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DE POORTEN VAN DE HAAT 

Het blonde kindje laat verlangend. 
Het geluk in de ogen van zijn moeder hangen: 
De bloem ontvouwt haar blaadjes 
Om het briesje \N\nd te vangen. 

Ze staan voor de gesloten poorten, 
Waarop, een onzichtbare haat, staat geschreven. 
En, de droefheid, denkt geladen woorden: 
«Waarom, mag ik, mijn moedertaal, niet leren». 

De zuchten, klimmen uit, een harde mond. 
Ze hebben, de vlinders van de hoop, hun nekken, omgewrongen: 
«Omdat wij, niet vrij zijn!». De pijn schreeuwt gezond: 
«Onze vrijheid, is verdrukking, en zal, strijd worden!» 

Bert Klein 

GEBAZEL BEU! 

Wanneer gaan onze grote politieke 
bonzen, met een zogenaamde Gentse 
Jan Borluut op kop, eens de oude 
doos openen waarin sinds 150 jaar 
een oude spreuk ligt «Eendracht baart 
of maakt Macht»? Ons Vlaamse Volk 
begint niet alleen stillekens, maar reeds 
zeer lang al dat gebazel over Quaters, 
Fazes en allerlei onzin, beu te worden. 
Het vraagt zich af of het toch zo moei
lijk is, om eens in dat hoog Staatshuis-
houden de grote kuis te houden, om 
eens ernstig te praten over het nieuw 
inrichten van onze woning, Vlaanderen 
ons erfdeel, ons bezit. 
Ik weet dat in een groot gezin, verstan
dige en min verstandige mensen zitten, 
maar bij slot van rekening moet het 
hoofd van het gezin — of noem maar 
Staat — uiteindelijk op tafel kloppen, 
en zeggen, nu is het genoeg! Het is 
hier geen ganzenspel, het is hier uitein
delijk in ons aller voordeel te nemen of 
te laten, zo niet eruit! 

Ik zal trachten met een stel meer ver
standige mensen te praten en onder
handelen, hoe wij het beheer en de 
verdeling van ons gezin — de Staat — 
tot een goed einde kunnen brengen. 

A.D.K.. Oostende 
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M M m nationaal Uleekblad 
Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-Instituut v.z.w. 

Opstel en samenstelling : het komi-
tee van redakteurs (R. Corty, H 
De Schuyteneer, Johan Artois 
M. Van üedekerke, T. Van Over-
straeten). 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op p^k 
000-0171139-31 van - W l / - , Barn-
kadenplein 12, 1000 Brussel CTel 
02/2194930) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Losse nummers 

600 fr 
360 fr 

18 fr. 

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 realizatie 
de Wielingen, Franslaan 109 

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

Inlichtingen: 
IMMO WESTLAND 
Albert I laan 146 

NIEUWPOORT 
Tel.: 058/23.56.26 

Na 19 U.: 058/23.57.03. 

AUSCHWITZ 

Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
Jaan 142. 1020 Brussel. 

Publ ic i tei tschef: de h Karel Se
vers, tel 02/2194930 toestel 75. 
('s voormiddag) of pnvè . Alsem-
bergsesteenweg 41 b. 1512 
Dworp Tel 02/3567844 

Een rechter uit Frankfurt heeft 2 jon
ge kerels die nazi-propaganda voer
den veroordeeld tot het lezen van 'n 
boek over Auschwitz. Fijn gedaan 
van die rechter. Dat zal hen leren, 
maar misschien waren er.. nog enke
le andere mogelijkheden. 
Misschien konden die jongens eens 
gezocht hebben naar de namen van 
de 300.000 vrouwen en kinderen die 
bij het bombardement van Dresden 
levend verbrand werden. 
Of misschien konden ze eens nage
teld hebben hoeveel «zwarten» er tij
dens de oorlog door de Kempense 
«bokkenjders- werden afgeslacht. 
Of misschien was het interessant te 
onderzoeken van wie die urine af
komstig was in de soep van 't kamp 
van St-Kruis in 1944. 
Of misschien was het de moeite na 
te gaan wie de auditeur-moordenaar 
was van Irma Laplasse en Leo Vin-
devogel. 

Het verhaal van de met 'n nekschot 
afgemaakte Poolse officieren van 
Katyn is ook het lezen waard. 
Eveneens de geschiedenis van de 
250.000 Sudetenduitse vrouwen en 
kinderen en ontwapende Duitse sol
daten die door de Tsjechen werden 

vermoord. Die Tsjechen beklagen 
zich terecht over hun leven achter 
dat gekende gordijn. 
Of misschien was het mogelijk de 
identiteit te achterhalen van die held
haftige boer van tegen de Neder
landse grens die 2 jonge Duitse sol
daten (19 jaar) met vriendelijkheid in 
de val lokte en... afslachtte om daarna 
hun lijken onder zijn strooimijt te 
«delven» (Zondagsblad van 4-4-76). 
Of misschien konden ze Helmut 
Schmidt gevraagd hebben de «Do-
kumentatie over bevrijdingsmidaden 
op het Duitse volk» te mogen door
bladeren (dokumentatie die door be
wuste Schmidt angstvallig of laffelijk 
geheim wordt gehouden). 
En misschien konden ze 'n denkbeel
dige tocht hebben gemaakt door 
«onze kampen» na de bevrijding. 
En misschien was het leernjk de 
bombardementen van «militaire» 
doelen in Kortrijk en Antwerpen te 
bestuderen. 
Zal ik nog voortgaan? 

D.P., Boezinge 

ABONNEMENTENSLAG 
Het is onze plicht dat wij daaraan 
meewerken. Verder zou het een pro
pagandamiddel zijn, dat iedere afde
ling bv. 100 abonnementen voor 2 
maanden betaalde, hetzij voor no
vember en december e.k. aan ver
minderde prijs zou dit 5.000 fr. kos
ten. Einde van 't jaar kan de redaktie 
een kwijtbrief aanbieden voor 't jaar 
1980, en het zal ook gemakkelijker 
wezen om nieuwe leden te werven. 
Weken voor de laatste verkiezingen 
hebben wij dit gedaan in het kanton 
Tienen. 

Resultaat: winst 200 stemmen of 
1 %. 

J.V. Hoegaarden 

VUJO-MOTIE 
Als enig lichtpunt in de duisternis van 
de Voer-historie (waaraan voortaan 
dus ook de partij meedoet) kon ik in de 
krant de motie van VUJO lezen, een 
ondubbelzinnige afwijzing van het op
treden van de privé-milities (ook als die 
zgn. Vlaams zijn). Maar tot mijn grote 
verbazing vind ik niets hiervan terug in 
«Wij». Ook na twee, drie keer doorbla
deren vind ik de VUJO-motie niet 
Het kon vergetelheid zijn. Maar nu 
hoor ik van iemand die het kan weten 
dat het partijbestuur de «Wij»-redaktie 
formeel verbood om de VUJO-motie 
op te nemen. Als dat de nieuwe stijl 
van het partijbestuur is, hoeft het voor 
mij niet meer. 

M.D.G., Oudenaarde 
Red.: Uw informant was met goed in
gelicht Het PB heeft op geen enkele 
wijze een verbod aan de redaktie ge
formuleerd 

Rechtzetting 
In de uitgave van «Wij» van 25 
oktober II. verscheen een artikel 
onder de t i te l : «Kijk- en lees-
bundel voor mensen met vra
gen» waarin een vergissing be
gaan werd in de overname van 
de bankrekening van hef «Cen
trum voor mensen met vragen». 
Het juiste nummer is 979-
4407969-01, en niel zoals ver
keerdeli jk gedrukt werd: 979-
340796771. 

knack 
EINDEJAARSPRONOSTIEK 
501 winnaars 1.200.000 fr. prijzen 

® met medewerking van 

luknecht 
Dit pronosttekbuiletin is geldig mits bijvoeging van een 
vignet (zie omslag van Knack 17/10,24/10,31 /10,7/11) 
Alle vragen slaan op de toestand op 1 jan. 1980 M 
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Toestarvj van de regering 
Marlens op 1/1/1980 

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

Het werkloosheid sci|(er ts op 
1/1/1980. sinds 15/11/1979 

Op 1 lanuan 1980 is de 
Duitse Mark ten opzichte van 
de Belgische frank sinds 
lS/1 1/1979 

Het indexcijter van de 
konsumpliepri|zen rs op 
1/1/1980 sinds 15/11/1979 

De prt|S van een liter 
supertwnzine is op 1 / i / i 980 
sinds 15/11/1979 

De prijs van een goudstaaf 
v a n i kg kost op 1/1/1980 

Op 1 /1 /1980 staat het best 
geklasseerd in de nationale 
voetbalkompetitie 

Op 1 /1 /1980 staat het best 
geklasseerd m de nattonale 
basketbatkompeMie 

Op 1 /1 /1980 Staat het besl 
geklasseerd m de nationale 
volleybalkompelil ie 

1 Ze bestaat met meer of is 
demissionair 

2 Ze IS sinds ^ 5 november 
1979 ongewijzigd get)leven 

3 Ze IS sinds 15 november 
1979 gewijzigd 

1 Door het parlement 
goedgekeurd 

2 Nog in behandeling m het 
parlement 

3 Door het parlement 
verworpen 

1 Gestegen met méér dan 
1 000 

2 Gedaald mei meer dan 
1 000 

3 Met ntet meer dan 1 000 
gestegen of gedaald 

1 Gestegen mei méér dan 
50 centiemen 

2 Gedaald met méér dan 
50 centiemen 

3 Met niei meer dan 50 
centiemen gestegen of 
gedaald 

1 Gestegen met méér dan 0.5 
2 Gestegen met minder 

dan 0 5 
3 Ongewijzigd ot gedaald 

1 Gestegen met méér dan 
25 centiemen 

2 Gedaató met méér dan 
25 centiemen 

3 Mot niet meer dan 25 
centiemen gestegen of 
gedaaM 

1 Méér dan 500 000 (rank 
2 Tussen 400 000 en 

500 000 frank 
3 Minder dan 400 000 frank 

1 Lokeren 
2 Club Brugge 
3 Bevaren 

1 Raang Mecheten 
2 Hellas 
3 Sim-TruKJen 

1 Ibts Kortrijk 
2 Ruisbroek 
3 Maasmecheien 

SCHIFTINGSVRAGEN 
1 Geef de duur van de KersttxxxJsch^p van dit jaar uitgesproken door 

Koning Boudewijn voor radio en (eleviste 

min sec tienden 

2 Hoeveel woorden zal het , Brandpunt België lellen zoals a^i^edrukt 
tn Knack nr 1 van 2 januari 1980 "> 

^ woorden 

Naam 

Straat en nr . . . . 

Postnr en Gemeente 

O p s t u r e n v o o r 1 7 n o v e m t ) e r 1 9 7 9 o m 2 4 u. n a a r 

K N A C K E I N D E J A A R S P R O N O S T I E K . P o s t b u s 6 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E 

WAT NIET IN KNACK STAAT, 
IS GEEN NIEUWS 

knack 
M AGA Z I N f' 

Woensdag te koop: 35 fr. 

ZO€K€RCT< 
Kleermaker-retoucheur uit 
Puurs, 16 jaar ervaring, zoekt 
dringend werk als kleermaker of 
als verkoper. Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers. LIersesteenweg 11 te 2580 
Sint-Katelijne-Waver, of telefo
nisch op het nummer 015/ 
21.79 00 - referentienummer 
1852. 

Metser uit Booischot, kan om 
medische redenen zijn beroep 
met verder uitoefenen, en zoekt 
dringend een lichtere aangepas

te betrekking in de omgeving 
Heist-op-den-Berg - Mechelen -
Lier. Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Lierse-
steenweg 11 te 2580 Sint-Katelij-
ne-Waver, of telefonisch op het 
nummer 015/21.79.00 - referen
tienummer. 1853. 
Jongeman uit Hulshout, diploma 
architektuur-tekenen A2, zoekt 
dringend aangepaste betrekking 
in de omgeving Heist-o.-d.-Berg -
Mechelen - Lier - Aarschot Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015-21.79.00 - referentienummer 
1861 (N151) 
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Tien na twaalf 
In deze week van relatieve politieke wind

stilte, na de openingsdebatten de dagen 
voordien in Kamer en Senaat, stonden de so
ciale en financiële problemen weer cen
t raal . 

De jongste dagen hebben de sociale part
ners zich gebogen over het ontwerp van glo
baal raamakkoord van de regering. Dit be
treft de regeringsvoorstellen inzake werk
tijdverkorting en loonmatiging, sanering 
van de ziekteverzekering en hervorming van 
de sociale zekerheid. 

De regering, die reeds terugkrabbelde met 
h a a r saneringsplannen voor de ziekteverze
kering, moet van de sociale par tners ook 
geen groen licht verwachten voor de rest. 
Het uiterst gereserveerd antwoord van de 
vakbonden is nog niet definitief. Als het uit
eindelijk dan toch niet «neen» wordt, dan zal 
het echter zo voorwaardelijk zijn dat van de 
al magere regeringsvoornemens niet veel 
meer zal overblijven. Ook aan de andere 
kant nemen de reserves overhands toe. In di
verse sektoren steekt een stormpje op en er 
wordt bij voorbeeld reeds gesproken over 
een nieuwe doktersstaking. 

Het egoisme van de belangengroepen vieri 
hoogtij. Iedereen vecht voor verworvenhe
den en voorrechten. Een gemeenschapszin, 
die het algemeen belang hoger stelt dan het 
individueel of het groepsbelang, lijkt hoege
naamd niet meer voorhanden. En de zeldza

me individuele burger die desnoods nog wel 
bereid zou zijn om zijn deel in een algemene 
en gefundeerde inspanning bij te dragen, 
wordt afgeschrikt door het slechte voor
beeld dat steeds weer van boven komt. 

Want bovenaan blijft men met centen 
gooien. Zopas nog werd door Chabert aan 
Sabena een kapitaalsverhoging van drie 
miljard toegestaan. Wie enigszins vertrouwd 
is met het reilen en zeilen van onze lucht
vaartmaatschappij , beseft terdege dat zij 
geen toonbeeld is van spaarzame besteding. 
Verleden week gaven CVP en BSP in de Se
naa t hun fiat voor de twee miljard van de 
FDF-verbrandingsoven in de Brusselse ag
glomeratie, een megalomaan projekt dat op 
geen enkele wijze ekonomisch verantwoord 
is. En dat daarenboven, met zijn kapaciteit 
voor anderhalf miljoen inwoners, gebouwd 
wordt voor een Bruxelles dat groter is dan de 
negentien gemeenten. 

Precies op datzelfde ogenblik wordt be
kend, dat de staat weer twee mammoetlenin
gen gaat plaatsen: de ene — de klassieke le
ning voor het Wegenfonds ten belope van 30 
miljard — op de binnenlandse markt , de an
dere — een lening van 1 miljard dollar hetzij 
nog een dertig miljard — op de buitenlandse 
markt . De leninglast heeft reeds thans een 
gewicht, dat ook de volgende generaties nog 
zal verpletteren. Een burger die boven zijn 
stand leeft en te veel leent, gaat falliet. De 
staat kan weliswaar niet falliet gaan m a a r 

hij zal, om uit de strop te geraken die hij zich
zelf rond de nek heeft gelegd, kattesprongen 
maken en dingen doen die uiteindelijk het 
welvaartpeil van zijn burgers drastisch aan
tasten. 

Talrijke ekonomen en financiële deskun
digen beweren, dat het alarmpeil reeds is 
overschreden. Het is tien na twaalf, zeggen 
ze: als er niet onmiddellijk een globale en al
lesomvattende besparing en sanering wordt 
ingezet, dan kan men met wiskundige zeker
heid voorspellen dat het buitenland ons een 
beleid van soberheid zal opdringen via een 
ontwaarding van de munt! 

Bij dit alles mag men niet uit het oog ver
liezen dat de toestand er voor Vlaanderen en 
de Vlaamse mensen totaal anders zou uit
zien, indien het Vlaamse geld in Vlaamse 
handen bleef. Onze eigen ekonomische 
struktuur gebaseerd op een grotere verant
woordelijkheidszin, onze grotere onderne
mingslust en ons gezonder sociaal klimaat 
zouden Vlaanderen vrij gemakkelijk over de 
moeilijke klip heenbrengen. 

De slechte Belgische oneindigheid veroor
deelt ons echter nog altijd, aan boord te blij
ven van een lekke schuit en de lekken te 
dichten met eigen handen en eigen midde
len. Met kategoriek verzoek, niet aan dek te 
komen en in ieder geval de handen van het 
roer te houden... 

TVO 

CVP eendrachtig... 
naar 150 jaar België 

Zelfs met de beste wil van de 
wereld kan het CVP-beleid niet 
langer bestempeld worden als 
ernstig en wél doordacht. 
Eerder een trieste, haast 
dramatische klucht, waar harde 
woorden en vinnige 
persmededelingen telkens 
uitmonden in een anti-climax 
van schaamteloze kapitulaties. 
Voorbeelden liggen zo voor het 
rapen: de francofone school te 
Linkebeek, de Voerstreek, de 
Vlaamse school te Komen, de 
eerste faze van de 
staatshervorming en, 
recentelijk, de goedkeuring van 
de begroting 1980 van het 
Brussels gewest door de CVP-
senatoren. 

Juist 24 uren eerder hadden zij 
nog de grote trom geroerd om ie
dereen te laten weten dat ze het 
FDF eens duchtig op de vingers 
zouden tikken. Opgewonden kran
teartikels, spetterende interviews 
van fraktievoorzitter Ward Lee
mans... om even later door de 
knieën te gaan en het FDF te ver
rijken met een Sinterklaas-ge
schenk van om en bij de drie mil
jard. 

En dan is er de tweede faze van 
de staatshervorming, een kaak
slag voor Vlaanderen en de 
Vlaamse Brusselaars. Herinnert U 
zich nog de daverende oppositie
toespraak van voorzitter Leo Tin-
demans: geen tweede faze zon

der dat tegelijk een aanvang 
wordt gemaakt met een dialoog 
tussen Vlamingen en Walen over 
de definitieve staatshervorming? 

Het FDF van haar kant weigert 
over meer te praten dan over de 
tweede faze Volkomen in over
eenstemming overigens met het 
door de CVP goedgekeurde en 
toegejuichte regeerakkoord. 

En ook hier begint de CVP stilaan 
stoom af te laten. In zoverre dat 
senaatsvoorzitter en CVP'er Van-
dekerckhove een spoedprocedu
re heeft aangevraagd voor de 
werkzaamheden van de kommis
sie. 

Traag maar zeker maalt de parle
mentaire molen de zgn. voorlopige 
en onomkeerbare faze zacht, klaar 

voor francofoon gebruik en mis
bruik. Ook al is er eigenlijk nie
mand die er nog uit wijs geraakt. 
Zelfs de premier moet het ant
woord schuldig blijven op de 
vraag wat voorlopig, en wat onom
keerbaar is. 

De Volksunie weigert dit welles-
nietes spelletje van de CVP mee 
te spelen, en zal dan ook niet mee

werken aan de opbouw van deze 
voor Vlaanderen noodlottige faze. 
Onze vertegenwoordigers in de 
kommissie, de senatoren F. Van 
der Eist en R. Vandezande, zullen 
evenwel trachten aan de hand van 
een reeks amendementen, een ge
sprek op gang te brengen over de 
definitieve staatshervorming. 

IJdel, of toch ernstig? 
Gepoogd zal worden een amen
dement te doen aannemen dat er
toe strekt Brussel niet als een au
tonoom en volwaardig derde ge
west te beschouwen. Een tweede 
amendement heeft tot doel de 
voorlopige begrenzing van Brus
sel tot de 19 gemeenten om te bui
gen in een definitieve begrenzing. 
En tot slot zullen onze twee verte
genwoordigers voorstellen het 
systeem van dotaties, met zijn ver
werpelijke verdeelsleutels, af te 
schaffen en de eigen fiskaliteit van 
Vlaanderen en Wallonië in de 
plaats te stellen. 

Eens kijken hoe de CVP-senato-
ren zullen reageren. De voorstel
len van de Volksunie bevatten 
niets nieuws. Nu zal blijken in hoe
verre de woorden van de CVP-
voorzitter in de Kamer ijdel ge
praat zijn, dan wel ernstig moeten 
genomen worden. 
Wij kunnen ons evenwel niet van 
de Indruk ontdoen dat, wat de 
CVP ook moge beweren pro of 
contra, zij eensgezind erop speku-
leert dat de beperkte tijd die nog 
rest voor een degelijke grond
wetsherziening stilaan voorbij-
glijdt En dat België eensgezind en 
verenigd, 150 jaar Vlaamse verne
dering kan vieren. 
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KOMMCn^R 

de week van G ^ * 

Waals protest 
In La Roche — dat voor de rest 
een lieflijk Waals stadje is — 
hebben vi j fhonderd man gema
nifesteerd tegen de paramilitai
re organizaties. De deelnemers 
aan deze betoging kwamen uit 
verdiensteli jke kringen zoals 
het verzet, het RW, de KP en de 
PS. 
Hoe ernstig on oprecht-demo-
kratisch hun protest was kan 
men afleiden uit het feit dat een 
flinke groep van de Action Fou-
ronnaise aan de betoging deel
nam. 

De Action Fouronnaise is de 
beminnelijke organizatie die, 
onder de leiding van Happart, 
zich onledig houdt met het ver
nielen van eigendommen en 
goederen in de Voerstreek en 
met het terrorizeren van de 
Vlaamse Voerenaars. Uit haar 

rangen stammen vermoedeli jk 
de onbekende daders die zo
pas nog bij nacht en ontij ha
kenkruisen gingen schilderen 
op het huis van een Voerense 
Vlaming. Dat deze man een 
zwaargekwetste Belgische sol
daat uit de jongste oorlog en 
een jarenlange gevangene m 
Duitsland is geweest, mocht 
daarbij geen hinderpaal zijn_ 

CVP- en 
BSP-kapituiatie 
Neen, de woorden zijn ditmaal 
niet van ons. Het zijn de CVP-
Jongeren van het arrondisse
ment Brussel - Halle - Vilvoor
de die zopas op hun jaarli jks 
kongres te Anderlecht de CVP-
en BSP-senatoren van kapitula-
tie hebben beschuldigd. Ze 
doelden daarmee op de lamen

tabele wijze waarop de Vlaam
se senatoren van de meerder
heidspartijen vorige week door 
de knreen gingen in de zaak van 
de begroting van het Brussels 
Gewest en van de FDF-ver-
brandingsoven. 
De CVP-Jongeren voegden er 
nog aan toe, dat Lydia De Pauw 
er bijzit voor spek en bonen in 
de door het FDF beheerste 
Brusselse gewestregering. 
Nora Steyaert ontsnapte blijk
baar aan een even vernietigend 
oordeel dank zij haar CVP-lid-
maatschap. Maar van haar 
Vlaamse aanwezigheid in de re
gering is ook al niet veel te 
merken. 

TAK ludiek 
Een dertigtal TAK-jongens zijn 
verleden zaterdag achter een 
keukenhanddoek die aan een 

bezemsteel was bevestigd 
doorheen het Antwerps stads
centrum gemarsjeerd. Ze waren 
uitgerust met speelgoedhel
men en met huishoud- en WC-
gerei als wapens. Ze droegen 
daarenboven gekke en alles
zins originele uniformen. 
Ze hebben aldus willen bewij
zen dat ook zij volkomen beant
woorden aan de criteria die ge
steld worden voor het beoorde
len van paramilitaire privee-mi-
lities. 
TAK heeft nog maar eens bewe
zen dat betogen ook ludiek en 
geweldloos kan. En met méér 
simpatie in alle middens dan 
het échte paramilitaire gedoe. 

Deze Waal 
heeft gelijk 
De socialist ische volksverte
genwoordiger Burgeon heeft 

zich in een parlementaire vraag 
niet ten onrechte druk gemaakt 
over de maatregelen waaraan, 
vanaf 1 januari 1980, de gepen
sioneerde kunstenaars zullen 
onderworpen zijn. Deze maat
regelen hebben overigens ook 
in Vlaamse kunstenaarskringen 
reeds heel wat kwaad bloed ge
zet. 

De beroepsaktiviteiten die nog 
door gepensioneerden mogen 
worden uitgevoerd, zijn strikt 
beperkt ook voor kunstenaars. 

Zo zal bi jvoorbeeld een gepen
sioneerd akademieleraar geen 
doeken meer kunnen verkopen, 
zelfs als ze geschilderd zijn 
vóór zijn oppensloenstelling. 

Een auteur zal zijn manuskrip-
ten slechts voor een armoegeid 
aan een uitgever mogen af
staan. 

Indien Beethoven thans moest 
gepensioneerd zijn en in ons 
land leven, zo zegt Burgeon, 
dan zou hij aarzelen om de Ne
gende Symfonie te schri jven uit 
schrik voor zijn pensioen. 

Tlndemans 
opnieuw 
In een Vrije Tribune in -Le Soir» 
en in een vraaggesprek met «La 
Meuse-La Lanterne» is Tlnde
mans nog maar eens terugge
komen op zijn geruchtmakende 
verklaring bij het Kamerdebat 
over de regeerverklaring. 
Veel duideli jker wordt het er al
lemaal niet om. Wat de CVP-
voorzitter eigenlijk in de mouw 
heeft zitten, is ook uit deze 
krantenartikels niet te voor
schijn gekomen. 
Te onthouden is alleen zijn be
kentenis dat de grondwetge
vers van 1970 — en dat is in de 
allereerste plaats hijzelf — de 
gewesteli jke ordonnanties dui
delijk ondergeschikt wilden 
maken aan de nationale wetge
ving: de ordonnanties zouden 
zowat het midden hebben moe
ten houden tussen de besluit
wet en het koninkli jk besluit. 
Met andere woorden: in 1970 
had Tindemans een drieledige 
regionalizering met een zo 
sterk mogelijke unitaire staat 
op het oog. 
Deze late bekentenis is met 
van aard om ons vertrouwen in 
zijn neo-flamingantisme («Leo-
flamingantisme», zeggen som
migen reeds) te vergroten. 

Trekpaard met trekzak 
Zes-en-veertig jaar van 1933 tot 1979 Bijna een halve eeuw Bijna een halve eeuw ge
leden leidde een bezielde Willem de Meyer het eerste Vlaams Nationaal Zangfeest In 
de Antwerpse Handelsbeurs In dezelfde Antwerpse Handelsbeurs werd hij verleden 
zondag gehuldigd Want straks, twee dagen voor Kerstmis, wordt hij tachtig 
WIJ zitten er tegenaan te kijken Willem de Meyer is een zo eigen oersterke aanwezig
heid in generaties Vlaamse Beweging, dat wij ons met eens meer verbazen over een 
leven dat van kop tot teen verbazingwekkend is Wij maken van Vlaamse groten zo 
gemakkelijk suikeren heiligen, dat het lastig wordt om achter onze eigen hagiografi
sche schepping nog de echte mens terug te vinden 
Van kop tot teen verbazingwekkend Deze Vlaams-nationalist uit eén stuk is gehuwd 
met een Waalse Toen we hem en haar leerden kennen — wijzelf waren nog pubers 
toen we Willem voor het eerst wisten zingen en doen zingen — was haar Nederlands 
nog moeizaam Het aksent van La Louvière is ze nooit helemaal kwijtgeraakt Alleen 
reeds achter dit huwelijk-over-de-taalgrens schuilt een brok geschiedenis van ons 
volk Vader de Meyer, een onderwijsinspekteur, was tijdens de eerste wereldoorlog 
aktivist geweest Afgezet na de oorlog België had reeds toen de hebbelijkheid om zijn 
vijanden te achtervolgen tot in hun kroost Als zoon van een foute vader kreeg de mu-
ziel'leraar Willem de Meyer geen betrekking in het onderwijs in Vlaanderen En dies 
week hij uit naar Wallonië Om er zijn zoete lief te vinden Het behoort tot en de tragi
sche en de oergekke situatie van die dagen, dat Vlaanderen zijn met-gestudeerde en 
zijn gestudeerde zonen moest uitzenden naar Wallonië De enen als koolputters De 
anderen als politieke ballingen 
En ach, laat het ons dan eens met hebben over de klassieke Willem de Meyer Op pa
gina 961 en 962 van Lannoo's Encyclopedie van de Vlaamse Beweging staat het alle
maal netjes geboekstaafd, naast de foto Dat hij de ziel was van het VNZ en de Zang

feesten Dat hij de halve wereld bereisde om overal waar een half dozijn Vlamingen 
waren Vlaanderen voor enkele uren én voor een heel leven te doen herrijzen Dat hij 
dit en dat hij dat leder van ons heeft hem wel ooit meegemaakt, met zijn trekzak en 
zijn met altijd onfeilbare keuze uit het Vlaams liederrepertorium 
Laat het ons hebben over het trekpaard, de zweten de slaver en de zwerver Driehon-
derd-een-en-twintig zangavonden in een enkel jaar Driehonderd en zoveel keer op de 
Bühne, met een schijnbaar onverwoestbaar optimisme Maar wie kent de tegensla
gen, de ontgoochelingen, de bittere momenten ' Wie zal ooit de uren tellen op de hou
ten banken van de vooroorlogse of de oorlogee trein, naar een vergeten boerengat in 
Vlaanderen waar mensen wilden zingen •? Wie zal de frietkramen tellen en de gaarkeu
kens waar deze apostel van het fanatieke geloof in de kracht van het lied zijn thuis 
vond, tussen dagtaak en apostolaaf^ 

De man heeft het allemaal zo vanzelfsprekend gedaan, hij is zo vanzelfsprekend én 
banneling én celbewoner én hongeraar en rondrotser en uithuizigaard en zwerver én 
heilig-bezetene geweest dat wij het vaak met eens meer zien Dat wij alleen nog het 
standbeeld zien En met de mens Deze mens heeft voor Vlaanderen uitzinnig geleefd 
Omdat hij Vlaanderen uitzinnig bemint 
WIJ zouden ons diep schamen, moesten wij ons van hem en zijn voldragen tachtig jaar 
afmaken met een stereotiep curriculum vitae Hij heeft er recht op dat wij achter de 
boodschap de mens zoeken De aktivist' In de volle, ruime en schone betekenis van 
het woord 

dio Genes 
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Staatsbank in de steigers 

J 

In dit land blijkt het mogelijk te 
zijn dat tegeli jkerti jd jarenlang 
wordt gekibbeld over struktuur-
hervormingen en vri jwel niets 
ingri jpends verandert, terwij l 
andere ingrijpende dossiers 
zonder boe of ba afgehandeld 
worden, met al hun verstrek
kende gevolgen vandien. 
Zo is er de kwestie van de 
staatsbank. 

