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Korte vakantie 
Het zomerreces wordt almaar korter. Regeringen die hun tijd 
verdaan hebben in eindeloze palavers, ploeteren tot diep in 
juli om — geholpen door de tijdsdruk en aangespoord door 
reisklare ega's - enige haastige vakantieregelingen te tref
fen die het politieke overleven tot in het najaar garanderen. 
Nauwelijks zijn de ministers met de zuiderzon — en in dit 
speciale geval de eerste-minister in de ziekenkamer — 
verdwenen, of de voorzitters van de meerderheidspartijen 
keren terug om een gekwelde blik te slaan op de lopende 
zaken en de meest-recente opiniepeilingen. Zij verliezen er 
vrijwel onmiddellijk hun vakantiekleur bif en snellen naar 
de dichtstbijzijnde mikrofoon om den volke te verklaren, op 
welke wijze het juliwerk van de regering eigenlijk moet 
gelezen worden. 

- Gelijk de nettenbreier aan de Zeebrugse vissershaven het 
zegt: doen en herdoen, zo blijft het werk in de wereld... Zopas 
hebben de heren Verhof stadt en Swaelen hun handleiding bij 
de recente regeringsbeslissingen kenbaar gemaakt. Verhof-
stadt eist dat het mes gezet wordt in de sociale zekerheid. En 
Swaelen, met de neus gedrukt op zijn verklaringen een paar 
maanden geleden, blijft de fiskale amnestie eigenlijk toch on
zindelijk vinden. 
De heren hebben zodoende het gevechtsterrein afgebakend, 
waarop zij de volgende weken slag willen leveren om de 
gunst van de achterban. De zomer-deal van Martens-V — ver
hoging van bijdragen in de sociale zekerheid in ruil voor 
fiskale amnestie - zal nog eens moeten herdaan worden. Ge
lijk de Zeebrugse nettenbreier zegt.. 
De voorzitters hebben uit de vakantiebegroting blijkbaar 
alleen d&t onthouden, wat voor- of nadelig is voor de eigen 
politieke clan. Daarbij glijden ze in zeven haasten over het. 
belangrijkste gegeven, dat katastrofaal is voor het gehele 
land. De begroting 1984 voorziet een aanvaard tekort van 503 
miljard, hetzij 11,5% van het BNP. Dit tekort van een half 
biljoen is een nieuw en absoluut rekord. Voor 1983 was 443 
miljard geraamd. De gedeeltelijke uitvoering van de begro
ting 1983 leert echter dat het uiteindelijk tekort boven de 550 
miljard zal liggen, waarbij niet eens rekening is gehouden 
met de weerslag van de recente staalbeslissingen. Met deze 
wetenschap voor ogen valt het niet moeilijk te voorspellen, 
dat de put van 1984 dichter in de buurt zal liggen van een bil
joen dan van het half biljoen. 
Wie zegde daar dat er „minder staat" zou zijn? Ook wat Co-
ckerill-Sambre betreft, zal het lopen gelijk met het gezegde 
van de Zeebrugse nettenbreier. In september - en dat is vlak
bij — moet het fameuze referendum er komen. Welke ook de 
uitslag ervan moge zijn, in de regering bestaat niet de minste 
eensgezindheid over de wijze waarop deze uitslag moet 
behandeld worden. 
Het niet-beschikbaar zijn van premier Martens zal bij dit al
les een belangrijke rol spelen. De invloed van een enkel indi
vidu in de poUtiek wordt vaak overschat. Het is nochtans ze
ker dat de levensgrote hardnekkigheid van Martens en zijn 
visceraal instinkt voor het kompromis troeven zijn die de re
gering niet kan missen. 
Doorgaans dansen bij afwezigheid van de kat de muizen in de 
kast. Dat zal ook deze keer het geval zijn. De eerste verklarin
gen van Swaelen en Verhof stadt zijn niet van aard om het te 
loochenen. 
Misschien echter is precies de onbeschikbaarheid van Mar
tens zijn beste troef. Als midden oktober de dingen vastgelo
pen blijken, kan de eerste-minister alle handelingen en 
verklaringen - die immers tot stand kwamen ,;ioader zijn 
toedoen en buiten zijn verantwoordelijkheid" — van de tafel 
vegen om plaats te maken voor het zoveelste kompromis. 
Het ligt in zijn lijn om zich, precies door middel van een 
moeilijkheid, uit de knel te werken. De wijze waarop hij zich 
begin van dit jaar bediende van de zaak Happart om in het 
staaldossier enkele maanden rust te krijgen, is er een 
voorbeeld van. 
...Maar Vlaanderen bij dit alles? 

TVO 

Foto van de week 

De Limburgse VU-burgemeesters, straks hopelijk bijgetreden door alle Limburgse gemeenten, klaagden 
vorige week de dramatische toestand, waarin deze provincie op sociaal-ekonomisch vlak verkeert, aan. 
De werkloosheidsgraad is er onaanvaardbaar hoog: 25 o/o van de aktieve bevolking, waarvan ruim één op 
drie jonger is dan 25 jaar, zit er zonder baan! De „Vereniging van Limburgse Burgemeesters" eist dringen
de maatregelen om aan deze noodlottige toestand te verhelpen, zoniet-

Wettige zelfverdediging 
De jonge „Vereniging van Limburgse Burgemeesters' trok vorige 
week hard aan de alarmbel om de noodtoestand waarin deze Vlaamse 
provincie zich bevindt aan te klagen. Andermaal, zullen sommigen 
beweren. Inderdaad, maar het bleef niet alleen bij klachten, er werden 
ook zinnige en haalbare alternatieven vooropgesteld. En het zal niet 
bij woorden blijven. Desnoods komt er aktie, keiharde aktie. Limburg 
is het wachten meer dan beu. Men doet er aan de rijke tafelen van het 
Belgisch staatsgezag goed aan oor te hebben voor deze grieven. 
Zoniet wordt het een kwestie van wettige zelfverdediging. 

De „Vereniging van Limburgse 
Burgemeesters" (VLB) groepeert 
officieel reeds negen genneenten, 
terwijl vijf andere de wens hebben 
uitgedrukt om ook toe te treden. 
De initiatiefnemers, met aan kop 
voorzitter Jaak Vandewijngaert uit 
Heusden-Zolder en Jaak Gabriels 
uit Bree, behoren onmiskenbaar 
tot de VU. Het is echter hun wens 
en droom dat straks alle Limburg
se overheden tot deze beweging 
en aktiegroep toetreden. In het 
belang van Limburg, maar vooral 
ook in het belang van heel Vlaan
deren. De toestand van deze oos
telijke provincie is immers drama
tisch en dit heeft ongetwijfeld ook 
een nefaste invloed op de rest van 
Vlaanderen. Het is onze volksna-
tionale plicht met Limburg oprecht 
solidair te zijn en hen te steunen in 
hun rechtmatige eisen. 
In tegenstelling tot de rest van het 
rijk is er in Limburg een blijvende 
bevolkingsaangroei. Fel in kon
trast hiermee staat de onaan
vaardbaar hoge werkloosheid in 
deze provincie: 17 % van de tota
le beroepsbevolking, dit is 25 % 
van de aktieve bevolking, waarvan 
36 % jonger is dan 25 jaar. Een 
duizelingwekkend hoog percenta
ge. 

Precies daarom is er in de periode 
1983-2000 een aangroei van 
60.000 tot 80.000 arbeidsplaatsen 
noodzakelijk om die demografi
sche evolutie en de werkkx>sheid 
op te vangen. 

