tussenkomst van de Nederland
se Kommissie voor de Kuituur 
van de Brusselse agglomeratie 
en de tussenkomst van de Ter
natse kultuurraad dient vast
gesteld dat er slechts zeer wei
nig veranderde in het bedrijf 
GB-Inno-BM-Unic te Ternat Het 
dekreet tot regeling van het ge

bruik van de talen voor de so
ciale betrekkingen tussen werk
gevers en werknemers wordt 
nog steeds niet toegepast 
Er werd zelfs aan de hand van 
bewijzen aangetoond dat te
werkgestelde personen die 
deze toestand aanklagen door 
pesteri jen verpl icht worden hun 
ontslag aan te bieden 
Het kollege van burgemeester 
en schepenen werd reeds meer
maals op deze toestand gewe
zen ' 

De Ternatse kultuurraad heeft 
dan ook besloten de bestaande 
toestanden openli jk aan te kla
gen, de eventuele geplande ak-
ties te steunen en alle m haar 
macht l iggende middelen te ge
bruiken om de bestaande toe
standen te doen wijzigen 

van het taaidekreet in de bednjven die 
in de gemeente gevestigd zijn Zonder 
de hulp van de werknemers is het ons 
echter onmogelijk alle bedrijven op te 
sporen waar de taalwetten met de 
voeten worden getreden De raad 
doet daarbij een warme oproep tot de 
werknemers in deze bedrijven 
Verder wil de raad ook in de toekomst 
mede-organizeren of stimuleren van 

een 11 -juliherdenking met o a als doel 
de Ternatenaren Vlaams-bewuster te 
maken, de raad vindt dit een essentiële 
doelstelling van een kultuurraad 
Ook wil ze een aktieve rol spelen in het 
bevorderen van enerzijds vormings-
en bijscholingsaktiviteiten ten behoeve 
van de jeugd-volwassenen en bejaar
den en anderzijds de kunsten letteren, 
biblioteken, amateurtoneel, dans enz 

Brusselse GOM 
verkoos raad 
van beheer 
In de kille zaal van de Brabantse pro
vincieraad werden de verkiezingen ge
houden voor de raad van beheer van 
de Brusselse Gewestelijke Ontwikke
lingsmaatschappij Brussel (GOM) 
Alle Brusselse burgemeesters de 
schepenen van de agglomeratie en de 
gedeputeerden van de provincie kwa
men er samen 

Voor de V U waren Staf De Doncker 
en Jan De Berlangeer aanwezig, vast
besloten in dit voor 95 % Franstalig 
gezelschap van zich af te bijten Dit ge
beurde bijna onmiddellijk pas had de 
burgemeester van Ganshoren lezing 
gegeven van de verdeling der manda
ten zijnde 5 FDF 2 PSC 3 BSP 
1 CVP 1 PLP (9 F en 3 N bij deze laat-
sten 1 FDF er I) of De Berlangeer ver
klaarde dat de VU met akkoord kon 
gaan met de voorgestelde verdeling 
Een vinnige woordenwisseling volgde 

tussen de VU-schepen en de Franstali-
gen 
Uiteindelijk werd voorgesteld dat men 
het aantal mandaten zou optrekken tot 
14 bij een volgende vergadering waar
na de 12 te begeven mandaten wer
den goedgekeurd 
Alleen de V U stemde tegen alle ande
re partijen verklaarden zich akkoord 
ook de CVP die het goed vindt dat een 
FDF'er de Vlamingen gaat vertegen
woordigen In de algemene vergade
ring van de G O M heeft de V U twee 
vertegenwoordigers de heer Thuriaux 
voor de provincie en mevr Van der 
Spurt voor de agglomeratie 

^of ten ^rnliQotn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Ui tbat ing: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 



ANTELFESTIVAL 

^ I B biedt u reeds 
een Shetland mantel 
van zuiver scheerwol 
voor slechts 

2.995 F 
vrije toegang • ruime parking • koffie staat klaar 

steeds beter 
en voordeliger 

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

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOt 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 

26-10 tof 1-11-1979 

TERVUREN 
Zondag donderdag 15 u K T 

M y name is N o b o d y 
van Sergio Leone 

met Terence Hill Henry Fonda 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 zon
dag 17 u 30 en 20 u 30 maan
dag dinsdag woensdag 20 u 30 
donderdag 17 u 30 K N T 

The d e e r H u n t e r 
met Robert de Niro 

Film van Michael Cimino 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 K N T 

Equus 
Film van Sidney Lumet 

met Richard Burton 

TIENEN 
Zondag donderdag 15 u K T 

The ug ly D a c h s h u n d 
van Walt Disney 

Vnjdag zaterdag 20 u zondag 
17 u en 20 u 30 maandag dins
dag woensdag 20 u 30 donder 
dag 17 u K T 

D o k t e r Z j i v a g o 
van David Lean 

met Geraldine Chaplin 
Julie Christie 

NIVWF donderdag 20 u 30 
I n te r i o r s 

van Woody Allen 
met Diane Keaton 

Knstin Griffith 

KURSAAL TURNHOUT 
Woensdag donderdag 15 u K T 

The R e s c u e r s 
van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag 20 u zondag 
15 u woensdag, donderdag 
1 8 u 
Tweede week K T 