Het is vooral op aandringen 
van de Waalse socialisten dat 
geruime ti jd geleden in rege
ringskringen de oprichting van 
een staatsbank werd overwo
gen. Daarbij werd van meet af 
aan gelonkt naar de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas (ASLK). 
Er werd toen — dat is nu al 
twee jaar geleden — flink wat 
heibel gemaakt over deze ma
terie. Plots trad dan een wind
stilte in. 

Het is zelfs niet uitgesloten dat het 
bankprojekt van de overheid bij 
hoogdringendheid zal gereali-
zeerd worden; een volnnachten-
wet om de deuren van deze 
staatsbank tegen half '80 te kun
nen openen behoort niet tot de on
mogelijkheden... 

Wat in deze zaak vooral opvalt is 
de geslotenheid en de geheimzin
nigheid waarmee op regeringsni
veau deze centenaangelegenheid 
wordt afgehandeld. Terwijl bij 
voorbeeld in Nederland brede dis-
kussies en ruim overleg plaatsvon
den omtrent de oprichting van een 
staatsbank en de regering-Den 
Uyl over deze kiese aangelegen
heid net niet struikelde, doet men 
In dit land net alsof het om een nie
mendalletje zou gaan... 

Evenwel is de precieze uitbouw 
van zo'n overheidsbank een test-
zaak bij uitstek om te beproeven 
hoe de regering-Martens dan wel 
de regionalizering van dit land, en 

INKOMSTENUNITARISME 
UITGA VENFEDERALISME 
Er was zo'n vage afspraak dat 
de zaak zou onderzocht wor
den, en dat men de materie zou 
laten rijpen. 

En nu al meteen wordt die staats
bank op een blaadje geserveerd 
aan de Waalse socialisten. Zopas 
geraakte bekend dat de regering 
Martens in haar programmawet, 
ter begeleiding van de begroting 
'80, voorziet in de oprichting van 
een staatsbank, en dat wel dege
lijk de ASLK daarvoor in aanmer
king komt. 

de besteding van de gemeen
schapsgelden, voorziet. 
Welnu, het met veel geheimzinnig
heid stilgehouden bankprojekt zou 
precies steunen op drie stevige 
pijlers: drieledigheid dus, met 
Brussel op de komfortabele wip. 

Vier attachées 
De staatsbank neemt de allures 
aan van een echt paard van Troje. 
Op een voorbeeldige wijze zou im
mers werk gemaakt worden van 
de unitaire smeltkroes als het om 
binnerijven van geld gaat, en van 

een zogenaamd federale aanwen
ding van die gelden. Een perfekte 
kombinatie dus van het 
inkomstenunitarisme en het uitga-
venfederalisme. Het is precies dat
gene waarvoor in nu ruimschoots 
voldoende wetenschappelijke en 
andere profe.ssorale geschriften 
gewaarschuwd werd. 
W e zijn het gewoon geworden 
van de CVP forse verklaringen te 
noteren die dan wel zeer getrouw 
achteraf metterdaad weggewist 
worden. Want, men moet dan toch 
maar eens een tekeningetje ma
ken wie er profijt zal hebben bij de 
oprichting van een staatsbank 
zoals die zich nu laat vermoeden. 
Een handvol attachées houdt zich 

momenteel onledig met het gaar
stomen van die overheidsbank, 
geschoeid op Waals-Brusselse 
leest. Zoals vermeld zullen de 
Vlaamse centen in dank afgeno
men worden, maar zullen nogal 
wat onevenwichtige verdeelsleu
tels gevonden worden als het om 
de verdeling van de centen (inves
teringen) gaat. 
Die staatsbank past overigens 
perfekt in die passus van het re
geerakkoord waar gesteld wordt 
dat de openbare kredietsektor zal 
gereorganizeerd worden «volgens 
de behoeften van de gewesten». 
Dat betekent dus: wie het meeste 
geld opeist, zal ook de beste en 
grootste hap van de koek krijgen. 

Nog beter dan in het verleden kan 
die geldstroom van het Noorden 
naar het Zuiden van het land 
gedraineerd worden door middel 
van die staatsbank die nu uit de 
ministeriële mappen breekt 

We maken ons geen illuzies dat de 
CVP de drieledige draak zal te
genhouden. Het zal wel weer, 
zoals met de goedkeuring van de 
Brusselse gewestbegroting en de 
inplanting van de FDF-verbran-
dingsoven, bij enkele goedkope 
shownummertjes blijven. En inmid
dels krijgen Walen en Brusselaars 
dan toch maar een uitmuntende fi
nanciële hefboom in handen ge
speeld. 

» 

Arme ministers 
De ministers hebben dus, in na
volging van de bisschoppen, 
bekendgemaakt dat ze in 1980 
zullen verzaken aan de indexe
ring van hun wedde. 

Hoe zwaar weegt dat offer ei
genlijk? 

Een minister verdient 1,7 mil
joen per jaar. Aangezien in de 
huidige regering alle ministers 
daarenboven parlementslid 
zijn, moet daar bovenop nog de 
1,4 miljoen per jaar van de par
lementaire wedde worden ge
legd. Voor de helft belastingvrij. 
Het inkomen van een minister 
komt dan ook ongeveer over
een met een inkomen van zo
wat vier miljoen per jaar in de 
privé-sektor. 

Er zijn heel veel mensen die het 
moeten stellen met één tiende 
daarvan, of zelfs minder. 

Om maar te zwijgen van de vele 
gepensioneerden die met één 
twintigtigste héél dik tevreden 
zouden zijn. 

BRT-staking 

Zeggen dat half Vlaanderen ka
pot ligt van de BRT-staking zou 
sterk overdreven zijn. Wel inte
gendeel zijn een groot aantal 
mensen blij met de niet door 
praatprogramma's onderbro
ken muziekstroom op de drie 
radioketens. Voor hun tv-pro-

gramma's komen de meesten in 
dit sterk bekabeld Vlaanderen 
terecht bij de buitenlandse kon-
kurrentie. En dat wil niet per de
finitie zeggen, dat ze slechter 
bediend worden. 

De meeste kranten vertellen 
over deze staking niet veel 
goeds. Dat hoeft ook niet te 
verwonderen: de dagbladen be
schouwen de elektronische 
media als konkurrenten. De jon
gens van de geschreven pers 
kijken daarenboven met een 
tikkeltje afgunst op naar de sta
tus van de radio- of tv-nieuws-
man, diens bekendheid of po
pulariteit. 

Het is echter écht niet nodig, de 
BRT-stakers te beladen met 
alle zonden van Israël. 

Vrij zeldzaam 

•Stakingskonflikten zijn in de 
BRT vri j zeldzaam. Het sociaal 
klimaat is er lange ti jd goed ge
weest en de sindikaten hebben 
er, méér dan elders, t i jdig be
grepen dat ze een verantwoor
deli jkheid droegen niet alleen 
inzake de rechten of voorrech
ten van hun leden maar ook te
genover de instelling zelf. 

Dit klimaat is thans grondig be
dorven door de geïmprovizeer-
de wijze waarop de regering de 
38-urenweek wil doorvoeren en 
door de onwil van de regering 
om het nochtans echte pro

bleem van de laagste loonkate-
gorieën in de BRT tegemoet te 
treden. 
Er zijn daarbij door de onder
handelaars aan regeringszijde 
een aantal onhandigheden be
gaan, die een oplossing ten 
zeerste bemoeili jken of vertra
gen. 

Eigen boontjes 

doppen 

Indien de BRT haar eigen 
boontjes zou kunnen doppen, 
dan zou er well icht geen kon-
fl ikt en zeker helemaal geen 
staking zijn gekomen. De vijf 
miljoen die nodig zijn voor het 
optrekken van de laagste wed-
dereeksen, zouden stellig ge
vonden worden zelfs op de ge
krompen BRT-begroting in 
deze krisist i jd. Maar het is de 
regering die onderhandelt.. 

Een paar dingen mogen daarbij 
niet uil het oog verloren wor
den. De BRT doet het heel wat 
zuiniger dan de RTBF. Zi j telt 
vierhonderd personeelsleden 
minder. Op haar begroting zit 
de weddelast voor minder dan 
50 0/0, terwij l dat bij de RTBF 
65 o/o is. 

Nochtans heeft de BRT het tot 
nog toe alti jd moeten rooien 
met slechts evenveel centen 
als de RTBF, alhoewel deze 
laatste een veel kleiner kijkers

publiek en veel minder kijk
geldbetalers heeft. 
Ten slotte blijven er van het 
kijk- en luistergeld maar liefst 
drie miljard in de staatskas zit
ten. 

Monopolie en plicht 

Indien de verantwoordeli jkheid 
voor de huidige BRT-staking 
dus in de allereerste plaats bij 
de regering ligt en indien de 
staking een aantal zeer ge
rechtvaardigde aspekten ver
toont, dan moet er toch ook 
klaar en duidelijk gezegd wor
den dat de wijze waarop er ge
staakt wordt vri j bedenkelijk is. 
De BRT heeft in ons land een 
zendmonopolie. De kijkers en 
luisteraars zijn voor snelle bin
nenlandse berichtgeving en 
voor service-uitzendingen op 
dit monopolie aangewezen. 

Het is niet gerechtvaardigd dat 
het nieuws beperkt wordt tot 
twee maal vijf minuten per dag. 
Het is niet gerechtvaardigd dat 
de vele beroepskategorieën die 
op de een of andere wijze aan
gewezen zijn op weerberichten 
of wegberichten of temperatu
ren aan de grond en noem maar 
op, daarvan verstoken blijven. 
Wie de verantwoordeli jkheid 
neemt voor dergelijke vorm van 
staking, moet zich niet verba
zen dat hij de monopoliepositie 
van de BRT zélf in het gedrang 
brengt. 

Dure leningen 
Het blijft rommelen op de mo
netaire markten. De spannin
gen in het geldwezen zijn, aldus 
de voorzitter van de Krediet
bank, nog nooit zo groot ge
weest als t i jdens de jongste 
weken. 
Een en ander heeft als gevolg 
dat lenen alsmaar duurder 
wordt en investeringen uitbl i j
ven met een toename van werk
loosheid als gevolg. De rente
sti jging zou nog geen einde ge
nomen hebben zodat belangrij
ke sektoren zoals de bouwnij
verheid In verlegenheid ge-
raakt-

Waasmunster 

nucleair 
Het ziet er naar uit dat over de 
inplanting van kernraketten In 
ons land geen ernstig parle
mentair debat zal gehouden 
worden. 
Nu wordt er gediskussieerdtin 
militaire kringen over de moge
lijke vestigingsplaatsen. Ge
noemd werden reeds: Waas
munster, Oostakker, Antwer
pen en Zeebrugge. 
Premier Martens mag dan al 
volhouden dat de regering nog 
geen definitieve beslissing ter
zake heeft genomen; op de 
eerstkomende Navotop wor
den de antwoorden van de re
geringsafgevaardigden inge-
wacht-

8 NOVEMBER 1979 WIJ 5 



KOMM€MT/1/^R 

Vlaamse gewest 
gezond 
Hoewel de cijfers over de werk
loosheid een hoge vlucht bli j
ven nemen stelt het Vlaamse 
gewest het niet zo s lecht Zulks 
moet alvast blijken uit een VEV-
studie. 
De privé-ondernemingen bli j
ven grijpen naar bezuinigings
maatregelen en danken steeds 
meer mensen af. De overheid 
daarentegen werft steeds meer 
mensen aan. In de privésektor 
gingen in de tweede helft van 
vorig jaar nog eens meer dan 
16.000 arbeidsplaatsen verlo
ren, terwijl de overheid 28.700 
mensen extra in dienst nam. 
In Vlaanderen is de werkgele-
genheidskurve vri j stabiel ge
bleven: er kwamen haast zo
veel arbeidsplaatsen bij als er 
teloor gingen. Wat meteen nog 
maar eens getuigt van de werk
kracht van de Vlamingen en de 
ekonomische leefbaarheid van 
een autonome Vlaamse deel
staat 

UFSIA-kritlek_. 
De universiteitsprofessoren 
vertonen nu toch wel een op
merkelijke poltieke ijver. 
Woensdagvoormiddag werd 
nog maar eens een studie vr i j 
gegeven waarin met zoveel 
ekonomische cijfers en tabel
len een vermanende vinger 
wordt opgestoken in de rich
ting van de regering. Dit keer is 
de Antwerpse UFSIA-profes-
sor W. Moesen aan de beur t De 
professor heeft zich gebogen 
over de pijnlijke begrotingste
korten en hij heeft aan de hand 
van het Duitse voorbeeld goe
de remedies gezocht 
Voorafgaandelijk stelt profes
sor Moesen nogal bitter: *Men 
zwalpt als het ware van het ene 
begrotingsjaar naar het andere. 
Er is een opvallend gebrek aan 
perspektief op middellange ter
mijn. 
Een dergelijke kortzichtigheid 
leidt onvermijdelijk tot een fou
tief beleid.' 

De UFSIA-prof herinnert er aan 
dat reeds in '75 de privé-inves-
teringen erg verzwakten en 
'dat een deugdelijk budgettair 
beleid hier korrigerend op in
werkt.» Zulks is evenwel niet 
geschied-

...en belasting
verlaging 
We hebben volgens prof Moe
sen in '75 toch wel een goede 
kans gemist: precies de kombi-
natie van hoge inflatie en de ne
gatieve groeivoet bood een 
unieke kans om met fiskale in
grepen drastisch bij te sturen. 
Maar nee, de kortzichtige mi
nisters dachten alleen maar 
aan extra-inkomsten en uitein
delijk ri jfde de staat dat jaar 22 
miljard méér binnen dan aan
vankelijk voorzien. 
Schrijft prof Moesen: «H/'er 
ware veeleer een belastingre-
duktie wenselijk geweest om 
redenen van rechtvaardigheid 
en grotere konjunkturele im
puls.» 
Voor de toekomst is nu van be
lang dat de regering niet in de 
boosheid zou volharden. 
Maar wat dacht je? Schrijft prof 
Moesen: «De budgettaire 
koers, zoals die is vervat in de 
begroting '80, wil een verdere 
afdrijving van de ekonomie ver
hinderen. Maar het budgettair 
beleid is geenszins fors ge
noeg om een konjunkturele her
neming los te maken.» 
Geeft de UFSIA-professor dan 
zelf zijn remedie en die is zo 
eenvoudig als verrassend: ver
laag de belastingen! 
Er zijn in die hocus-pocus op
lossing nog twee mogelijkhe
den: een kleine belastingverla
ging terwijl de overheid haar 
uitgaven niet hoeft in te krim
pen, ofwel een forse belasting
verlaging, maar dan dient wel 
drastischer gesnoeid te wor
den in de overheidsuitgaven. 
De regering doet nu duideli jk 
precies het tegenovergestelde 
van wat prof Moesen beplei t 
Met het autowegenvignet is dat 
binnenkort overduidelijk. 

ST 

Alweer 
waterellende 

PDE 
BEL&ISCHE 

De winter is nog niet begonnen en daar hebben we alweer waterel
lende nl. te Leest, Heffen en Niel. In de Mechelse deelgemeenten 
Leest en Heffen stroomde het Zennewater binnen nadat een bres in 
de Zenne-oever was geslagen. Te Niel was het de Rupel die buiten 
zijn oever trad. Er werd vrij snel ingegrepen doch intussen zaten 
heel wat bewoners met de schrik. Er kwamen intussen paarden en 
koeien om in de onder water gelopen weide. 

Leest werd ook in 1967 en 1977 door overstromingen getroffen, in 
1977 op dezelfde plaats als nu. Kennelijk is het herstelwerk van toen 
niet grondig gebeurd. In ons land is het ondanks de lessen van talrij
ke overstromingen nog steeds zo dat de wegenbouw primeert voor 
de versterking van de dijken. Bijna ieder jaar worden tal van men
sen door watersnood getroffen. Is er dan werkelijk geen middel om 
deze overstromingen eens en voorgoed te voorkomen? Het is tech
nisch mogelijk. Mentaal blijkbaar nog niet.. En dan nog met een 
Waalse voogdijminister... 

Ook aan de kust sloeg het water toe, nl in de zeedijk te Middelker
ke, waarvoor reeds versterkingswerken werden uitgevoerd, onder
broken door het seizoen. 

In verband met deze nieuwe watersnood schreef VU-kamerlid Joos 
Somers een open brief aan de ministers Matton en Chabert waarin 
hij de nalatigheid en de traagheid van de overheid inzake waterwe
ring nogmaals aan de kaak stelt 

Na tien jaarAma-
da 
Tien jaar na de oprichting van 
de uiterst linkse beweging 
«Alle Macht Aan de Arbeiders» 
kortweg AMADA, werd overge
gaan tot de stichting van een 
partij van de Arbeid. In een ver
klaring van het centraal komi-
tee wordt o.m. gezegd dat de 
(marxistische) PVDA bereid is 
met iedereen samen te werken, 
waar een dergelijke eenheid 
mogelijk is. Dat aanbod geldt 
ook voor de vakbonden. In te
genstelling met de verwachting 
stelt de nieuwe partij «te zullen 
ijveren voor een socialisme dat 
beantwoordt aan de specifieke 
nationale kenmerken van ons 
land. Vandaar dat «er een zo 
breed mogelijke decentralisa
tie moet komen voor alle zaken 
die door de bevolking in zelfbe
stuur plaatselijk kunnen gere
geld worden». Met andere 
woorden, ook de PVDA slaat 
aen zekere vorm van federalis
me voor wat haar blijkbaar niet 
belet vooralsnog unitair op te 
treden (net als haar konkurrent 
trouwens, de KPB). 

SABENA 
Ondanks de benoeming van 
een nieuwe beheerraad en ook 
mutaties en benoemingen van 
nieuwe «industriekapiteins» 
gaat het de SABENA financieel 
nog steeds niet voor de wind. 
Ook het jongste boekjaar ver
toont een groot ga t bij zoverre 
dat de regering in zeven haas

ten 3 miljard moest bijpassen. 
SABENA voert voor als na een 
prestigepolit lek, die ze finan
cieel niet aankan. Hoeveel 
Vlaams geld bij die 3 miljard 
steun s teekt wordt niet gezegd, 
maar we kunnen er op aan dat 
Vlaanderen voor 2 van die 3 zal 
moeten instaan. Dat belet niet 
dat er op taalgebied bij de SA
BENA nog veel mank loopt ten 
nadele van het Nederlands. 
Het ware best de SABENA op 
te doeken of met de KLM te in
tegreren. Dat zou veel kosten 
verminderen en het beleid sa
neren (de KLM kan wel winst 
boeken!). Maar dat blijft op een 
Waals veto stuiten. Voor als na 
stelt Frankofonie ook de SABE
NA de w e t dank zij Vlaamse 
ministers, die reeds voor een 
wenkbrauwfronsen van een 
frankofone potentaat in hun 
broek doen. 

Nieuwe wet 
privé-milities... 
In het weekblad «Amada» 
wordt fel van leer getrokken te
gen het wetsontwerp tot aan
vull ing van de wet 430, inge
diend door minister Gramme 
van Binnenlandse Zaken, om 
de wet tegen het vormen van 
privé-milit ies nog scherper te 
maken. »Amada» is immers van 
oordeel dat de bestaande wet 
ruimschoots voldoet om b.v. te
gen de V M O op te treden. Er 
werden immers reeds VMO-le-
den op grond van de zgn. wet-
Vranckx wegens bendevorming 
veroordeeld. 

De door Gramme beoogde ver
scherping streeft volgende 
doeleinden na: kunnen buiten 
de wet gesteld worden alle re
volutionaire organizaties; alle 
groepen die radikale aktieme-
todes gebruiken of propageren; 
delegees en stakingkomitees 
die stakingen organizeren zon
der instemming van de vak
bondsleiding; alle deelnemers 
aan piketten bij wilde staking; 
stakingen georganizeerd door 
onafhankelijke vakbonden. 

...treft ook 
uiterst links 

Deze wetsaanvull ing is inder
daad ook gericht tegen uiterst 
links, maar zal waarschijnl i jk 
geen syndikaal verzet uitlok
ken, omdat het wetsontwerp 
feiteli jk wilde of niet door de 
syndikaten gesteunde stakin
gen quasi onmogeli jk maakt 
Wilde stakingen ondermijnen 
immers het gezag en de macht 
van de grote vakbonden. Ook 
het patronaat zal deze wetsaan
vull ing zeker niet afkeuren. 
Sluw gezien door Gramme, ook 
omdat hij een initiatief van een 
onvervalste BSP'er, wijlen mi
nister Vranckx, uitbreidt, waar
door links moeilijk tegen de 
verscherping stelling kan ne
men. Met de «inventarizering» 
van o.m. alle vakbondsleiders 
en delegees — even vaak gelo
genstraft als bevestigd — zal 
de nieuwe wet de macht van de 
ri jkswacht ongetwijfeld ver
sterken. 

Vakbonden 
afwijzend / 
De regering Martens zal niet 
lang meer hoeven te wachten 
om te zien wat er haar sociaal 
raamakkoord zal gebeuren. 
Als eerste heeft de social ist i
sche vakbond, het A B W , een 
vri j duidelijke houding aange
nomen: het Is een afwijzend 
antwoord. 

Het ACV wil de bevriende mi
nisters in de regering niet met
een voor schut zetten, maar 
heeft toch ook nu reeds vri j 
grote reserves laten horen. Als 
de werkgevers al even koel rea
geren dan zien de kansen voor 
een sociale vrede er vri j ma
gertjes uit en komt de regering 
voor hete vuren te staan. 

Bij de rijkswacht.. 

Het dagblad «De Morgen» bli jft 
zich vastbijten in het doen en 
laten van de polit iediensten. 
Precies omdat de regerings
verklaring een passus bevat 
waarin gesteld wordt dat de de-
mokratische kontrole op het 
r i jkswachtkorps en zijn infor
matiesystemen dient gepreci-
zeerd te worden tilt deze krant 
zwaar aan de tegenstri jdighe
den die er overduideli jk zijn 
tussen verklaringen van pre
mier Martens en de dagelijkse 
praktijken van polit iediensten; 
vooral van inlichtingendiensten 
dan. 
Reeds geruime ti jd terug en 
herhaadelijk heeft VU-kamerlid 
Luk Vansteenkiste gewezen op 
de wildgroei van het computer-
park en de waas van geheim
zinnigheid die er rond hangt 
Voor een demokratische sa
menleving is het immers niet 
gezond dat machtige over
heidsdiensten op ongekontro-
leerde wijze gebruik maken van 
informatiesystemen. 

WIJ 6 8 NOVEMBER 1979 



Halt aan de uitdeinende 
Brusselse olievlek 

i^KTU^LITÖT 

Op 23 december 1947 diende 
volksvertegenwoordiger Philip-
part een wetsvoorstel In om de 
ondernemingen te verplichten 
hun maatschappelijke zetel te 
vestigen daar waar hun bedrijf 
of voornaamste eksploitatieze-
tel gevestigd is. De bedoeling 
hiervan was uiteraard de over
dreven en steeds toenemende 
koncentratie van maatschappe
lijke zetels in het Brusselse te
keer te gaan. 
Ondanks de instemmende 
standpunten van de GERV, de 
Conseil Economique Wallon, 
het Centrum Harmei en de 
Centrale Raad voor het be
drijfsleven, ondanks de goed
keuring in de Kamer met een 
overweldigende meerderheid™ 
ondanks dit alles is het voor
stel nooit wet geworden. 
Geaktualizeerd werd het voor-
stel-Phillipart in 1971 hernomen 
in de Senaat. Eveneens zonder 
resultaat. 

lijke zetel v^^illekeurig inplanten en 
met noodzakelijk op de plaats 
waar zij hun bedrijvigheid uitoefe
nen. 
Deze vrijheid heeft in ons land tot 
verstrekkende gevolgen geleid en 
de fantastische koncentratie van 
maatschappelijke zetels In de 
hoofdstad mogelijk gemaakt. In de 
parlementaire verslagen van de ja
ren veertig lazen W\\ dat niet min
der dan 56 % der zetels van Bel
gisch ondernemingen te Brussel 
gevestigd is en dat 57 % van de 
beheersmandaten in handen Is 
van hoofdstedellngen. Ondertus
sen IS deze tendens nog aange
wakkerd door de rol van Brussel 
als Europese ontmoetingsplaats. 
De nadelen van dit eenrichtings
verkeer van de ondernemingen 
naar Brussel zijn groot en ernstig. 
De welvaart en levensstandaard 
worden er kunstmatig opgedre
ven, ten nadele van Vlaanderen en 
Wallonië. Waar Brussel aan perso
nenbelasting slechts 16 % bij-

VAN PHILIPPART 
TOT BAERT 
En nu, meer dan dertig jaar later, 
na verscheidene VU-pogingen 
van o.m. N. Hens en R. Matheys-
sens, heeft kamerlid Frans Baert 
het voorstel, herwerkt en aange
past, opnieuw ingediend 
Waar voor de burgers de woon
plaats moet samenvallen met hun 
hoofdverblijf, genieten de onder
nemingen op dit vlak van een vol
komen vrijheid. Zij mogen immers 
hun woonplaats of maatschappe-

• • • 

draagt, stijgt dit percentage tot 
36 % wat betreft de vennoot
schapsbelasting. En er mag gerust 
gesteld dat de Brusselse agglome
ratie zeker geen 36 % van de be-
drijfsaktlvitelten herbergt. 
Andere nefaste gevolgen zijn de 
dagelijkse, eindeloze pendel rich
ting hoofdstad en de voortduren
de stroom van uitwijken uit de pro
vincies naar de Brusselse perife
rie. 

Het Centrum Harmel wees tevens 
op de nadelige invloed op de de
mografie. Inderdaad, Vlaanderen 
en Wallonië zijn geroepen om tel
kens nieuw bloed aan te voeren in 
de hoofdstad en verliezen zelf be
stendig aktieve elementen. Brus
sel met zijn slechte demografie on
dermijnt zowel de Vlaamse als de 
Waalse bevolking. 
En tot slot is dit waarschijnlijk ook 
oorzaak van verarming van het 
Vlaamse en Waalse gewest Enige 
voorbeelden terzake maken dit 
meer dan duidelijk: de gemeente
belastingen op de bedrijfsinkom-
sten, opcentiemen op de immobie-
liënbelastlng en op de bedrijfsbe-
lasting, de gemeentebelasting op 
motorrijtuigen... 

Met het oog op de staatshervor
ming is het van het allergrootste 
belang dat de reële rol van de ge
westen in ekonomisch opzicht zo 
precies mogelijk kan vastgesteld 
worden om aldus elk gwest toe te 
laten zijn eigen ekonomische toe
komst te bepalen. De steeds luide
re roep om fiskale en financiële au
tonomie vereist daarenboven dat 
de inning van de fiskale ontvang
sten zo goed mogelijk beant
woordt aan de ekonomisch werk
elijkheid van de gewesten. 
Hopen nu maar dat het wetsvoor
stel van kamerlid Frans Baert, dat 
mede-ondertekend werd door 
voorzitter V. Anciaux en de ka
merleden H. Schiltz, A. De Beul en 
W. De Saeyere, niet dezelfde weg 
opgaat als het oorspronkelijke 
voorstel-Philippart. Het zou een 
eerste en noodzakelijk stap bete
kenen naar de ontvetting van 
Brussel en een gezonde decentra-
lizatie naar Vlaanderen en Wallo
nië in de hand werken. 

Repressie 

Op 26 juni jl. verklaarde Van 
Elslande, minister van Justitie, 
dat hij tijdens de vorige rege
ring klaar was gekomen met 
een voorstel tot oplossing van 
de sociale en humane gevolgen 
van de repressie. Hij zou het zo 
snel mogelijk aanhangig maken 
bij een nog op te richten minis
terieel komitee. 
Nieuwsgierig ondervroeg sena
tor O. Van Ooteghem de eerste-
minister over de samenstelling 
en de werkzaamheden van dit 
komitee. Op voorwaarde uiter
aard dat het al zou opgericht 
zijn! 
Sibillijns antwoordde de pre
mier dat de 'regering eerlang in 
deze aangelegenheid stelling 
zou nemen». Onze kleine pink 
doet ons echter vermoeden dat 
ook Kerstmis 1979 zal voorbij
gaan zonder vredevol gebaar 
tot oplossing van de gevolgen 
van de repressie. 

Twee maten 

In een mededeling aan de pers 
veroordeelt de senaatsfraktie 
van de Volksunie iedere vorm 
van geweld en alle middelen 
die daartoe aanleiding kunnen 
geven. Tegelijk stelt de fraktie 
echter vast dat in dit land deze 
vormen en middelen met twee 
maten worden gemeten naarge
lang het om Vlamingen of Wa
len gaat. 

Met een reeks voorbeelden 
wordt deze tesis gemotiveerd. 
Aldus worden Vlamingen die 
gebruik maken van het recht op 
betogen, soms dagen opgeslo
ten. Een frankofoon herbergier 
die twee Vlamingen ernstig 
kwetst met een vuurwapen, 
wordt door een Waalse recht
bank vrijgelaten. Of nog, 
Vlaamse militanten worden 
krachtens de wet op de privé-
milities aangehouden. Waalse 
militanten worden met konink
lijke eer bejegend. 

De senatoren besluiten dan 
ook zich 'te onthouden uit pro
test tegen deze verschillende 
houdingen van beoordeling en 
veroordeling alnaargelang het 
om Vlamingen of Walen gaat 
Door deze onthouding wensen 
we onze eis op een onpartijdige 
toepassing van de rechtspraak 
in België te benadrukken*. 

Zonder incident 

In een parlementaire vraag, ge
richt tot minister Gramme, 
heeft kamerlid W. Kuijpers het 
meer bepaald over de Voerinci
denten van 21 oktober. Meer 
dan twintig vragen vuurt hij af 
over het optreden van de rijks
wacht, de houding van de Lim
burgse goeverneur, de preven
tieve huiszoekingen, de scha
devergoeding aan Vlaamse 
Voerenaars, de ongeoorloofde 
radio-uitzendingen, de juridi

sche niet-vervolging van Hap
part en schutter Grosjean. 
Tot slot wijst het kamerlid ook 
op de mening van meerdere 
rijkswachtofficieren en voor
aanstaande ambtenaren 'dat 
de betoging van 21 oktober 
zonder enig incident zou verlo
pen zijn, indien er geen irrite
rende staat van beleg was afge
kondigd'. 