De VLB vraagt terecht dat speci
fieke gunstmaatregelen voor Lim
burg zouden worden getrokken 
en dit best in het kader van een 
vijf- tot tienjarenplan. Zij geven 
een reeks heel konkrete sugges
ties; bijvoorbeeld de noodzaak tot 
een studie en analyse van de 
oorzaken en moeilijkheden, ge-
kopp>eld aan het aanpassen van 
o.m. de provinciale en gemeentelij
ke fiskaliteit Ook een verbetering 
van de verkeerssituatie is een 
prioriteit: het aanpassen en uitbrei
den van het spoornet, een verant
woorde aanleg en verbetering van 
de wegen en wateriopen, evenals 
een resem maatregelen met be
trekking tot de opleiding- en on
derwijsmogelijkheden. 

Met betrekking tot het industrieel 
beleid pleiten de Limburgse burge
meesters voor de oprichting van 
een „Limburg Research Park": 
industriegronden tegen lage kost
prijs, samenwerkingsverbanden 
met universiteiten en manage-

mentsondersteuning, ten einde 
een nieuwe groeipKX)! van toe
komstgerichte bedrijven tot ont
wikkeling te brengen. In het sekto-
rieel beleid eisen zij maatregelen 
ter bescherming en uitbreiding 
van de Limburgse steenkoolmij
nen en de staalfabriek ALZ. 

Biezonder prangend verder is de 
nood aan woningen. Telkenjare 
komen er in Limburg zo'n 3.500 ge
zinnen bij, daar waar er jaariijks 
slechts 2.500 woningen worden 
gebouwd. Het stimuleren van de 
sociale woningbouw voldoet akJus 
niet enkel aan een werkelijke 
noodzaak, maar zal terzelfder tijd 
een gunstige Impact hebben op de 
werkgelegenheid in de (overigens 
zieke) h)ouwsektor. 

Terecht hekelen deze burgerva
ders de grote achterstand van 
Limburg bij de verdeling van de 
zogeheten opslorpingsprogram-
ma's (BTK, DAC, tewerkgestelde 
werklozen) en dit niettegenstaan
de de zeer hoge werkloosheid! Zij 
vragen eveneens dat de sociale 
begeleidingsmaatregelen die ge
troffen worden bij de sluiting van 
Waalse bedrijven ook voor Lim
burg zouden gelden. 
Zoals gezegd zijn de Limburgers 
het wachten op daadwerkelijke 
hulp vanwege de hogere overheid 
zat De VLB overweegt dan ook 
over te gaan tot akties die deze 
gerechtvaardigde eisen kracht 
moeten bijzetten. Want Limbur
gers mogen dan al voor „brave" 
mensen doorgaan, ook aan hun 
geduld komt eens een einde. 

(pvdd) 
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Brieven 

IN 'S HEMELSNAAM 

Op zaterdagavond 30 juni l.l. in het TV-
nieuws onder meer een kort berichtje 
over een schietpartij In de Voerstreek. 
Maar waarom in 's hemelsnaam inter
viewt de BRT-reporter de 1 e schepen, 
kandidaat-burgemeester van een 
Vlaams-Limburgse gemeente in het 
Frans? Als die man (Happart) geen 
Nederlands kent dan moet hij ook de 
kans niet krijgen om zijn mening voor 
een Vlaams-Belgische zender te ver
kondigen. 

U.FH Oostende 

UITSTEKEND KAMPIOEN! 

In „WIJ" van 28 juli 1.1. schrijft uw 
sportmedewerker „Wij behoren niet bij 
degenen die geloven dat Van Impe 
deze Tour had kunnen winnen, daar
voor mist hij weerstand en duurzaam
heid". Zijn 36 jaar en het feit dat hij 14 
keer deze ronde met sukses uitreed, 
bewijzen echter z'n taaiheid en duur
zaamheid. 
Laat ons even rekenen. Met een oner
varen ploeg zonder strijdlust (Fritz 
Pirard uitgezonderd) kreeg hij tijdens 
de ploegentijdrit van 3 juli reeds 3.30 
min. aan het been; kort nadien gaven 2 
ploegmaats de pijp aan Maarten. Tij
dens dé rit naar Roubaix verioor hij 
nog eens 4.23 min., niet door gebrek 
aan weerstand mar door breuk aan de 
fiets, 2 van zijn ploegmaats konden 
hem niet helpen en de wagen van zijn 
sportbestuurder bleef achterwege. Na 
de ongelukkig maar verplichte opgave 
van Pascal Simon en de nadien slech
tere prestatie van Delgado, had L Van 
Impe, zonder die genoemde tegensla
gen de leiding kunnen nemen en zou 
hij geen 7.53 min (3.30 + 3.23) hebben 
moeten goedmaken. 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-inslituut v.z.w. 

Opstel en èamenstelling: 
het komitee van redakteurs 
(H. De Schuyteneer, Johan Ar-
tois, Pol Van Den Driessche, M.' 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten). 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van •.WIJ». Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. 
(Tel 02-2194930) 
Jaarabonnement 750 fr. 
Halfjaarlijks 400 fr. 
Driemaandelijks 225 fr. 
Losse nummers 22 fr. 

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

Publlciteitschef: de h Karel Se
vers, tel 02-219.4930, toestel 25 
Cs voormiddags) of privé Al-
sembergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp. Tel. 02-380.04.78. 

En nu Fignon ooit gehoord dat deze 
jonge kampioen tegenslagen gehad 
heeft Alles ging hem mee: 2 kandida
ten voor de titel uitgeschakeld en 
verder meewerkende ploegmakkers, 
zelfs Bernaudeau heeft hem onrecht
streeks geholpen. 

Laat ons de uitstekende kampioen 
Lucien Van Impe de eer geven die hem 
toekomt en dat uw verslaggever de 
feiten weergeeft zoals ze zich tegen
over Van Impe hebben voorgedaan. 
Lucien Van Impe is daarbij nog een 
vriendelijke en sportieve volksjongen! 

J.D.D., Erembodegem 
• 

Gemeente 
Zaventem 

Gemeentelijk Instituut 
voor Technisch Onderwijs 

AANLEGGEN 
VAN EEN WERFRESERVE 

VOOR PRAKTIJKLERAARS: 
— carrosserie 
— algemene plaatbewerking 
— automechanica 
Kandidaturen worden, aangete
kend, ingewacht vóór 10 septem
ber 1983 bij het Kollege van Bur-
genaeester en Schepenen, Sta
tionsstraat 8, 1930 Zaventem. 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een eksamen. 
Vrijstelling voor houders van 
een D-diploma of diploma tech
nisch regent mits vijf jaar prak
tijk in het onderwijs in het vak 
waarvoor zij kandideren. 
Voor verdere inlichtingen: dienst 
onderwijs (tel. 759.66.75 - 759.84.08). 

(AdvJ 

Dames- en 
herenkapsalon 
over te nemen voor de prijs van 
één. Vlaamse kliënteel in Brussel 
(omgeving metro en buildings). 
Tel. (na 18 uJ: 02-425.36.33 

OCMW Destelbergen 
Bij het OCMW van Destelbergen 
is volgende betrekking te bege
ven: 1 maatschappelijk assis-
tent(e) met voltijdse prestaties. 
In aansluiting met een vorig be
richt, komen hiervoor volgende 
diploma's in aanmerking: 
— het diploma van maatschap
pelijk assistent; 
— het diploma van gegradueer
de sociale verple(e)g(st)er; 
— een titel, wettelijk gelijkgesteld 
rttet het diploma van gegra
dueerde sociale verple(e)g(st)er; 
— een buitenlands diploma, ge-
lijkweiardig verklaard met een 
van de bovenbedoelde diploma's. 
Kandidaturen dienen aangete
kend verstuurd te worden vóór 
11 september 1983 aan Mevrouw 
Volckaert Flosa, voorzitster van 
het OCMW, Verenigde Naties
laan 17, 9120 Destelbergen. 