D e k o l o s s a l e Hu l k 

Vrijdag zaterdag 22 u zondag 
18 u dinsdag donderdag 
2 0 u 3 0 K N T 

P r o p h e c y 

NIVWF K T 
Zondag maandag woensdag 
20 u 30 

I n t e r i o r s 
van Woody Allen 

met Diane Keaton 

LEUVEN 1 
1 7 u 3 0 K T 
Dolby Stereo negende week 

Ha i r 

15u 15 K T 

19 u 30 (met op maandag) 
The C h a m p 
van Zeffirelli 

met Ricky Schroder Jon Voight 
Faye Dunaway 

Alleen op maandag 29-10 om 
19 u 30 

Z e r k a i o (De cirkel) 
van Andrej Tarkovsky 

Avant-premiere 

13 u - 21 u 45 - 24 u 
Tweede week K T 

M o o n r a k e r 
van Lewis Gilbert 

LEUVEN 2 
15 u - 17 u 30 - 19 u 45 
Tweede week K T 

M o o n r a k e r 
van Lewis Gilt)ert 
met Roger Moore 
alias James Bond 

22 u Zesde week K T 
The C h m a 
s y n d r o m e 

met Jane Fonda Jack Lemmon 
Michael Douglas 

24Ti K N T 
P s y c h o s e 

van Alfred Hitchcock 
met Anthony Perkins Vera Miles 

John Gavin 

VU-programma voor 
Voeren te Hasselt 
besproken 

BRABANT 

Verleden week woensdag vond op 
het provinciaal bestuur te Hasselt 
een vergadering plaats waarop CVP, 
VU, BSP en PVV waren uitgenodigd 
alsmede de vijf gemeenteraadsleden 
en enkele vooraanstaande Vlamin
gen van Voeren zelf 
Op deze bi jeenkomst werd het volle
dig programma Bat desti jds door de 
plaatselijke kandidate van de Volks
unie mevr Mia Vande Perre werd 
voorgesteld besproken en goedge
keurd voor verdere behandeling 
Wat hield dat programma i n ' 
• Verbetering busverbindingen met 
Tongeren door aanpassing aan de 
openings en sluitingsuren van alle 
scholen 
• Terugbetaling van ziekenverzor
ging in Nederlandse ziekenhuizen 
• Oprichting van een zaal in Teuven 
en Moelingen waar eenieder zijn kuitu 
rele aktiviteiten kan ontplooien en 
waar de plaatselijke organizaties hun 
verschillende feestelijkheden naar al 
oud gebruik in eer kunnen herstellen 
om de mensen dichter bij elkaar te 
brengen 
• Vestiging in de Voerstreek van 
een zuivelverwekkende industriële on 
derneming om de plaatselijke werk 
loosheid op te vangen en de tewerk 
stelling in eigen streek te bevorderen! 
Ook onze kinderen willen nog werken 
• Aansluiting bij de brandweer van 
Eysden onze Nederlandse blussers 
• Vrijwanng van alle bestaande kleu 
terklassen en lagere scholen in de 
Voerstreek met aangepaste verbete 
ring van lokalen schooluitrusting en 
busverbindingen 

• Naast de bestaande provinciale 
middelbare school moet er in de Voer
streek een technische school in een 
zeer nabije toekomst opgericht wor 
den zodat onze eigen kinderen uit de 
Voerstreek en onze omgeving van 
een grotere onderwijskeuze kunnen 
genieten en van betere toekomstmo 
gelijkheden 
• Oprichting van een autonjschool 
waar eenieder zich thuisvoelt 
• Woonstverbetering en nieuw 
bouw 
• Grotere financiële steun aan na 
tuurbeschermende verenigingen aan 
de plaatselijke V V V 
• Een krachtdadig «neen» aan de ge
plande verbindingsweg Lixhe-Wezet 
Battice via Vlaamstalig grondgebied 
onze echte Waalse geburen moeten 
die weg maar aanleggen over «hun-
grondgebied zodat het huidig BTW 
en TIR-kantoor op Vlaamse bodem 
kan opgetrokken worden zoals oor
spronkelijk was voorzien 
• Krachtdadig optreden van gerech 
telijke overheid in verband met de bal 
dadigheden de aanslagen en talloze 
misdrijven die ongestoord in de Voer
streek kunnen plaatsgrijpen onder het 
waakzaam oog van de njkswacht 
• Kategoneke weigering voor ge 
sprekken met frankofiele elementen 
die slechts aansturen op officiële er
kenning 

• Afschaffing van het plaatselijk ar-
rondissementskommissanaat dat geen 
reden van bestaan heeft gezien het 
meer de fransdolheid bevordert en de 
Vlamingen anderzijds de meest per 
fekte twee- en meertaligen zijn in spre 
ken en schrijven 

VU-Kruibeke rouwt 
BIJ het overl i jden van mevrouw Ber
tha Van Raemdonck betuigen het be
stuur en de leden der afdeling hun 
oprechte deelneming en medeleven 
met de beproefde familie 
Als lid van een vooraanstaande 
Vlaamse familie bleef het onrecht
vaardig leed der anti-Vlaamse re
pressie ook haar niet bespaard, voor
al b i | het vroegti jdig afsterven van 
haar echtgenoot Lieven Van Lande-
ghem die «getekend» uit de repres-
siekampen kwam 

In onze herinnering blijft zij leven als 
de moedige, rechtvaardige vrouw 
voor wie de Vlaamse overtuiging 
geen ijdel woord was 

Nieuw leven te 

Lebbeke 
Onze afdeling kreeg 2 jonge VUJO-
ers bij Jons zoon van Fons en Lieve 
Uyttersprot-De Cock en Renate doch
ter van ons bestuurslid Lieven en Lies 
Vervliet 

Gentse VU-

fraktie niet 

naar koning! 