Veel bla, bla 

Verleden week is de senaats
kommissie voor onderwijs nog 
eens samengekomen om zich 
te beraden over de Komense 
schoolkwestie. De CVP had im
mers straffe taal gesproken: de 
school moest en zou er komen. 
Juridisch is er geen enkel be
zwaar, aldus deze partij. Onder
tussen hebben zij wel een wets
voorstel ingediend om de 4 km-
afstand tot 2 km te herleiden. 
Totaal overbodig. 
Maar ook dit initiatief is bij 
woorden gebleven: 't zal voor 
een volgende keer zijn. Met hun 
protest stonden de VU-senato-
ren weer eens alleen. 

Twee miljard... 

Een andere CVP-klucht is het 
verzet van haar senaatsfraktie 
tegen de toekenning van een 
bijkrediet van twee miljard op 
de Brusselse gewestbegroting 
voor de bouw van een verbran

dingsoven. Een dwergenop
stand, gevolgd door een 
schaamteloze kapitulatie. 
En dan maar stellen dat het ei
genlijk allemaal zover gekomen 
is door de fout van gewezen 
staatssekretaris V. Anciaux. 
Een geheugenopfrissertje kan 
waarschijnlijk geen kwaad. 
De beslissing om een verbran
dingsoven in te planten is af
komstig van de Brusselse ag-
glomeratieraad. De regering 
Tindemans I heeft deze beslis
sing goedgekeurd! 
Ondanks deze princiepsbeslis-
sing heeft staatssekretaris V. 
Anciaux gedurende 16 maan
den getracht dit onwelriekend 
dossier zoniet tegen te houden, 
dan toch te verbeteren. En dit 
op basis van een reeks techni
sche rapporten van Openbare 
Werken en Volksgezondheid. 

Ondanks 
VU-verzet... 

Vooreerst wees hij erop dat het 
om technische en ekonomische 
redenen beter zou zijn drie ver
brandingsovens op te richten. 
De bestaande ovens van An-
derlecht en Schaarbeek zou
den kunnen uitgebreid worden. 
Deze bewering werd trouwens 
gestaafd door de reeds vermel
de technische rapporten. De 
voorgestelde oven van de ag-
glomeratieraad heeft een kapa-
citeit voor de verwerking van 
het huisvuil van een Brussel zo 

groot als gans Vlaams-Brabant 
Hij ving evenwel bot: aan de 
goedkeuring van de voorbije 
regering viel juridisch niet meer 
te tornen. 
Een tweede onwel riekend dos
sierelement was de toekenning 
van de aanbesteding aan een 
buitenlandse firma. De eis van 
de gewezen staatssekretaris 
om de aanbesteding opnieuw 
uit te schrijven voor binnen
landse firma's, werd door de an
dere partijen verworpen. 

Dank zij 
de CVP 

Wel verkreeg V. Anciaux dat 
het dossier technisch en eko
nomisch werd verbeterd. De 
betrokken buitenlandse firnie 
sloot een akkoord af met bin
nenlandse ondernemingen om 
de koek beter te verdelen en 
daarenboven zou 60 °/o van de 
tewerkgestelden bij de oprich
ting van Belgische nationaliteit 
moeten zijn. 

Meerderheid tegen de Volks
unie werd het dossier dan 
goedgekeurd tijdens de laatste 
levensdagen van de jongste re
gering. Bleef dan de subsidië
ring. Een subsidiëring van 60 Vo 
is gebruikelijk en kon niet ge
weigerd worden. De Franstali
ge Brusselaars eisen evenwel 
100<Vo. Onaanvaardbaar, vol
gens alle Vlaamse partijen. 
Maar de CVP kapituleerde-
schaamteloos. 
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Konklaaf 
zonder pauskeuze 

Vorige maandag riep Joan-
nes-Paulus II de kardinalen 
in konklaaf bijeen voor een 
gedachtenwisseling over de 
stand van zaken in de Kerk 
en over haar toekomst. Met 
een is de beoordeling van de 
nieuwe paus — die nu een 
jaar pontifikaat bijna achter 
de rug heeft — vollediger 
mogelijk, hoewel uiteraard 
hier met een begrijpelijk un
derstatement moet te werk 
gegaan worden. 

Joannes-Paulus II heeft zich in dit 
eerste ambtsjaar doen kennen 

als een man van het centrum, die 
zich echter met een soort Poolse 
koppigheid vastlegt op het pries
tercelibaat, tegen abortus, tegen 
het priesterambt voor vrouwen 
en voor meer discipline bij de lage 
klerus. Aan deze laatste verwijt 
de paus niet dat ze zich vooral bij 
de jongeren aandienen als men
sen, die de jeugd begrijpen. Wel 
stoort de kledij van sommige 
priesters de paus, die niet nalaat 
bij herhaling op een «deftige en 
minder opvallende kledij» te wij
zen. 

Van de andere kant wijst een 
konklaaf als dit van deze week op 
een verlangen tot verlenen van 

inspraak, hoewel het nu nog te 
vroeg is om deze bijeenroeping 
op haar juiste waarde te schatten. 
De Kurie blijkt weinig ingenomen 
te zijn met dit konklaaf, omdat ze 
vreest dat een regelmatig bijeen
komend kardinaalskollege aan 
haar macht zal knagen. Een vrees 
die niet helemaal ongegrond is. 

Over de dagorde van dit konklaaf 
— dat tot 8 november duurt — 
lekt er vooreerst weinig uit Het 
gaat immers om een besloten bij
eenkomst van de voornaamste 
kerkleiders van de RK-kerk in 
gans de wereld. Toch kon men 
achterhalen dat er achtereenvol
gens zou gehandeld worden over 

de Kurie (die hoe dan ook aan 
een hervorming toe is), de finan
ciën van het Vatikaan, die kro-
nisch verlieslatend zijn. Vandaar 
dat de sinds de pauskeuze en de 
daarmee gepaard gaande «optre
dens» van deze sterk charismati
sche bisschop van Rome geste
gen inkomsten, voortvloeiend uit 
de in katolieke landen zoals de 
St.-Pieterspenning, waarbij ook 
nog de nieuwjaarsgiften voor de 
paus te rekenen zijn. Deze niet te 
versmaden inkomsten waren on
der Paulus VI aanzienlijk gedaald. 
Het is trouwens zo dat thans ge
leidelijk kritiek wordt uitgeoefend 
op Paulus VI, aan wie een 
groeiende schaar critici zijn be
sluiteloosheid verwijten. Onge
twijfeld zal in het konklaaf voor 
een open en klaar inzicht in het 
Vatikaanse huishouden gepleit 
worden. 

Het zwaartepunt zou echter he
den donderdag ter sprake kun
nen komen: nl. de huidige toe
stand van de Kerk in de wereld. 
Door zijn openbaar optreden 
heeft Joannes-Paulus reeds ge
deeltelijk bereikt wat een meer
derheid van kardinalen wenst, 
zonder evenwel voor het hoofd 
stotende taal te gebruiken, zodat 
zowel konservatieven als pro
gressieven zich op de paus kun
nen beroepen! Dat zal natuurlijk 
niet zo blijven, vermits de paus 
onvermijdelijk bij zijn kategori-
sche verklaringen en besluiten 
(hoe zacht ook ingekleed), som
migen tot verzet zal aansporen. 
Maar dit weegt niet op tegen het 
herstel van de tucht in de Kerk en 
de vrijwaring van de geloofsleer 
o.a. tegen teologen, die sterk af
wijkende meningen verkondigen. 
Dit is de wens van de meerder
heid van de kardinalen tijdens de 
vorige pauskeuzen. Daartoe in 

staat te zijn zal dan ook in niet ge
ringe mate bijgedragen hebben 
tot de keuze van kardinaal Woytil-
la, die uit een land komt waar de 
ortodoxe rooms-katolieke leer 
springlevend is en massaal wordt 
beleden zoals dat tijdens de Po-
lenreis van de paus duidelijk 
bleek. Bij het herstel van de ker
kelijke tucht en een zekere terug
keer op de vertrouwde, maar pre-
koncilliaire wegen zou het wel 
eens kunnen gebeuren dat de op
standige aartsbisschop Lefèvre 
weer tot de stal wordt toegelaten. 
In een dokument heeft de paus 
reeds gesteld dat de verschillen
de kuituren elkaar beter leren 
kennen, maar dat mag geen uit
werking hebben op het Evangelie. 
De Internationale Teologische 
Kommissie werd aangezet alle 
met de leer strijdige meningen ka-
tegonsch af te wijzen. Meer be
paald maakt de paus voorbehoud 
tegenover de zgn. bevrijdingsteo-
logie. Dat deed hij reeds te Pue-
bla Het zal nu zaak zijn de konklu-
sies uit de gedachtenwisseling ter 
zake te trekken en op grond van 
deze besluiten tegen de bevrij-
dingsteologie in te gaan. De «zaak 
Schillebeeckx» schijnt erop te wij
zen dat men te Rome vast beslo
ten is met de afwijkende teorieën 
af te rekenen, ook al zijn de Vati
kaanse «Heksenmeesters» nogal 
slordig bij de voorbereiding van 
dit «proces» te werk gegaan. 
Als het ware onopgemerkt — on
danks zijn verschijning tegenover 
miljoenenmassa's — gaat deze 
paus de weg terug op, met de 
glimlach, een grote persoonlijke 
charme en een... stalen vastbera
denheid. Nu maar hopen dat 
Rome niet opnieuw van het ene 
uiterste in het andere vervalt. Aan 
één inkwisitie heeft de wereld 
meer dan genoeg gehad. 

Stijgende diplomatieke erkenning 
Jasser Arafat maakte in 
West-Europa een rondreis, 
waarbij hij overal hartelijk 
werd ontvangen. Hoewel hij 
nog niet kan bogen op een of
ficiële erkenning als staat, 
toch werd zijn organizatie als 
waarnemer in de UNO er
kend en heeft de PLO reeds 
in verscheidene belangrijke 
steden, w.o. Brussel officieeel 
erkende missies, die de diplo
matieke betrekkingen alweer 
voorbereiden. 

Meer dan ooit blijkt dat de tijd 
voor de Arabieren wacht en 
is het enigszins begrijpelijk 
dat Israel zich bij het verwe
zenlijken van zekere plannen 
haast We denken hierbij aan 
de vestiging van joodse ne
derzettingen in Tranjordanië, 
die enkele weken geleden 
door het opperste rechtsli-
chaam onwettig werden ver
klaard. De regering Begin 
moest toegeven. 

De Arabieren hebben steeds 
de nadruk gelegd op de sa
menwerking met West-Euro
pa. Ze konden maar niet be
grijpen, dat bv de EG geen 
aanstalten maakt om in het 
konflikt in het Midden Oosten 
zelfs maar een bemiddelende 
rol te spelen. Dit is te wijten 

aan het ontbreken van een 
Europees politiek gezag. «Eu
ropa laat zich maneuvreren 
door Amerika en de SU' 
wordt steeds maar herhaald 
In Arabische kringen. 
Intussen gaan de Palestijnen 
hun gang. Het aksent van de 
strijd werd geruime tijd gele
den van de terreur naar de di
plomatie verlegd. De PLO is 
in het Westen salonfahig ge
worden. Dat brengt uiteinde
lijk meer op dan bomaansla
gen. De PLO is goed op weg 
om als volwaardig partner 
aan de konferentietafel te 
gaan zitten, wanneer deze te 
Geneve zal samenkomen. Is
raël zal niet eeuwig de deel
neming van de Palestijnen 
kunnen afwijzen. Ook Egypte 
zal moeten inzien, dat een af
zonderlijke vrede tussen Is
raël en Egypte geen volledige 
oplossing zal kunnen ge
noemd worden De Palestij
nen moeten hun eigen staat 
kunnen krijgen. Dat is maar 
redelijk in toepassing van het 
zelfbeschikkingsrecht van de 
volkeren. Het Westen moet 
zich terzake ontdoen van het 
schuldkompleks tegenover 
het joodse volk dat trouwens 
in zijn meerderheid niet 
droomt van een Groot-lsraël 

Koerden-
avonden 
te Gent 
In samenwerking met de Koerdi
sche gemeenschap in België ont
stond het Vlaams Koerdenkomi-
tee, dat komitee organizeert i.s.m. 
VNSU-Gent een Koerdenavond 
op zaterdag 16 november om 
20 uur in de zaal van de Home Fa-
biola (achter het universitair res
taurant Overpoort). 
De avond zal gevuld worden met 
zang en dans door een Koerdi
sche volks(dans)groep, een film 
over de geschiedenis en de op
standen in Koerdistan, informatie 
over het Koerdische probleem, 
het proeven van een Koerdische 
lekkernij... 
De aanwezigheid van Koerden 
woonachtig in België, Nederland 
en Duitsland is ons toegezegd. Er 
zullen posters worden verkocht 
aan de prijs van 50 fr., met een 
spotprent van Khomeini en de 
tekst «Stop de Volkerenmoord!» 
VNSU-Gent organizeert op dins
dag 13 november een informatie
avond i.v.m. het Koerdische pro
bleem m.m.v. volksvertegenwoor
diger Willy Kuijpers en de h. Sar-
bast, lid van de Koerdische Demo-
kratische Partij Dit gaat door in 
een auditorium van de RUG, Blan-
dijnberg te Gent, om 20 uur. 
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400 mensen op de dool 
voor Brussels sportcentrum 
Een paar weken terug gingen wij 
op deze milieubladzijde diep in op 
de verwoesting van het Vlaamse 
dorp Neerpede (Anderlecht) aan 
de rand van de agglomeratie Brus
sel. Niet alleen wordt daar een 
boeiende en bloeiende leefge
meenschap verwoest maar te
vens een aanval gedaan op een 
stuk puur natuur. 
De Brusselse Raad voor het Leef
milieu (Bral) die deze zaak op de 
voet volgt laat dit been niet los en 
in de jongste uitgave van «Bralle-
rei», het maandblad van de raad, 
knaagt men nog eens ferm aan dat 
been. Brallerei schrijft o.m.: 
Neerpede «wordt» dus een «groe
ne long» aan de westrand van de 
agglomeratie. Hierbij vergeet men 
dat Neerpede nu reeds een en al 
groene zone is. Daarenboven ver
vult het landelijke Neerpede nu 
reeds een zeer belangrijke funktie 
als oord voor passieve rekreatie. 
Heel wat stedelijke wandelaars 
weten de rust die er heerst te 
waarderen. Voor de plannenma
kers is dit blijkbaar niet voldoende. 
Neerpede — tenminste het ge
deelte dat niet in aanmerking komt 
voor sportvoorzieningen wordt 
dus omgevormd tot een «geürba-
nizeerd» park. De nu nog landelij
ke omgeving met hier en daar een 
hoeve tussen de velden zal, indien 
het prestigieuze idee van de plan
nenmakers het haalt, het veld 
moeten ruimen voor steriele gras
matten met hier en daar een wan
del- of ruiterpaadje en een bloem
perkje om naar te kijken...» 

Olympische Spelen '88? 
De hoofdbrok van het Pede-park 
zal ingepalmd worden door sport-
infrastruktuur — totaal overbodig, 
beweert Bral, en het ene al elitair
der dan het andere. Het parkge
deelte valt onder de bevoegdheid 
van de dienst groenplan van het 
ministerie van Openbare Werken 
maar wat het sportgedeelte be
treft is het de gemeente Ander
lecht die het hardst wil roepen. 
Anderlecht gaat er immers prat op 
dé sfKDrtgemeente van de agglo
meratie te zijn — en dat niet alleen 
omwille van die éne voetbalploeg, 
er zijn er nog 69 andere! Al die 
sportievelingen hebben natuurlijk 
recht op een aangepaste infra-
struktuur, zo redeneren althans de 
Anderlechtse gemeentevaderen, 
die hun oog welwillend lieten val

len op het maagdelijke Neerpede. 
In Anderlecht (zowel gemeentelijk 
als privé) zijn er nu reeds 21 voet
balvelden; Neerpede krijgt er nog 
eens 20 bij! De hele oppervlakte 
die het Anderlechts sportcentrum 
beslaat zal toch nog iets anders 
dan voetbalvelden omvatten. Zo 
denkt men in het vooruitzicht van 
de Olympische Spelen 1988, 
waarvoor ons landje nog steeds 
kandidaat-organizator is, aan de in
planting van een heus olympisch 
stadion met bijhorende infrastruk-
tuur. Of dit wel nodig is heeft zich 
blijkbaar nog niemand afgevraagd. 
Zijn de Pede-miljoenen niet beter 
besteed aan het opnieuw leefbaar 
maken van de stad dan aan een 
sportinfrastruktuur die uiteindelijk 
alleen maar ten goede komt aan 
een bevoorrecht groepje Belgen 
en buitenlanders (EEG, NAVO..J, 
die hopen binnenkort golf te kun
nen spelen op de Neerpeedse hel
lingen, of wat er dan nog van over
blijft? 
Hebben de heren ontwerpers al 
eens een ogenblik gedacht aan de 
mensen van Pede zelf, die bloe-
menkweker bv. die als de plannen 
uitgevoerd worden een van deze 
dagen zonder broodwinning zit.. 
Maar ook de andere Brusselse ge-

«Neen!» 
'U wil het natuurlijke groen in 
het Pedepark vervangen door 
kunstmatig groen voor de aan
leg van vier tennisvelden. Men 
zegt dat ze voor de mensen van 
Anderlecht morden aangelegd, 
maar intussen verjaagt U de in
woners uit dat landelijk gebied 
die al veel hebben geleden on
der vroegere onteigeningsplan-
nen. Ik keur dan ook deze be
slissing af. Ik verneem dat voor 
die aanleg nieuwe onteigenin
gen noodzakelijk zijn. Welnu, ik 
begrijp niet dat uw fraktie zulks 
met haar sociale overtuiging in 
overeenstemming kan brengen. 
In bepaalde gevallen oefenden 
die bewoners er immers ook 
hun voornaamste beroepsakti-
viteit uit'. 

Steven Van Haelst (Vlaamse Be-
langen-VU) in de gemeenteraad 
van Anderlecht, die «neen» stem
de tegen de plannen van het ge-
meentetiestuur). 

pedepark 

meenten hebben hun oog op het 
dorpje Pede laten vallen. De stad 
Brussel bouv r̂t — onder de mom 
van een pedagogisch experiment 
— een aantal sportzalen (tussen 
de Appelboomweg en de Vlinder-
straat). De gemeente St.-Gillis op
teert voor een sportcentrum. 
Alsof dat allemaal nog niet genoeg 
was heeft ook ADEPS, de Frans
talige tegenhanger van BLOSO, 
zijn oog op Pede laten vallen, om 
er een watersportcentrum te bou
wen. Maar voor het zover kwam 
eerst iets over het water van de 
Pede-vallei. 
Door de uitbouw van de ring rond 
Brussel en Pede het klaverblad 
werd de waterhuishouding in de 
Pede-vallei ernstig verstoord en 
moet men de regenwaters van de 
ring kunnen opvangen. Men heeft 
dus een stormbekken nodig. Op 
dat ogenblik komen twee nieuwe 
ministeries om de hoek kijken. Op 
Volksgezondheid vindt men het 
plots nodig de loop van de Pede-
beek te regularizeren, en ADEPS 
heeft plots behoefte aan een mo
dern uitgebouwd watersportcen
trum (zeilen, roeien, kayak...). Dus, 
als men dan toch een vijver graaft, 
kan men beter van de eerste keer 
serieus werk afleveren. Waarom 
dan niet de hele Pedevallei omvor
men tot één grote waterplas? 

Zo te zien helpt het ene «toeval» 
het andere «toeval» of zou de hele 
verwoesting van Neerpede een 
vooropgesteld plan zijn? Best mo
gelijk, hoe is het anders te verkla
ren dat de inwoners van dit dorp al 
ruim 20 jaar geen bouwvergun
ning meer kunnen bemachtigen? 

Al deze plannen waarvoor 
reeds onteigeningen aan de gang 
zijn zullen als uiteindelijk resultaat 
hebben dat 400 mensen op de 
vlucht moeten! Vandaag de gron
den, morgen de huizen! Bral heeft 
dit spelletje door en schrijft; 
«Maar, we zouden niet in België 
zijn moest er daar geen oplossing 
voor bestaan. Een Vlaams Neer-
pede-dorp (een Brussels Bokrijk?) 
aan de rand van het Pedepark zou 
toch niet misstaan 7 En zo groeide 
de idee om de onteigende Neer-
pedenaren op elkaar te stapelen 
op de enkele hektaren rond de 
kerk. Dat de Neerpedenaar leeft 
van de landbouw heeft men wel 
uit het oog verloren. Ook heeft nie
mand de bevolking gevraagd of ze 
er wel iets voor voelt om verder te 
leven op een kunstmatig eilandje 
aan de boorden van de ring rond 
Brussel». 

Nog niet te laat 

Het kan de lezer uit Lommei of 
Diksmuide misschien vreemd 
voorkomen dat wij met een paar 
weken verschil heel wat aandacht 
besteden aan de teloorgang van 
dit klein gehucht aan de rand van 
de hoofdstad. Men mag echter 
met uit het oog verliezen dat hier 
een autentiek dorp verwoest 
wordt en een dubbele aanslag ge
pleegd wordt. Op de natuur en op 
een kleine bloeiende Vlaamse ge
meenschap en dat lijkt ons toch 
niet onbelangrijk. Het is daarom 
dat wij ons aansluiten bij de drin
gende oproep van de Brusselse 
Raad voor het Leefmilieu. Het is 
nog niet te laat. Neerpede is nog 
niet verloren! 

* Brusselse Raad voor hel Leefmilieu, 
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel (02/ 
511.32.69). 

* N.a.v. «Ekofront» van verle
den week vroegen lezers ons 
w/at meer uitleg over de mono
grafieën door de Stichting Leef
milieu nu uitgegeven. Hieronder 
het lijstje. Men gelieve echter bij 
de Stichting zelf na te vragen 
welke delen nog voorradig zijn 
en hoeveel ze kosten. 

Ruimtelijke ordening. Recht en 
praktijk, (prof Suetens); Het na
tuurgebied In een industriële sa
menleving - Het ontwerp Natuur
park Scheldeland. (prof. M. Van 
MIegroet en architekt W. Cog-
ge). Het Europa van de Tien: één 
leefmilieu (dr. G. Naets); Het Bel
gisch milieurecht Wetgeving en 
reglementering. (Dr. jur. M. Van-
holder); Water - waterverontrei
niging - waterzuivenng (Dr. S 
BeernaerO; Lucht - luchtveront
reiniging - luchtzuivering (Lic J 
Hemschoote, dr S BeernaerO; 
Mikro-organismen ten dienste 
van milieusanering (prof. J 
Voets), Geluid en geluidshinder 
(prof. H. Myncke en prof H. Van
denberge); Ontstaan, verwerking 
en beheer van vaste afvalstoffen 
(prof A. Buekens); Monumen
tenzorg dr. arch. A. De Naeyer); 
Luchtverontreiniging in de ste
den (ir. K. Verschueren); Water
voorziening door ontzilting (prof 
dr. L Verhoeye en ir. 1. Goos-
sens); Milieuvervuiling en milieu
beleid - Ekonomisch bekeken 
(Suzan De Koek); Water - Be
voorrading - Verontreiniging -
Zuivering (dr. S Beernaert); 
Luchtverontreiniging - Emissie -
Preventie - Immissie (prof. A. Van 
Haute, dr. J. Kretzschmar, dr. W. 
Goossens). 

Meer inlichtingen bij Stichting 
Leefmilieu p.a. Rockoxhuis, Kei-
zersstr. 8, 2000 Antwerpen (031-
31.64.48). 

•k De Sticht ing Leefmilieu 
V.Z.W (onder de auspiciën van de 
KB) werd opgericht op 4 mei 
1970. 

De Stichting Leefmilieu is zich 
bewust van de noodzaak van 
een gefundeerd milieubeleid, 
waartoe zij haar bijdrage wil leve
ren in de vorm van: 

1. De inventarizatie en de valori-
zatie van wat in het Vlaamse land 
bestaat en gerealizeerd wordt 
i.v.m. het milieubeleid; 

2. Het op wetenschappelijk ge
fundeerde wijze informeren van 
de beleidsverantwoordelijken en 
van het brede publiek terzake, 
alsmede milieu-edukatie; 

3 Het bevorderen van het we
tenschappelijk, vnl. inter-discipli-
nair, milieu-onderzoek in Vlaan
deren 

* De Vereniging van Natuur
monumenten in Nederland ver
koopt een reeks van 12 post
kaarten met omslagen die in 
Zuid-Limburg voorkomende wil
de planten (akwarel) voorstellen 
Dit voor alle gelegenheden bruik
baar mapje is te verknjgen bij 
Schaep & Burgh, Noordereinde 
60 in 's Graveland (N). 

* Door het Bestuur van Wa
ters en Bossen werden een 
reeks nuttige en prachtige fol
ders uitgegeven over gekende 
en minder gekende bossen die 
door de staat beheerd worden. 
Voor ons liggen folders over 
Buggenhout-bos, Hallertxas, Nei-
gembos. De folders bevatten tel
kens kapittels: relief flora, fauna, 
rekreatie, geschiedenis en omge
ving. Een gedetailleerde kaart 
van het bos en een kaart van de 
omgeving en de grote toegangs
wegen. Verder enkele tekenin
gen van planten en dieren. Alles 
aangevuld met mooie kleurenfo
to's. Deze folders worden gratis 
ter beschikking gesteld door het 
Bestuur van Waters en Bossen, 
Stwg op Eisene 29-31 te 1050 
Brussel. 

•k De informatiebrochure Ont
moeting met de Limburgse 
Kempen is herdrukt wat wil zeg
gen dat de toerist die een uitstap 
naar de Kempen plant thans 
weer de beschikking heeft over 
een uitstekende gids, met alleen 
om de reis voor te bereiden maar 
ook om ter plaatse te konsulte-
ren. Enkele van de behandelde 
rubrieken: bezienswaardigheden 
en monumenten, wandelpaden, 
fiets- en autoroutes, sportakkom-
modatie, evenementen, hotels en 
restaurants, enz... Voor 20 fr. ver
krijgbaar bij de Gewestelijke 
VVV-Limburgse Kempen, Cob-
bestraat 3, 3690 Bree. 

if Een kleurrijke brochure -Wa
ters en Bossen» werd door de 
gelijknamige dienst uitgegeven 
en wordt gratis ter beschikking 
gesteld van alle natuurliefheb-
tjers. De brochure bevat een 
kennismaking met het bestuur 
van Waters en Bossen, een over
zicht van het bos in België, de 
boomsoorten in het bos, de rol 
van de bosbouwer, de privé-b>os-
sen, de visserij, de fauna in het 
bos, het natuurbehoud. De bro
chure besluit met een lijst (per 
provincie) van bossen waarin 
mag gewandeld worden en een 
reeks nuttige adressen van o.a. 
houtvesterijen. De brochure is te 
verkrijgen bij het Bestuur van 
Waters en Bossen, Stwg. op 
Elsele 29-31 te 1050 Brussel (02-
512.39.10). 