BELGISCH GROEN-

Wanneer Ludo Dierickx, de man die 
zichzelf tot voorzitter van Agaiev 
kroonde, van zich laat horen, is het 
meestal niet om zich voor de visjes en 
de vogeltjes in te zetten. Sinds Die
rickx in het pariement zetelt voelt hij 
zich geroepen om de Belgische staat 
te verdedigen. Samen met enkele ui
terst-linkse groeperingen heeft hij nu 
laten weten dat hij afstand neemt van 
de federalistische gedachte die mo
menteel • gekoesterd wordt door alle 

Vlamingen met gezond verstand. En 
dan vroeg hij nog om hem alstublieft 
toch geen unitarist te noemen! Om van 
omver te vallen! Heb je Ecolo ooit al 
zulke taal horen spreken? Denkt Die
rickx dat hij geloofwaardig overkomt 
bij zijn basis? Weet hij hoeveel arbei
ders er op straat staan door de schuld 
van die zogenaamde solidariteit? 
Vlaamse arbeiders uiteraard... 
Hopelijk weten de „groene jongens" 
nu dat Agaiev meer is dan „natuurlief
de"! 

M.A., O.-L-V.-Waver 

VLAAMSE 
VAKANTIEPERIKELEN 

Een regenachtige dag aan zee, een 
perfekte gelegenheid voor een reisje 
naar de grens. Wij naderden vanuit de 
badplaats De Panne Frankrijk met be
stemming Duinkerken. Uiteraard wer
den wij staande gehouden door een 
Franse doeanebeambte die ons, zoals 
het hoort, kontroleerde op de aangifte 
van goederen. 
Een tweede beambte inspekteerde on
dertussen de wagen. Hij vraagt ons 
naar de betekenis van de kentekens 
„VL" achteraan op de auto. 
Onze uitleg — dat wij Vlamigen zijn en 
vandaar de voorkeur geven aan 
Vlaamse kentekens — voldoet hem 
niet Volgens deze beambte zijn wij 
Belgen, met een Belgisch paspoort en 
aldus verplicht onze wagen met de 
letter „B" te „sieren". 
Vandaar dat wij vriendelijk verzocht 
werden zo'n een vignet aan te schaf
fen in de nabije shop. 
Zonder deze, althans volgens de be
ambte, allernoodzakelijkste aankoop 
zouden wij de grens niet overkomen. 
Onze lust Frankrijk te bezichtigen ver
dween op slag, wij weigerden resoluut 

een Belgisch kenteken aan te kopen 
en keerden spoorslags terug naar 
Vlaanderen. 
Wij vonden het alleszins frappant dat 
dit gebeurde op enkele kilometers van 
Diksmuide, waar men druk doende 
was de IJzerbedevaart voor te berei
den. 

Het IS en blijft een feit dat men ons, 
Vlamingen, nog steeds voor Belgen 
aanziet 

Echter één troost: men weet niet beter. 
Maar eens zal dat veranderen en 
zullen wij nog trotser Vlaming zijn. 
En ondertussen, er komt geen „B" op 
onze wagen. 

J.A., Westerio 

BENZINEPRIJS 

Er was eens een tijd, nog niet zo heel 
lang geleden, dat de dollar altijd maar 
aan 't zakken ging. En de prijs van de 
olieprodukten zakte natuuriijk mee tot 
eenieders voldoening. Maar Martens 
geraakte in paniek omdat de inhoud 
van de schatkist mee zou dalen... Wat 
deed Wilfried? Prompt 1 frank boven
op de benzineprijs van het ogenblik, 
plus 25 % BTW, zijnde een prijsstij
ging van 1,25 frank de liter. Vandaag 
de dag, nu de dollar steeds maar stijgt 
tot ongekende hoogte, zou die gesto
len 1,15 frank er zeker terug af moe
ten, nietwaar Wilfried? Waarom doet 
hij dat dan niet? Of kan hij niet logisch 
redeneren? 

Dit feit en nog zoveel andere zoals 
F 16, Happart de kernraketten en Co-
ckerill-Sambre... doen mij als volgt be
sluiten: Zeg, Martens, ik hou niet van 
dit land en zijn leiders! Allang niet 
meer! 

W. Meerpoel, Evergem 

MAGAZINE 

ONDERWIJS: 
een dossier 

Is Studeren nog wel meer dan een uitgestelde vorm van 
werkloosheid? En voor welk diploma kan er best worden gekozen? 

Duidelijk is zeker dat er vandaag vcx)ral meiden voor alle werk 
worden gevraagd. Deze week in Knack: een onderwijs-dossier. 

Bovendien 
Beweging: De libertairen, liberaler dan liberaal 

Afrika: De lange arm van kolonel Khadafi 
Expositie: De grote Ensor in Antwerpen 

Reportage: Torgny, het laatste dorp van België 

16 bladzijden vakantie-bijlage 
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Mensen van bij ons m 
De Clercq... 
De politicus met de mooist ge
kapte haren Willy De Clercq zit 
met zijn handen in dat haar. Hoe 
moet hij het gaan „verkopen" 
aan de kiezers dat hij, alle kies-
beloften ten spijt, toch weer 
nieuwe belastingen oplegt aan 
Jan Modaal. In een recent inter
view ontkent hij niet dat er een 
reeks nieuwe belastingen ko
men. Nochtans ging de P W de 
jongste verkiezingen in met de 
(blauwe) belofte: „minder belas-
tingenT 
Ook het liberaal principe van 
niet langer overheidsgelden en -
bemoeienissen in bedrijven, 
werd reeds lang verloochend. 
De almaar grotere financiële in-
jekties aan Cockerill-Sambre 
bewijzen dit ten voeten uIL 
Tot overmaat van ramp krijgt De 
Clercq nu evenwel ook nog de 
wind tegen van bedrijfsleiders, 
tot voor kort zijn grootste vrien
den-

...Krijgt post 
Willy De Clercq ontving vóór 

enige tijd Immers een openharti
ge brief vanwege een Brusselse 
zakenman: „Met grote verslagen
heid neem ik kennis van uw jong
ste saneringsmaatregel, de fiska

le amnestie. Ik, die altijd dacht dat 
eerlijk het langst duurde, en dat 
misdaad (bijna) niet loont Hoe 
heb ik mij zó kunnen vergissen", 
stelt deze man. „Ikzelf heb steeds 
de domheid begaan al mijn in
komsten braaf aan de belasting 
op te geven. Mijn grote konkur-
rent daarentegen heeft op grote 
schaal gelden laten afvoeren naar 
Zwitserland. (...) Die konkurrent 
maakt zich nu mateloos vrolijk. 
Met de fiskale amnestie kunnen 
die miljoenen die in Zwitserland 
liggen te wachten, worden terug
gehaald en geïnvesteerd. Het ge
volg laat zich raden. Ik mag mij 
met mijn goed gedrag, braaf laten 
kapotkonkurreren", schrijft hij. 

In zijn slot vraagt deze gelegen-
heidskorrespondent van PVV-mi-
nister De Clercq of deze excel
lentie misschien nog zo'n maatre
gelen in het hoofd heeft, teneinde 
ook te kunnen foefelen: „Ik ben 
namelijk met te dom om te fraude
ren. Ik ben alleen maar dom ge
noeg geweest om het tot hiertoe 
te laten..." 

Het is inderdaad zo dat de mis
daad ook echt beloond w^ordt in 
dit apenland. Met hulp en instem
ming van PVV en CVP...! 

Swaelen blijft... 
In de gekende „wandelgangen" 
wordt nu reeds maandenlang 
gefluisterd dat Frank Swaelen 
einde van het jaar als voorzitter 
van de CVP zou opstappen. Niet 
omdat hij dit zelf wil, maar om
dat hij er niet in geslaagd is het 
belabberde aangezicht van de 
CVP wat op te fleuren. Integen
deel, in opiniepeilingen scoort 
de CVP almaar slechter en — 
net zoals in het voetbal — zoekt 
men hiervoor een slachtoffer
en dat is in dit geval de presi
dent van de partij. 