In een persmededeling heeft de 
Volksunie-fraktie in de Gentse 
gemeenteraad zijn waardenng 
uitgesproken voor de werking 
van de Kamer van Koophandel 
en Nijverheid van het gewest 
Gent 
Z IJ betreurt echter niet te kun
nen aanwezig zijn op de viering 
van het 250-|arig bestaan van 
deze kamer op vri jdag 26 okto
ber eerstkomend Deze viering 
gebeurt in aanwezigheid van 
koning Boudewijn 
Dit uit protest tegen het onder
houd dat het Staatshoofd heeft 
toegestaan aan de Waalse ben
deleider Happart MS 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstrnnl 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

A A L S T 

Lnnge Zoiitslr 30 29 33 36 38 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi en wnndelw.igens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken scliommels konierversieringen woslofels 

en wnskiissens kinderklediiuj 

SPORTARTIKELEN allerlei tnrnkledi, ruitenntri istingen ping 
pongtofels b.idkleding en nlle toebehoorten rol en ijsschantsen 

kanipingortikelen lurngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in nierkotlikelen n^iloiianen 
elektr tremen der besie merken auto j go carts Iraktoren pop 
pen poppenwagens en wiegjes b reien lesbemars borden 
tielsies alle gezelschapsspelen olie soorten mekanieken school 

tassen borden tuinmeubelen tumschomniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

O K T O B E R 
26 B I E R B E E K 4 d e VU-ba l in he t «Hof van B ie rbeek» vanaf 

20 u 30 m e t A n n Ch r i s t y 
25 G R I M B E R G E N G e m e e n t e r a a d me t o p d e agenda o a 

H A V I - T V (2) mach tsm isb ru i k po l i t i ekommissans (2) m o 
t ies 1V m scho len K o m e n en G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e -
ve r ) 

26 - S C H E R P E N H E U V E L - Z I C H E M : O p e n b a r e g e m e e n t e 
raadsz i t t ing o m 20 uur in de raadzaal van S c h e r p e n h e u v e l Inl 
M a r c e l G e m o e t s 0 1 3 / 7 7 1 7 9 8 

29 - D IEST N a t u u r d a g Ku l tu ree l C e n t r u m van D ies t Pro
g r a m m a v o o r d r a c h t e n ove r na tuu rvoed ing Het Hage lands 
Leefmi l ieu, ak t ies na tuu r -h i s tonsche wande l i ngen me t g ids 
K i n d e r o p v a n g O r g Federa t ie Leefmi l ieu Hage land Inl ichtin
g e n Rober t J a n s s e n s 0 1 3 / 7 7 3 2 4 0 o f sekre tar iaa t 0 1 6 / 
5 6 6 1 0 3 

26 

27 

27 

27 

28 

31 

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 , Ba r 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 e u g d k l u b s 
TREfV IELO-N INDE: N indefu i f in he t kader van het 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 -
d e 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 VU-ba l in he t Paimhof, 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 The Sc ra tch -Sou l -
B a n d Inkom 80 f r 

T R E M E L O - N I N D E N inde fu i f in de ke lder van het 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 het V l a a m s K ru i s in de raadzaal van he t ge
meen tehu i 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 

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 -
fui f m e t D J H e r m a n e n Hans 

3 - W E M M E L - V laams haan t jes fees t van 18 uur af in zaal «De 
Nachtegaa l» M e r c h t e m s e s t e e n w e g 76 t e W e m m e l O o k o p 
4 n o v van 12 uur af 

11 G R I M B E R G E N : V U J O - v r e d e s b e t o g i n g A m n e s t i e V e r z a 
mel ing o m 14 u 30 aan he t ku l tu ree l c e n t r u m te S t r o m -
b e e k - B e v e r 

11 H U M B E E K - G R I M B E R G E N . V O S - m e e t i n g o m 1 9 u i nzaa i 
Hol le B lok D i a m o n t a g e 60 jaar V O S Redevoe r i ng d o o r 
p ro f G u i d o P r o v o o s t 

LIMBURG 
O K T O B E R 

26 A S Bal v a n p rov inc ie raads l id J o s T r u y e n o m 20 u in zaal 
EIcker lyc 

27 H E C H T E L - E K S E L : VU-na jaa rsba l in d e fees tzaa l van he t 
D o n B o s c o k o l l e g e te Hech te l A a n v a n g o m 20 u 30 

G E N K . A l g e m e n e V U J O - v e r g a d e n n g o m 10 u in d e S lag-
mo len D a g o r d e in fo rmat iedag van 8-12 reorgan iza t ie 
van he t bes tuur , aandu id ing van a fgevaa rd igde v o o r d e 
nat ionale V U J O - r a a d , f inanc ië le a a n g e l e g e n h e d e n . 