•* Toeristische gids Loeky 
Stek, Huidevetterstraat 36, 3530 
Houthalen (011-5347.48), organi-
zeert het ganse jaar geleide wan
delingen, 's Woensdags: bezoe
ken aan de Domeinen, 's vrij
dags- wandelingen in de kruiden
tuin in Bokrijk, 's zondags: heide-
wandelingen 
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40 jaar 
doen 
voor groen 

A N T W E R P E N — Het is na tuur l i j k een sch rome l i j k 
geb rek geb leken van onze na tuu rbesche rmers om 
des t i j ds — nog met zo lang ge leden — met de 
nod ige cen ten b i j eengezame ld te hebben o m een 
idy l l i sche s t reek zoa ls de K a l m t h o u t s e he ide v o o r 
e lke v o r m van ve r l oede r i ng te v r i jwa ren 
Maar , je moe t evenwe l d ie onon tbee r l i j ke centen 
h e b b e n De pr i j s v o o r een behoo r l i j ke lap 
K a l m t h o u t s e he ide b e d r o e g d e s t i j d s (wat is een 
r e t r o s p e k t i e v e v o r m re la t i ve rend ') nog 5 cen t iemen 
per v ie rkan te k i l omete r 

Het b l i j k t b i j nader mz ien het g ro te onge luk van 
V laamse na tuu rbesche rmers te ztjn da t zij p rec ies 
d ie s teun hebben gem is t van kap i taa l k rach t ige 
fami l ies die bi j v o o r b e e l d b i j onze n o o r d e r b u r e n , in 
Neder land , net we l v o o r h a n d e n w a s Aan p ion ie rs 
on tb reek t het ons h o e g e n a a m d met 

Vorig jaar werd Herman Delau 
nois uit Antwerpen gelauwerd 
Niet door een Belgisch minister 
voor het leefmilieu Wel door een 
akademisch gezelschap van de 
Rheinische Friednch-Wilhelms 
Universitat van Bonn 

De hem toegekende prijs voor na
tuurbescherming (een grootste 
onderscheiding voor West-Euro 
pa) was met van aard om Belgi
sche ministrabelen de voorzitter 
van de Bond Beter Leefmilieu 
voor Vlaanderen met extra-lau-

Onze financiële miserie 
en zeer vieze dingen 

Nadat de Bond Beter 
Leefmilieu (BBL) keer op 
keer zoveel noodkreten 
heeft geslaakt over 
dreigingen door ferme 
spekulatieve happen in 
ons leefmilieu bleek het nu 
zopas ook noodzakelijk de 
alarmklok te luiden om het 
voortbestaan van BBL-
natuurbeschermers zelf-
Per 1 september werden 
bij de nationale federatie 
van BBL 
3 personeelsleden aan de 
deur gezet, als gevolg van 
ministeriele besnoeiingen 
in de toelagen aan de 
«groene jongens van BBL» 
Het zal wel een onuitgemaak-
te zaak blijven of de acute fi
nanciële miserie van BBL al 
dan met een rechtstreeks ge
volg IS van de nare ervann-
gen die (franstalige) leefmi-
lieuorgamzaties opdeden met 
minister Simonet 
Wel zijn er zo een aantal on
gelukkige omstandigheden 
die politieke obstruktie laten 
vermoeden 

De BBL-misene heeft een 
communautaire smet dat al
leszins Sinds 71 werd hard 
gewerkt aan de autonome 
uitbouw van met minder dan 
vier BBL-federaties een 
Vlaamse een Waalse en 
twee Brusselse (elk volgens 
taalgroep) Bovendien bleef 
een nationale koepel behou 

den die evenwel stelselmatig 
werd afgebouwd 
Die nationale leefmilieukoe 
pel BBL-konfederatie ge
naamd leefde bij de gratie 
van het nog met geregionali-
zeerd mimstene van Volksge
zondheid en Leefmilieu en 
dank zij giften van de indus
trie Beide mecenassen heb 
ben het zopas laten afweten 
De industriële geldschieters 
kregen (zegge en schrijve 
Phillips Tessenderio) BBL-
contestanten voor hun be-
dnjfspoorten 

De overheid (minister Luk 
DHoore) liet enkele weken 
geleden weten dat de aan 
vankelijk beloofde 10 miljoen 
sunsidies voor de nationale 
koepel van de Bond Beter 
Leefmilieu met morgen en 
zelfs met overmorgen zullen 
uitbetaald worden 
Vandaar de drie afdankingen 
bij BBL de miserie met een 
telefoonlijn die door de regie 
RTT werd afgesneden en 
nog zoveel andere budgettai 
re rompslomp 

Reservaten 
Net op het moment dat de 
nationale BBL federatie in 
acute geldnood geraakte ver 
liepen de zeldzame bijeen 
komsten van de ministeriele 
advieskommissie voor het 
leefmilieu met nogal wat poli
tieke reserves 

Herman Delaunois «We 
moeten zonder meer vast 
stellen dat vandaag de dag 
nog immer "achter de scher
men" zoveel eigenaardige 
dingen gebeuren In de zaak 
van Phillips-TessenderIo 
werd ons advies zonder blik
ken of blozen misbruikt Wij 
hebben gebroken met de ons 
opgelegde overlegprocedu
re Minister Dewulf (vol
machthouder voor arbeid en 
tewerkstelling) heeft voor het 
vervullend bedrijf Phillips 
Tessenderio een exploitatie-
verqunninq afgeleverd met 

een referentie naar het ad
vies van de kommissie waar
in wij als leefmilieu-organiza-
tie schatplichtig worden ge
maakt 

Het blijft ons een raadsel 
waarom vertegenwoordigers 
van het departement Volks 
gezondheid en Leefmilieu 
voor de vergunning van Phil 
lips Tessenderio hebben ge 
stemd 

Over tal van politieke beslis
singen die het leefmilieu van 
onze samenleving ingrijpend 
aantasten weet je nauwelijks 
het fijne 

Ik kan getuigen dat er in zo
veel dossiers voor bescher 
ming van het leefmilieu «zeer 
vieze dingen gebeurd zijn» 
Het natuurbehoud behoort 
momenteel bij de zgn gere-
gionalizeerde materies In de 
voorbije twintig jaar heeft de 
bevoegde minister van land
bouw omzeggens mets aan 
leefmilieubescherming ge
daan Op de jongste bijeen
komst van de Hoge Raad 
voor Natuurbehoud werd in 
naam van de minister door 
zijn afgevaardigde met blij 
gemoed meegedeeld dat in 
dit kleine landje met minder 
dan 2500 hektare staatsre 
servaat werd aangekocht al
leen werd er met meteen bij 
vermeld dat dit nauwelijks 
100 hektare par jaar bete
kent 

werkransen te laten bedenken 
Toch speelde de Vlaamse laureaat 
een «vooraanstaande rol in vele 
akties voor het behoud van ons 
natuurlijk erfgoed» onder meer in 
verband met de Kalmthoutse hei
de het Peerdsbos de duinen van 
de Westhoek en de Lessevallei 
HIJ wordt algemeen beschouwd 
als de grondlegger van de natuur
parken in ons land (onder andere 
«Scheldeland» «De Beide Neten», 
«Dijleland») 
Hwman Delaunois Een groene 
pngen ? Zo werd hij in de voor 
bije veertig jaar toch wel bejegend 
door de politici Maar verbitterd of 
ontgoocheld is hij in het politieke 
wespennet met geraakt Daar 
voor was natuurbeschermer De
launois menig opfxirtunistisch 
spraakmaker te slim af 
Herman Delaunois «De internatio
nale prijs voor natuurbehoud de 
Van Tienhovenprijs werd met aan 
mijn persoon toegekend maar aan 
die Vlaamse vastberadenheid om 
in dit uitzonderlijk milieu-onvrien 
delijk land ondanks alles te blijven 
optornen tegen de veelzijdige be 
dreigingen We hebben wel na het 
Internationaal natuurbescher
mingsjaar van 70 een zogenaam
de milieubewustwording beleefd 
maar goede vruchten hebben we 
er nauwelijks aan overgehouden» 

Testaffaires 
Herman Delaunois had het vong 
jaar biezonder lastig om de lau
werkransen van de FVS Stiftung 
zu Hamburg in ontvangst te ne 
men Precies omdat hij aan de jury 
en vooral aan de reder miljonair 
Alfred Topfler nauwelijks tastbare 
realizaties van zijn milieu-ijver kon 
voorleggen 
Herman Delaunois «Het is toch 
wel gek een internationale prijs 
voor natuurbehoud toe te kennen 
aan iemand die na jarenlange inzet 
voor milieubescherming alleen 
maar een negatief bilan kan voor 
leggen Ik mag toch zeggen dat ik 
terzake mijn sporen verdiend heb 
Niet wat betreft de konkrete ver 
wezenlijkingen maar wel omwille 
van dat merkwaardige doorzet 
tingsvermogen dat vrienden van 
mij meegegeven hebben» 
— Herman Delaunois is geen 
groene jongen meer "? 
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H. Delaunois: 'Ik praat niet graag 
over wat ikzelf gepresteerd heb. 
Maar ik wil toch getuigen dat wij in 
Vlaanderen in de voorbije jaren 
minstens evenveel energie opge
bracht hebben voor het natuurbe
houd als in Nederland waar inmid
dels enorm veel betere resultaten 
werden geboekt Nochtans zijn 
we in ons land al even vroeg of al 
even laat met milieu-akties begon
nen. Ik was achttien jaar (mijn ou
ders hebben me het voorbeeld ge
geven) toen ik al mijn vrije tijd en 
nog veel meer gebruikte voor na
tuurbescherming. Acute situaties 
van leefmilieubezoedeling werden 
er toen in de pers nauwelijks ge
meld. Toch groeide mettertijd (en 
in feite vrij spoedig) het besef dat 
de pioniersaktie van de «Vereni
ging voor Natuur- en Steden-
schoon» diende bestendigd en 
vooral uitgebreid te worden. Ik 
heb inmiddels zowel ontgooche
lende als bemoedigende ervarin
gen met de BBL-werking verza
meld». 
— Herman Delaunois, vandaag 
voorzitter van BBL-Vlaanderen, 
verdient veel beter dan de ge
dwongen politieke bekvechterij. 
Deze sant-in-eigen-land (goed 
voor een eerbiedwaardige prijs in 
Duitsland) heeft het immers veer
tig jaar volgehouden om onze 
ruimtelijke wanordening aan te kla
gen. Om het kortzichtige politiek 
speldeprikken hardnekkig te door-
pnkken. 
Herman Delaunois: «Ik vind het 
een buitengewone ervaring dat 
met testaffaires-zoals de Arena
weide, het Gentse Pand, Phillips 
Tessenderio en dergelijke bewe
zen wordt dat politici een vitale 
strijd van solidaire gemeenschap
pen niet zomaar kunnen blijven 
negeren. Evenwel vrees ik dat we 
tegen windmolens blijven vech
ten». 
— Herman Delaunois ontwikkelt 
een biezonder aktuele denkwijze; 
de kost van al die akties voor be
veiliging of herwaardering van ons 
leefmilieu kan dan op het eerste 
gezicht onbetaalbaar blijven, in de 
praktijk gaat het erom orde op za
ken te stellen. Dat zoveel ten prooi 
werd gegooid aan spekulanten en 
andere milieuvervuilers heeft dui
delijk aanwijsbare oorzaken en ali
bi's. 

Prikkeldraad 
Herman Delaunois: «Omdat wij 
meer dan één eeuw gekoloni-
zeerd werden zijn wij sociaal-kul-
tureel ietwat achterop geraakt Ik 
wil echt niet overdrijven. Maar het 
is toch een feit dat wij zoveel ener
gie kwijtspelen (ook vandaag nog) 
om te voldoen aan vitale levensbe
hoeften van een volksgemeen
schap: bij voorbeeld Vlaamse 
scholen voor Vlaamse kinderen. 
Inmiddels verliezen we uit het oog 
in welk milieu die scholen dan wel 
zullen Ingeplant worden. 

We verliezen zulks misschien niet 
uit het oog, maar we hebben er al
leszins nauwelijks nog energie 
voor over om, eens de commu
nautaire strubbelingen afgeschud 
werden, ook nog de vitale strijd vol 
te houden om ons laatste lapje 
grond van pollutie te vrijwaren. 
Trouwens, is de mentaliteit in onze 
gewesten niet zo dat we die laat
ste vierkante meter grond alom 
opeisen voor bijdehands profijt... ? 
De ruimtelijke ordening is onmis
kenbaar geënt op de princiepen 

van het ekonomisch liberalisme. 
Dat geldt voor c ootgrondbezit-
ters die welig speculatief blijven 
teren op (politieke) munt Maar 
ook «de kleine man» trekt meteen 
prikkeldraad rond zijn lapje grond 
dat hij spaarzaam heeft kunnen 
verwerven. Het is nog immer de 
mentaliteit van bij ons dat je op 
een vierkante meter grond een Eif-
feltoren opricht, mocht zulks 
enigszins mogelijk zijn...» 
Herman Delaunois is van oordeel 
dat de konfrontatie met politici die 
beslissingsmacht hebben in een 
uiterst kritieke faze is gekomen. 
Herman Delaunois: «Uit menige 
konsultatie- en inspraakvergade
ring onthoud ik vandaag dat de 
overheid na al ons speldeprikkend 
optreden wel luisterde naar advie
zen die gevraagd of ongevraagd 
door werkgroepen en kommissies 
geformuleerd worden. Maar, pre
cies op het moment dat de belang
rijke beslissingen genomen wor
den, worden wij in de kou gezet 

Wij weten dat er in die ultieme mo
menten soms wel eens korrupte 
dingen gebeuren: alleen hebben 
wij niet de politieke en juridische 
kracht om er telkens meteen pas
send en doeltreffend op te reage
ren. Desondanks ben ik hoege
naamd geen ontgoochelde groene 
jongen: ik verhoop dat de regiona-
lizering het natuurbehoud in 
Vlaanderen baat bijbrengt Twintig 
jaar lang werd door de minister 
voor Landbouw omzeggens niets 
gepresteerd voor het natuurbe
houd. In de betreffende Hoge 
Raad werd het als een sukses-
nummer vermeld dat op 23 dienst
jaren zowat 2.500 hektare werd 
aangekocht met het oog op na
tuurbescherming. Ik ben als Vla
ming beschaamd zulk een triest 
palmares te moeten voorleggen 
aan Alfred Töpfler, de Duitse me
cenas die er geen belang bij heeft 
om ons land niet te bekijken als 
het lelijkste land van West-Euro
pa», (hds) 

WAT MET DE STAD? 
In dit Jaar van het Kind wordt 
meer dan ooit de vraag gesteld 
«Wat met de stad?». Op tal van 
plaatsen nam de betrokken be
volking initiatieven om in
spraak te verwerven in projek-
ten die het woonmilieu ingrij
pend beïnvloeden. De spontane 
medewerking van plaatselijke 
aktiegroepen wordt echter niet 
overal door de overheid aan
vaard, integendeel. 
Het behoud van het groen en 
van open ruimten, de leefbaar
heid van oude stadskernen, de 
realizatie van kleinschalige 
projekten ook in de steden en 

een efficiënt en betaalbaar 
openbaar vervoer zijn doelstel
lingen van de Bond Beter Leef-
milieu-Vlaanderen. 
Daarom organizeert BBL-
Vlaanderen op zaterdag 1 de
cember a.s. de 4de jaarli jkse 
ontmoetingsdag van de milieu-
en natuurbeschermingsvereni
gingen onder het motto: «Wat 
met de stad?». De bijeenkomst 
heeft plaats te Mechelen in de 
feestzaal van de Rijksmidden-
school, Zandpoortvest 9, van 
9 u. 30 tot 17 u., te bereiken met 
het openbaar vervoer via de 
stations Nekkerspoel en Me-

chelen-Centraal. Er is ook par
keergelegenheid voor de 
school. 
Neem deel aan deze belangrij
ke bijeenkomst! 

M.m.v. 

9 Aktiegroepen uit heel 
Vlaanderen: Arena (Deurne), 
Pandinisten (Gent), West-Bra-
bant (Malle), Taxistop en vele 
anderen. 
# G. Allaert (planologie) 
# D. Jageneau (verkeer) 
# G. Vlaeminck (wonen) 
# M. Becuwe (educatie) 

Ondanks alle geknoei is er nog hoop 
Als iedereen in Vlaanderen wakker wordt, is er voor de stad nog toekomst In het verleden is er anders aardig 
wat verknoeid. Maar alles is nog niet verloren. Op de kleine stukjes open ruimte die onze steden nog rijk zijn, 
begint de natuur- en milieubeschermingsbeweging wortel te schieten. Onder de koepel van Bond Beter Leef-
milieu-Vlaanderen kunnen plaatselijke aktiegroepen steun, advies en begeleiding vinden. Daar kan hun hoop
gevend werk gekoórdineerd worden tot doeltreffende akties over heel Vlaanderen. Maar de Bond Beter 
Leefmilieu kan niet bestaan zonder financiële steun en kan slechts een stuwende kracht worden als u daad
werkelijk uw sympatie voor ons programma betuigt, als u meewerkt aan de realizatie ervan. 

Wat u moet doen! 
Deze coupon terugsturen naar Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen. 

Naam en adres: 

V D 

D 

Wenst gratis bijkomende informatie over de 4de ontmoetingsdag te 
Mechelen op 1 december a.s. 
Wenst Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen te steunen: 
. . . stort 250 fr en ontvangt een waardevol dokumentatiepakket, 
. . . stort 1.000 fr of meer en ontvangt bovendien een attest voor 
belastingvrijstelling. 

Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen, Aarlenstraat 25, 1040 Brussel, 
02-230.94.10 - bankrekening 427-9082201-48. 
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Beste lezers, vanaf deze week brengen wij een nieuwe rubriek, 
waarin wij zullen proberen enige toelichting te geven bij inte
ressante gebeurtenissen in het radio- en TV-wereldje. D.w.z. dal 
alles wat te maken heeft met radio of TV aan de orde kan ko
men. De meeste aandacht zal natuurlijk gaan naar de TV-pro-
gramma's die hiernaast uiterst bondig staan afgedrukt Hou er 
steeds rekening mee dat schrijver dezes erg subjektief is en 
dus interessant kan vinden wat best heel oninteressant kan 
zijn. En als wij jullie aandacht vestigen op een programma, bete
kent dat helemaal niet dat jullie moéten ki jken! Als het enigs
zins mogelijk is, hou het bij het gezellig praatje of het partijtje 
kleurenwhist! 

De grabbelton 
Deze week geven wij de radio- en TV-programma's van BRT en 
RTBF «onder voorbehoud». Een gevolg van de voorbije stakingen. 
Al een hele tijd lopen op BRT enkele heel interessante program
ma's waann de jongeren kennis kunnen maken met de leefge
woonten en de situatie van hun leeftijdsgenoten in andere landen. 
In «Rondomons», donderdag, zit in de reeks «Kinderen werken 
ook», over werkende kinderen in de hele wereld, in «De schoffies 
van Bogota» (in de reeks «Heeft de regen een vader?» - zaterdag, 
BRT) gaat het over zwerfkinderen in de grote steden in Zuid-
Amerika, kinderen die dag en nacht op straat leven, met alle gevol
gen van dien voor henzelf en voor de maarschappij. In Bogota, de 
hoofdstad van Columbia, wordt hun aantal geschat op 5.000. In de 
reeks «Mijn wereld, jouw wereld» tonen kinderen uit de Derde 
Wereld hoe hun ouders leven. (Woensdag BRT 1 in «Tip Top». 
Afl.: De witte sluier. Over meisjes in midden-Afghanistan). 

e 
Donderdag. Naast de filmrubrieken «Première» (BRT 2) en «Le 
Carrousel aux images» (RTBF 1) is er nog voor de filmliefheb
bers: In the heat of the night (Ned. 1). Een Amerikaanse politiefilm 
van Norman Jewison (1966), bekroond met 5 Oscars. Met o.a. 
Sidney Poitier, Rod Steiger en Lee Grant. Muziek: Ray Charles 
Een film over een moordzaak in een stadje in Mississippi (VSA) 
die haar beslag krijgt tegen de achtergrond van de nog steeds 
sterk voelbare rassendisknminatie. RTBF 1 brengt «Les inno
cents aux mains sales», van Claude Chabrol (1974), met Romy 
Schneider, Rod Steiger en Paolo Giusti. De veel jongere vrouw 
van een schatrijke steeds dronken industrieel raakt verliefd op 
een rasechte play-boy van het Italiaanse type. Alhoewel de notoi
re zuiplap geen hindernis vormt voor hun liefdesspelletjes, beslui
ten de minnaars de man toch uit de weg te ruimen. Zij bedenken 
een plannetje, dat borg staat voor de volmaakte moord... Duitsland 
1 brengt onder de titel «Nicht leben-nicht sterben» een program
ma over zelfmoordpogingen. 

Vrijdag. In «Dit leuke land» (BRT 1) zitten reportages over Vla
mingen in Frankrijk en over een tentoonstelling van Vlaamse schil
ders in Parijs. BRT 2 start met de Duitse reeks «Gier en geur van 
bloemen» naar het werk van Christine Bruckner over een familie 
van grootgrondbezitters in Pommern in de periode van 1918 tot 
1946!^ De politieke en sociale geschiedenis van het Duitsland tus
sen beide Wereldoorlogen worden erin weerspiegeld. 

Zaterdag. Nederland zorgt voor een goed amusement met o.a. de 
populaire «Wie kent kwis» (Avro-Ned. 1) en Sonja Barends 
Goed Nieuws Show (Vara-Ned. 2), altijd goed voor enkele inte
ressante ontmoetingen en aangename verrassingen. 

Zondag. Roland Lommé's tweede deel over de landing in Nor-
mandié (D-Day), verdient onze aandacht De zekerheid dat de 
kwaliteit van deze aflevering deze van de eerste zal evenaren (of 
zelfs overtreffen?) verplicht ons jullie aan te zetten tot kijken. 
(BRT). Lommé's Nederlandse kollega Simon van Collem heeft het 
in zijn rubriek «Simonscoop» (Ned. I-Tros) over de films «Apo
calypse now» van Francis Coppola (met Marlon Brando, Martin 
Sheen) en over «Airport Concorde» met Sylvia Kristel, Marion 
Brando en Robert Wagner. Later op de avond brengt Tros ook 
nog een kunstprogramma over de Portretfotografie 1880-1950. 
VPRO (Ned. 2) start met «De Misstap», een reeks over mensen 
die tot gevangenisstraf veroordeeld werden. 

Maandag. Uit de reeks TV-films naar verhalen van Roald Dahl 
brengt de Vara (Ned. 1) «Lam ter slachtbank» over een moord 
op een politie-agent Wie van Roald Dahl houdt kan ook nog te
recht bij BRT 2 (vrijdag) voor de aflevering «De man uit het zui
den» over een gekke weddenschap. 

Dinsdag. Voor de jeugd: 1ste afl. van de getekende science-fic-
tionreeks «De terugkeer naar de Apenplaneet» naar de al eerder 
op BRT uitgezonden avonturenreeks over het leven op de pla
neet Aarde, die na een atoomaanval door apen wordt geregeerd. 
(BRT 1). BRT 2 brengt de toch wel merkwaardige Poolse milieu
studie van Feliks Falk «De dansmeester» (1978) over een belang
rijke gebeurtenis in een Pools stadje. 

Woensdag. BRT 1. Het Duits TV-spel «Late liefde» gaat over de 
liefde tussen een weduwnaar en een weduwe, al oudere mensen. 
Er wordt heel wat geroddeld over het «verliefde stelletje». Zij sto
ren zich hier echter met aan en beslissen te trouwen. Uiteindelijk 
durft de vrouw haar familie van haar trouwplannen toch met op de 
hoogte te stellen. Op BRT 2 komen de filmfans aan hun trekken en 
zeker de fans van Mastroianni: «De mooie Antonio» van Mauro 
Bolignini (1960) (zwart-wit) met Marcello Mastroianni, Pierre Bras-
seur, Claudia Cardinale... Na een lang verblijf in Rome keert de as
pirant-diplomaat Antonio Magnano terug naar zijn ouderlijk huis 
op Sicilië. Tijdens zijn afwezigheid hebben zijn ouders voor een 
geschikte bruid gezorgd. Ned. 1 brengt de Canadese TV-film 
'^QWn keuze», een pakkend dokument over een vrouw die door 
"jrfh bekende verkracht word t RTBF 2 kaart na over de uitsteken-
Qe BRT-uitzending «Panorama» (1 nov.) over Wallonië. De objek-
tiviteit van de RTB kennende, kijken wij uit... GH.H. 

Tl/-PROGR/^MMKS 

Donderdag 
NOVEMBER 

BRT 
1400 Schooltelevisie. - 18.00 
Wattoo-Wattoo (O - 18.05 Ron
domons (dok.) - 18.30 DickTur-
pin (O — 18 55 Banneux, een boe
tevoettocht (reportage). — 19.12 
11.11 11-Aktie. - 19.17 Standpun
ten. - 1945 Nieuws. - 20.10 
Mork en Mindy (O - 2035 Pano
rama — 21.25 De verovenng van 
het Westen (O - 23.05 Nieuws. 

BRT 2 
2010 Sporttnbune. - 20.40 De 
Boeren (O - 21.30 Première. 

NED. 1 
1855 Nieuws - 18.59 Staaltje de 
lokomotief. — 19.05 Pink Panther 
(f). - 19.10 Kerkbuurt. - 19.40 De 
nacht van inspekteur Tibbs Cfilm). 
- 21.37 Nieuws. - 21 55 De amb
tenaren (dok.). — 23.25 Nieuws, 

NED. 2 
18.59 De Tros-Top 50. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Veel liefs van 
Corrie (show). - 21 30 De verla
ten mijn (f). - 22.20 Aktua TV -
23.10 Soap (O. - 2340 Nieuws 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie, - 17.50 La 
batallle des planètes (f) — 18.15 
Zigzag. — 18.30 La pensee socia-
liste. — 19.00 Kultureel magazine. 
— 1915 Antenne-soir — 19.55 
Ambachtslieden in Quebec (dok) 
— 20 20 Les innocents aux mams 
sales (film) — 22.25 Le carrousel 
aux images — 22.30 Nieuws 

RTB 2 
19,15 Overname RTB-1, - 1955 
Napels —Standard (reportage) — 
20.35 Bhakti (balleO - 2200 
Nieuws. — 22.20 Follow me. 

ARD 1 
1750 Nieuws. - 18.00 Berliner 
Stachelschweine (satire). — 18.15 
Eine Amenkanische familie (f) — 
19,15 Regionaal magazine, — 19.45 
De kat laat het muizenvangen nieti 
(O. - 20.00 Nieuws. - 20.15 Ak-
tualiteitenrubriek — 21.15 
« Scheibnerweise» (humor). — 
22.00 Raetselbox. - 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Zelfmoord en 
zelfmoordpogingen (reportage). — 
2345 Nieuws. 

ZDF 
18 20 Wie erziehe ich meinen vater 
(O - 19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli-
Dalli (spel). — 21 00 Heute-Journal 
— 21 20 Die Bonner Runde. — 
22 20 Tennis - 23 30 Nieuws. 

ARD 3 
19.45 Journal 3. - 2000 Nieuws, 
— 2015 Der glaeserne Schiüssel 
(film), - 21 35 Familienrat - 22,05 
Wat IS een vertelling' — 23.05 
Nieuws. 

TF 1 
1857 Ongewone verhalen. — 
19.12 Damesmagazine — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44 
Les assemblees parlementaires. — 
2000 Nieuws, — 20.35 Avoir été 
(tv-film) — 2210 Aktualiteitenma-
gazine — 23.15 Nieuws. 

A 2 
1830 Nieuws. — 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19,45 Top club 
(variété) - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Mon nom est personne (western). 
- 2225Zi9-zag - 2255 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws — 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 19 55 Bucky et Pe-
pito (f) - 20.00 Les jeux de 20 
heures (spel). - 20.30 Le viager 
Cfilm) - 22,10 Nieuws. 

LUX. 
19 00 Nieuws. - 19,29 Le coffre-
fort (spel) — 19.30 Le menteur — 
19.45 Entre chiens et chats. — 
19.55 Nieuws. - 20.00 Section 
contre-enquéte (O. — 21.00 Le 
congres s'amuse (film). 

BRT 
1400 Schooltelevisie. - 18.00 De 
zoon van de Sahara (f) — 18,15 
Klem, klein kleutertje, - 18,30 
Open School — 19,00 Dit leuke 
land - 1932 1111 11.-aktie -
19 45 Nieuws — 2015 Quiemada 
(film). — 21.55 Kerkwerf Brussel 
(reportage), — 22,30 Nieuws 

BRT 2 
2015 Gier en geur van bloemen 
(f) - 2040 Dneluik - 21 15 Kul-
turele aktualiteit in Vlaanderen. — 
2145 Vreemde vertellingen. — 
22.10 Aktie knngloop. 

NED. 1 
18,55 Nieuws, — 18.59 Barbapapa 
(f) - 1905Popeye - 1910 Lau
rel en Hardy. — 19.30 Hoe bestaat 
h e f — 2010 Randy Newman 
(show). — 20.50 De vluchtelingen
kinderen van Rhodesie (reporta
ge). - 21.37 Nieuws - 21 55 De 
Hebreeuwse les (TV-film). - 22,25 
George en Mildred (f.) - 22.50 
Een moordzaak m Miami (dok.). — 
23.55 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Pommetje 
Horlepiep (fJ, - 19,25 Lassie (f), 
— 20,00 Nieuws. — 20.27 James 
Herriot (f.), - 21.20 Showroom. — 
22.20 Hier en nu. - 23.10 Mijn idee 
(dok). — 2320 Cleo Laine (show). 
— 23.50 Nieuws. 

RTB 1 
1900 Kultureel magazine. — 19.15 

Antenne-Soir. — 19.30 Nieuws. — 
20.00 A suivre. — 21.35 Simone De 
Beauvoir (dok.). — 23.25 Nieuws. 

ARD 1 
1615 Nieuws - 16,20 Herders
honden en hun meesters (dok) — 
17,05 Problemen van een vijftienja-
nge (dok,). — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Nachte und Tage (f.) — 
18.40 Nachte und Tage, vervolg. — 
19.15 Regionaal magazine. — 2000 
Nieuws. — 20.15 Schiffbruch der 
Deelen (film) — 21 45 Vrouwelijke 
soldaten m het VS-leger (reporta
ge). — 22.30 Tagesthemen — 
23 00 Em Tag (reportage). - 00.35 
Nieuws 

ZDF 
18.20 Laurel en Hardy - 18.40 
Manner ohne Nerven (film). — 
19.30 Auslandsjournal — 2015 
Aktenzeichen, XY,. ungelost — 
21.15 Die Muppets in Hollywood 
- 2200 Heute-Journal - 22.20 
Kultureel magazine. — 22 50 Sport 
am Freitag. — 23.30 Die Millionen 
eines Gehetzten (film) — 1.10 
Nieuws 

D. 3 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws 
- 2015 Vor Ort - 21 00 Momen-
te. - 21 15 Kóln en Detail - 22.00 
Toula Oder der Geist des Wassers 
(film). 

TF 1 
18.57 Ongewone gebeurtenissen. 
— 1912 Damesmagazine. — 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19 44 
Les inconnus de 19 h 45 (spel) — 
2000 Nieuws. - 20.35 Monsieur 
Amilcar (toneel) - 2210 Pleins 
feux (magazine) — 2330 Cinq 
jours en bourse. — 23.40 Nieuws 

A 2 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20,00 Nieuws. — 20.35 Pour tout 
l'or du Transvaal — 21 35 Apostro
phes - 22,45 Nieuws - 2257 
L'ennemi public (film). 

FR. 3 
19.10 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten, — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 Bucky et Pe-
pito (f) — 20 30 Le nouveau ven-
dredi (reportage). — 2130 Les 
gens d'ici (vanété). — 2225 
Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19 29 Le coffre-

— In de hitte van de nacht, 
eerste deel van een anti-racis
tische polit iereeks rond een 
negerinspekteur (Sidney Poi
tier) die gekonfronteerd 
wordt met vooringenomen 
blanken. Donderdag 8 novem
ber om 19 u.40 op N I . 

fort (spel). - 19.45 Entr 
chats. — 1955 Aktua 
2000 Mannix (f). - 21 
des extra terrestres (T 

Zaterda( 
10 nove 

BRT 1 
14.30 Gendarm en die 
16.15 Open school. — 
too-Wattoo. - 18.20 D̂  
van Bogota (dok). 
111111.-aktie -18.501 
19.45 Nieuws -20.101 
20.35 Henk in Popering 
Er IS iemand die naai 
(weekendfilm) - 23,1 

NED. 1 
18.55 Nieuws - 18.59 
de wereld (O - 192 
wie-kent-kwis — 20,3 
sportpanorama — 21 
muzemagazine — 21,; 
— 21.55 Jonge mens 
koncertpodium — 22.E 
sportpanorama — 23.' 

NED. 2 
20.00 Nieuws - 20,27 i 
- 20.52 Sonja's go 
show. — 21 55 Achter 
— 22.25 Frank Ross is 
23.15 Voetbal '89. - 2 
sport. — 0.05 Nieuws. 