Het is natuurlijk ook juist dat die 
Swaelen een uiterst zwak figuur 
slaat en als voorzitter niets be
tekent, maar de vraag blijft of 

&er 
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het grote ongenoegen in Vlaan
deren tegen de CVP zal weg-

deemsteren in het licht van een 
nieuwe voorzitter. Er worden on
dertussen tal van namen gefluis
terd: Dehaene, Coens, één van 
de Van Rompuy's en vooral Luc 
Martens, direkteur van het CVP-^ 
studieburo „IPOVO". 

Deze hardnekkige geruchten 
worden, begrijpelijkerwijze, te
gengesproken door de parti j
bonzen uit de Tweekerkenstraat 

Swaelen zelf is er duidelijk van 
in de war, gezien hij vorige week 
in een auto-ongeval betrokken 
werd. Hij bleef ongedeerd. Blijft 
hij straks ongedeerd in zijn ei
gen „samenhorigheids-partij"? 

Trage 

Claes 
„Ekonomische logika of niet wil 
men in dit land nog iets realjzeren 
dan zal men moeten gaan naar 
uitgesproken vormen van ruime 
autonomie. Anders gezegd, naar 
duidelijke federalistische struktu-
ren". Dit verklaarde SP-volksverte-
genwoordiger en gewezen minis
ter Willy Claes onlangs. 

Willy Kuijpers klaagt Sovjetunie aan 
Wij weten het: dit verhaal klinkt een
tonig, maar de mensenrechten wor
den met de voeten getreden. In de 
meeste landen van de wereld, maar 
niet in het minst door de overheden 
in de Sovjetunie. Een schrijnend 
voorbeeld van de mensonterende on
derdrukking sijpelde onlangs toch 
door in de westerse en vrijere wereld. 
Een zaak waar VU-kamerlid Willy 
Kuijpers, hierin gesteund door de 
hele partij, reeds jaren voor vecht 
Onverdroten, begeesterd door het 
verlangen van elke mens naar recht
vaardigheid. 

Zijn jongste aktie bestaat erin te 
bemiddelen in de zaak van Yermak 
Lukianoff, de ter dood veroordeelde 
geneutrallzeerde Belg van Russische 
afkomst. Willy Kuijpers richtte zijn 
verzoekschrift aan de Sovjetrussi-
sche ambassadeur in ons land en aan 
partijleider Andropov in Moskou. Dit 
genadeverzoek werd, op Kuijpers' 
aandringen, door tientallen kollega-
parlementsleden ondertekend. 

Yermak Lukianoff (.geboren 1914) is 
een Kalmuk — Kalmukken zijn een 
zwervend herdersvolk dat zich door
heen de geschiedenis aan de oevers 
van de Don, de Wolga en de lli 
vestigde — wiens familie zwaar werd 
getroffen ten tijde van Beria. In '43 
huwde hij met Katia Telemchinowa 
(geboren 1924). Zij kregen negen kin
deren. 

Landbouwdeskundige Lukianoff 

werd als officier van het Rode Leger 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
door de Hitlertroepen gevangen ge
nomen en verbleef gedurende negen 
maanden in gevangenschap. Daarna 
werd hij verplicht ingelijfd bij het 
Duitse leger. Zo belandde hij in een 
Amerikaans doorgangskamp in de 
buurt van München, van waaruit, hij 
kontraktueel geselekteerd werd als 
ondergronds mijnarbeider voor de 
Luikse mijnen. 

Ten gevolge van deze zware arbeid 
— bijna twintig jaar lang — liep hij 

een zware longziekte op. In '67 be
kwam hij door naturalizatie de Belgi
sche nationaliteit Tijdens een tweede 
reis naar zijn geboorteland werd hij 
aangehouden en opgesloten in een 
„psychiatrische" inrichting. Na vijf
tien jaar „behandeling' werd hij vori
ge maand door een krijgsgerecht ter 
dood veroordeeld. In de beschuldi
ging werd weerhouden dat Lukianoff 
als soldaat van het Rode Leger naar 
de vijand overliep en zich schuldig 
zou gemaakt hebben aan repressie-
daden. 
Willy Kuijpers wijst de Sovjet-autori-

teiten op een reeks onjuistheden en 
tekortkomingen in deze brutale 
rechtspraak. Geen enkele geallieerde 
autoriteit — ook de Sovjets niet — 
heeft bij het onderzoek in het door
gangskamp na de oorlog enige oor
logshandeling ten aanzien van Lukia
noff weerhouden. Ook tijdens zijn 
jarenlang verblijf in België werd geen 
enkel psychiatrisch verschijnsel 
vastgesteld. Voorts overtreedt de 
Sovjetunie, andermaal, de bepalingen 
van de door haar mee ondertekende 
Helsinki-akkoorden, evenals artikels 
13 van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens dat bepaalt 
dat: 

„Eenieder het recht heeft welk 
land ook, met inbegrip van het zijne, 
te verlaten en daarna terug te keren.' 

Het VN-verdrag van 1966 voorziet 
verder in „een open en te kontroleren 
rechtspraak voor de verdachte en de 
zijnen". 

Al deze akkoorden en verdragen 
worden door de USSR met de voeten 
getreden. Het is de verdomde taak 
van eenieder die de mensheid een 
goed hart toedraagt dit aan te klagen. 

Ondertussen werd, met ijzig-Siberi-
sche koelheid, meegedeeld dat het 
executiepeloton straks toch zijn 
moordend werk zal verrichten! Men
senrechten in de Sovjetunie? Nooit 
van gehoord-

(pvdd) 

Alhoewel hij er onmiddellijk aan 
toevoegt dat hij, alhoewel „fiet niet 
van harte is", maar tot deze logi
sche konklusie komt na zijn jaren
lange ervaring in de Belgische 
politiek. Het is verheugend vast te 
stellen dat mensen nooit te oud 
zijn om te leren, zelfs al zijn zij poli
tici. Vooral dan nog wanneer hard
nekkige verdedigers van het Belgi
sche unitarisme — waarvan Wllly 
Claes jarenlang een exfxinent was 
— dan toch eindelijk gaan kiezen 
voor de logika, het federalisme. 

Het blijft natuurlijk uitkijken hoe 
deze gematigde federalist „de rai-
son" nu zal optreden, onder ande
re binnen zijn eigen partij. Want 
niemand zal ontkennen dat uitge
rekend in die politieke fraktie nog 
vele dromers zitten van een ster
ke, unitaire Belgische staat Binnen 
de SP IS onlangs nog een kliekje 
opgericht van „Belgische Progres
sieve Socialisten" die dwepen met 
de eendracht.. Om nog te zwijgen 
van het ACOD (de socialistische 
overheidsvakbond) die het nodig 
achtte op te stappen in een wallin-
gantische staalbetooing! 
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Het mag dan nog een warme zomer zijn, het belooft een „hete" herfst te worden. Indien wij de jongste 
verklaringen van de verschillende partijvoorzitters en hun akolieten uit dé meerderheid aanhoren en ver
gelijken, dan voorspelt dit zelfs hevig onweer. Nadat Swaelen en Van Hecke vanuit de CVP-
Tweekerkenstraat een nummertje opvoerden, heeft nu ook PW-voorzitter Verhofdstadt enkele stoere uit
spraken gedaan. Pas terug uit vakantie liet hij zijn ongenoegen om de kristelijke koalitiepartner de vrije 
loop: „De houding van de CVP is onbegrijpelijk, liypoltriet en tegenstrijdigT Verhofstadt heeft hierin 
volkomen gelijk- maar dit kan evengoed gezegd worden van hemzelf en van zijn partij. Wie herinnert er 
zich bij voorbeeld niet de stoute verkiezingsbeloften: „Geen nieuwe belastingen-?" Verhofstadt steekt 

dus best de hand in eigen boezem. Het kan best een spannend politiek najaar worden-

Brussel en Luik 
Het gevaar is niet denkbeeldig 
dat W\\ in het najaar zowat een 
heruitgave van de Luikse toestan
den zullen beleven in Brussel. De 
financiële toestand van zowat alle 
gemeenten uit „Brussel 19" is 
immers erg benard. Ook in veel 
van deze gemeenten weigert de 
politieke overheid een ernstig sa
neringsplan uit te werken en door 
te voeren. Er dreigt een openlijke 
konfrontatie tussen de verant
woordelijke minister, de liberaal 
Hatry, en de agglomeratieraad 
van Brussel. Verder ligt vooral de 
gewezen minister en thans bur
gemeester van Anderlecht, Henri 
Simonet. biezonder dwars. 