28 

27 

27 

OOST-VLMNDEREN 
O K T O B E R 
25 G E N T A r r o n d i s s e m e n t s r a a d o m 20 u 15 in V l a a m s Huis 

Roe land Toesp raak d o o r a l gemeen voorz i t t e r V i c A n c i a u x 
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 m e 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, D e s t e l b e r g e n 

A A L S T 12e N a c h t van d e VU-a fde l i ng Aa ls t o m 21 u in 
fees tzaa l 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 i k A n c i a u x O r k e s t D e G e n s t e r s 

31 B E V E R E N : V laamse v r o u w e n b e w e g i n g Ne le k o o k l e s s e n 
o m 18 u 30 in d e l eskeuken v a n Ebes te A n t w e r p e n Ver 
t rek o m 18 u 30 o p de M a r k t T w e e d e kook les o p 16 no 
v e m b e r 

N O V E M B E R 

1 W A A R S C H O O T . Trad i t ionee l b e z o e k v a n V U aan d e 
ten toons te l l i ng van M a u r 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 M E R E L B E K E VU-ba l in zaal Regi, H u n d e l g e m s e s t e e n -
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 Bae r t Pr i is 
l O O f r V o o r v e r k o o p 80 f r 

4 E R P E - M E R E . 2 d e v o e t t o c h t v e r t r e k o m 14 u aan ca fe He t 
B rughu i s o p d e w i j k H o m e g e m te Erpe Nad ien grat is e t e n 
a a n g e b o d e n d o o r het a fde l ingsbes tuur Wande l l e ide r 
H e c t o r V a n d e r e l s t 

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

W I J 21 

^ S f e ü l t ^ 
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VU-raadslid Vanmaercke 
wachtte 34 maanden op 'n antwoord 
Het bestuur van VU-Anzegem is niet 
te spreken over de houding van de 
hogere Overheid en inzonderheid 
over het Provinciaal Bestuur 
Volgens het Volksuniebestuur wordt 
er — na meer dan drie jaar — nog al
tijd geen gevolg gegeven op een be
zwaarschrift ingediend door een ge
meenteraadslid 

Zelfs nadat Z M . de Koning werd ge
ïnformeerd en de minister van Bin
nenlandse Zaken de opdracht gaf de 
zaak te laten onderzoeken, werd er 
tot op heden geen gevolg gegeven. 
Minister en goeverneur blijven in ge
breke. 

Volgens de Volksunie is voortaan 
alle geschrijf overbodig geworden en 
zal ze uit de ongeoorloofde houding 
van de Overheid de passende beslui
ten trekken 

W a t was er p r e c i e s g e b e u r d ? 

Op 14 januari 1976 stuurde VU-ge-
meenteraadslid Walter Vanmaercke 
een klachtenbundel omtrent het beleid 
in zijn gemeente naar de goeverneur 
van West-Vlaanderen 
Het bundel bevatte volgende klachten 

• Beslissingen van de gemeenteraad 
worden met gerespekteerd of eenvou
digweg met uitgevoerd 

• De burgemeester geeft op eigen 
houtje aan een landbouwer van een 
naburige gemeente de toelating om 
een voetweg uit te breken Die voet
weg IS inmiddels reeds gedeeltelijk uit
gebroken 

• Bepaalde punten op de dagorde 
van de gemeenteraadszitting welke 
verdaagd werden naar de eerstvol
gende zitting, komen met meer op de 
dagorde van die gemeenteraadszitting 

• Openbare werken worden niet ge
volgd 

• De burgemeester alleen stelt de 
dagorde van de gemeenteraadszittin
gen samen Brieven aan het schepen-
kollege gericht komen nooit in handen 
van de schepenen Dit hebben de 
schepenen op een gemeenteraadszit
ting toegegeven 
• Sommige gemeenteraadszittingen 
hadden plaats zonder de aanwezig
heid van de burgemeester Niemand 
wordt verwittigd, tenzij op het allerlaat
ste moment, met het gevolg dat de 
persoon die de burgemeester moet 
vervangen met voorbereid is 

Het gevolg van dit alles is dat praktisch 
al de punten die raadslid Vanmaercke 
op de dagorde had laten plaatsen, met 
beantwoord werden en de zitting 
voortijdig werd opgeschort 

• Huurkontrakt wordt niet nageleefd 

• De burgemeester komt met meer 
op het sekretariaat gedurende de 
diensturen van de gemeentesekreta-
resse Deze laatste deelde dat zelf 
mee 

Vanwege de goeverneur werd geant
woord dat een onderzoek werd inge
steld Op 2 mei 76 vroeg gemeente
raadslid Vanmaercke de heer goever
neur naar de uitslag van het onder
zoek Op 9 juni werd daaraan herin
nerd Omdat er toen nog geen 
antwoord kwam, richtte het raadslid 
zich tot de minister van Binnenlandse 
Zaken, J Michel ( 23876 ) 
Op 21 januan 1977 wendde de heer 
Vanmaercke zich tot eerste minister 
Tindemans, want noch de goeverneur 
noch de minister vonden het nodig 
enig antwoord te sturen De premier 
antwoordde een paar dagen later dat 
hij het bezwaarschrift ontvangen had 
en met zijn minister van Binnenlandse 
Zaken kontakt zou opnemen 
Op 26 oktober 1977 herhaalde VU-
raadslid Walter Vanmaercke zijn hele 
verhaal nog eens in een brief aan mi
nister Rik Boel die ondertussen minis
ter Michel had opgevolgd 
HIJ schreef o a 
"Mijn geduld is ten einde Ik neem het 
met dat de gwone kleine man voor al
les en nog wat moet opdraaien en als 
er dan aan de hogere instanties in ons 
land iets gevraagd wordt om, waar het 
nodig IS, tussen te komen, dan vertikt 
men dit te doen Zelfs een antwoord is 
voor sommigen nog te veel » 

To t de k o n i n g -
Op 10 september 1978 ncht raadslid 
Vanmaercke zich ten einde raad tot de 
koning Het kabinet van de koning ant
woordt twee dagen later dat •<het ver
zoekschrift aan het ministerie van Bin
nenlandse Zaken werd overge
maakt » 

Geraakt door deze koninklijke tussen
komst treedt het provinciaal goeverne-
ment van West-Vlaanderen eindelijk in 
werking 

Tussenkomst 
van koning was 

nodig om 
klachtendossier 
te behandelen... 