RTB 
19.30 Nieuws - 20.01 
extraordinaire (dok) -
crépuscule des aigles 
22.50 That's tv (Mor 
2315 Nieuws 

ARD 
20.00 Nieuws - 20.1 E 
gewinnen (film) — 22 
— 2220 ViolettaNozié 
00.20 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 19.3C 
— 2015 Die grosse S( 
Don Camilla (film). 
Nieuws. - 2155 D< 
Sport-Studio - 23,10, 
00.00 Nieuws 

D3 
20.00 Nieuws. - 20.15 
die Sonne (TV-film). -
Deutsches Requiem (E 

TF1 
11 57 Philatélie club. 
Nieuws. - 2035 ^ 
(show), - 21 35Los/ 
nées 30 (O - 2Z37 Te 
23.30 Nieuws 

A2 
20.00 Nieuws 20.35 ^ 
dame d'Etretat (TV-filn 
Collarshow. - 23.15 I 

FR3 
21.30 Matterhom (dol 
Nieuws. - 2220 Tha 

LUX 
19,55 Nieuws - 20,0( 
en ciment (thriller). — 
nieuws, — 2218 Hor 
20,20 Les noces (film), 
gramma-overzicht 

Zondag 
11 NOVEf 

BRT 1 
9.00 Voor boer en tuir 
Doe mee - 10.00 F 
eredienst vanuit Dendi 
11,00 Konfrontaöe (del 
Nieuws voor gehoor 
— 14 30 Open school, 
samstraat — 15,25 Ir 
festival van militaire 
1645 Studio vrije tiji 
Sportuitslagen — 18 
Wattoo (f,) - 18.35 \ 
evenaar. — 19 45 Nieu 
Sportweekend I. — 2 
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. — 19.45 Entre chiens et 
19.55 Aktualiteiten. — 

mix ( f l - 21.00 La nuit 
terrestres CTV-film). 

erdag 
10 november 

idarm en dief Cfilm). — 
ïn school. - 18.15 Wat-
o. — 18.20 De schoffies 
lota (dok). - 18.45 
iktie. - 18.50 Horizon. — 
iws.-20.10 Duet (f). -
ik in Poperinge. — 21.35 
land die naar me kijkt, 
film). - 23.10 Nieuws. 

jws. — 18.59 Alleen op 
i (O. - 19.25 AVRO's 
.wis. - 20.35 AVRO's 
irama — 21.10 Avro's 
azine — 21.30 Nieuws. 
Jonge mensen op het 
idium - 22.50 AVRO's 
irama — 23.10 Nieuws. 

JWS. - 20.27 Cassata (f). 
Sonja's goed nieuws 

21.55 Achter het nieuws. 
Frank Ross is vrij (O. — 
itbal '80. - 23.45 Studio 
0.05 Nieuws. 

uws. — 20.00 Le jardin 
laire (dok). - 20.30 Le 
e des aigles (film). — 
at's tv (Montreux). — 
uws. 

uws. — 20.15 Einer wird 
(film). - 22.00 Nieuws, 

^ioletta Nozière (film). — 
uws. 

uws, — 19.30 Roek-pop. 
Die grosse Schlacht des 
millo (film). - 21.50 
— 21.55 Das aktuelle 
dio. - 23.10 Josh (f). -
uws. 

uws. — 20.15 Starker als 
e CTV-film). - 21.50 Ein 
6 Requiem (Brahms). 

lilatélie club. - 20.00 
— 2035 Numero un 

- 21,35 Los Angeles, an-
f). - 22.37 Téie-foot I. -
uws. 

!uws. 20.35 Maïgret et la 
:tretat CTV-film). - 22.15 
iw. — 23.15 Nieuws. 

itterhom (dok). - 22.00 
- 2 2 2 0 Thalassa (dok). 

uws. — 20.00 La femme 
t (thriller). - 21.40 Film-
- 22.18 Horoskoop. -
noces (film). — 0.00 Pro-

jverzicht 

ndag 
1 NOVEMBER 

r boer en tuinder. — 9.30 
3. — 10.00 Protestantse 
: vanuit Dendermonde. — 
ifrontatie (debat) — 12.00 
voor gehoorgestoorden. 
Open school. — 15.00 Se-
t. — 15.25 Internationaal 
/an militaire muziek. — 
udio vrije tijd. — 18.15 
lagen. - 18.30 Wattoo-
f.) - 18.35 Van pool tot 
- 19 45 Nieuws. - 20.00 
ïkend I. - 20.30 De ge

heimen van D-dag (dok.) — 22.30 
Nieuws. 

NEP. 1 
19.00 Nieuws. — 19.05 De zeeën 
en de mens (dok.) — 20.00 Muziek 
uit duizenden. — 20.45 Simon-
skoop. — 21.10 Derrick Cf.) — 
22.10 Aktua plus. — 22.50 Kunstig. 
— 23.30 Nieuws. 

NEP. 2 
18.45 Cinevisie. — 19.20 Studio 
sport II. — 20.15 Sprekershoek. — 
20.30 Humanistisch verbond. — 
20.35 Nieuws. — 20.40 Monty Py
thon's flying circus Chumor) — 
21.20 De misstap CdokJ - 22.15 
Verhagencadabra. — 23.15 
Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point CdebaO — 
13.00 Nieuws. - 13.05 Concertis-
simo. — 15.00 Visa pour le monde. 
— 17.00 Chantez f rangais. — 17.23 
Sportuitslagen. — 17.25 Sax-o-
phone CdokJ — 17.40 Tekenfilm. — 
17.50 L'homme qui valait trois mil
liards (fJ - 18.40 Tintin (fJ -
19.00 Sportweekend. - 19.29 
Nieuws. — 20.00 Face au public 
(show) — 21.05 Les dames de la 
cote Cf.) — 22.40 Nieuws. 

ARP 1 
18.30 Nieuws. - 18.33 Die Sport-
schau. — 19.15 Wir ueber uns. — 
19.20 Weltspiegel. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Unter Deutschen 
Daechern (dokJ — 21.00 Energie 
sparen. — 21.05 Network (film) — 
23.10 Kamavalprinses (dokJ. 

ZPF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Ein Fest der 
Traume (dokJ — 20.00 Edward 
und mrs. Simpson (fJ — 21.00 
Nieuws. — 21.15 Flucht ins Exil Ctv-
film) — 22.50 De Frans-Duitse ver
houdingen Cgesprek) — 23.35 
Nieuws. 

P. 3 
19.55 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Het museum leeft. — 
21.00 Technik Caltematieven) — 
23.40 Kunst-geschichten. 

TF 1 
19.25 Les animaux du monde 
Cdok.) - 20.00 Nieuws. - 20.35 Le 
president Cfilm) — 22.30 Clémen-
ceau OU l'unité d'une vie. — 23.27 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Le retour 
du Saint Cf J — 21.30 Littérature et 
politique. — 22.05 Stravinsky Cpor-
treO — 23.05 Nieuws. 

FR. 3 
20.00 Ray Charles. - 20.30 Le 
continent de Antarctica Cdok.) — 
21.20 Nieuws. - 21.30 Max Op-
huls CdokJ - 22.00 De Russische 
film Cdok.) - 22.45 Smilin' trough 
Cfilm) 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.30 Jean Heiion 
CportreO — 20.00 L'homme invisi
ble Cf.) — 21.00 Violence et passion 
Cfilm) 

Maandag 
NOVEMBER 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Wattoo-Wattoo Cf.), - 18.05 Heidi 
(f). - 18.30 Open School. - 19.00 
Doe mee. - 19.30 Kijk uit! - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Micro-macro. — 
20.50 De ceder Cf.). - 21.40 Wik
ken en wegen. — 22.20 Nieuws. — 
22.35 Open school. 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa 
Cf.). - 19.05 Pinokkio Cf.). - 19.30 
Nieuwtjes uit Uhlenbusch Cf), — 
20.00 Koning klant - 20.40 De na
tuur en de mens Cdok.). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Achter het 

nieuws. — 22.25 De onvoorstelba
re wereld van Roal Dahl Cfilm). — 
22.55 Nieuws. 

NEP. 2 
13.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. - 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
erfenis van Aphrodite Cf.). — 21.25 
Udo Jürgens Show. - 22.25 Tele-
vizier magazine. — 23.10 Avro aka-
demie. — 23.30 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 20.00 Les jeux 
de heures (spel). - 20.30 Les Sha-
doks. — 20.45 Le gang Anderson 
(film). — 22.15 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 L'Aveu 
Cfilm). - 23.00 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Les dispindeux d'Gayolle Cre-
portage). — 22.00 Nieuws. — 
22.15 Lundi-sports. 

ARP 
20.00 Nieuws. - 20.15 Budden-
brooks CfJ. — 21.15 Wenn's mit 
dem wein nicht stimmt... — 21.45 
Spass beiseite - Herbert kommt! 
Cf). — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Katholiken Cfilm). - 0.25 
Nieuws. 

ZPF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Hitparade. 
— 20.15 Gesundheitsmagazin Pra
xis. — 21.00 Heute-Journal. — 
21.20 Flucht ins Exil CTV-film). 

P. 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Houston en 
de twintigste eeuw. — 21.00 Mo-
mente. — 21.15 Killer zu vermieten 
Cfilm). — 22.35 Portret van Mao's 
weduwe. — 23.20 Nieuws. 

TF 1 
14.26 Till, l'Espiègle Cfilm). - 15.53 
Variété. — 16.13 Get heritage qui 
est le nótre Cdok.). — 17.19 Parlez-
moi d'humour. — 18.29 Un, rue Se
same. — 18.57 Echt gebeurde ver
halen. — 19.12 Damesmagazine. 
— 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.44 Les inconnus de 19 h 45 
Cspel). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Pleure pas la bouche pleine Cfilm). 

A 2 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Top club Cshow). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Aktualiteitenma-
gazine. — 21.40 Aragon Cdok.). — 
22.35 Teaternieuws. — 23.25 
Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
19.55 Nieuws. - 20.00 Kojak Cf.). 
— 21.00 Histoire d'un amour Cfilm). 

Dinsdag 
13 NOVEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Wattoo-Wattoo CfJ. — 18.05 De te
rugkeer naar de Apenplaneet Cf.). 
- 18.30 Open school. - 19.00 Roll 
over Belgium Cshow). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Masada in kon-
cert. — 20.50 Verover de aarde. — 
21.40 Jij of wij Ckwis). - 22.10 Het 
vrije woord CWillemsfonds). — 
22.40 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Allemaal beestjes CdokJ. — 
20.35 Potter CfJ. - 21.05 De dans
meester Cfilm). 

RTB 1 
19.00 Kultureel magazine. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws, — 
19.55 Orient-Express Cfilm). — 
21.45 Creations super 8. - 22.30 
Nieuws. 

NEP. 1 

spel). — 20.40 Zelfmoord in Jones
town Cdok.). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 De schone schijn. — 22.40 
Nieuws. 

NEP. 2 
20.00 Nieuws. — 20.27 Het onge
luk (f.). - 21.20 Brandpunt. -
21.55 Alle zegen komt van boven 
(f J. — 22.20 Een nieuwe wijk, een 
nieuwe kerk? — 22,50 Nieuws, 

ARP 
19,45 Aan de Saar CdokJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Nonstop nonsens 
Ckolder). — 21.00 Aktualiteitenpro-
gramma. - 21.45 Kaz & Co CfJ. -
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Der 
Traumer Ckabaret). — 23.45 
Nieuws. 

ZPF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Westlich, 
St.-Louis Cwestern). - 21,00 Heu
te-Journal. — 22.00 Vier korte 
films. — 22.45 Das Musik-Portrat, 
— 23,45 Nieuws. 

P. 3 
19.00 Guinea Cdok.). - 19.45 Jour
nal 3. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Schauplatz. — 21.00 Momente. — 
21.15 Spatere Heirat nicht ausge-
schlossen. — 22.00 Fragestunde. 
Experts beantwoorden vragen. — 
22,30 Wie behandie Ich meinen 
Chef? - 23.00 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Histoire de 
la marine Cdok.). — 21.35 Ann Dol-
wood Cfilm). — 22.30 Les musi-
ciens du soir. — 23.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws, 
cuisse Cfilm). -

- 20.40 L'aile ou la 
23.30 Nieuws. 

A 3 

19.50 Kennen en kunnen Cfamilie-

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. - 19.55 Bucky et 
Pepito Cf.). - 20.00 Les jeux de 
20 heures Cspel). - 20.30 San An
tonio (western). — 22.15 Nieuws. 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

I INLICHTINGEN PRECISIA TV BHUGGE 
I TEL 0 5 0 3180 71 

LUX. 
19.55 Nieuws. - 20.00 Super Jai-
mie (f.). - 21.00 Modesty Blaise 
(film). 

Woensdag 

I 14 NOVEMBER 

BRT 1 
15.30 Open school. - 16.30 Tip
top. - 18.15 Wattoo-Wattoo (f). 
- 18.20 Erik Satie (portreO. -
18.45 Projekt UFO Cf). - 19.30 Fi-
lopat en Patafil CfJ. - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Maak het waar 
CfJ. - 20.40 Late liefde CfJ. -
22.20 Persona. — 22.50 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 In staat van beleg Ctriller). — 
21.05 De mooie Antonio Cfilm). 

NEP. 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Van ge
west tot gewest — 19.50 Politieke 
partijen. — 20.00 Geen keuze Ctv-
spel). - 20.48 Alfred Bendel 
speelt - 20.55 Ot... en hoe zit het 
nou met Sien? — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Panoramiek. - 22.25 Studio 
Sport. — 22,50 Nederiandse mu
ziek. — 22.55 Humanistisch Ver
bond. — 23.30 Nieuws. 

NEP. 2 
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera. 
- 20.32 Veronica totaal. - 22.30 
Taxi CfJ. — 22.55 Veronica's agen
da. — 23.05 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 Une année 
d'école Ctv-film). — 20.55 II était une 
fois Bruxelles CdokJ. — 21.45 Jean-
Michel Folon Cgraficus en schilder), 
— 22,50 Nieuws, 

RTB 2 
19.55 Au grand balcon Cfilm). 
22.00 Nieuws. 

ARP 
16.15 Herinneringen aan de Duitse 
klankfilm. - 17.00 Der Schatz im 
Höllental Cf). - 17.50 Nieuws. -
18.00 Nachte und Tage Cf). — 
18.30 Hit um halb 7. - 19.15 Hier 
und Heute. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Totes Rennen Ctv-film). — 
21.45 Kultureel magazine. 

— Network, Iv-allegorie op 
de kijkdichtheid en de com-
mercializering van het tv-jour-
naal. Film die «de oscar» 
kreeg om de vertolking van 
Dunaway en Peter Finch. Zon
dag 11 november om 21 u. 05 
op D l . 

ZPF 
19.00 Nieuws. — 19.30 In besseren 
Kreisen (fJ. - 20.15 Bilanz. -
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Drei 
Engel fur Chariie CfJ. - 22.55 
Jakob von Gunten Ctv-film). — 0.30 
Nieuws. 

P 3 
19.00 Het vogelpark Walsrode 
CdokJ. - 19.45 Journal 3. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Mittwochs in... — 
21.45 Dreizack Csatire). - 22.00 
Energie sparen — Machen sie mit! 
— 22.05 Diebe haben's schwer 
Cfilm). — 23.25 Nieuws. 

TF 1 
20.03 Nieuws. — 20.35 L'inspec-
teur mène l'enquète Ctv-spel). — 
22.15 Une mémoire bien rangée. — 
23.10 Nieuws. 

A2 
18.30 Nieuws. - 18,50 Des chif-
fres et des lettres Cspel), — 19,20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 
Top Club Cshow). - 20.00 Nieuws. 
- 20.35 TV 2 Cshow). - 21.40 Ma
gazine scientifique. — 22.40 Me
vrouw Carter CportreO. — 23.30 
Nieuws. 

F3 
19.10 Nieuws. — 19,20 Gewestelij
ke aktualiteiten, — 19,40 Regionaal 
programma, — 19,55 Bucky et Pe
pito CfJ. - 20.00 Les jeux de 20 
heures Cspel). - 20.30 Thanatos 
palace hotel Cfilm). - 22.00 
Nieuws. 

LUX. 
19.55 Nieuws. - 20.00 Hit-parade. 
— 21.00 On m'appelle Saligo 
Cwestern). 

Verantw. uitgever:" 
Vic Anciaux, Houba de Strooperiaan 
142, 1020 Brussel, 
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kRITKCH D€K€K^ri 

Een tentoonstelling, een boek.... 

De naam Bugattüs een legende die hoe 
recentelijk zij ook geboren is, toch de 
luister van een groots verleden in zich 
draagt Bugatti is zowat dé «auto-
droom» van de liefhebber én van de 
kenner. Maar, en dat wisten we tot dus
ver nauwelijks, het automobiele aspekt 
is slechts één aspekt van de werkelijke 
Bugatti-reputatie. Momenteel gaat te 
Londen in het Royal Col lege of Art een 
tentoonstelling die onder de naam 'The 
amazing BugattiS' een overzicht brengt 
van de ambachtelijke scheppingsdrang 
van drie generaties van een Italiaanse 
familie die op een heel aparte, wat we
reldvreemde maar daarom niet minder 
overtuigende wijze haar stempel drukte 
op de estetische (en jawel, ook elitaire) 
kuituur van de eerste helft van onze 
eeuw. En het klinkt misschien verras
send, maar ook Antwerpen speelde in 
deze legende een belangrijke rol (daar 
komen we meteen op terug). O m ons 
noodgedwongen vrij kort artikel duide
lijk te houden vermelden we vooraf de 
4 protagonisten die de helden van het 
verhaal zi jn: Carlo Bugatti {óe ontwer
per en binnenhuisarchitekt), Rembrandt 
Bugatti {óe beeldhouwer), Ettore en zijn 
zoon Jean (de autokonstrukteurs). '..-***^ ''4^W-V-<#:>iÈi,£ 

De verbijsterende Bugottis 
Rembrandt Bugatti met een van zijn 
vrienden-modellen in de Antwerpse 
Zoo. 

Carlo Bugatti 

en 

«Ruskin» 

De Bugatti-tentoonstelling gaat 
onder auspiciën van het champa-
gnemerk Moët-Chandon en de 
zondagskrant «The Observer», 
enig Brits chauvinisme moeten we 
dus voor waar nemen. Namelijk 
dat (toen de verworvenheden van 
de industriële revolutie overduide
lijk werden) Ruskin opteerde voor 
een artisanale en artistieke her

waardering van de produktiewij-
zen (hetzelfde gebeurde overi
gens in alle industrielanden van 
toen, zij het met minder filozofi-
sche verantwoording). Maar Carlo 
Bugatti (1856-1940) was van die 
leer de verpersoonlijking. Zijn «sa
lons» zijn meesterlijke en virtuoze 
vertolkingen van een romantisch, 
exotisch en oververfijnd levensge
voel, waarin het oriëntalisme en de 
weemoed naar een middeleeuwse 
vakmanschap de boventoon voe
ren. De tentoonstelling biedt bijna 
onwaarachtige voorbeelden van 

zijn vermogen tot perfektie. Neem 
alleen maar de gebruikte materia
len: de zeldzaamste houtsoorten, 
leder, metalen, mineralen, pels, ge
steenten... en dat alleen maar om 
stoelen en tafels te maken. Carlo 
creëerde een volmaakt nieuwe 
oosterse retro-kunst rond 1900, 
en dat hij toen ook «Jugendstil» 
maakte, lijkt ons eerder voorloper 
zijn, dan navolger. Waar men Car
lo nog in de vorige eeuw kan situe
ren, zijn z'n zonen dat zeker niet, 
hoe uiteenlopend hun lot ook zou 
worden. 

• Van 8 tot 28 november stelt 
de Israëlische kunstenares Ma-
rina Haccoun-Evikoff tentoon in 
de Galerij Vecu, Moriaenstraat 
10 te Antwerpen. Alle dagen van 
17 u. af, zaterdag van 20 u. af, 
zondag gesloten. De geëxpo
seerde werken zijn de artistieke 
afglans van haar leven in Israël. 
Mevr. Haccoun-Levikoff werd in 
1945 te Antwerpen geboren, 
studeerde kunst tot haar 21 jaar 
te Antwerpen. Nadien studeer
de ze aan de Julian Akademie te 
Parijs en aan de akademie te 
Salzburg. In 1969 verliet ze haar 
geboorteland en vestigde zich 
in Israël. Vernissage op 8 no
vember om 21 u. met inleiding 
door de h. J. Komkommer, kon
sul-generaal van Israël te Ant
werpen. 

9 Van 18 november tot 9 de
cember stelt Raf Coorevits ten
toon in de Galerij Brabo, Merca
tor, Desguinlei 100 te Antwer
pen. Opening op vrijdag 16 no
vember om 20 u. door direkteur-
generaal J.F. Verbist en inlei
ding door de h. K. Mechiels. Raf 
Coorevits werd geboren te St.-
Niklaas en is er leraar aan de 
Koninklijke Akademie en aan 
het Hoger Instituut St.-Lukas te 

galerij 
Gent, waar hij studeerde. Hij is 
vooral een graficus. Hij is ook 
akwarellist, wiens grootste aan
dacht naar het landschap gaat. 
• Van 9 november tot 1 de-
ce Tiber stelt Fons Verstreken 
zij- werk tentoon in de Galerij 
En^bryo, Justus Lipsiusstraat 20 
te Leuven. De kunstenaar werd 
geboren te Rillaar in 1929 en 
werd in 1963 onderscheiden in 
de «jonge Belgische schilder
kunst» Behalve schilderkunst 
Is hij ook een uitstekend grafi
cus met burijn en ets. 

• Eveneens In de Galerij Em
bryo te Leuven, Justus Lipsius
straat 20 stelt de akwarellist 
Jeva tentoon, van 9 november 
tot 1 december. Jeva studeerde 
aan de akademie te Luik en be
haalde meerdere onderschel-
dingen. Hij stelt regelmatig ten
toon, zijn werk sluit aan bij de 
traditie van het impressionisme. 
Hij brengt geen boodschap, ten
zij deze van de schoonheid «joy 
for ever-. 

• Vlaams-Nationaal kunst
schilder Ronald Ergo stelt ten
toon met grafisch werk tot en 
met 11 november in de Latemse 
Galerij te St-Martens-Latem. 
ledere dag van 15 tot 18 u., 

maandag en dinsdag gesloten. 
Zondag van 10 u. 30 tot 13 u. en 
van 15 tot 19 u. 
• Vasek Kadlec stelt tot 9 de
cember tentoon in het Kuituur-
centrum Brussel (voormalige 
St.-Niklaaskerk van Neder-
Overheembeek). Vernissage 
morgen vrijdag 9 november om 
20 u. Tijdens dezelfde periode 
wordt werk van Jan Wellens 
tentoongesteld. 
De opening van Kadlecs werk 
wordt opgeluisterd door het 
Trio Liberatore. Vasek Kadlec 
werd in Zuid-Bohemen geboren 
en bracht zijn jeugd te Praag 
door. Hij brengt een poëtisch 
getinte levensboodschap waar
in het lijden niet ontbreekt 
evenmin als een beroep op 
rechtvaardigheid. 

# Naar aanleiding van de 25ste 
verjaring van het Belgisch-
Grieks kultureel akkoord wordt 
van 14 november tot 12 januari 
in de Galerij Houyoux van de 
Koninklijke Bibtioteek Albert I 
een tentoonstelling gehouden 
van Boeken uit Griekenland. 
Opening op dinsdag 13 novem
ber om 20 u. Dagelijks van 10 
tot 17 u. 50, zaterdag van 10 tot 
18u. 50, zondagen en feestda
gen gesloten. 

Rembrandt, 

de «Bugatti» van 

Antwerpen 
Rembrandt Bugatti (1885-1916) 
was een van die zeldzame kunste
naars die al vrij jong roem en er
kenning oogstten., hoewel zijn 
produktieve periode, vanaf 1901, 
eerder kort was. De ongeveer 200 
beelden die van hem bekend zijn, 
werden grotendeels gemaakt naar 
modellen uit de zoo van Antwer
pen. De beeldhouwer verbleef van 
1907 tot 1914 in de Scheldestad. 
Men kan zijn werk bezwaarlijk 
«modern» noemen, maar het is 
steeds sterk aangrijpend in zijn 
massieve kracht en plastisch 
doorwrochte vormgeving die op 
zeer suggestieve wijze de natuur
lijke grootsheid van het dier tot uit
drukking brengt. Rond 1910 ver
soberde zijn barokke aanpak tot 
een strengere opbouw, waarin ze
kere aspekten van het kubisme 
aanwijsbaar zijn (een prachtig 
voorbeeld daarvan is zijn Ha-
madryas baviaan). De laatste jaren 
van zijn leven leefde Rembrandt in 
een erg depressieve toestand en 
toen de wereldoorlog hem in 1914 
dwong zijn geliefd Antwerpen te 
verlaten voor Parijs, werd die al
maar pijnlijker en kon hij niet meer 
tot werken komen. Op 8 januari 
1916 woonde hij in de Madeleine 
een mis bij, kocht bij het verlaten 
van de kerk een bosje viooltjes, 
plaatste die naast zijn bed en 
schreef twee brieven, waarna hij 
zich elegant gekleed met hand
schoenen aan op het bed uitstrek
te, na eerst de gasleiding openge
zet te hebben. In 1955 werd zijn 
naam opnieuw beroemd toen de 
Antwerpse Dierkundige Vereni
ging een grote overzichtstentoon
stelling aan zijn werk wijdde. Zijn 
naam leeft trouwens voort in een 
prijs voor (dier)beeldhouwkunst 
die geregeld te Antwerpen toege
kend wordt. 

Ettore, 

de auto-koning 
Welke verdienstelijke kunstenaars 
zijn vader en broer ook waren, het 

was Ettore (1881-1947) die de 
naam Bugatti zijn onsterfelijke we
reldfaam meegaf. Ettore kreeg 
naar familiale traditie een artistieke 
opleiding, maar bouwde al op 18-
jarige leeftijd een gemotorizeerde 
3-wieler waarmee hij aan races 
deelnam, en twee jaar later zijn 
eerste auto, de eerste van een lan
ge rij racewagens, convertibles en 
limousines, die stuk voor stuk 
meesterwerkjes van design, am
bachtelijke afwerking en door
dachte technologie waren. Op de 
tentoonstelling zijn er een 15-tal le
vensechte versies te bewonderen. 
Wie ze met gezien heeft, kan zich 
moeilijk voorstellen hoe mooi een 
auto wel zijn kan. Jammer genoeg 
is de Bugatti Royale — ongetwij
feld de subliemste auto ooit ge
bouwd — er niet bij (ondanks zijn 
naam heeft nooit een koning er 
een bezeten, er werden er trou
wens maar 6 gebouwd en ze zijn 
nu onvervangbare kollektie-stuk-
ken). Ook Ettore Bugatti huldigde 
de artisanale principes van John 
Ruskin, de fabriek zou er ten slotte 
aan ten onder gaan. Immers, waar 
de andere konstrukteurs over
schakelden naar industrieel ge
bouwde auto's voor het grote pu
bliek, bleef Bugatti vasthouden 
aan ambachtelijke produkten voor 
de happy few. Dat bleek niet nade
lig voor de verkoop, maar zijn ar
beiders volgden wél de sociale 
evoluties en de paternalistische 
«patron» kreeg steeds meer af te 
rekenen met stakingen. Na de 
Tweede Wereldoorlog kon de fa
briek niet meer geheel op gang ko
men, en meteen verdween de 
grootste naam uit de autogeschie
denis van de markt. 

De expositie «The Amazing Bugat-
tis» loopt nog tot 18 november. 

Maar wie niet naar Londen kan, 
moet zich beslist het gelijknamige, 
ter gelegenheid van de tentoon
stelling uitgegeven en rijk geïllus
treerde boek aanschaffen. Het 
kost slechts 3 pond en kan besteld 
worden bij Heinemann Educatio
nal Books, 22 Bedford Square, 
Londen. 

Nic van Bruggen 
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De stille adelbrieven 
van Erik Van Neygen 
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De vakbondsaktie op radio en TV 
heeft kwaad bloed gezet bij vele 
jongeren die resoluut zijn overge
stapt naar Hilversum en andere 
Radio Cite's Op de kantoren heeft 
men zich nog nooit zo gelukkig ge
voeld, men spreekt van de beste 
BRT sedert jaren Niet zo gelukkig 
met de gang van zaken was Enk 
Van Neygen die vonge week in 
het Amerikaans Teater een half
uur «TV-Special» inblikte voor Tie
nerklanken De uitzending ervan is 
vorige dinsdag uitgesteld, en ho
pelijk blijft deze promotiekans 
hem met te lang onthouden nu zijn 
tweede elpee verscheen Anders 
wordt het weer een slag in het wa
ter Woensdag bracht Van Ney
gen alvast een prachtbeurt in de 
Brusselse Beursschouwburg 
waar hij zijn «Stille brieven» aan de 
pers voorstelde Een goede schijf 
die op de planken met de steun 
van onder meer Kris De Bruyne, 
Annemie Nuyens en Jean-Mane 
Aerts tot zijn recht kwam en naast 
een zestal nieuwe nummers ook 
de twee vorige singels «Spoedbe
richt» en «Liesje» inhoudt Een 
koopje voor country & western
fans 

De Debbie Harry van bij ons heeft 
na een reeks voorproefjes op klei
ne festivals deze zomer nu samen 
met haar groep Flouze resoluut 
een streep getrokken achter het 
amateurisme Want Jo Lemaire en 
haar kwintet waren vonge week 
«in première» met hun eerste el
pee in het Kultureel Centrum van 
St -Genesius-Rode waar zowat 

700 jongeren hen entoesiast ver
welkomden In het voorprogram
ma de Leuvense groep Rick Tub-
bax en de Taxi's voor wie het van
daag donderdag (8 nov) menens 
wordt in de Beursschouwburg sa
men met de Britse groep Inmates, 
met wie ze morgen vrijdag zaal 
Lux te Herenthout aandoen 

En er is werk gemaakt van deze 
eerste schijf die onder het waak
zame oog van Sylvain van Holmen 
IS ingeblikt en meteen tot een der 
beste eigen produkties van dit jaar 
mag worden beschouwd Na hun 
goed onthaalde singel «Follow me 
in the air» zijn ze dus terug, en het 
singelnummer «Tintarella di luna», 
een ouwe kraker van twintig jaar 
terug in een nieuw kleedje is een 
geslaagd visitekaartje, met Oscar 
Denayer aan de akkordeon 
Winny Nuyens aan de mandoline 
Het wat reggae-getinte en zelfge
schreven «Strolling players» en 
het inleidende «Running time» op 
de voorkant plus «Fat rats» aan de 
ommekant lijken de sterkste num
mers Ook de teksten zijn degelijk, 
pretentieloos in de lijn van bijvoor
beeld een Joe Jackson Kortom 
een geslaagde opname van eigen
tijdse muziek door mensen van bij 
ons die onze waardenng verdie
nen 

Onlangs is een nieuw initiatief ont
staan dat als Vereniging van Ar
tiesten, Komponisten en Auteurs 
zich wil inzetten voor de erkenning 
op onze zenders van mensen van 
eigen bodem, en dit zowel voor 
het lichte lied als meer ernstige 

muziek Zoals bij onze zuiderbu
ren reeds het geval is eist men 50 
ten honderd zendtijd voor eigen 
produkties en artiesten terwijl de 
buitenlandse nu reeds jaren tot 
meer dan 80 procent in beslag ne
men Het VAKA benadrukt dat in 
elk muzikaal genre er enkele goe
de kunstenaars te vinden zijn en 
dan ook moeten aan bod komen 
en gesteund worden, en een 
krachtig halt moet worden toege
roepen aan de toestanden En 
men wil deze eis dan ook uiteinde
lijk door een wet bekrachtigd zien 
Wie meer inlichtingen wenst wend 
zich best tot De Matteyn postbus 
16 te 1790 Hekelgem 
De BRT-radio belooft voor 1980 
meer «eigen talent» aan bod te la
ten komen op de drie zenders Het 
wordt nu uitkijken geblazen 
De «magere jaren» laten zich ook 
gevoelen in de platenindustrie 
waar een algemene daling is waar
genomen van zowat 16 procent' 
En bewezen is nu dat de reden 
niet zozeer bij de verhoging van 
prijzen ligt dan wel de verkoop 
van «lege» klankbanden en casset
tes die gewoon muziek van radio 
en platen overnemen en zomaar in 
openbare innchtingen worden ge
speeld Zodat alle rechten verlo
ren gaan De verkoop van «lege» 
banden steeg in het laatste jaar 
met met minder dan 38 procent' 
Een kluifje voor SABAM van wie 
nu naast het gewoon innen bij or
kesten en firma's nu daadwerkelij
ke inzet wordt verwacht 

Sergius Jo Lemalre 

Khomeini op de rooster gelegd 
Exclusief In Panorama deze 
week: het geruchtmakende 
interview van de Italiaanse 
journal isteOrianaFal lacimetde 
Ayatol lah Khomeini. 