Het jarenlange wanbeheer door 
de franstalige bestuurskolleges in 
de negentien Brusselse gemeen
ten is dé oorzaak van de huidige 
immense financiële problemen. 
Neem daar nog de ongelooflijke 
verkrotting en verioedering van 
het woon- en leefmilieu bij en men 
krijgt een kleurrijke kaleidoskoop 
van gebrek aan politieke verant
woordelijkheid. 

Oproep 
Een tiental „vooraanstaanden" 
uit linkse partijen 'en „groene" 
organizaties lanceerden on
langs een oproep tot „progres
sieve Vlaams-Waalse solidari
teit". In hun verklaring zeggen zij 
afstand te nemen van de „golf 
van nationalisme die Vlaande
ren overspoelt'. De behoudens-
gezinde franstalige kristende-
mokraat Desmarets kreeg aldus 
het gezelschap van een aantal 
„denkers" van de linkerzijde. Het 
is toch merkwaardig te zien wie 
zo allemaal dit dokument mee 
ondersteunt: enkele oubollige 
socialisten en vakbondsverant
woordelijken, de tenoren van 
uiterst links (Amada — nu 
PVDA en RAU, een verwaaide 
Leuvense prof en_ Agaiev! 

Vooral het verraad van deze 
laatste partij is grof. Toen deze 
partij zich voor twee jaar aan
diende bij de verkiezingen 
noemde zij zichzelf „Vlaams en 
federalistischr Ondertussen 
heeft deze politieke fraktie een 
draai van 180 graden genomen 
en ontpopt zij zich als dé verde
diger van het unitarisme. En dat 

deze partij zich niet schuwt om 
scheep te gaan met uiterst-links 
zal wel niemand meer verwon
deren. 
Toch moet gezegd dat bijvoor
beeld de kommunistische partij 

, afstand heeft genomen van deze 
„oproep" en „Arbeid-Vlaams Re-
publikeins-Socialistische Bewe
ging" veroordeelt deze aktie 
zelfs radikaal. 

Unitarisme 
Enkele weken geleden waren een 
paar honderd oud-strijders te 
Nieuwpoort bijeen om hulde te 
brengen aan de helden van de IJ
zer en Koning Albert. Traditioneel 
groeide deze manifestatie uit tot 
een verheerlijking van het Bel
gisch unitarisme. De voorzitter 
huilde het uit: „België eerst en 
vooral, België tot in de dood. 
België mag niet barsten!". 
Wij gunnen elkeen het recht te 
denken wat hij wil, zelfs wanneer 
dit kompleet achterhaald is. Maar 
het zou deze vereniging sieren 
indien zij de historische werkelijk
heid geen geweld zou aandoen. 
De Ijzertragedie als Belgisch feit 
herdenken, hoe is 't mogelijk... 
tenzij men het schandalige on
recht wil vieren! Over de duizen
den Vlamingen die door francofo
ne Belgische officieren de dood 
werden ingejaagd werd met geen 
woord gerept. En uiteraard ook 
niets over het uitblijven van recht 
na die eerste wereldbrand. „L'uni-
té fait la farce"... 

Referendum 
Eén van de meest ophefmaken
de zaken uit het overigens duis
tere staalakkoord dat de rege
ring tijdens de broeierige zomer 
ineenflanste, blijft dat referen
dum. Dit beoogde referendum 
zal dus gehouden worden onder 
de werknemers van de staalfa
brieken van Cockerill-Sambre. 
Hierin zal naar de mening ge
vraagd worden van de betrokke
nen over een voorstel van de re
gering nopens de toekomst van 
CS. 
Nog lang vóór dit referendum 
plaatsheeft is daarrond al grote 
heibel ontstaan. De Vlaamse le
den van de centrale regering 
beweren bij hoog en bij laag dat 
de uitslag van deze raadpleging 
beslissend zal zijn over het ver-

derbestaan van deze wanhopige 
staalbedoening. De franstalige 
ministers houden er daarom
trent duidelijk een andere me
ning op na. „Indien de werkne
mers „neen" antwoorden', zegt 
minister Nothomb, „dan moeten 
wij opnieuw aan tafel'. 
Ook de Waalse (en sterkste) 
FGTB-vakbond heeft reeds dui
delijk laten verstaan dat zij hier
aan niet zullen meedoen. En de 

heetgeblakerde voorzitter van 
het Waalse Gewest, Jean-Mau-
rice Déhousse, verzet zich er 
eveneens tegen. 
Het wordt dus uitkijken welk 
konijn tovenaar Martens straks 
weer uit zijn hoed te voorschijn 
haalt om zijn regering te redden. 
En om Vlaanderen andermaal te 
laten betalen-

Twee maten... 
Er is in de laatste dagen heel wat 
kommentaar verschenen i.v.m. 
het zogeheten „sociaal plan'van 
minister Hansenne voor Cocke
rill-Sambre. Na bekendmaking 
van het plan waarin voorzien 
wordt in 7.900 „afvloeiingen' bij 
CS, waaronder slechts 450 ont
slagen-brugpensioen op 55 jaar, 
arbeidsduurverkorting en loonin
levering over drie jaar van 7 Vo 
door slechts 5 0 % van de inde
xering uit te keren, werd de in
houd door de minister zelf afge
daan als een werknota „waarover 
nog kon onderhandeld worden'. 
Wij moeten vaststellen dat na het 
geschenk van de regering aan CS 
van 51 miljard, waarvan 30 miljard 
door Vlaanderen zal gedragen 
worden (dit is 30 keer het bedrag 
dat nodig was om VTR, Nobels-
Peelman of Boomse Metaalwer
ken te redden O, er bijkomende 
gunstmaatregelen zullen getroffen 
worden op sociaal vlak in CS. 
Ook dient men zich goed te herin
neren dat eertijds zowel bij Fabel-
ta-Zwijnaarde als bij Cockerill-
Yards — dit zijn net als CS bedrij
ven die tot de nationale sektoren 
behoren — door de regering loon
matiging werd opgelegd. In het 
geval van Cockerill-Yards, waar 
de werknemers deze inlevering bij 

referendum verwierpen, had dit 
het faillissement van het bedrijf tot 
gevolg. 

Twee 
gewichten 
Niettegenstaande de hoogdraven
de CVP-verklaringen dat het refe
rendum uitsluitsel zou brengen 
over de definitieve aanvaarding 
van de regerinsplannen, start on
middellijk een campagne van een 
Waalse PSC-minister om precies 
het tegenovergestelde te berei
ken. 
Men wil opnieuw onderhandelen 
en bijkomende sociale voordelen 
toekennen. Men schijnt hierbij te 
vergeten dat het rapport-Gandois 
zeer duidelijke voorwaarden stelt 
inzake de produktiviteit en de 
loonkost. De vooriiggende plan
nen van Hansenne gaan in tegen
overgestelde richting. 
Bij monde van algemeen sekreta-
ris Willy De Saeger waarschuwt 
de VU voor de gevolgen bij een 
eventuele uitvoering van het plan-
Hansenne, waardoor de arbeids
duur bij CS opnieuw gevoelig la
ger zou liggen dan in gelijkaardige 
bedrijven in Vlaanderen. De 
Vlaamse arbeiders zullen niet lijd
zaam blijven toezien hoe hun on
dernemingen, niettegenstaande 
drastische inleveringen, toch fail
liet gaan terwijl CS onaanvaardba
re kapitaalsinjekties krijgt waar 
ook Vlaanderen voor moet op
draaien en waar de werknemers 
dan nog een aantal extra-voorde
len genieten. 