In een meer dan vier bladzijden tellend 
opstel probeert bestuurssekretaris E 
Yperman namens de goeverneur alle 
klachten door raadslid Vanmaercke in
gediend te weerleggen 
Met drogredenen (bv het inroepen 
van de hoge ouderdom van bepaalde 
schepenen om het gebrek aan interes
se voor hun werk te vergoelijken) 
wordt gepoogd al de bezwaren weg te 
wuiven 

Wie de toestand te Anzegem met kent, 
weet onmiddellijk dat de ingediende 
bezwaren met ernstig genomen wor
den door de provinciale overheid, spij
tig! 

En de brief besluit 'Aan de hand van 
de uitslag van het onderzoek en de 
konklusies ervan die mij werden voor
gelegd, ben ik van oordeel dat in alle 
aangelegenheden, waarvan in uw 
voornoemd bezwaarschrift sprake 
was, geen enkele onregelmatigheid 
kon worden vastgesteld-

Afgehandeld? 
Omdat Walter Vanmaercke met ant
woordde op deze bnef, schreef een di-
rekteur-generaal van Binnenlandse Za
ken 'meen ik het dossier als afgehan
deld te kunnen beschouwen' 
Maar dat vond het VU-raadslid nu juist 
met 
Op 28 januari schreef hij de direkteur-
generaal een nieuwe brief Daann 
weerlegt hij slechts drie van de acht 
klachten, genoeg om het doorzichtige 
antwoord van de provinciale overheid 
te ontzenuwen 

• Heeft de burgemeester het recht 
een voetweg, die in de atlas van de 
buurtwegen is ingeschreven, op eigen 
houtje te laten uitbreken om een land
bouwer van een nabunge gemeente 
terwille te z i j n ' Dit is nooit in de ge
meenteraad ter sprake gekomen 
Is dit een onregelmatigheid of m e t ' 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie 

m Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

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

Vraag ons vnjbhjvend folder en 
priishjst 111 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37 01 (4 1.) 

Die voetweg zal er terug komen al 
moest ik die zelf terugleggen 

• Als de gemeenteraad beslist dat 
op het gemeentehuis een lijst dient 
aangelegd te worden waarin dagelijks 
aangetekend wordt waar de gemeen-
tewerklieden aan het werk zijn, dan 
moet dit volgens mij toch gebeuren 
Aan de beslissing van de gemeente
raad werd nooit gevolg gegeven 
Is dit een onregelmatigheid of m e t ' 

• De heer goeverneur geeft toe dat 
de burgemeester meestal alleen de 
dagorde van de raadszittingen opstel
de, dus zonder de schepenen De heer 
goeverneur vindt het normaal dat 
schepenen die de leeftijd van 70 en 73 
jaar bereikt hebben, met veel mede
werking meer kunnen verlenen 
Is dit een onregelmatigheid of m e t ' 
Het VU-raadslid aanvaardt verder de 
uitleg met dat 'het dossier zoek was» 
en hij daarom 34 maanden op een ant
woord diende te wachten 
En hij besluit dat het pijnlijk is te moe
ten vaststellen dat eerst een tussen
komst van de koning nodig is om zijn 
klacht behandeld te zien Het raadslid 
verwijst verder naar het onderzoek 
door de gerechtelijke politie die vals
heid in geschriften had vastgesteld, 
maar waar de nodige sancties-steeds 
uitbleven 
Op 4 juli van dit jaar publiceerde VU-
Anzegem dan de motie Eens te meer 
blijkt uit heel deze onverkwikkelijke ge
schiedenis hoe dorpspotentaten hun 
willetjes doordrijven, hoe de bevolking 
deze heren ongestraft laat verder 
knoeien ten nadele van de demokratie 
en de ganse gemeente, daarbij door 
de overheid geholpen 

NIEUWPOORT 
Prachtige STUDIO'S 

en APPARTEMENTEN 
te NIEUWPOORT 

res. 't SANTHOOFT 
studio 720.000 fr. 
app. I k 985.000 f r. 
app. 2 k 1.295.000 fr. 

res. DE WIELINGEN 
app. I k 1.225.000 fr. 
app. 2 k 1.490.000 fr. 
Bezoek onze mooie reallzatie 
de Wielingen, Franslaan 109 

Nieuwpoort 
Open: elke zat. en zondag 
V. 10-17 u. en op afspraak: 

In l i ch t ingen : 
IMMO WESTLAND 

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

Na 19 U.: 058/23.57.03. 

Uit de Westvlaamse 
provincieraad 
• De VU-provincieraadsfraktie is 
enn geslaagd de raad een motie te 
doen aannemen die radikaal de 
schrapping vraagt van de snelweg 
Pecq-Armen tiers 
• Ook heeft de VU een motie ten 
voordele van het oprichten van een 
Vlaamse school te Komen doen aan
nemen, 
• Op 4 okt 79 heeft de VU een zit
ting van de Raad voortijdig doen afbre
ken omdat werd vastgesteld dat 
CVP'ers en BSP'ers, onder wie ver
slaggevers van belangrijke agenda
punten, doodeenvoudig hun kat had
den gestuurd 
• De VU heeft zich heftig verzet te
gen het inschrijven van zomaar gelden 
voor de «vienng van 150 jaar België» 
op de provinciale begroting, 
• Ook heeft de VU het voorstel her
nomen om eindelijk te geraken tot de 
opnchting van een interkommunale 
voor beveiliging en reddingsdiensten 
langsheen de Vlaamse kust 