Fidel Castro liep ooit woedend van haar 
weg. Henry Kissinger gaf toe dat hij bang was 
voor haar. En ook de Sjah ontsnapte niet aan 
haar striemende vragen. 
Nu neemt ze zijn opvolger onder handen, 
de ongenaakbare leider van de Iraanse 
Islamitische Republiek. 
Ze heeft begrip voor zijn revolutie, 
maar verwijt hem onomwonden 
zijn moordzucht en zijn 
onverdraagzaamheid. 

EXTRA! 
16pagina's Tips 
voor Veilig Verkeer 
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# Zonder veel drukte ging de 
nationale volleybalkompetitie 
opnieuw van start Verrassend 
genoeg schijnt de strijd om de 
landstitel zich open aan te kon
digen Na twee wedstrijden be
zitten nog slechts drie klubs het 
maximum der punten Ruis
broek Kruikenburg en Maaseik. 
Ruisbroek is voor velen een 
ernstig titelkandidaat Het 
nieuw gepromoveerde Kruiken
burg blijkt een aanwinst voor de 
hoogste klasse en Maaseik 
speelde alvast landskampioen 
Ibis Kortrijk tn een tweede ne
derlaag 

Sport 
kortweg 

• Opmerkelijke vaststelling 
bij het overschouwen van de al
gemene rangschikkingen in de 
nationale volleybalkompetitie 
in de ereklasse een met-Vlaam
se klub Asub In de eerste na
tionale klasse een met-Vlaamse 
klub Seraing In de twee twee
de nationale klassen samen een 
met-Vlaamse klub Ottignies 
Het IS toch verwonderlijk dat 
Wallonië in de minder geprofes-
sionalizeerde sporten vrijwel 
geen poot aan de grond krijgt 
Blijft voor de Walen nog enkel 
de handbalkompetitie Maar 
ook daarin is het tij grondig aan 
het keren in de hoogste reeks 

(twaalf klubs) bevinden zich 
nog wel vijf Waalse ploegen 
maar- de eerste onder hen staat 
momenteel zevende gerang
schikt 

• Zaterdag jl keken wij in Lon
den naar de wedstrijd Crystal 
Palace —Manchester City Wij 
hebben het Britse voetbal om
wille van zijn ongekompliceerd-
heid altijd als biezonder aan
trekkelijk ervaren 
Om het kort te stellen dertig
duizend toeschouwers Twee 
ploegen die negentig minuten 
lang een open strijd aangingen 
Geen mandekking Veel hele en 
halve doelkansen Twee goede 
keepers Schoten tegen lat en 
paal Een scheidsrechter wiens 
gezag nooit omstreden werd 
2 — 0 was het eindresultaat Na 
afloop van de partij een model 
perskonferentie van de beide 
managers Terry Venables en 
Malcolm Allisson Manchester 
City kon voor de rust (toen het 
nog 0—0 was) aanspraak ma
ken op een strafschop De 
scheidsrechter oordeelde ech
ter anders Allisson van Man
chester City daarover 'Ik weet 
niet of het strafschop was De 
ref heeft in ieder geval niet ge
floten Dus" 

Om stil bij te worden Ik stelde 
mij namelijk voor hoe onze trai
ners in soortgelijke omstandig
heden te keer zouden gaan Wat 
men over het Britse voetbal — 
en WIJ doelen dan inzonderlijk 
op wat binnen de groene recht
hoek en in de kleedkamer ge
beurt — ook moge zeggen, het 
blijft op vele gebieden model 
staan 

288 km/u 
het voetbalsti Af 

I I n 
Artemio Franchi, de Italiaan 
die voorzitter is van de Uefa 
(de Europese voetbalbond), 
heeft problemen. Vele en ern
stige Zoals het hoort slaagde 
hij erin de finale om het Euro
pees landenkampioenschap 
(juni 1980) naar zijn land te 
halen Geen kleintje, want het 
betreft niet langer het tor-
nooitje met vier van vroeger. 

In 1972 en 1976 werden er in 
de finaleronde precies vier 
wedstri jden gespeeld Twee 
halve finales, een troosting en 
een finale. In Italië (Rome, M i 
laan, Turijn e n - Napels) zullen 
er volgende zomer veertien 
matchen moeten gespeeld 
worden alvorens de nieuwe 
Europese kampioen zal ge
kend z i jn Twee reeksen met 
vier ploegen. In elke reeks 
zes matchen. De twee reeks
winnaars m de finale. De twee 
tweede gerangschikten in de 
troosting. Geen kleine organi-
zatie dus. Franchi voelde zich 
bijgevolg koning in eigen 
land. Tot het begin van het 
aan gang zijnde voetbalsei
zoen. 

Incidenten 
Want precies in het jaar waann Ita
lië zich in alle rust op de komende 
suksesvolle (wie thuis speelt is al 
meer dan half gewonnen) gebeur
tenissen moet voorbereiden 
wordt de calcio getroffen door 
een blijkbaar onstuitbare golf inci
denten Gevechten voor tijdens 
en na de matchen Op het veld, het 
blijven de grootste komedianten 
en herrieschoppers en naast het 
veld, het blijven de meest heet-
hoofdige supporters Erg voor 
Franchi is wel dat vanuit drie van 
de vier steden waar het eindtor-
nooi moet plaatsvinden (enkel Tu
rijn ontsnapt aan de sportieve ter
reur) geregeld incidenten worden 
gesignaleerd Het toenemende ge
weld kulmineerde ovengens tot 
onvrijwillige doodslag Voor aftrap 
van de wedstrijd Lazio Roma— 
A S Roma viel een dode Vanuit de 
tribune Zuid vuurde de 18-jarige 
huisschilder Giovanni Fiorillo een 
manne-vuurpijl af naar de tribune 
Noord waar de Laziosupporters 
samentroepten De 33-jarige Vi-
cenzo Parelli werd door de pijl ge
troffen en overleed aan de gevol
gen 

De dader werd geïdentificeerd na 
ondervraging van 150 personen 
die in hetzelfde vak zaten van 
waaruit de vuurpijl werd gelarv 
ceerd Ooggetuigen beweerden 
dat voordien twee andere pijlen 
werden weggeschoten Zij kwa
men evenwel buiten het stadion 
terecht Over welke pijlen gaat het 
hier"? Pijlen van 50 cm lang en met 
een doorsnede van zeven Ze dra
gen een kilometer ver Ze ontwik
kelen een snelheid van tachtig me
ter per sekonde Of 288 kilometer 
fjer uur Het is om stil bij de wor
den en wijselijk te besluiten nooit 
meer rond een voetbalveld te 
gaan staan 

Want denk met dat de daad van 
de 18-jange Fiorillo direkt door zijn 
omgeving werd afgekeurd On
danks via de luidsprekers onmid
dellijk op het tragische van de ak 
tie werd gewezen Integendeel 

Toen de politie de tribune Zuid 
met voor de hand liggende bedoe
lingen wilde «innemen» werd zij 
getrakteerd op een regen van fles
sen en andere voorwerpen Vijf 
supporters werden gearresteerd 
omdat ZIJ Molotov-cocktails in hun 
bezit hadden Niets meer en mets 
minder Achttien mensen werden 
zodanig gewond dat zij naar het 
ziekenhuis moesten worden afge
voerd Er kwam verder ook nog 
traangas bij te pas 

Het IS bijgevolg met verwonderlijk 
dat Artemio Franchi in paniek ge 
raakte Hij woonde toevallig de be 
wuste wedstrijd bij en sprak dade
lijk zijn misprijzen uit Hij had het 
over een moordenaar die de voet
balsport in diskrediet bracht Hij 

Er IS blijkbaar niets nieuws onder 
de Napolitaanse zon 
Hier in het stadion van Napels 
tijdens een wedstrijd tegen 
Genua op 4 oktober 1959 

kondigde ook aan dat voor de Eu
ropese kampioenschappen de 
strengste maatregelen mochten 
worden verwacht Franchi preci-
zeerde niet dewelke, maar het 
staat buiten twijfel dat de orde
handhavers (en fouilleurs) voor de 
gelegenheid onwaarschijnlijk tal
rijk zullen zijn Tegelijkertijd wer
den ook incidenten uit Milaan (bij 
de derby AC—Inter) en Napels 
(daar is het gewoonte) gesigna
leerd 

Het ziet er dus mooi uit Intussen 
valt wel op dat de scheidsrechters 
in het internationale getjeuren de 
Italiaanse klubs en hun uitgepro
beerde taktieken (denk aan Stan
dard—Napels) scherp in het oog 
houden Vraag blijft of de heren 
ooit even kategorisch zullen dur
ven optreden tegen de professio
nele herrieschoppers wanneer die 
in het eigen milieu amok maken of 
uitlokken 

De terugwedstrijd in het raam van 
de Europacup (met o m Napels— 
Standard en inter—Borussia) kun
nen desbetreffend aanwijzingen 
geven Want er moet «onmense
lijk» veel gelaeuren alvorens in Ita
lië aan de heilige voetb)alkoe wordt 
geraakt Wi j zouden het bij voor
beeld niet zo'n gek idee gevonden 
hebben wanneer na het vallen van 
een dodelijk slachtoffer besloten 
zou worden de wedstnjd te annu
leren of alvast voor onbepaalde 
tijd uit te stellen Daaraan werd in 
Rome blijkbaar met gedacht En 
misschien zal er wel nooit aan ge
dacht worden Wij vinden het 
ovengens geen toeval dat precies 
in Italië het overal toenemende ge
weld een piek bereikt In geen erv 
kei ander land wordt zoveel kome
die tussen de knjtlijnen verkocht 

In geen ander land wordt meer uit
gedaagd en geïntimideerd onder 
voetballers Wij weten maar ai te 
goed dat overal onruststokers on
der de goedmenende voetballief
hebbers komen plaats nemen 

Zonder dat zij enige interesse 
voor de betrokken sport opbren
gen Het voetbalgebeuren wordt 
een middel om opgekropte agres
sie af te reageren Maar het is 
naïef en onaanvaardbaar geen 
verband te leggen tussen wat op 
en naast het veld gebeurt Er is 
wederzijdse beïnvloeding 
Daar geraakt men bij voorbeeld in 
Nederland stilaan van overtuigd 
Op 29 oktober werd in Utrecht 
een vergadering gehouden met 
alle bij de voetbalsport betrokken 
partijen (spelers trainers klubbe-
stuurders journalisten enz) om de 
geweld-problematiek te analyze-
ren Er werd besloten in de toe
komst direkt geel te trekken wan
neer een speler gelijk welke 
scheidsrechterlijke beslissing 

durft aan te vechten Enkel de aan
voerder zou zich nog mogen tot 
de man in het zwart richten Direkt 
echter rees er verzet tegen het 
voorstel Aktie voeren is momen
teel mogelijk in alle lagen van de 
maatschappij zegden vertegen
woordigers van klubs en spelers 
Of nog het hemdje is nader dan 
het rokje En het hemdje is winnen 
(en geld) en het rokje is de sport 
Arme sport 
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FVV-eisen 

voor een kindgerichte 

maatschappij 
De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen hield dit jaar haar 
derde nationale ontmoetingsdag 
op zondag 28 oktober in het Bii-
lard Palace te Antwerpen. 
Deze dag stond in het teken van 
«het Jaar van het Kind». Na ver
loop ervan keurden de aanwezige 
kaderleden en deelnemers vol
gende eisen goed: 
De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen dnngt er bij de be
voegde overheden op aan 

• de koéducatle in het onderwijs 
aan te bevelen, te stimuleren, door 
te voeren; 
• een gekoórdineerde aktie op 
touw te zetten om drug- en alko-
holmisbruik bij jongeren doeltref
fend tegen te gaan; 
• een duidelijke reeks maatrege
len uit te vaardigen waarbij het 
misbruik van het kind in de rekla-
me wordt bestreden; 
• maatregelen uit te vaardigen 
om kleinschalige en buurtgebon
den kinderopvang uit te bouwen, 
• noodzakelijke voorzieningen 
uit te bouwen waarbij de gezins-

funktie wordt geherwaardeerd 
(o.m. gezinshulp); 
• werk te maken van het herzien 
van de wetgeving inzake het na
tuurlijke kind; 
• de versoepeling van de adop
tiewetgeving door te voeren; 
• in plannen van aanleg in elke 
omgeving veilige en verantwoorde 
speelruimten voor kinderen te 
voorzien en in te planten; 
• een woonpolitiek aan te beve
len waarbij ruimte voor kinderen is 
voorzien (tegengaan van hoog
bouw, herwaarderen van oude 
stadsbuurten en dorpskernen); 
• een aantal richtlijnen uit te 
vaardigen waarbij in schoolboe
ken het rolpatroon man/vrouw 
wordt herzien, 
• het leerprogramma in het vak 
geschiedenis te herzien, waarbij 
de eigen nationale Vlaamse ge
schiedenis, ook in negentiende en 
twintigste eeuw aan bod komt; 
• een school voor de Vlaamse 
kinderen te Komen op te richten. 

Het FVV-bestuur 
H. De Bleecker voorzitster FVV 

300 X dank ! 
WIJ houden er aan langs deze 
weg allen te danken die meehiel
pen van deze zondag in het Bil-
lard Palace een sukses te maken 
Eerst en vooral woonden onge
veer een driehonderdtal deelne
mers de manifestatie bij Voor de 
organizatie stonden Hilda Wil-
lems en Reimonda Otten in, de 
eerste voor het algemeen ver
loop van de dag, de tweede voor 
de informatie-beurs De deelne
mers aan de info-beurs hadden 
méér dan werk om de talrijke be
langstellenden van antwoord te 
dienen Vermelden we om de 
mooie stand van het «Vlaams 
Kruis» en van Amnesty Interna
tional Senator Germain De 
Rouck vergezelde zijn «Zuid-
vlaamse» Tainjke gemeenteman
datarissen uit het Antwerpse wa
ren aanwezig Volksvertegen
woordiger André De Beul en se

nator Wim Janssen kwamen met 
de FVV kennismaken, aan hen 
eveneens onze beste dank 

's Namiddags trad voor ons de 
kindergroep uit Geraardsbergen, 
onder leiding van Huguette Blom-
maert op, met als resultaat dat 
nog een reeks optredens in no
vember en december zullen vol
gen Mana Renard-De Leebeeck 
gaf een voortreffelijke evaluatie 
(ondanks een minder goede ge
luidsinstallatie ) en ten slotte for
muleerde Huguette De Bleecker 
een twaalfpuntenprogramma die 
de visie van de FVV in verband 
met een kindgerichte maatschap
pij kan weergeven Vergeten we 
ten slotte met te vermelden dat 
dank zij de medewerking van 
een aantal Antwerpse verant
woordelijken, om Vital Peetere, 

WIJ de zaak rond kregen 
H.D.B. 

Misschien zijn we nog niet zo ver 
dat huisgenoten elkaar op 
donderdag de lezing van ons 
weekblad betwisten. Zo iets zou 
nochtans bij uitstek het bewijs zijn 
dat, om het eens professoraal te 
omschrijven, ons blad aan een 
sociologische behoefte 
beantwoordt! Hoe dan ook, de 
uitdaging is er om dit blad naar 
vorm en vooral naar inhoud zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken, 
óók om het echt spiegel te laten 
zijn van wat er In Vlaanderen en in 
de wereld omgaat 
Elk VU-propagandist zal (in deze 
tijd waarin gerenommeerde bladen 
genadeloos sneuvelen) wel 
begrijpen dat we hoognodig een 
vicieuze cirkel moeten doorbreken: 
het maken van een attraktlef blad 
veronderstelt een sollede financiële 
basis — een gewaarborgde 

Inter-
arrondissementele 
abonnementenstand 
1) Aalst (1) 477 
2) Roeselare-Tielt (2) 260 
3) Halle-Vilvoorde (4) 226 
4) Leuven (3) 218 
5) Antwerpen (6) 168 
6) O-V-D (5) . 167 
7) Kortrijk (7) .163 
8) Hasselt (8) 93 
9) Turnhout (9) 70 

10) Gent-Eekio (10) 69 
11) Tongeren-Maaseik (11) 55 
12) Mechelen (14) 48 
13) Dendermonde (12) . . . 47 
14) Brugge (13) 44 
15) Oudenaarde (16) 23 
16) Brussel (15) 22 
17) Sint-Niklaas (16) 13 
18) leper (16) O 

Wij hadden het gedacht_ de financië
le instellingen maakten wegens Aller
heiligen «de brug» zodoende konden 
wij ook geen karrevracht aan nieuwe 
abonnees verwachten. 

Aalst \s erin geslaagd de voorsprong 
nog te vergroten. Halle-Vilvoorde is 
over Leuven gewipt en begint nu toch 
Roeselare-Tielt te bedreigen. 

Ook Antwerpen is een plaatsje naar 
boven geklommen maar voelt de 
adem van Oostende-Veurne-Diks-
muide en Kortrijk in de rug. 

Bij de (voorlopige) «kleintjes» is er 
niet zoveel gebeurd. Mechelen wint 
twee plaatsen ten koste van Dender
monde en Brugge, terwijl Oudenaar
de en Sint-Niklaas hun eerste punten 
scoren en daarmee het arrondisse
ment leper moederziel alleen op de 
laatste plaats laten. 

financiële inbreng is afhankelijk 
van een stevig pak abonnementen 
— een soepele abonnementen
werving vereist een aantrekkelijk 
blad! 
Tegen het advies van financiële 
experts in, heeft de VU-partijraad 
het abonnementsgeld voor 1980 op 
(slechts) 600 fr gebracht. Hoewel 
het de bedoeling van deze rubriek 
niet mag zijn mee te spelen in de 
zgn. abonnementen-slag, moeten 
onze kaderleden toch beseffen dat 
het behoud van een relatief lage 
abonnementsprijs meteen ook de 
verplichting inhoudt het verlies aan 
inkomen te kompenseren door een 
forse stijging van het aantal 
abonnementen. Maar er is meer. 
We hebben de indruk dat personen 
uit alle geledingen van de partij — 
en dat gaat van het parlementslid 
tot het OCMW-lid — wel eens 

frekwenter de pen kunnen 
scherpen om van hun werk en 
ervaringen te getuigen. En dit geldt 
evenzeer voor VU-bestuursleden en 
kaderleden die, zoals het heel «van 
de Maas tot aan de zee», nog wel 
iets anders te berichten hebben 
dan de zoveelste pensen-kermis. 
En, als we deze uitwijding even 
mogen veroorloven, de Inhoud van 
veel vraaggesprekken die links en 
rechts aan konkurrerende media 
worden weggegeven, zouden 
(desnoods onder vorm van «vrije 
tribune») best in dit blad 
thuishoren. Overigens sluit dit alles 
niet uit dat de vaste redakteurs 
van dit blad éérst over zekere 
feiten en fenomenen In Vlaanderen 
worden ingelicht of geattendeerd. 
Uiteindelijk zijn het impakt, de taak 
en de toekomst van dit blad, zaak 
van ons allen. Guido Van In 

TOP 20 
Veel schokkende dingen zijn er — waarschijnlijk als gevolg 
van het Allerheiligenweekend — met gebeurd in de top-twintig 
Jan Caudron vertoeft nog altijd eenzaam aan de top. De strijd 
tussen Eric Vandewalle en Jef Vinex is voorlopig beslecht in 
het voordeel van Enk en... Anny Lenaerts. De stand leert ons 
echter onmiddellijk dat Jef Vinex nog verre van geklopt is. Am
per drie puntjes scheiden hem van zijn twee voorgangers 
Twee mensen doen hun intrede in de top-tien. Ouwe getrouwe 
Lieve Favoreel wipt van de zeventiende naar de achtste 
plaats, terwijl W. Vandeeauter vanuit het mets op de negende 
plaats heeft postgevat. Het gaat weer interessant worden, 
mensen! Wij weten immers van horen zeggen dat er heel wat 
kandidaten klaar staan om aan de slag te gaan! 

I. Jan Caudron (1), Aalst 372 
2 Anny Lenaerts (4), Wilnjk 228 

Enk Vandewalle (2), Izegem 228 
4. Jef Vinex (3), Erps-Kwerps 225 
5. Jan De Roover (5), Antwerpen 144 
6. Achiel Goderis (6), Oostduinkerke 96 
7. VU-Hekelgem (7) 84 
8. Lieve Favoreel-Craeynest (17), Lauwe 78 
9. W. Vandeeauter ( - ) . Hofstade-Aalst 72 

10. Martin Covent (8), Melle 60 
M.L. Van Hecke-Thibaut (8), Berg 60 
Jozef Allaert (8), Kortrijk 60 
Willy Serpieters (18), Oostende 60 

14 VU-Damme (11) 54 
VU-Londerzeel (11) 54 

16. vu-Geel (13) 48 
VU-Bree (13) 48 
VU-Hoeilaart (13) 48 
Koen Van Meenen (13), Heusden (O.-VI.) 48 

20. Paul Cresens (18), Schaffen 36 
Guido Callaert ( - ) , Opwijk 36 
J Vancoppenolle (18), St-Truiden 36 
vu-Boom ( - ) .36 
J. Verlinden (18), Boechout 36 
VU-Merksem (18) 36 
Veerie Thijssens (18), Ekeren 36 
VU-Borsbeek (18), 36 
Frans Jansegers (18), Herdersem 36 
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VU-Gistel op wandel in het Vloetemveld Winge 
het Breug 

Het was een aangenaam verraste Her
man Peel die de meer dan 50 deelne
mers aan de tweede VU-gezinswande-
ling de reisweg naar het Vloetemveld 
te Zedelgem kon schetsen. 

Na een korte rit konden we de wagens 
achterlaten aan de -Os en de Ezel» 
waar we, onder een zachte oktober 
zon, de wandeling aanvatten. W e ver
lieten de hoofdweg om doorheen een 
met plassen verrijkte aardeweg de 
rand van het bos te bereiken. Iedereen 
genoot van de natuur en het gezel
schap. 

Na een half uurtje wandelen, keuvelen 
en snoepen van de braambessen ston
den de deelnemers voor een onver

wachte en niet te voorziene hindernis. 
Het omringende land en de weg ston
den onder water na de vijf uren duren
de stortvlaag van de vorige nacht 
Schoenen en kousen uit en erdoor 
was de oplossing die echter geen ge
nade vond. Ook andere voorstellen als 
dragen, enz. bleken niet haalbaar. 
Met opgerolde broekspijpen zag de af
delingsvoorzitter met lede ogen hoe 
een andere -gelaarsde» groep wande
laars het water trotseerde. 
Wij keerden dan nog maar een stuk te
rug om met een grote boog eindelijk 
voorbij de fatale zone te komen. Entoe-
siast sloegen we de volgende zijweg in 
waar we ons... opnieuw voor over
stroomd gebied bevonden... 

lustrerie 
marcdevriese 
baron mzetteiaan 56 brugge 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 050/357404 

Hichtarchitectuur 
voor modern woonkomfort 

lichtrails, in- en opbouwspots voor 
nieuwbouw of bestaande woningen 

fluorescentieverlichting 
voor kantoren, magazijnen, 
winkels, horeca, feestzalen 
en tentoonstellingsruimten. 

v; de beste veriichtingsmerken y 
WEST-VLAANDEREN 

N o v e m b e r 

9 I Z E G E M : Kaas- en vs/ijnavond v o o r alle leden en sympa t i -
zan ten . O m 20 u. in zaal Mande ldae le , Heme lgemsep le ln . 
250 fr. Inschr i jven bij één de r bes tuu rs leden v ó ó r 3 novenn-
ber. 

10 B R U G G E : «Brussel b innens te bui ten» o p b e z o e k te Brus
sel. Inschr i jv ingen bij Breyde lho f , J . Suvees t r . 

10 D I K S M U I D E : VU-ba l in zaal «Mar io» t e Lake me t reuzen-
tombo la . 

11 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 r o n d i s s e m e n t e l e 
ko lpo r tage te L o o m 9 u. 30 vezamel ing aan de kerk . 

15 B R U G G E : Causer ie m e t deba t o v e r «V laanderen, nu e n 
morgen» d o o r Maur i t s van H a e g e n d o r e n , oud-senator , 
voorz i t te r van de Kong reskommiss ie . O m 20 uur in de Bo
venzaal «Breydelhof», J . Suvees t r . 

17 L A U W E : Jaar l i jks leden fees t me t als gas t sp reke r Wi l iy 
Ku i jpe rs o m 1 9 u . 30 in zaal Pr insenhof . K o s t e n : 1 4 0 f r . 

17 B R U G G E : «Feestel i jke kaas- en w/i jnavond» o m 20 u. 30 in 
bovenzaa l Breyde lhof . K o s t e n : 300 fr. 

22 W A K K E N - D E N T E R G E M - M A R K E G E M - O E S E L G E M : 
S p r e e k b e u r t d o o r prof . dr. Je f M a t o n , onde rvoo rz i t t e r van 
de part i j o m 20 uur in gas tho f «De Haan», D r e v e 1 te D e n -
t e r g e m ove r «Sociale en e k o n o m i s c h e aspek ten van de 
V laamse beweg ing» . 

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

24 M A R K E : Dos fe l ku rsus o v e r de a fde l ingswerk ing . Zat . van 
9 u . 30 to t 1 2 u . 30 en van 1 4 u . to t 17 u. Z o n d a g van 
9 u. 30 to t 12 u. 30 in d e bovenzaa l b ib l ioteek O n t m o e 
t ingscen t rum, Hel lestraat. 

28 A S S E B R O E K : In fo-avond ove r he t s tedel i jk bele id opge 
lu isterd met de d ia -sonorama o v e r het «Daens isme te 
Brugge». O m 20 u. 30 in d e «Zeventoren t jes» . 

28 S I N T - K R U I S : In fo-avond v o o r alle i nwone rs van d e deel 
gemeen te . D e V U - v e r k o z e n e n v e r w a c h t e n u in d e «Zor-
ge» (oud-gemeentehu is ) o m 20 u. 30. 

W e reden dan maar naar Zevekerke 
waar tussen pot en pint nog lang over 
de wateruitstap gesproken werd... Het 
overstromende gebied werd daar 
steeds groter en het water verhoogde 
voortdurend... Het was ook daar dat 
Alice dan een abdijbrood kocht voor 
haar door een VU-vergadering weer
houden man en met sierlijke hand 
neerschreef: «van Aliesje voor Mau-
riesje». Hartelijk dank, Herman en vol
gend jaar zetten wij zeker deze gezins
wandelingen verder. 
P.S.: Naderhand vernamen we zelfs 
dat de brandweer in Zedelgem-dorp 
moest uitrukken om enkele huizen en 
kelders leeg te pompen 

Paul Vandecasteele 

De gemeente Wingene, in de streek 
van Tielt en Roeselare, heeft sinds en
kele jaren vermaardheid verworven, 
zelfs buiten onze grenzen, door zijn 
Breugelfeesten, die er om de twee jaar 
plaatshebben. 

Over deze gemeente werd nog niet 
zoveel gepubliceerd dan algemeen be
kend is. Aan deze toestand werd ver
holpen door Guido Lams, zelf Winge
naar, die in de brochure met boven
staande titel van zijn dorp een uitvoeri
ge beschrijving heeft bezorgd. Men 
kan over Wingene geen betere «steek
kaart» ter hand nemen. De bodembe
schrijving, de bevolking en haar bezig
heden, de geschiedenis, de Breugel-

ne, 
eldorp 
feesten, enkele wandelingen, aan alles 
werd gedacht. Want Wingene is niet 
alleen het Breugeldorp, het bezit ook 
merkwaardigheden. De St.-Amands-
kerk herbergt heel wat kunstschatten. 
Wildenburg is een fraai oud kasteel; dit 
kan ook gezegd worden van het 
Blauwhuis benevens van het histo
risch belangrijke Munkenkasteel. Te 
Wingene herinnert nog een hoeve aan 
Monica de Vriese, moeder van Guido 
Gezelle De brochure bevat een voor
woord door burgemeester Willy Per-
sijn (VU). 
Losse nummers van de Vlaamse Toeristi
sche Biblioteek zijn, zolang de voorraad 
strekt, te koop in al de V.T.B.-boekhandels 
tegen 30 fr. per eksemplaar (60 fr. voor een 
dubbel nummer ]. 