De politiek van twee maten en 
twee gewichten; veel voor Wallo
nië, zeer weinig voor Vlaanderen... 

„Un de mes amis 
f f 

Knoops. Een Vlaams klinkende familienaam. Voor 
de rest is alles aan de man achttienkaraats anti-
Vlaams. Etienne Knoops, staatssekretaris voor de 
Energie, PRL-volksvertegenwoordiger van Charle
roi. 
Niet altijd PRL geweest Van goed-katolieken 
huize. Na studies aan de kato te Leuven, begon hij 
zijn politieke loopbaan logischerwijze bij de PSC. 
Gemeenteraadslid. Vier jaar later, in '68, stapte hij 
over naar het RW en belandde in het parlement 
Acht jaar later deed hij, met Perin en Gol, de over
stap naar de liberalen. 
Onder Martens-V is hij goed voor het staatssekre-
tariaat Energie. En in die funktie voor een rabiate 
anti-Vlaamse politiek. Hij predikt de sluiting van de 
Kempense mijnen, maar droomt hardop van onder
grondse kolenvergassing in Wallonië. Hij blijft 
hardnekkig aansturen op een Belgische participa
tie in Chooz, wat zijn industriële achterban te 
Charleroi geen windeieren moet leggen. Het kern
centrum te Mol tracht hij te kortwieken. En Zee-
brugge zou hij liefst van de aardbodem zien 
verdwijnen. 
Deze anti-Vlaamse maneuvers beletten niet dat hij 
konstant bezig is met zijn „grote oorlog": de strijd 
tegen Distrigas. 
Sinds de eerste petroleumkrisis van 1973 is het 
nooit meer rustig geweest op de oliemarkt In 1980, 
na Khomeiny's machtsgreep in Iran, kwamen de 
Belgische bewindslui tót de bevinding dat zij de 
oliebevoorrading van het land en de prijsbeheer-
sing zelf ter hand moesten nemen. De toenmalige 
minister van Ekonomische Zaken Willy Claes, 
gebackt door zijn kabinetschef Jean-Pierre Pau

wels, gaf aan Distrigas opdracht om — onder 
staatswaarborg — een langlopend kontrakt af te 
sluiten met de Arabische oliésjeiks. Deze op
dracht waardoor al snel één-vierde van het bin
nenlands verbruik langs de gemengde maatschap
pij liep en waardoor de overheid een niet onbe
langrijke inkijkpost in de petroleumsektor ver
wierf, is altijd een doorn in het vlees van de grote 
oliemaatschappijen geweest Of het oliekontrakt 
van Distrigas een verstandig initiatief geweest is 
en of er al dan niet bij transakties geld aan vingers 
is blijven hangen, moge voorlopig in het midden 
blijven; het laatste woord is daarover niet gezegd. 
Hoe dan ook Knoops heeft van meet af aan de 
ontmanteling van Distrigas als hoofddoel van een 
liberale kruistocht gesteld. Onder de slagzinnen 
van het „herstel van de vrije markt" en „de 
zuivering der Auglasstallen" trok Knoops ten 
strijde. 

Hij heeft zijn strijd voorlopig gewonnen: de kon-
trakten met de oliesjeiks zijn opgezegd, de topver-
antwoordelijken van Distrigas zijn de laan uitge
stuurd en de nog resterende Distrigas-voorraden 
worden gelikwideerd. 
En precies op het ogenblik dat Knoops zijn slag 
thuishaalt lekt nou — hoe vervelend toch — uit dat 
de genaamde Bricout uit Charleroi, een boezem
vriend van de staatssekretaris, op één dag tijd zo
wat vijf miljoen verdiend heeft door een partijtje 
Distrigas-petroleum goedkoop in te pikken en 
telefonisch verder te verkopen. 
„Un de mes amis, monsieur André Bricout", zoals 
Knoops hem ooit in een brief betitelde, kon de 
hand leggen op 384.972 vaten Distrigas-olie tegen 
31 dollar het stuk, daar waar de dagprijs een halve 
dollar hoger lag. 
De liberale slogan „minder voor de staat" heeft 
Knoops alvast aangevuld met „en een beetje méér 
voor mijn vrienden". 
De man die bij dit alles de gekste figuur slaat, is 
Wilfried Martens. Zijn naam duikt in het Distrigas
dossier nergens op. Maar hij was zowel eerste-
minister destijds toen het olie-imperium van Dis
trigas opgebouwd werd, als hij thans eerste-
minister is nu het wordt afgebroken. 
En aangezien eerste-ministers de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid dragen-
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Sociaal-ekonomisch — w u ^ — 
Nachtelijk begrotingsknoeiwerk: 

bewijs van regeringsmislukking 
Na de wansmakelijke en voor Vlaanderen vernederende staal-
„oplosslng", en nog even vóór de eerste minister geopereerd werd, 
heeft de regering nog vlug het begrotingsvarkentje gewassen. Tijdens 
een nachtelijke bijeenkomst — de volgepropte vakantievaliezen 
stonden immers al dagenlang klaar — hebben de ministers van de 
centrale regering de begroting voor 1984 ineengeknutseld. Het stuk 
dat nadien aan de bevolking werd voorgesteld vertoont alle eigen
schappen van wat wij nu reeds maandenlang beweren: deze regering 
is onbekwaam en handelt onrechtvaardig. Slordig, onbegrijpelijk, en 
niet-samenhangend op de koop toe. Met als klap op de vuurpijl het 
monster van de fiskale amnestie, de beloning van de misdaad. Zonder 
hoop op enige verbetering van de werkgelegenheid of op een 
sanering van de staatsgelden. Maar met die rotsvaste zekerheid: de 
alledaagse burger zal volgend jaar nóg méér belastingen betalen en 
nóg minder verdienen. De riem wordt almaar vaster aangesnoerd en 
uitzicht op beternis is er vooralsnog niet Toch niet voor u en ik. 

Maat voor niets 
Het laatste werk dat de centrale 
regering vóór haar vakantie afhan
delde, was dus de opmaak van de 
begroting 1984. Zonder blozen 
stelde zij deze becijfering van de 
raming tussen inkomsten en uitga
ven voor met een aanvaard tekort 
van 503 miljard frank, zijnde 
11,5 % van het Bruto Nationaal 
Produkt Dit duizelingwekkende 
bedrag is evenwel een forse on
derschatting van het reéle tekort 
dat men zonder twijfel eind 1984 
zal noteren. Wanneer we immers 
deze voorstelling vergelijken met 
wat in 1982 werd vooropgesteld 
voor het jaar 1983 wordt dit on
middellijk duidelijk. Toen werd het 
tekort geraamd op 443 miljard en 
vandaag blijkt dat eind juni — dit is 
pas halfweg het jaar! — de netto-
toename van de rijksschuld reeds 
438 miljard bedroeg Dit laat ver
moeden dat het uiteindelijk te fi
nancieren tekort voor '83 boven 
de 550 miljard zal liggen, d.i. 
13,5 % van het BNP, of een nieuw, 
maar biezonder triest, absoluut re-
kord Precies daarom, en indien 
men bovendien rekening houdt 
met de recente staalbeslissingen 
van de regering, waarvan niemand 
op dit ogenblik de juiste weerslag 
op de begroting kent, zal het te
kort voor '83 de 600 miljard (dit is 
600.000 miljoen) benaderen, ja 
zelfs overtreffen! Hoe zou men er 
dan in het komende jaar in slagen 
het tekort te beperken tot 500 
miljard? Temeer wanneer blijkt dat 
er aan de kant van de ontvangsten 
enorme over- en aan de kant van 
de uitgaven nogal wat onderschat
tingen te bespeuren vallen. 