Hulde te Gistel 
VU-gemeenteraadslid Pieter Gunst uit 
Gistel werd tijdens een Davidsfonds-
feest gehuldigd om zijn 25 jaar be-
stuursmandaat van het Davidsfonds 
HIJ mocht uit de handen van de gouw-
voorzitter een keramiek ontvangen 
Onze hartelijkste gelukwensen voor 
deze trouwe inzet 

WEST-ViJ\ANDEREN 
O K T O B E R 
25 I Z E G E M : F V V - a v o n d me t W Smal le o v e r « V e r a n t w o o r d 

spee lgoed» in zaal G u d r u n o m 20 u Gen tses t raa t 
B R U G G E : K u r s u s S p r e k e n In het openbaa r o m 20 uur 
V o o r a f inschr i j ven , organ izat ie V Z W T re fpun t 
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 kade r l eden 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 
S T . - K R U I S - B R U G G E : VU-a fde l i ngs fees t me t kaas e n 
w i jn o m 20 u. 30 :n zaal St.-Elooi, M o e r k e r k e s t e e n w e g 
Prijs- 250 f r 

GISTEL: VU-ba l in zaal Ten Put te. V o o r v e r k o o p 70 fr. In
k o m 80 fr 

O O S T E N D E - V E U R N E - D I K S M U I D E : A r rond i ssemen te l e 
ko lpo r tage me t «Wi j V laams Nat ionaal» te Spermal ie Ver 
zame len o m 9 u 30 aan d e ke rk te S c h o r e Al le leden o p 
pos t 

N O V E M B E R 
9 I Z E G E M : Kaas- en w i j n a v o n d v o o r alle leden en sympat i -

zan ten . O m 20 u in zaal Mande ldae le , Heme lgemsep le in 
250 fr. Inschr i jven bij één de r bes tuu rs leden vóó r 3 n o v e m 
ber 

24 P O P E R I N G E : VU-ba l in zaal «Palace», leperst raat , o m 20 u. 
me t Popeye . V o o r v e r k o o p - 80 f r 

26 

27 

27 

27 

28 

In memoriam 

Fritz De Bisschop 
Verleden week vri jdag overleed 
te Aalst, in de leefti jd van 77 
jaar, de heer Fritz De Bisschop. 
Uit meer dan een halve eeuw 
Vlaams-nationaal leven te Aalst 
is de naam Fritz De Bisschop 
eenvoudig niet weg te denken. 
Hij was, in de Aalslers-Daensis-
t ische traditie, van huize uit een 
Vlaams-nationalist. De familie 
De Bisschop werd zeer zwaar 
beproefd door de repessie. En 
het is precies in de repressieti jd 
dat Fritz De Bisschop de volle 
maat van zijn overtuiging en zijn 
menseli jkheid ontwikkelde. 

Door ongemeen hard te werken 
slaagde hij enn de familiale 
zaak — een ijzerhandel — niet 
alleen te redden, maar op te 
werken en uit te breiden tot een 
van de beste handelszaken van 
de stad. Dat verschafte hem de 
financiële basis om op onge
meen milde wijze tussenbeide 
te komen eerst ten bate van de 
slachtoffers van de repressie 
en vervolgens ten voordele van 
tientallen en tientallen Vlaamse 
en Vlaams-nationale initiatie
ven. Samen met wij len -nonkel 
Tallier» — een oud-Daensist — 
was Fritz De Bisschop de toe
verlaat voor honderden die, be
rooid en gekraakt door de re
pressie, een nieuw leven moes
ten beginnen. 

Ook bij de heropstanding van 
het Vlaams-nationalisme te 
Aalst speelde Fritz een rol, als 
raadgever en als helper in de f i
nanciële nood 

Een parti jman in de enge zin van 
het woord is hij daarbij nooit 
geweest. Hij was een trouw 
Vlaams-nationalist die van zijn 
overtuiging nooit en nergens 
een geheim maakt, maar die vol
doende onafhankeli jkheidszin 
had om iedereen — ook zijn 
vrienden — de eigen mening te 
zeggen. 

Zi jn persoonli jke toewijding en 
een goed deel van zijn fortuin 
lagen en liggen aan de oor
sprong van heel wat Vlaamse 

initiatieven te Aalst en op een 
ruimer vlak Hij was medestich
ter van Broederband en van de 
Marnixring, om alleen maar 
deze twee initiatieven te ver
melden, die over heel Vlaande
ren uitgedeind zijn. 
Hij was een bescheiden man. 
Hij huldigde en eerde velen, 
maar liet zichzelf niet graag hul
digen « n eren. Op vergaderin
gen en bijeenkomsten was hij 
vaak de man, die bescheiden in 
het hoekje zat en zich buiten de 
kijker hield. Velen wisten dan 
niet dat zijn werk achter de 
schermen precies ten grond
slag lag aan de bijeenkomst of 
het initiatief. 