Week van de Jeugd en de Sport 
te Menen-Lauwe 

Z a t e r d a g 20 o k t o b e r s ta r t te in L a u w e de w e e k van d e J e u g d en van d e Spor t . Bi j d e z e ge legenhe id n a m e n d e 
versch i l lende jeugdveren ig ingen samen , zel f he t init iatief o m bepaa lde zaken in het dag l ich t te stel len. Z o o o k 
d e p lecht ige ingebruikste l l ing van het speelp le in t je naast d e Spor tha l le te Lauwe . He t m o e t g e z e g d da t V U -
s c h e p e n van J e u g d en S p o r t Joe l T a h o n aan d e bas is ligt van d e z e verwezen l i j k ing . Hi j gaf d e j e u g d vo l led ige 
m e d e z e g g i n g s c h a p w a t resu l tee rde In e e n g o e d e s a m e n w e r k i n g en ve r s tandhoud ing t ussen de j e u g d en d e 
b e t r o k k e n overhe id . D e Techn i sche D iens t van de s tad (me t V U - s c h e p e n He rw i j n V a n d e n b u i c k e ) z o r g d e 
v o o r de p rak t i sche u i tvoer ing zoda t kan g e z e g d w o r d e n da t het p rach t ig gehee l e e n o v e r w e g e n d e V U - a a n g e -
legenhe id w e r d . Op de foto: schepen Joel Tahon en leden van de verschillende jeugdbewegingen. 

Uitslag tombola 
VU-bal Groot-Oostende 

Omslagen 
Superprijs: 
Onderwater massagebad 

Kleuren-TV . . . . 
Anorak 
Soldeerrevolver 
Kwartshorloge . 
LP 

30 ST. -KRUIS: In fo-avond ove r he t s tedel i jk beleid. 
20 u. 30 in zaal «De Zo rge» . 

O m 

Loten 

Koelkast 
Schommelstoel 
Staande lamp 
Staande lamp 
TV 
Autoradio 
Kinderkoets 
Kinderbuggy 
Ruitewasser 
Boormachine 

11- 17 nummers eindigend 
18- 24 
25- 31 
32- 38 
39 45 
46- 52 
53- 59 
60- 66 
67- 73 
74- 80 
81- 87 
88- 94 
95-101 

102-108 
109-115 
116-122 
123-129 
130-136 
137-143 
144-150 

3.465 
2.943 
3.023 
3.147 
3.230 
2.491 
2 746 

14.210 
14.687 
16.762 
11.212 
15.182 
16.821 
15.545 
16.078 
12.635 
16.235 

op 477 
op 127 
op 762 
op 236 
op 511 
op 224 
op 673 
op 764 
op 252 
op 381 
op 961 
op 462 
op 336 
op 484 
op 611 
op 084 
op 305 
op 177 
op 960 
op 376 

151-157 
158-164 
165-171 
172-178 
179-185 
186-192 
193-199 
200-206 
207-213 
214-220 
221-227 
228-234 
235-241 
242-248 
249-255 
256-262 
263-269 
270-276 

op 761 
op 818 
op 282 
op 016 
op 241 
op 701 
op 994 
op 463 
op 226 
op 454 
op 747 
op 281 
op 655 
op 475 
op 043 
op 391 
op 435 
op 401 

«Wij in 
Zedelgem» 
is uit 
De VU-afd. van Zedelgem is gestart 
met een ledenkontaktblad. Proefnum
mers te verkrijgen bij Jef Bogaert, Al-
bertstraat 125, 8211 Veldegem-Zedel-
gem. Het sekretariaat van de Zedel-
gemse afd. is gevestigd bij dierenarts 
Lode Casteleyn, Torhoutsestwg. 277, 
Zedelgem (De Leeuw). Veel suksesl 

De prijzen kunnen afgehaald worden, 
elke morgen van 9 u. 30 tot 11 u. 30 
en 's avonds van 19 u tot 20 u., iedere 
werkdag tot 13 november 1979. 

Boeiende 
VU-overleg-
namiddag 
De arr. overlegnamiddag van het arr. 
Brugge-Torhout op zaterdag 27 okt. II 
gaf een zo boeiend spel van opmerkin
gen, zienswijzen en plannen dat een 
ruim deel van de agenda, waaronder 
gans het lokaal milieubeleid, onbespro
ken moest blijven. Er werd dan ook be
slist een nieuwe samenkomst uit te 
schrijven waarbij dan vooral de nadruk 
zou worden gelegd op het streek- en 
gemeentelijk beleid. 

Een zonnige tuin het 
hele | aar d o o r ! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie. 

• Uitvoering in aluminium 
met kitloze beglazing. 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd. 

• Vaste breedte van 2j80 m en 
variërend in lengte tot 
10.60 m. 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst' 11 

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

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 ü 

WIJ 18 8 NOVEMBER 1979 



8 NOVEMBER 1979 
WIJ 19 



WIJ in D€ IADLK9Uni€ 

Damme besprak toestand 
Door het aanwezig zijn op de TAK-
Voer-wandeling hebben talrijke be
stuursleden en jongeren van onze af
deling de klemtoon willen leggen op de 
vaste wil van het bewuste Vlaanderen 
om de Voer Vlaams te houden, dit on
danks de plaatselijke Waalse terreur 
Zij klagen ten zeerste aan 
• het onmeedogend en brutaal op
treden van de rijkswacht, geen enkele 
Waalse rijkswachter zou op zulkdani-
ge manier Waalse betogers afkloppen 
• de dubbelzinnige houding van de 
CVP naar buiten verklaart zij zich soli
dair met de Vlaamse Voer en de 
Vlaamse school te Komen, maar in het 
parlement reageert zij totaal anders 
• de zwakke houding van het anti-
Egmontkomitee tegenover de huidige 
regering 
ZIJ stellen vast 
• dat de Waalse bendeleider Hap
part ontvangen werd door de koning 
en dat daartegenover Vlamingen op 
toutere verdenking worden aangehou
den 
• dat onder het eerste-ministerschap 
van W Martens (oud-bestuurslid 
VVB) de njkswacht ertoe aangezet 
wordt op de Vlamingen te knuppelen, 
en, het diezelfde Martens was die op 
een Vlaamse betoging wapens vroeg 
• dat Grosjean lid van de «Happart 

Motie VU-Damme 
Op 29 september jongstleden heeft 
Volksunievoorzitter Vic Anciaux ge
meend een beroep te moeten doen op 
ons, om met zijn allen naar Komen te 
gaan om er een betoging op touw te 
zetten om een Vlaamse school te be
komen 

Deze oproep was er een voor gans de 
Volksunie en men moge stellen dat de 
opkomst een sukses was 
Degenen die er met bij waren hadden 
ongelijk, vooral de gemandateerde le
den 

Militie een viertal Vlamingen met ko
gels verwondde, en dat hij deson
danks na 24 uren op vrije voeten werd 
gesteld 
• dat Waalse politieke personalitei
ten en partijen zich met afkeurend uit
laten tegenover de «Happart Militie» 
• dat de Volksunie van niemand les
sen heeft te ontvangen in elementaire 
eerbied voor zijn medeburgers 
ZIJ herinneren aan 

• het vernietigen door linkse knok
ploegen van het station te Luik alsme
de het openbreken van straten te 
Brussel onder leiding van BSP'er 
Spaak 

• de terreur van linkse knokploegen 
uitgerust met fietsenkettingen en 
boksijzers gedurende de schoolstrijd 
en de koningskwestie 
• het vernielen van een bankkantoor 
in de provincie Luxemburg door 
ABVV-militanten 
ZIJ besluiten daarom 
• dat de linkse orgamzaties liefst 
eerst in eigen boezem kijken 

• de jongeren op te roepen tot radi-
kaler verzet tegen nieuw unitaire 
machten en Waalse terreur te Komen 
en in de Voer 
• de jongeren aan te zetten tot aktie-
ve werking in de VU-rangen 

ledere dag opnieuw ervaart men hoe 
groot de nood is aan een slagvaardige 
Volksunie En men kan maar van een 
slagvaardige en radikale Volksunie 
spreken wanneer alle verkozen VU-
mandatarissen mee opstappen in een 
door hun eigen partij georganizeerde 
manifestatie 

De Volksunie-Damme stelt vast dat er 
te Komen heel wat mandatarissen ont
braken en betreurt dit, doch hoopt dat 
met een volgende VU-manifestatie zij 
met hun aanwezigheid het vertrouwen 
herbevestigen in hun opdracht 

IBM-Composer letterzetmachine 
te koop voor 125000 fr i p v 
500 000 fr met 21 karakterkop
pen Kontaktname Peter Bal, Be-
selaerstraat 52, te Blaasveld, tel 
031-865255 M-149 

Jonge dame 20-25 jaar, met ge
trouwd, zoekt werk in Leuvense 
omgeving, liefst als hulp winkel
bedrijf of kantoor, ook ander 
werk Kontakt via M van Hae-
gendoren, G Gezellelaan 63, 
3030Heverlee Tel 016-224545 

(N-150) 

TE KOOP 
W o o n h u i s , vo l led ig inger icht , 
ge legen te 1702 A s s e CMol-
lem) Te bez ich t igen na tele
fon i sche afspraak, na 18 uur, 
02 -45253 74 Adv 389 

VU-Kortrijk solidair 
met studenten 
sociale school 
De arrondissementele raad van de 
VU-Kortri jk stelt in verband met het re
cent konflikt in de Rijks Sociale School 
te Kortnjk dat 

• de kwaliteit van het hoger met-uni-
versitair onderwijs ten volle dient ge
waarborgd 
• de leerprogramma's aangepast 
moeten zijn aan de huidige oplei-ding-
s«eisen 
• de politieke benoemingen bij het 
aanstellen van docenten sterk gelaakt 
moeten worden 
• de studenten recht hebben op vol
doende aangepaste en pedagogisch 
verantwoorde leslokalen 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41, Westerio 

CVoortkapel) tel 014 213696 

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

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderslraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 374572 

DE OUDE KRING 

Cafe VU-lokaai 

Dorpsplein Heusden Limburg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-213533 

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

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 

demokratische prijzen, 

uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Fees t za l en 
H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel 031-801568 

Res tauran t P a l m h o f 
~ ta fe lhouder — fees tza len 
Specia l i te i t g e r o o k t e v is 
Schoo ls t raa t 52 , 
Kape l le -op-den-Bos 
Tel 0 1 5 / 7 1 1 9 4 0 
Feestbespreking op maandag, 
dinsdag en donderdag van 19 
to l 21 u. Woensdag gesloten. 

Öof ten C*cnl|ootn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Cafe, restaurant, speeltuin, ter 
ras 
Woensdag en donderdag ge
sloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15u 
Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags Tel 053 66 87 40 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 Gooik 
Tel 054-334857 

Uw tweede thuis' 

VU-Kortemark riep 
leden samen 
De VU-afdelingen Kortemark-Handza-
me-Zarren-Werken, hielden in het ka
der van hun gezamenlijke najaarswer
king, op 23 november een zeer ge
slaagde ledenvergadenng 
De gastspreker. Meester Guido Van 
In, sprak over de oorsprong en de toe
komst van de Vlaamse Beweging, en 
het politiek Vlaams-Nationalisme 
Met zijn gekende begeesterende wel
sprekendheid, had hij direkt de juiste 
toon te pakken 

In een kleine histonek, vergeleek hij de 
Vlaamse beweging met een brede 
stroom, die ontstaan is uit vele bron
nen 

Deze bronnen, de taalbeweging in de 
vonge en begin van deze eeuw, het 
Daensisme, de Blauwvoeterie, de 
Frontbeweging, de Vlaams-Nationale 
politiek tussen beide wereldoorlogen, 
en ten slotte de huidige politiek van de 
V U 

Al deze bronnen hebben ertoe bijge
dragen, en waren een onontbeerlijke 
inbreng om de Vlaamse stroom breed
te, diepgang en stuwkracht te helpen 
geven 

Hij hekelde de traditionele partijen die 
deze stroom van zijn doel trachten af 
te leiden, of soms tegen te houden 

Ons Vlaamse volk dat zijn bestemming 
en toekomst in de wereld van morgen 
wil verzekeren, moet zorgen, aldus de 
spreker, dat die stroom met uitdroogt, 
maar integendeel krachtig aanzwelt en 
zich onweerstaanbaar een weg baant 
naar de zee, de vrijheid en het zelfbe
stuur voor ons volk 

Guido Van In besloot deze bijeen
komst met een oproep om steeds ver
der te Ijveren opdat toch eindelijk de 
kreet van de front-soldaten verwezen
lijkt wordt «Hier ons bloed, wanneer 
ons rechti» 

LIMBURG 
N o v e m b e r 

10 G R O O T - L A N A K E N : G r o o t VU-ba l in zaal N o v a te Neer -
haren A a n v a n g 20 u me t D J M o v i n g Channe l I nkom 
50 f r 

10 D I E P E N B E E K : D a n s f e e s t v a n V U - D i e p e n b e e k in zaal 't 
S t i che lken , G rende lbaan 60 te D i e p e n b e e k Eers te dans 
o m 20 u 30 D J Piet 

12 G R O O T - B E R I N G E N : W e r k v e r g a d e n n g t ussen d e 4 af
de l ingen o m 20 uur in zaal Ste l la te Beve r i o V o o r a l he t 
he rs t imu le ren van d e a fde l ingen Paal en Koe rse l zal d e 
spec ia le aandach t k r i j gen V U - p r o g r a m m a Be r i ngen 
1979-80 w e e k van d e V U jan 80 ledenv\/erving, hu isbe
z o e k e n , p lakakt ie enz , t o m b o l a '80 

13 D O R N E - O P O E T E R E N : F i lmavond r o n d d e g e v o l g e n van 
d e o o r l o g o m 20 uur in d e paroch iezaa l t e D o r n e - O p o e t e -
ren O r g . B G J G e n he t I J ze rbedevaa r t kom i tee 

16 V O O R S H O V E N - N E E R O E T E R E N : G e s p r e k s a v o n d r o n d 
d e z in o f d e onz in v a n he t leger m e t H e r m a n Cand r i es 
O m 20 uur in he t O n t m o e t i n g s h u i s I nkom 50 f r Inr Ku l -
tu re le K r i ng N e e r o e t e r e n e n het I J ze rbedevaa r t kom i tee 

20 A L D E N E I K - M A A S E I K : G e s p r e k s a v o n d r o n d A m n e s t i e 
m e t Va le re D e p a u w O m 20 uur in zaal D e L e e u w e n k In
k o m grat is . Inr D a v i d s f o n d s Maase i k en het I Jze rbede
vaa r t kom i tee . 

22 H E U S D E N : G e s p r e k s a v o n d «V^at m e t de V U in k a n t o n 
Ber ingen?» O m 20 uu r in zaal O u d e K n n g . 

15 S T . - T R U I D E N : V o l k s v e r g a d e r i n g me t v o l k s v e r t e g e n 
w o o r d i g e r Wi l l y Ku i j pe rs in he t K u l t u u r c e n t r u m o m 20 
uur 

2 4 S C H U R H O V E N : Jaar l i j ks a fde l ingsba l in zaal «Club 27» 

Tessenderio: 

protest zwelt aan 

Zaterdag 4 november 11. hebben 
zo'n acht a negenhonderd men
sen betoogd tegen de vest iging 
van Phil l ips Petroleum te Tes
senderio. De manifestatie was 
georganizeerd door BELT (Be
ter Leefmilieu Tessenderio) 

Veel zwarte vlaggen om het on
genoegen te uiten, heelwat ge
meentemandatarissen en onze 
drie Limburgse parlementairen 
(Vandekerckhove, De Saeyere 
en Gabriels) waren aanwezig. 

Veel solidariteit vanwege ande
re leefmil ieugroepen Toespra
ken door pater Versteylen 
(«Ongestoord verder i jveren 
voor een gezond leefmilieu zal 
uiteindelijk sukses kennen!») 
en door Belt-voorzitter E Her
mans l'Ja aan de industrie, 
maar neen aan de vervui lmg en 

werkverschaff ing is ook moge
li jk zonder vervui l ing en ernst i
ge saneringsmaatregelen»). 
Het wordt meer dan ti jd dat de 
overheid eens duideli jk zegt 
wat ze wi l met Tessenderio en 
de vestiging van Phil l ips Petro
leum. Het wordt meer dan t i jd, 
want het protest zwelt aan! 

KBIT' 
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Gemeenteraad Geraardsbergen 

VU-raadslid Messens wil 
openbare gebouwen 
toegankelijk maken 
GERAARDSBERGEN - Tijdens de 
jongste gemeenteraad hield VU-
raadslid Honoré Messens een merk
waardige tussenkomst i.v.m. facilitei
ten voor minder-validen. Ons raads
lid drukte zijn bekommernis uit over 
het lot van onze medemensen en 
vroeg mevrouw de burgemeester, het 
schepenkollege en de gemeenteraad 
aandacht voor toegangsmoeilijkhe-
den tot openbare gebouwen In hun 
stad. 
Voor een vijftal punten vroeg ons 
raadslid een dringende verbetering. 

• Aanbrengen van parkeerplaatsen 
voor minder-validen, uitsluitend voor 
hen voorbehouden en die hen moe
ten toelaten gemakkelijker deel te ne
men aan het sociale leven. Ons raads
lid stelt voor; tv̂ ree plaatsen op de 
markt twee plaatsen beneden aan de 
Brugstraat en twee plaatsen op het 
Stationsplein. 
• Het richten van een verzoek
schrift aan de bevoegde overheid tot 
het toegankelijk maken van de Hoofd
kerk. Dit voorstel Is zeer gemakkelijk 
uit te voeren langs de zij-ingang aan 
de kant van het Volkshuis, daar hoog
stens twee trappen te overbruggen 
zijn. 

• Het toegankelijk maken voor rol-
wagenpatiënten tot het stadhuis en 
dit door het inplanten van een lift, 
eventueel langs het oud politiebureel. 
Het zijn niet alleen rolwagenpatiënten 
die problemen hebben wanneer ze de 
diensten van het stadhuis moeten op
zoeken; deze lift kan eveneens van 
nut zijn voor mensen van de derde 
leeftijd. 
• Het richten van een vraag voor 
het toegankelijk maken voor rolwa
genpatiënten van het postgebouw. 
Niettegenstaande het hier een recen
te konstruktie betreft is het toch nog
maals bewezen hoe weinig aandacht 
wordt besteed aan de minder-valide 

• Het toegankelijk maken van de 
Stedelijke Sporthal voor rolwagenpa
tiënten. Sinds meer dan één jaar 
wordt er door de minder-validen elke 
week, zowel in de winter als in de zo-
imer, zowel in de sporthal als in het 
.open zwembad, aan sport gedaan en 
nog steeds is de parking niet af
gewerkt! 
Tot zover in 't kort de tussenkomst 
van raadslid Messens. Het woord is 
nu aan het schepenkollege. Met deze 
bij uitstek sociale voorstellen bewijst 
de VU eens te meer dat haar sociale 
opdracht geen woordenkramerij is! 

Stadsbestuur van 
Sint-Niklaas 

Openverklaring van een tij
delijke betrekking van so
ciaal assistent(e)/of/sociaal 
verple(e)ger(ster) en aanleg
gen van een wervingsreser
ve. 
Bijzonderste voorwaarden: 
— minimum 18 jaar en maxi
mum 45 jaar oud zijn, op het 
ogenblik van de indiensttre
ding. 
— houder zijn van één van 
de hierna vermelde diplo
ma's: 
a) van een door het Rijk af
geleverd erkend diploma van 
het paramedisch hoger on
derwijs van het korte type 
met volledig leerplan «socia
le verpleging» (nieuw regi
me); 
b) een diploma van sociaal 
verple(e)ger(ster) Al (vroeger 
regime); 
c) een door het Rijk daarmee 
gelijkgesteld diploma; 
d) een einddiploma of -ge
tuigschrift van maatschap
pelijk assistent(e), uitgereikt 
door een inrichting van tech
nisch onderwijs, ingericht, 
gesubsidieerd of erkend 
door de staat en gerang
schikt in het hoger niveau 
van de Ie graad. 

— minstens 60 % der punten 
behalen voor een door het 
Kollege van Burgemeester 
en Schepenen te organizeren 
vergelijkend eksamen. 

— bruto aanvangswedde (in
dex 188,45); gehuwd man: 
33.426 fr., vrouw: 32.527 fr., on
gehuwd: 32.527 fr. 

De aanvragen dienen, verge
zeld van de nodige bewijs
stukken uiterlijk op 10 de
cember 1979, bij het Stadsbe
stuur toe te komen. Een volle
dige opgave van de voor
waarden kan bij het Stads
bestuur, dienst Personeelsza
ken, worden bekomen. 

(adv.) 

Stadsbestuur van 
Sint-Niklaas 

Openverklaring van een be
trekking van deurwachter 
(man/vrouw) voor de stedelij
ke muziekakademie — voor
behouden aan minder-vali
den erkend door het Rijks-
fonds voor sociale reklasse-
ring van de minder-validen. 
Bijzonderste voorwaarden: 

— minimum 18 jaar en maxi
mum 45 jaar zijn op het ogen
blik van de indiensttreding. 

— 60 % der punten behalen 
voor een bekwaamheidsek-
samen afgestemd op de 
funktie van deurwachter. 

— erkend zijn door het rijks-
fonds voor Sociale Reklasse-
ring van de minder-validen 
bedoeld onder art. 1 van het 
K.B. van 23-12-77 (lichamelijk; 
minimum 30 % invaliditeit of 
mentaal: minimum 20% in
validiteit). 

— bruto aanvangswedde (in
dex 188,45): gehuwd man: 
25.669 fr, vrouw: 24.770 fr., on
gehuwd: 24.770 fr. 

De aanvragen dienen, verge
zeld van de nodige bewijs
stukken uiterlijk op 10 de
cember 1979, bij het Stadsbe
stuur toe te komen. Een volle
dige opgave van de voor
waarden kan bij het Stads
bestuur, dienst Personeelsza
ken, worden bekomen. 

(Adv.) 

Werken in 
een politieke 
jongerenafdeling 
VUJO-Drongen heeft het Lodewijk 
Dosfelinstituut gevraagd een kursus te 
geven over politieke jongerenvereni
gingen. 
Deze vormingsreeks gaat door op 
woensdagen 7,14,21 en 28 november 
1979 in het Sociaal Centrum, Kerk
straat 2 te Drongen. We beginnen om
streeks 19 u. 45. 
Er zal onder andere worden gehandeld 
over organizatieproblemen, propagan
damiddelen en programma's maken en 
uit uitvoeren. 
We vragen een bijdrage van 120 frank 
per persoon voor de volledige reeks. 
Inschrijvingen mogen gestuurd wor
den naar: VUJO-Drongen, Verbeke 
Hugo, Steenweg Gent-Deinze 23 te 
9810 Gent-Drongen. 

Gent-Muide danste 
voor wijkblad 
Gent-Muide hield, samen met de VU-
afdeling Gent-Brugse Poort, haar jaar
lijks bal op zaterdag 27 oktober. Dank 
zij de inzet van onze bestuursleden en 
leden van de werkgroep, werd dit 
dansfeest in de parochiale kring Maïs-
straat een bemoedigend sukses. Har
telijk dank aan allen, alle tegenslagen 
(een kink in de kabel voor wat de be
richtgeving betreft) en ongunstige om
standigheden ten spijt, zal de talrijke 
opkomst ons in staat stellen o.m. ons 
wijkblad (voor het noorden van Gent 
op 9000 eksemplaren) verder te laten 
drukken en te verspreiden. 

OOST-VU\ANDEREN 
NOVEMBER 

9 WAARSCHOOT: «Bal zonder grenzen» in zaal Fiesta om 
20 u. 30 met DJ Nand. 

10 WEITEREN: 1ste Wetters VU-bal om 20 u. 30 in zaal Par
king, Massemen. Orkest: Frank Thollebeke met Jerry. 
Voorverkoop: 80 fr. Kassa: lOOfr. 

11 ZELE: VU-sinterklaasfeest in lokaal «De Klodde, Lokeren-
baan 63. Aanvang om 14 uur. 

13 WONDELGEM: Gespreksavond over amnestie om 20 uur 
in zaal «Hof van Vlaanderen», Botestraat 10. Optreden van 
zangkoor «Recht en trouw». Spreker: Andries Bogaert, 
voorzitter VVNA. Organizatie: Davidsfonds. 

14 BEVEREN: Voordracht: «Acupunktuur als geneeswijze» 
door dr. Rausenberger om 20 uur in de bovenzaal van de 
Centrumschool, Bosdamlaan. Organizatie: Vlaamse Vrou
wenbeweging Nele. 

16 ST.-NIKLAAS: Toneelvoorstelling «Twee ogen zo blauw» 
gespeeld door Gerd de Ley. Om 20 uur in de Konferentie-
zaal van de stedelijke biblioteek. Org. Amedée Verbrug-
genkring. 

23 GENTBRUGGE: Viering 15-jarig bestaan om 20 uur in de 
gemeentelijke feestzaal. Kerkstraat. Feestredenaar Vic An-
ciaux. Kosten maaltijd (Gentse waterzooi 210 fr.) Inschrij
ven bij bestuursleden. 

23 DENDERMONDE: Gezellig samenzijn voor leden en sym-
patizanten in restaurant «Den Ommeganck», Grote Markt. 
Om 20 u. Eregast: Hugo Schiltz. Inschrijven bij bestuursle
den voor het voorziene etentje. 

24 DENDERMONDE: Arr. bal in zaal Wiezehof te Wieze 
(Lebbeke) om 21 u. Orkest Sunshine. Voorverkoop: 70 fr. 
Kassa: lOOfr. 

Meubelen «TER SCHOOTE» 
T()NY \V./\1 ERSCHOOT 

ambachtelijke reprodukties van oude stijlmeubelen in eigen atelier 

meubelen op maat 

verdeler van wereldmerken 

i^gi^ïcSStfiifcfttf:/!^^^ 

lA'jtciif 105 
(Slcciiwcg WclIcicn-IX-iRlcmioiulc') 

9.128 S( H()()N,'\,'\RD1; 
l d . (d."̂ :) 42 21 .̂ 6 

donclcidai; sluilingstkm; ook open lijdcns weekends 
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FILMTHEATERS 

studio 
W E E K V A N 

9 T O T 15-11-79 

TERVUREN 
Zondag 15 u. KT. 

O n e little Indian 
en 

Saludos Amigos 
Film van Walt Disney. 

Vrijdag, zaterdag 20 u. 30 
Zondag 18 u. KT. 

Avalanche Express 
van Mark Robson 

met Lee Marvin, Robert Shaw 
en Mike Conners. 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u. 

Gone with the Wind 
met Clark Gable 

Vivien Leigh. 

NIVWF 
Donderdag 20 u. 30 K.T. 

De Klompenboom 
van Ermanno Olmi. 

TIENEN 
Vrijdag, zaterdag 20 u. 
zondag 15 u. - 19 u. 30 
woensdag 20 u. 30. K.T. 

The C h a m p 
(De Kampioen) 

van Franco Zeffirelli. 
met Ricky Schroder, Jon Voight 

Faye Dunaway. 

Zondag 17 u. 30 
maandag 20 u. 30 

Enter the Dragon 
met Bruce Lee. 

Vrijdag, zaterdag 22 u. 30; zon
dag 22 u.; dinsdag 20 u. 30. 

Hardcore 
van Paul Schrader 

met George C. Scott, 
Peter Boyle. 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag, woensdag 15 u. KT. 

The Bell Boy 
met Jerry Lewis. 

Vrijdag, zaterdag 20 u. 
Zondag, woensdag 18 u. 
Donderdag 15 u. K.T. 

Watch out, we're M a d 
met Bud Spencer 
en Terence Hill. 

Vrijdag, zaterdag 22 u. 
Zondag, maandag, dinsdag, don
derdag 20 u. 30 K.N.T. 

Everything you always 
wanted to know 

about sex but were 
afraid to ask 

van Woody Allen. 

LEUVEN 1 
17u. 30 elfde week 

Hair 
van Milos Forman. 

Dolby stereo. 

KT. 

13u. 30 K.T. 
19 u. 30 Vierde week 

Moonraker 
met James Bond 007 

Dolby stereo. 

21 u. 45 K.T 
Iphigenia 

van Michael Cacoyannis. 
met Irene Papas. 

15u. 4 5 - 2 4 u. K.N.T. 
The S u m m e r o f '42 
van Robert Mulligan. 
met Jennifer O'Neill, 

Gary Grimes, Jerry Houser. 

LEUVEN 2 
14 u. K.T. 
19 u. 30 Derde week 

The Champ 
van Franco Zeffirelli. 

met Ricky Schroder, Jon Voight, 
Faye Dunaway. 

21 u. 45 Achtste week K.T. 
The China syndrome 

met Jack Lemmon, Jane Fonda, 
Michael Douglas. 

16u. 30 - 23u. 45 K.NT. 
Clockwork Orange 
van Stanley Kubrick. 

WVG-Limburg en Brabant 
verbroederden te Genk 
Zondag 14 oktober 1979 hebben Bra
bantse senioren het nieuwe Genk ont
dekt (9000 hektare), gelegen in een 
zee van groen. Begeleid door bekwa
me gidsen, deden zij in bussen een 
rondrit in dit mooie landschap, met 
dennen, berken, met het bronsgroen 
eikehout, met brem, heide en een laat
ste stukje zandgrond. 
Het verbroederingsfeest had plaats in 
de grote zaal aan de kerk van Zwart
berg, waar alles in gereedheid was ge
bracht door het bestuur van VVVG-
Genk, onder leiding van een kranige 
voorzitter die dan ook bij zijn inleidend 
woord een verdiend applaus kreeg. 
Aandachtig werd vervolgens de gloed
volle rede van onze nationale voorzit
ter Nand Quintens beluisterd 
Het schitterend programma met 
prachtige prijzen, ons aangeboden 
door Davo-reizen, werd geprezen-
teerd onder de bekwame leiding van 

nooit meer oorlog 

AMNESTIE Inlichtingen te bekomen op 
het sekretariaat, Oud-
Gemeentehuis Essene, 's 

V K E D E S B E T O G I N G voormiddagsvan9u.totl2u., 

n i mf%^t\ behalve de zaterdag. 

n o v e m b e r l y / y Tei. 02-582.10.32. Adv. 383 

ANTWERPEN 
N O V E M B E R 

9 A N T W E R P E N (Arr) : A r r o n d i s s e m e n t s r a a d o m 20 u. 30 in 
T re fpun t te Deu rne . 

10 W O M M E L G E f ^ : VU-ba i in zaal S t - Joze f , Dahl iast raat o p 
K a u d o n k L a a r - W o m m e l g e m . D i scoba r «Lucky Tune» 
Vana f 20 u. 30. I n k o m : 60 fr. 