Belasting
verhogingen 
De raming van de ontvangsten — 
volgens de regering — bedraagt 
1.321 miljard frank. Deze schatting 
werd gebaseerd op een reeks 
veronderstellingen, waarvan een 
resem uiterst hypotetisch zijn. 
Men verwacht een stijging van de 
prijzen met 5,5 % van het BNP en 
van 1 % van het BNP in volume, 
hetzij een totaal van 6,5 %. Te
vens wordt er rekening gehouden 
met een elasticiteitskoëfficiënt van 

, 1,2 %. Hieruit konkludeert de re
gering dat ZIJ een stijging van de 
ontvangsten mag verwachten van 
7,9 % of 93 miljard. 

Hierbij dient opgemerkt dat de 
elasticiteitskoèfficiënt van 1,2 % 
niet in '81 en evenmin in '82 werd 
gehaald en dat dit hoegenaamd 
ook niet het geval zal zijn in '83. 
Alle liberale beloftes ten spijt wor
den de belastingen wel degelijk en 
fors verhoogd. Er worden zomaar 

• eventjes 15 miljard bijkomende 
belastingen geheven door de ver
hoging van de roerende voorhef
fing van 20 naar 25 %. Verder 

houdt de regering rekening met 
de afschaffing van de beruchte 
„wet Vandervelde" en de rekupe-
ratie in hoofde van de gemeenten, 
OCMW en de universiteiten. Deze 
inkomsten zullen dan wel niet ge
haald moeten worden uit de Luik
se gemeentekas... En, hoe kon het 
ook anders, ook deze begroting 
vermeldt een post van 7.000 mil
joen frank bestrijding tegen de 
fiskale fraude. Een maatregel die 
door elke denkende burger als 
totaal belachelijk en schijnheilig 
moet worden ervaren, gezien de 
regering met eenzelfde pennetrek 
maatregelen treft om „zwart" geld 
precies „wit" te maken. Verder 
wordt het verlaagd BTW-tarief ten 
voordele van de landbouwers niet 
meer aangehouden, wat pakweg 
500 miljoen moet opbrengen. 

Het wordt in dit verband toch wel 
uitkijken naar de reaktie van de 
CVP-gekleurde Boerenbond. 
Deze organizatie kan het toch met 
dulden dat de centrale regering 
uitgerekend de lasten voor haar 
leden andermaal verhoogt? 
Een andere „duistere" post aan de 
zijde van de ontvangsten is de 
10 miljard verhoging van de niet-
fiskale ontvangsten. Hieromtrent 
werden echter geen nadere gege
vens verstrekt, zodat deze inkom
sten zeer twijfelachtig lijken... 

Sociale 
zekerheid 
Hij die dacht dat deze regering, 
met een kraaiende Dehaene als 
de voorste, ernstig werk gingen 
maken van een drastische en 
rechtvaardige herschikking (of 
„sanering,,) van de sociale zeker
heid, komt andermaal bedrogen 
uit. De ploeg Martens V heeft 
vertrekkende van een globaal defi
cit van 32,4 miljard voor '84, geko
zen voor de gemakkelijkheidsop-
lossing: nieuwe inkomsten zoeken 
bij werkgevers, werknemers en 
zelfstandigen! 
Sommige maatregelen worden 
zelfs voorgesteld als besparingen, 
maar zijn integendeel onrecht
streeks nieuwe lasten voor diege
nen die deze zogezegde besparin
gen moeten betalen. Wij denken 
hier onder meer aan de inlevering 

van bepaalde geneeskundige 
voorschriften, die aldus ten laste 
zullen vallen van de gebruiker. 

Uitgaven 
en telfouten 
Vooraf verbijsterde vaststelling. In 
de berekeningen van de centrale 
regenng wordt een uitgaventotaal 
van 1713,1 miljard genoteerd. 
Indien men echter rustig de totale 
som maakt... dan komt men tot 
1721,3 miljard, hetgeen „zomaar" 
8,2 miljard méér is dan het cijfer 
van de regering. Deze fout in de 
elementaire optelsom van de on
derscheiden departementen toont 
op schrijnende wijze hoe dit be-
grotingswerk tot stand is geko
men: haastig, nachtelijk... en waar
schijnlijk erg beneveld door de 
aanhoudende warmte en de spiri
tuele dorstlessers. 
In verband met die uitgaven is het 
verder onmogelijk met de ter be
schikking, gestelde gegevens tot 
een sluitende evaluatie te komen 
van dit regerings-knoeiwerk. 
Ook in de rubriek van de „over
heidsinvesteringen" staan fouten: 
in de overzichtstabel van de eer
ste minister is er sprake van 104 
miljard... terwijl in de overzichtsta
bellen verstrekt door de minister 
van begroting sprake is van 106, 
245 miljard.. Deze onnauwkeurig
heden — die aan een doorde
weekse klerk-typist een blaam 

Uit de wirwar van tiet begrotingsgeklungel wordt dit alvast toch duidelijlc Jan met de Pet (maar 
ook hij zonder dit hoofddeksel) zal méér moeten afdokken aan belastingen en zijn koopkracht 

wordt andermaal verminderd. Eventjes dieper in de beugel of het zakje tasten, dank zij de 
CVP-PW-regering- foto Zafar 

zouden opleveren — doen toch 
huizengrote vragen rijzen naar de 
geloofwaardigheid van het „werk" 
dat deze regering gepresteerd 
heeft in een nachtelijke ontboeze
ming... 

Vernietigend 
oordeel 
Afgezien van deze belangrijke 
slordigheden is het oordeel van de 
VU over deze begroting terecht 
vernietigend. De bijkomende las
ten voor de bevolking lop>en op tot 
minimum 84 miljard of nog eens, 
2 % méér van het BNP. Hetgeen 
de koopkracht nogmaals zal aan
tasten, nadat het netto-gezinsinko
men in de voorbije jaren reeds 
met 3,5 % werd omlaag getrok
ken. Iets waartegen de kristelijke 
middenstandsorganizatie onmid
dellijk en fel tekeer ging. 
De ongetwijfeld zwaarst getroffen 
groep is opnieuw de arbeider, de 
bediende en met in het minst- de 
ambtenaren Zelfs de door de libe
ralen zo geprezen myte van de 
„bedrijfsvriendelijkheid" zakt als 
een pudding in elkaar door de 
aangekondigde verhoging van de 
werkgeversbijdragen voor de so
ciale zekerheid. 

En als extraatje bedacht deze kon-
^servatieve regering het heksen-
middel van de fiskale amnestie. De 
VU vindt deze maatregel immo
reel en noch min noch meer een 
kaakslag voor de loontrekkenden 
en alle korrekte belastingbetalers. 
Wij vragen ons dan ook af hoe 
lang bij voorbeeld het ACV nog 
soortgelijke vernederingen zal on
dergaan... 

Wat het investeringsprogramma 
betreft is enkel duidelijk dat de 
vastleggingen voor landsverdedi
ging vertienvoudigd worden to.v. 
vorig jaar... en dat de centrale 
regering blijft doorgaan met inves
teringen te doen op terreinen die 
tot de bevoegdheid van de gewes
ten behoren (o.m. op het vlak van 
de nieuwe technologieën), wat 
een stap achteruit betekent in de 
richting van het unitarisme. 
Tot slot kan men nergens in het 
voorliggende dokument enig 
spoor bekennen van de reële uit
gavenverhogingen ingevolge de 
staalt)eslissingen; de lastenverho
ging ingevolge de overname van 
51 miljard schulden van Cockerill-
Sambre worden niet eens ver
meld...! 