Hij behoorde — net als de De 
Neves of de Van Der Stockts — 
tot die ondernemende Vlaams-
nationale families die te Aalst 
geacht en geëerbiedigd werden 
door vriend en tegenstrever om 
hun breeddenkende en toch 
rotsvaste overtuiging, om hun 
stevige inplanting in het maat
schappeli jk leven. 
De jongste jaren, na een ziekte 
die hem reeds jaren geleden 
aan de rand van het graf bracht, 
leefde Fritz De Bisschop als 
een ijzeren monnik: een oer
beeld van bezonnen toespitsing 
op het essentiële en van glimla
chende soberheid. Hij was ge
bleven zoals hij zijn leven lang 
is geweest, druk doende, met 
nooit de ti jd om hem te verlie
zen, maar met alti jd de ti jd om te 
luisteren, te helpen en raad te 
geven. 
Allen die Fritz gekend heben en 
de velen die zijn steun en zijn 
hulp in moeili jke ogenblikken 
mochten krijgen, zullen hem ge
denken als een unieke verschij
ning: een aristokratische en 
toch volkse heer. 
Het Vlaams-nationale Aalst ver
liest In hem een wijs en mild 
voorman. 
Wij bieden de ganse familie 
onze innige gevoelens van deel
neming. 

WIJ 13 
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Jos Bex 
BRUSSEL — Ons land telt 141 officieel erkende beschermen
de werkplaatsen die meer dan 12.000 mensen met een 
handicap tewerkstellen. Samen zorgen die werknemers voor 
een globale bedrijfsomzet die dit jaar het miljard frank zal 
overschrijden.-
Over deze toch wel vrij belangrijke aktiviteit — een toonaan
gevende grote nationale onderneming waardig — mochten we 
in de voorbije jaren weinig beduidende bedrijfsinformatie ont
vangen. En toch is er, sinds de oprichting van de B.W.A.P. (de 
Nationale Federatie van Beschermende Werkplaatsen), heel 
wat geschied ten gunste van de mindervaliden. 
En, blijven er ook nog zoveel dringende noden van tewerkge
stelde mindervaliden te lenigen_. 

Vorig weekend hield de Vereniging van Visueel Gehandicapte 
Bedienden een vrij belangrijke bijeenkomst te Leuven, waarbij 
over het wel en wee van de beschermende werkplaatsen in 
onze (Vlaamse) gewesten werd gesproken. Een goede gele
genheid dus om met de overigens kersverse voorzitter, Jos 
Bex, van de BWAP-federat ie (die er een uiteenzetting hield) 
een gesprek te hebben. 

— Omtrent de beschermende werk
plaatsen en de gehandicapte werkne
mers die er instaan voor de goede 
diensten blijft er dat overtrokken 
beeld bestaan van ateliers waar be
drijven en instellingen terechtkunnen 
vaar goedkope diensten, voor hand
en span-diensten die men elders als 
minderwaardig de deur uitwuift; zeg 
maar postzegelplakken op metersho
ge druksels die dringend dienen ver
zonden te worden^. 

Jos Bex: «Dat is jammer genoeg inder
daad nog al te veel het beeld dat men 
van onze werkzaamheden ophangt 
De «Federatie van Beschermende 
Werkplaatsen» heeft in de voorbije tien 
jaren heel wat werk verricht om het 
werk van de mindervaliden beter te la
ten waarderen en honoreren 
Ik moet toegeven dat tot nog toe weinig 
ruchtbaarheid werd gegeven aan de 
aktiviteit van onze federatie We heb
ben een interne testperiode achter de 
rug, en nu kunnen we werk maken van 
een veelzijdige bewustwordingscam
pagne 

Nog marginaal? 
We zitten nog immer met die handicap 
dat men van beschermende werkplaat
sen alom verwacht dat zij hoe dan ook 
de kruimels van de werktafels zouden 
oprapen. 
W I J zijn nu in staat om aan te tonen en 
te overtuigen dat zulks niet langer op
gaat. 
Veel beschermende werkplaatsen heb
ben een volwaardig produktiegamma 
ontwikkeld, en hebben ook op de pas
sende wijze de broodnodige mechani-
zering doorgevoerd 
Onze informatiecampagne die wij 
voortaan zullen voeren is vooral gericht 
naar de opdrachtgevers om hen duide
lijk te maken dat wij werk verzetten als 
«normale bedrijven». 
De aktieve bevolking willen we ook toe
lichten dat onze mensen al evenzeer op 
eenzelfde werkname manier bijdragen 
tot het bruto nationaal produkt 
Uiteraard is het ook nog onze bedoe
ling om de diverse besturen te overtui
gen dat ZIJ in de mate van het mogelijke 
verzocht worden de nodige middelen 
ter beschikking te stellen — hun steen
tje bij te dragen — om de beschermen
de werkplaatsen te helpen bij het reali-
zeren van hun doelstellingen.» 

— Voorzitter Jos Bex heeft op de 
Leuvense studiedag, vorig weekend, 
een horizontverruimende visie ont
wikkeld omtrent het werk van en in 
beschermende werkplaatsen. 
Hete hangijzers zijn er hier veelvuldig 
te vinden... De financiële vergoeding 
van de werknemers, de rekrutering, de 
begeleiding, de toegang tot de werk
plaatsen, de subsidiëring van de on
dernemingen... 

Jos Bex: «We staan met de beschut
tende tewerkstelling nog voor een mas
sa problemen. Onze hoofdbekommer
nis IS momenteel het probleem van de 
begeleiding van de minder-validen. Hier 
Stelt zich het probleem van de financie
ring Wij menen immers dat naast de 
normale bedrijfsstruktuur de werk
plaatsen zouden moeten kunnen be
schikken over gespecializeerd kader
personeel, integraal gesubsidieerd, en 
los van alle ekonomische imperatieven 
eigen aan de produktie. Dit kader zou 
instaan voor opleiding, begeleiding, en 
follow-up van de werknemers in funktie 
van de individuele noden.» 