10 N I J L E N : V U - d a n s f e e s t in zaal Nilania. 

10 LINT: L e e u w k e n s b a l o m 20 u. in d e zaal - C e n t r u m » . 

10 W I L R I J K : R o d e n b a c h h u l d e in zaal «De Kern» (nabi j d e 
BisÜ o m 20 u. Organ iza t ie v o o r d e ee rs te maal : het V laams 
Nat ionaal J e u g d v e r b o n d . In l icht ingen e n kaar ten bij 
schaar le ider D i rk Verhe ls t , B o u w k u n s t s t r a a t 44 Te l 0 3 1 -
27.70.08. 

15 A N T W E R P E N : H e r d e n k i n g Je f V a n H o o f o m 20 uu r in zaal 
«EIckerlyc», Frankr i jk le i 85-87. P iaa tsbesprek ing A N Z -
031-37.93.92 en V V K B , 031-38.16.26. W a r m aanbevo len 
d o o r VU-a fde l ing Ekeren. 

16 M E E R H O U T : Ve r b r oede r i ngs fees t - m os s e l s oupe r t ussen 
V l a a m s e V r i endenk r i ng M o l , Geel , Laakdal en M e e r h o u t . 
In paroch iezaal Z i t taar t o m 20 u. 30. Insch. bij L. B e y e n s 
L indest raat 18, tel . 014-30.03.97. Pri js: 250 fr. 

17 H O M B E E K : Spaanse a v o n d in het VU- lokaa l in d e Bank-
s t r aa t O m 20 u. 30. D o o r l o p e n d e d iamon tage e n S p a a n s e 
ge rech ten . Gas thee r : gemeen te raads l i d Fi rmin Ve r l i nden 
en ech tgeno te . 

17 W I E K E V O R S T : D e r d e V l a a m s e nach t o m 20 u. 30 in d e 
paroch iezaal . O r k e s t : L o u and the B lue Stars . 

17 K A P E L L E N : VU-ba l in zaal « O n z e Kr ing», Engelse lei 35. 
O r k e s t : G a s t o n W a u t e r s . 

17 B O R G E R H O U T : VUJO- ins tu i f in zaal T re fpun t . Tu rnhou t -
sebaan te Deu rne . O m 20 u. 30. I n k o m : 39,50 fr. 

17 H E R E N T H O U T : V ie r ing 15 jaar Vo l ksun ie m e t h. mis en 
akademische zi t t ing, recep t i e en banket . 

20 M E E R H O U T : F i lmavond, f i lmen ove r de Galapagose i lan-
d e n en G r o e n l a n d d o o r o n z e voorz i t te r g e k o m m e n t a -
r ieerd . Me i s j esschoo l H. Graf . O m 20 u. Inr icht ing: F V V en 
V laamse V r i enden . 

24 W E S T E R L O : A fde l ingsba l in het Pa roch iecen t rum Boe-
renkr i jg laan. O m 20 u. 30 me t het o r kes t «De Castel lo 's». 

28 A N T W E R P E N (Arr.): spec ia le a r rond i ssemen ts raad o m 
20 u. 30 in T re fpun t t e Deu rne . In v e r b a n d me t het kong res . 

BRABANT 

animator Willy Somers. Alles zou nog 
beter tot zijn recht zijn gekomen indien 
er niet zo'n overrompeling van volk 
ware geweest. Ook een proficiat aan 
Thieu Schepers en zijn mannen. 
Maar nu richten wij onze schijnwerper 
op VVVG-Bilzen. Het Bilzen waar eer
tijds de bakermat van het Vlaams-Na-
tionalisme was, waar wij in onze jeugd 
door de straten marcheerden al zin
gend het Vlaamse lied! 
U allen vrienden en vriendinnen van 
toen zou ik nog eens willen wederzien. 
Want voor ons allen is er slechts één 
groepering wa'ar wij ons volledig kun
nen thuis voelen en dat is in het 
Vlaams Verbond voor Gepensioneer
den. 

Daarom komen wij allen samen op 
8 november 1979 om 20 u. te Bilzen, in 
't Fonteintje», om daar verder alles te 
bespreken. 

André Vanhoof 

O.C.M.W. 

Hekelgem 
Te begeven in vast verband, 
3 voltijdse betrekkingen 

van keukenhelper(ster) 

De aanvragen vergezeld van 
de nodige dokumenten, die
nen gericht per aangeteken
de zending, aan de heer Plat-
teau, Voorzitter van het 
OCMW, Centrum 26,1705 He
kelgem (Essene) vóór 25 no
vember 1979. 

N O V E M B E R 

10 A S S E : Eers te Vo lksun ie -schepen-ba l van Juu l V a n D o e 
ren e n L o d e Plet inckx in d e fees tza len van he t K o n . A t e -
neum. N ieuws t raa t 116. O r k e s t : Fer ry B e r g h o - T a k e Five 
o m 20 u. 30. T o e g a n g 80 f r. 

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 Amnes t i e . V e r z a 
mel ing o m 1 4 u . 30 aan he t ku l tu ree l c e n t r u m te S t r o m -
beek-Bever . 

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 19 u. in zaal 
Hol le Blok. D i a m o n t a g e 60 jaar V O S . Redevoe r i ng d o o r 
prof . G u i d o P r o v o o s t 

11 H U M B E E K : V O S - m e e t i n g o m 1 9 u . in zaal Hol len Blok. 
D iamon tage 60 jaar V O S . Redevoe r i ng d o o r Gu ido Pro
voos t , a l gemeen sekre tar is . 

17 O P W I J K - M A Z E N Z E L E : 12de Vo lksun ie -ba l in d e St.-Pau-
luszaal o m 20 uur. O r k e s t : Sunsh ine . I n k o m : 60 fr. 

18 D ILBEEK: VU-na jaars -ee tmaa l in zaai C e n t r u m , Roe lands-
ve lds t raa t 40. Vana f 18 uur o o k o p 19 n o v e m b e r van 
11 u. 30 to t 20 uur. 

22 L E U V E N : T.D. van V U J O - K U L o m 20 uur in d e B l a u w e 
Schui t , V ismark t . 

Bestuursleden Vlaamse Bond 

Gepensioneerden-Jette gehuldigd 
De jongste koffietafel van de Vlaamse 
Bond kreeg voor de ruim 200 aanwezi
gen een speciaal tintje. Ere-voorzitter 
Jan De Berlangeer bracht na een 
beeld te hebben gegeven van het ont
staan van de Bond, hulde aan voorzit
ter Schobben en de ondervoorzitster 
mevr. Van Binst. 

Beiden werden extra in de bloemen 
gezet door de leden. De heer Schob
ben neemt inderdaad sinds 5 jaar on
onderbroken het voorzitterschap waar 
van deze bloeiende Jetse vereniging. 
Zichtbaar ontroerd dankte de voorzit
ter voor deze onverwachte hulde en 
beloofde zich nog vele jaren in te zet
ten voor de vereniging. 

De Vlaamse Bond van Gepensioneer-
den-Jette werd in 1972 opgericht, be
gon met 15 leden en is gestadig ge
groeid tot over de 300, zodat mis

schien dit jaar nog het 400ste lid kan 
gevierd worden. 
Ook mevr. Van Binst dankte voor de 
haar gebrachte hulde en beloofde nog 
vele jaren verder te werken aan de 
groei en de bloei van de bond. 

EHBO-kursus 
te Kampenhout 
Te Kampenhout begon zopas een kur-
sus van 20 lessen voor het bekomen 
van het brevet Eerste hulp bij ongeval
len. De kursus wordt gegeven door 
het Vlaamse Kruis en gaat door in de 
gemeenteschool, Dieststraat te Neder-
okkerzeel (oud-gemeentehuis). 
Iedereen vanaf 17 jaar, die bereid is de 
lessen trouw te volgen, kan zich nog la
ten inschrijven bij M.-L. Van Hecke-
Thiebaut, Fazantendal 20 te Berg. 

Gemeenteraad Niel 

CVP en BSP willen geen 
Vlaamse school te Komen 
Reeds bij het begin van de gemeente
raadszitting van 26 oktober bleek dat 
er woelige debatten zouden volgen. 
Guido Michiels, VU-raadslid, pas terug
gekeerd uit het hospitaal wegens een 
hartaanval had enkele punten aan de 
agenda toegevoegd die de Nielse BSP 
en vooral de CVP deden kleuren. 
Bij de bespreking van de gemeentere
kening werd door het VU-raadslid ge
steld de gemeentebelasting op fietsen 
en op tewerkgesteld personeel af te 
schaffen wat door de raad werd goed
gekeurd. Tevens zal men op zijn voor
stel voor de persmensen een zestal 
stoelen met schrijfplank aanschaffen. 
De uitvoering van een vroeger voor
stel van de h. Michiels, nl. het plaatsen 
van wachthuisjes aan de autobushal
tes zal een aanvang nemen. 
Als laatste agendapunt vóór de gehei
me zitting kwam de «Motie tot oprich
ting van een Vlaamse school te Ko
men» aan de beurt. De h. Michiels ver
dedigde zijn motie tot het uiterste maar 
de CVP, nijdig wegens het sukses van 
de door de V U aangehaalde punten 

wou de motie niet in overweging ne
men. Dat de BSP-meerderheid te Niel 
zo zou reageren was te verwachten, 
maar de houding van de CVP — die 
mee de oppositie vormt — is onvoor
stelbaar maar... toch waar. Hierop 
spaarde de h. Michiels de CVP niet. 
Deze partij, zo stelde hij, steunt slechts 
Vlaamse eisen als het op stemmen
winst aankomt. 

Bij de stemming over de ontvankelijk
heid van de motie onthield de PVV 
zich terwijl CVP en BSP tegenstem
den. De VU-mandataris verliet hierop 
verbolgen de raadszaal... 

Rouw te Bornem 
Men meldt ons het overl i jden van de 
heer Jozef Muys, dr. iuris, oud-preses 
KVHV-Leuven (1925-1926) en vader 
van Renaat Muys, bestuursl id van de 
VU-afdel ing Bornem. Bij vergetelheid 
geldt dit bericht als kennisgeving. 

De prij 
van het goede meube l 

Groenstraat 84, 2000 A N T W E R P E N . 

Tel. 031 /36 .45 .31 . 

Keizerstraat 2, TernaL 
02-582.22.22. 

O p e n van 10 to t 19 u. 30. Z o n d a g en maandag g e s l o t e n . 
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Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
Plaatsen van 

ergotherapeut(e) 

De bediening van ergothera-
peut(e) wordt openverklaard. 
Huidige bruto-aanvangswed-
de: 33.825 f r. of 34.275 fr. per 
maand, naargelang de kandi
daten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
haardtoelage. 
Een vergelijkend examen zal 
afgenomen worden, waarna 
een werfreserve zal worden 
aangelegd met een geldig
heidsduur van 3 jaar, die zal 
aanvang nemen bij de benoe
ming van de eerst in aanmer
king komende kandidaat. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, inleveren, 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest. 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 21 jaar bereiken 
op 31-12-1979 en deze van 40 
jaar niet overschreden heb
ben op 30-11-1979. Toepassing 
der wetten van 3-8-1919, 27-5-
1947 en 27-7-1961. 
Een biezondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 
Studievereisten: diploma van 
gegradueerde in de arbeids-
therapie. 
Inschrijvingsrecht: 120 f r. 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsfor
mulier te bekomen op de 7e 
Afdeling/Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat 39, Ant
werpen (tel. 31.09.70 - 32.98.35). 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33, Antwerpen, toe
gekomen te zijn uiterlijk op 
30-11-1979. 

(Adv. 387) 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

WETTELIJK 

^ O KERKSTRAAT 
(031)35.98.28 
ERKEND OPTICIEN 

„Trein halte Kessel 
moet blijven ! " 

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

VLAAMSE VRIENDENKRING 
WOMMELGEM VZW 

Terhagelaan 8 
2220 Wommelgem 
Tel. 53.79.50 (Adv) 

De herstruktureringsplannen en de 
elektrifikatie bij de spoorwegen heb
ben ook te Kessel ongerustheid ge
zaaid. Steeds weer immers sijpelen be
richten door dat de treinhalte van Kes-
sel-Station zou afgeschaft worden. 

De Volksunie tracht reeds ongeveer 
een jaar de ware bedoelingen van de 
NMBS te kennen. Op 20 juni 1979 
vroeg volksvertegenwoordiger Joos 
Somers in een parlementaire vraag 
aan de minister van Verkeerswezen: 
1) of hij kan bevestigen dat de haltes te 
Kessel en Bouwel behouden blijven? 
2) welke maatregelen hij zal treffen om 
het behoud van deze haltes te waar
borgen, zo hierover geen beslissing 
mocht getroffen zijn? 
De minister antwoordde het volgende: 
«De spoorproblematiek van de trein-
bediening van stopplaatsen met gerin
ge kliënteel, werd door de direktie van 
de NMBS aan de Raad van Beheer 
van die Maatschappij voorgelegd. 
Daar de voorstellen nog op sommige 
plaatsen kunnen gewijzigd worden, en 
het advies van verschillende instanties 
moet gevraagd worden, kan ik U op dit 
ogenblik niet mededelen hoe de regio
nale bediening tussen Lier en Heren-
tals uiteindelijk zal opgevat worden. 

VU-Antwerpen 
en de havens 

(arr.) 

Het arrondissementsbestuur van de 
VU-Antwerpen verzet zich tegen een 
onbesuisde beslissing in verband met 
de uitbouw van de voorhaven te Zee-
brugge. 
Het arr. bestuur dringt erop aan dat in 
de voorhaven van Zeebrugge geen in-
frastruktuur voor konventionele goe-
derentrafiek zou worden aangelegd. 
Het arr. bestuur is van mening dat en
kel op die wijze een gezonde en ernsti
ge werkverdeling tussen de Vlaamse 
havens mogelijk blijft. 

NIEUWE AUTO 
NODIG? 

. ' •»^ 

MET DE ASLK 
VALT 
DAAROVER 
TE PRATEN. vv :V 

ASLK^TKREDIET 

Overigens moet ieder konkreet geval 
in overleg met de NMVB geregeld 
worden.' 
De minister speelde blijkbaar verstop
pertje, en zei noch ja, noch nee. Daar
om stelt de Volksunie dat alle Kesse-
laars nu solidair moeten opkomen voor 
de rechtvaardige eis- treinhalte Kes
sel moet blijven! Op 27 oktober werd 
gestart met een suksesrijke handteke-
ningenaktie, bestaande uit een geargu
menteerd verzoekschrift aan de minis
ter van Verkeerswezen. De VU roept 
alle treingebruikers op deze aktie mas
saal te steunen. Formulieren zijn te be
komen bij alle VU-raadsleden van ge
meenteraad en OCMW, en bij «Jean 
en Josée» in Club II aan het station. 
Ten slotte heeft kamerlid Joos Somers 
eveneens op 27 oktober jl. zijn vraag 
aan de minister van Verkeerswezen 
herhaald, en aangedrongen op in
spraak van de plaatselijke bevolking 
van Kessel, Bouwel en Melkouwen 
(Berlaar). 

Auto-lnspektie duurt 
lang te Turnhout 
VU-senator Carlo Van Eisen vroeg de 
minister van Verkeer naar de oorzaak 
van de enorm lange wachttijden in de 
auto-inspektie te Turnhout. Het ge
beurt zelfs dat men 's anderendaags 
moet terugkeren. De plaatselijke over
heid heeft reeds herhaaldelijk doch 
zonder gevolg op beterschap aange
drongen. Deze lange wachttijden zijn 
zowel voor zelfstandigen als werkne
mers zeer nadelig. 
Minister Chabert fiaastte zich met een 

antwoord, waarin hij volgende maatre
gelen aankondigt: de automobilisten 
van Hoogstraten zullen voortaan hun 
voertuigen te Brasschaat kunnen laten 
onderzoeken. Een nieuw oproepings
systeem zal ervoor instaan dat ieder
een voor een welbepaalde datum zal 
opgeroepen worden. Hiervoor zullen 
de automobilisten tijdig ingelicht wor
den. Hoewel het station te Turnhout 
nog niet aan verzadiging toe is wordt 
reeds gedacht aan de bouw van een 
nieuw station elders in de streek. Ten 
slotte werden passende richtlijnen ver
strekt tot een vlottere afhandeling te 
Turnhout. 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z. - Tel. 21.08.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel. 582.14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 -19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 01U53.43.49 

Gelegenhetdsgrafiek : Huweli jk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten druktetters '• Rekla-
me-kal€' ' - s. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN i 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734.0643 
Na 18 u. 425.46.42 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

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

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33.37.56 

^ 

Handelaars... 
...zelfstandigen (enz.) 
voor uw publicitaire bood 
schap in «WIJ» neem kon 
takt met 

Karel SEVERS (onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30... 

IO%vr.V.U.Iedeii 
<OSTUUMS -VESI ONS BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest,52. Antwerpen. 

Tel. 031-31.3553 

Zaadhandel 
PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHE|,DE-WINDEKE 
Alles voor 'land- en tuinbouw. 
Tel 091-62 51.42. 

DROOGKUIS-WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

DE CRAEN R O M pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 12 40 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstell ingen. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel. 031-5370.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

b a r o n r u z e t t e l a a n 

assebroek - b r u g g e 

te l . 050-35.74.04 

NV Reinigingswerken 
Peetermans. 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem. 

Tel. 031/53.95.30 en 53.75.75. 

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

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel 02-582 13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 

Tel. 02-268.14.02 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 

Tel. 582.10.55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modem 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel. 059-80.31.72. 

qr^ STUDIO 
- ' - ' ^ DAIMN 
02-428.69.84 
— Industr ië le fo tograf ie 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s 
Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

P V B A J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054-4125 89 ' 

W I J bouwen voor u sleutel op de 1 
deur (Adv. 24) 1 
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Louis 
Davids: 

ANTWERPEN - -Het is wellicht de 
eerste maal dat een joodse krant in 
Vlaanderen een editoriaal wijdt aan 
het feest van de Vlaamse gemeen
schap. De tijden zijn veranderd. Het 
grootste gedeelte van de joden in Bel
gië bezit de Belgische nationaliteit 
Zij heeft haar aanhankelijkheid met 
onze instellingen betoond. O 
Wij zijn er trots op dat ook joden heb
ben bijgedragen tot de Vlaamse 
emancipatie. Een emancipatie die wel
iswaar nog niet rond is, die hiaten ver
toont, maar die omstuitbaar op weg 
is naar haar einddoel. L) 
Indien, wij joden, een volwaardige 
plaats in het nieuwe België wensen, 
indien wij willen bijdragen tot de kul-
turele en geestelijke gaafheid van 
Vlaanderen, dan mogen wij niet on
verschillig en passief blijven. Dan is 
een uitgesproken joodse bewustwor
ding noodzakelijk Daartoe bij te dra
gen, dit te helpen verwezenlijken, lijkt 
ons een dringend imperatief voor het 
Belgisch-Israëlitisch Weekblad. L) 
Wanneer wij zinvol, met overtuiging, 
met waardigheid en doelbewust de 
rechtvaardige Vlaamse zaak zullen 
helpen verdedigen, zal het begrip 
joodse Vlaming, waaraan mensen als 
professor Nico Gunzberg een inhoud-
rijke dimensie hebben gegeven, niet 
meer als een utopie, maar als iets van-
zelfsprekends worden aangezien.' 

Hoofdredakteur-direkteur Louis Da
vids van het Belgisch-Israëlitisch 
Weekblad heeft uitgerekend in de 
25ste jaargang van zijn weekblad een 
merkwaardige Vlaamse geloofsbelij
denis afgelegd. Een stellingname. die 
ter gelegenheid van 11 juli, alvast wel 
in de redaktionele lijn ligt die dit blad 
geruime tijd volhoudt en duidelijk 
profileert, maar die meteen ook in 
sommige behoudsgezinde kringen 
(zowel joodse als niet-joodse) allicht 
niet in dank zal afgenomen worden. 
Louis Davids, zijn medewerkers en 
vrienden, pleiten nu toch geruime tijd 
en hardnekkig voor een 'joods-
Vlaamse vriendschap en verstand
houding-. Zij wijzen er niet alleen op 
dat de Joden in Vlaanderen gewon
nen zijn voor een ontvoogdende fede
ralistische strijd, maar dat bovendien 
in de Vlaamse beweging leden van de 
joodse gemeenschap, zoals bij voor
beeld Nico Gunzburg, reeds een voor
aanstaande rol hebben gespeeld. 
Een en ander heeft de hoofdredakteur 
van het -enig joodse weekblad in Bel
gië', Louis Davids, reeds in onmin ge
bracht met joden die een Brusselse 
mentaliteit aankleven. 

It Onbekend blijft onbemind ff 

Louis Davids: «We hebben in ons 
weekblad in het voorjaar inderdaad ge
noteerd dat de joodse gemeenschap 
van Antwerpen niet welkom was op de 
«12 uren voor Israël» die op zondag 28 
mei in de Belgische hoofdstad werd in
gericht. Zo werd in het inrichtend komi-
tee de grote en vitaalste joodse ge
meenschap van ons land, namelijk deze 
uit de Metropool, slechts magertjes 
vertegenwoordigd. 
Bovendien werd ons weekblad terzake 
volkomen miskend. Maar vooral onver
geeflijk, kortzichtig en taktloos, is het 
verzenden van franstalige mededelin
gen naar de joden in Antwerpen. Van 
het voorziene budget van negen mil
joen frank gingen er blijkbaar enkele 
duizenden franken voor een neder-
landstalig rondschrijven niet meer af. 
Op de manifestatie zelf werden dan bo
vendien het Nederlands en het Yid-
disch stiefmoederlijk behandeld. 
We hebben toen op die gang van za
ken in ons weekblad scherp gerea
geerd, en het gevolg was dat de Brus
selse organizatoren zich danig op hun 
zere tenen getrapt voelden. 
De betekenis van dit incident heb ik 
vooral in een breder politieke kontekst 
willen plaatsen. Zo schreef ik dat de jo
den van Antwerpen hun eigen feest 
hielden in het Romi Goldmuntz Cen
trum. En dat zulks ook in de toekomst 
geval zal zijn. Zeker nu wij langzaam 
naar een federaal België stevenen. Wij 
zullen zien of de Brusselaars zich dan 
nog zo arrogant zullen aanstellen!» 

Onbekend maakt onbemind. Journa
list Davids vindt het jammer dat hij 
nog immer pogingen moet doen om 
een zeker Joods getto te doorbreken. 
Er bestaan nog zovele vooroordelen, 
aan beide zijden van wat we toch 
maar barrières moeten blijven noe
men. Het streven naar integratie 
werpt evenwel merkwaardige én be
moedigende resultaten af-
Louis Davids: «Het Belgisch-Israëli
tisch Weekblad bestaat een kwart
eeuw en ik heb het geluk al die tijd als 
redakteur, en later als hoofdredakteur, 
de evolutie van dit uniek persorgaan 
van dichtbij meegemaakt te hebben. 
Over de noodzaak van ons weekblad 
wil ik niet lang uitweiden. Wij brengen 
alles wat de joodse gemeenschap aan 
informatie (over aktiviteiten) en aan dui
ding over het nationaal en internatio
naal gebeuren in de gewone dagbladen 
niet kan vinden. De informatieve funktie 
van ons blad is nog in menig ander of>-
zicht uniek. Voor veel joden is ons 
weekblad de enige binding met de jo-
dengemeenschap. Maar er is meer. Bij
na één vijfde van de oplage van dit 
weekblad gaat naar niet-joden, naar 
mensen in Vlaanderen die over het wel 
en wee, over het doen en laten van hun 
medeburgers-andersdenkenden, wen
sen geïnformeerd te worden. 
Daarmee bereiken we ons dubbel doel: 
informatie te geven over typisch jood
se aktiviteiten en meningen in Vlaande
ren, én tegelijkertijd een breder joods-
kristelijke verstandhouding bewerkstel
ligen. Onbekend maakt inderdaad nog 
immer onbemind. We leven nog al te 
veel naast mekaar, omdat we de bol
ster van de stereotypen niet doorbre
ken.» 
Hoe groot is de joodse gemeenschap 
in dit land? 
Louis Davids: «Deze lastige vraag 
werd mij ook gesteld toen ik half okto
ber, ter gelegenheid van ons 25-jarig 
bestaan, door Koning Boudewijn in au
diëntie werd ontvangen. 
Ik zal wel niet buiten de maat rekenen 
als ik de joodse gemeenschap in België 
op zowat 50.000 mensen schat. 

Maar, wat heeft dat cijfer voor belang? 
Van belang is voor ons dat we in een 
verdraagzame samenleving kunnen le
ven; dat geldt vooral voor de jonge ge
neratie joden die in dit land geboren 
werd, er opgevoed werd en er zoals an
dere bevolkingsgroepen tracht haar le
venskansen optimaal te benutten. 
Ik heb het reeds gezegd dat we nog 
last hebben met onbegrip en misvattin
gen. 
Zo bij voorbeeld dient men in Vlaande
ren toch te beseffen dat de joodse ge
meenschap geen hecht gesloten ge-
meenchap is. We vormen een hetero
gene bevolkingsgroep, met levensbe
schouwingen tussen wat gemeenzaam 
rechts en links wordt genoemd. 
Ook mag men geen gestroomlijrxie vi
sie verwachten wat betreft de integra
tie van de joodse gemeenschap In de 
Vlaamse gemeenschap. Wij hebben, 
wat ons betreft, bij voorbeeld in ons 11 -
juli editoriaal ons standpunt duidelijk 
geformuleerd. En dat wordt in brede 
joodse kringen onderschreven. Maar, 
men kan bezwaarlijk verwachten dat 
alle joden van-bij^xis het 200 procent 
eens zouden zijn met ons streven-» 

Evenwel duikt geregeld nog de hamt-
liefde verhouding op. Neem bij voor
beeld de amnestiekwestie-
Louis Davids: «Wat voor een zere plek 
U daar aansnijdt.. 
Het Is een uitstekend voorbeeld om de 
wil tot verstandhouding vanwege onze 
redaktie het duidelijkst aan te tonen. 
Het blijft voor de lezers van uw en van 
ons weekblad een kiese aangelegen
heid. 
Vandaag de dag zou het voorzeker vol
komen verkeerd zijn te stelten: «O* 
joodse gemeenschap wijst «M» tmh 
nestie-verzuchting kategoriach va* 
de hand.' 

Zulks is zeker niet het geval 

Wij hebben ons in vroegere edttorMan 
Inderdaad nogal scherp opgesteld to
gen verzoening met Vlamingen dte zich 
in daden en getuigenissen tegen onze 
gemeenschap opstelden. Maar, tfid 
brengt raad. Aan hatelijkheden heeft 
niemand prof i j t Vandaag stel ik als 
hoofdredakteur van het Belgisch-tsraé-
litisch Weekblad dat wij volkomen ach
ter de amnesti»eis van de Vlaamse be-

Verstandhouding 
Mensen zoals Louis Davids zouden 
de Vlaamse beweging én de integratie 
van de joodse gemeenschap in Vlaan
deren vandaag de dag bijzonder veel 
diensten bewijzen door naar het bre
de publiek toe nog aktiever dan tot 
nog toe op het pluralistisch forum te 
treden. 
Evenwel dient geenszins de liefde van 
één kant te blijven komen. Want, pro
fessor Nico Gunzberg heeft voor de 
joods-Vlaamse gemeenschap toch 
voldoende vlaams-radikale sporen 
verdiend bij zijn inzet (en die van zijn 
vele vrienden) voor de vernederland
sing van de Gentse universiteit-
Louis Davids: «Ik hoop dat de joodse 
gemeenschïip In Vlaanderen in de 
voorbije jaren nu toch voldoende be
wezen heeft haar steentje te willen bij
dragen voor de ontvoogding van het 
Vlaamse volk. Alleen blijven wij natuur-
I jk de lasten dragen van het feit dat wij, 
wat de Internationale politiek betreft, zo 
zwart-wit voor onze mening uitkomen. 
Overigens aanvaarden wij ook geens
zins al wat in Israël gebeurt; wij zijn aan 
niemand verkocht wij verzetten ons te
gen een gestroomlijnde berichtgeving. 
Z o hebben we het eens onlangs opge
nomen vóó SABENA en tegen de Is-
raêfeche luchtvaartmaatschappij EL 
A L . 
ZxÉks heeft dan weer In sterk-bevrien-
de joodse kringen kwaad bloed gezet.. 
Begrijp je, wij pleiten voor integratie 
van de joodse gemeenschap in de 
Vlaamse gemeenschap, maar voor ons 
mag zulks geenszins een totale assini-
laiie (een uitwissen van onze eigen
heid) betekenen... Voor ons is verstand-
houdng primordiaal. Zulks zal ik sterk 
Uyven bepleiten als bestuurslid van de 
kontaktgroep voor de Joods-Kristelijke 
belrekkingen. 
Een voorbeeld van onze «good-will» Is 
toch wel dat wij elk jaa- met Kerstmis 
Ceen katolleke hoogdag, maar een ge
wone vrije dag voor ons) enkele tiental
len van onze mensen bereid vinden om 
in Antwerpse ziekenhuizen onbaat
zuchtig — als ongevraagd vrijwilliger 
— op die Kerstdag en Kerstnacht het 
werk te doen van kristelijk personeel 
dat dan de gelegenheid krijgt dit kerst
feest in eigen familiekring te vieren...» 
Olds) 
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weging staan. Maar voor ons betekent 
dit dat wél de jeugdige onbezonnenen 
van de oorlogsjaren die politiek in op
spraak geraakten, maar geen bloed aan 
hun handen dragen voortaan hun volle 
rechten dienen te (her)krijgen, terwijl er 
toch anderzijds geen sprake van kan 
zijn om folteraars en moordenaars zo 
meteen vrijuit te laten gaan.» 
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