— Welke minder-validen komen in 
aanmerking voor werk in de beschut
tende werkplaatsen? 
Jos Bex: «Diegenen die in aanmerking 
komen voor een tewerkstelling in een 
beschermende werkplaats dienen over 
arbeidsmogelijkheden te be
schikken. Niet zomaar werken om het 
niet-werken te vermijden. Ik wil in dit 
verband opmerken dat een permanen
te en wederkerige doorstroming tus
sen «bezigheidscentra» en «werkplaat
sen» moet mogelijk gemaakt worden 
zonder dat hierdoor op het menselijke 
vlak, noch wat betreft de vergoedingen 
enige discriminatie mogelijk is. 

Een syndikale aktie dringt zich dus 
op; voor wanneer sociale verkiezin
gen in alle beschermende werkplaat
sen, of verdienen die 12.000 werkne
mers van bij ons geen stem in de on
dernemingsraden en komitees voor 
veiligheid en hygiëne? 

Jos Bex: «Ik verheel u niet dat dit een 
pikante en aktuele materie is. Er is wel 
het jundisch statuut van de werkplaat
sen (meestal verenigingen zonder 
winstoogmerk) die bovendien, laten we 
zeggen voor 80 procent, mentaal min
der-validen tewerkstellen Wij hebben 
dringend nood aan specifieke overleg-

„12.000 mindervaliden 
presteren 
voor I miljard frank" 

— Hoewel de promotoren van de be
schermende werkplaatsen bedrijfs-
ekonomische voltreffers willen boe
ken, hebben zij dat uitmuntende dwin
gende uitgangspunt: de betrokken 
werknemers als prioritaire rechtheb
benden centraal te stellen. 
Dit soort werkplaatsen mag immers 
niet opgezet worden om winst te boe
ken, maar wel om de betrokken min
dervalide aktieve bevolking zinvolle 
arbeid te verschaffen. 
Dat gebeurt in de praktijk allereerst 
door het veelvuldig werkaanbod: tuin
bouw, konfektie, houtbewerking, me
taalbehandeling en dies meer... 
Nu valt (in een wetenschappelijk on
derzoek) evenwel op 
dat meer dan de helft van de minder
valide werknemers in beschermende 
werkplaatsen werk vindt in de afdelin
gen «montage» en «conditionering^... 
Hetzelfde overwicht van bedrijvig
heid vertoont de opsplitsing van be
schermende werkplaatsen volgens de 
gekozen werkzaamheden. 
Konklusie: de beschermende werk
plaatsen blijven nog immer ekono-
misch marginaal werken... 
Jos Bex: «De marginaliteit van de op
drachten ligt met in de sektoriële op
splitsing dan wel in de vorm waarin ze 
aangeboden worden. Een opdracht van 
montage of conditionering kan best 
een volwaardige reeks arbeidsposten 
doen ontstaan op voorwaarde dat de 
opdracht uit diverse samenhangende 
deelaktiviteiten bestaat; te realizeren 
met de daartoe beschikbare middelen 
(apparatuur en machines)» 

Ik vind het echt noodzakelijk dat zoge
naamde «bezigheidswerkplaatsen» 
nauwer aanleunen bij de beschermen
de werkplaatsen en dat zij, in het be
lang van de mindervaliden, bij de ver
werving van de werkopdrachten duide
lijk afstand nemen van de lagere prijs
politiek van psychiatrische instellingen 
of van gevangenissen. 

Werknemer centraal 
Een tewerkstelling in onze werkplaat
sen moet de werknemers in staat stel
len een redelijk inkomen te verwerven; 
ik pleit hier onomwonden voor een pro
gressief loonbeleid in de beschermen
de werkplaats. 

Het IS een streefdoel de inkomens van 
de minder-validen minstens op het ni
veau van de minimumlonen, uitbetaald 
in vergelijkbare industrieën.» 
Uiteindelijk is het er ons om te doen... 
dat beschutte werkplaatsen én 
door de overheid én door de klanten
verbruikers zouden aanzien worden als 
gewone bedrijven met bijzondere nor
men Een ekonomische exploitatie is 
aangewezen om een goede werking te 
bereiken. Zulks dient zich te veruitwen-
digen in aangepaste normen wat be
treft de gebouwen, de uurregeling, het 
personeelsbeleid, het optreden van het 
leidinggevend personeel... 

— Het is dus duidelijk gesteld: beter-
koop mogen de beschermende werk
plaatsen niet blijven. Beterkoop mag 
alleszins een bekwame mindervalide 
op de arbeidsmarkt niet verhandeld 
worden.. 

strukturen, dat kan met zonder een 
aangepaste wetgeving terzake.» 

Is dit een federalistische geloofsbelij
denis van de BWAP-voorzitter? 
Jox Bex: «BWAP is een nationale 
vereniging die zich zonder onderscheid 
ncht tot alle beschuttende werkplaat
sen in dit land. De realiteit leerde ons 
echter, met alleen uit praktische over
wegingen, dat een eigen dynamiek ken
merkend is voor de onderscheiden ge
westen. Vandaar onze werking in ge-
meenschapsgroepen. Het is duidelijk 
dat we hier naar nieuwe strukturen 
evolueren. Het is echter nog wat vroeg 
om hieromtrent uitspraken te doen. 
Wel wil ik met u vaststellen dat de be
schuttende werkplaatsen in Vlaande
ren, vergeleken met Walloniè, minder in 
aantal zijn en tegelijkertijd gemiddeld 
meer mensen tewerkstellen. Deze en 
andere konkrete feiten zullen wellicht 
hun stempel drukken op de vernieu
wing waaraan de koepel van de be
schuttende werkplaatsen toe is.» 

(HDS) 
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