Bij al deze pijnlijke vaststellingen, 
waaronder vooral de onrechtvaar
dige inlevenng van de werkende 
bevolking en zelfs van de zwak
sten in de maatschappij, geeft 
deze regering geen sprankeitje 
hoop op enige verbetering inzake 
de werkgelegenheid en de sane
ring van de openbare financiën. 
Nochtans twee essentiële punten 
die Martens V en Co bij herhaling 
als regeerprogramma voorofjstel-
den. Deze begroting is dan ook 
het zoveelste bewijs van de totale 
mislukking van een regering die 
haar eigen doelstellingen kom
pleet verloochent. 
Het verzet tegen dit gedrocht 
groeit. De VU wordt in haar oppo
sitie bijgetreden door het ACV, de 
Middenstand, de CVP-jongeren, 
de Bedrijfsleiders, de Boeren
bond, de CVP-senaatsfraktie, de... 
Nou ja, wie toch gelukkig is met 
deze pruts- en afbraakbegroting 
wordt verzocht zich aan te melden 
bij de zieke premier. Niet drum
men a.u.b. 

(pvdd) 
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Onze wereld 

Japan bezint zich 
over nieuwe rol 
in wereld, ook militair 
„De wereld bekijkt Japan door 
één brilleglas, de Japanners zien 
zichzelf door eer ander Japan is 
een kracht die zich over de hele 
wereld laat voelen met een ei
landmentaliteit, een superieur or
ganisme met in zich nog steeds 
de ziel van een klein, geïsoleerd 
land. Wonend op hun archipel in 
de „vuur-ring' van de Stille Oce--
aan, kwetsbaar als altijd voor 
aardbevingen en taifoens, prak
tisch onbewapend, zonder na
tuurlijke rijkdommen van enige 
betekenis, afhankelijk van de bui
tenwereld voor olie en voedsel, 
vinden de Japanners het moeilijk 
zichzelf als om het even welke 
bedreiging te beschouwen (wat 
de buitenwereld wel doet)- Het is 
alsof de Japanners zich, sinds 
het katastrofale einde van de 
oorlog, louter en alleen hadden 
geworpen op overleven en daar
na op sukses. Nu zovele ambities 
vervuld zijn hebben ze de ogen 
opgeslagen en rond zich geke
ken en gezien dat sukses een 
prijs, heeft'. 

Dat schreef onlangs het Ameri
kaanse weekblad Time. En dat-
Time niet alleen een cover en 
cover-verhaal, maar bijna een vol
ledig nummer aan Japan wijdde, is 
beslist geen toeval. Want in Japan 
is een breed debat aan de gang of 
en hoe het land zijn enorme eko-
nomische macht moet vertalen in 
een nieuwe internationale rol, zo
wel diplomatiek als militair. Dat 
debat zal in het land zelf niet 
zonder pijn en schokken en kwel
lende vragen verlopen. En de bui
tenwereld, de Sovjetunie zOwel 
als de Verenigde Staten, China en 
de rest van Azië zowel als West-
Europa, wachten met grote span
ning af wat de uitslag van dat 
debat zal zijn. 

Verscheurende 
vragen 

Juist zijn enorm ekonomisch suk
ses maakt dat Japan nu voor 
verscheurende vragen staat In 
1945 lag het industrieel apparaat 
van het land in ruïnes en de neder
laag in de oorlog, gevolgd door de 
verklaring van de keizer dat hij 
geen god was, bezorgde de Ja
panners een enorm psychologisch 
trauma. Vandaag de dag is Japan 
de tweede sterkste ekonomie van 
de niet-kommunistische wereld. 
Zijn industriële machine staat in 
voor 10 th. van de output van de 
hele wereld. Met hetzelfde gemak 
waarmee Japan zich nieuwe tech
nieken eigenmaakte en ze dan 
efficiënter ging toepassen dan zijn 
konkurrenten, aanvaardde het 
land zijn nieuwe, door de Ameri
kaanse generaal MacArthur nage
laten grondwet en stapte zonder 
schokken van een autoritair sys
teem naar een parlementaire de-
mokratie over. Zij het een demo-
kratie met een zeer Japans tintje, 
met minder open konfrontatie dan 
in het Westen en een groter stre
ven naar geleidelijk tot stand ge
brachte consensus. En met een 
zeer nauwe vervlechting tussen 
het politieke leven en de grote 
industriële en bank-groepen. 
Het gemak waarmee die overgang 
plaatsvond belet niet dat er in 
Japan nu dringende vragen wor
den gesteld over het doel waartoe 
de nieuwe welvaart moet dienen. 
0.m. over het feit dat de stijgende 

welvaart in veel mindere mate dan 
in het Westen werd gevolgd door 
de uitbouw van een systeem van 
sociale zekerheid, van kollektieve 
voorzieningen. Slechts 30 th. van 
de beroepsbevolking werkt voor 
één van de grote konglomeraten 
die hun werknemers „tot in het 
graf" verzorgen. Zeventig th. 
werkt in kleinere, veel minder effi
ciënte bedrijven, tegen lage lonen, 
met geringe bijkomende voorde
len, en weinig arbeidszekerheid. 
Want de krisis laat zich ook in 
Japan voelen en vorig jaar waren 
er 17.000 faillissementen van klei
nere bedrijven. 
In de buitenwereld heeft het Ja
pans ekonomische en commercië
le sukses wrevel gewekt ook bij 
zijn naaste vriend en bondgenoot 
de Verenigde Staten. Net zoals 
West-Europa klagen de Amerika
nen over de overspoeling van hun 
markt door Japanse produkten, 
terwijl de Japanse markt erg ge
sloten blijft voor buitenlandse wa
ren. 
Maar er is meer Sinds jaren drin
gen de Verenigde Staten er bij 
Japan, dat aan de oostflank van de 
Sovjetunie ligt op aan dat het een 
meer prominente internationale rol 
zou spelen en een groter aandeel 
in het westers militair apparaat 
tegen de Sovjetunie op zich zou 
nemen. En dat is juist waar zeer 
vele Japanners, mede door de 
ervaringen die militarisme en ex
pansionisme hen in het verleden 
gebracht hebben, zeer huiverig 
tegenover staan. 

Tot de huidige premier, Nakasone, 
weigerden dan ook de vorige Ja
panse premiers hoffelijk, maar be
slist zich op dat mijnenveld te 
wagen. Zij konden zich daarbij 
beroepen op de grondwet die de 
herbewafjening van het land ver
biedt Japan heeft geen ministerie 
van Defensie, maar een regerings
bureau voor zelfverdediging en 
geeft minder dan 1 th. van zijn 
bruto nationaal produkt aan bewa
pening uit De vorige premier, Su-

Jaarlijkse herdenking in Hiroshima. Nu nog sterven mensen aan eerste a-bom die tegen mensen gebruikt werd. 

zuki, weigerde twee jaar geleden 
nog toe te geven dat de Ameri-
kaans-Japanse alliantie, die geba
seerd is op een veiligheidsverdrag, 
van militaire aard is. 
Onder de huidige premier Nakaso
ne, die naar verluidt in grote mate 
de opvattingen van de Amerikaan
se president Reagan deelt is er 
echter een belangrijke wending 
gekomen. Begin dit jaar al had 
Japan démarches ondernomen bij 
verschillende Westeuropese re
geringen om een soort klapstoel-
tje bij de NAVO te krijgen. Tokio 
wilde dat er een formule werd 
gevonden die zou toelaten dat 
Japan betrokken wordt bij de be
sprekingen van de NAVO wat 
betreft de Oost-West-handel. Dat 
verzoek was niet onlogisch. Van 
hieruit gezien ligt Japan weliswaar 
in het Verre Oosten maar politiek 
en ekonomisch behoort het tot de 
westerse wereld, en het onder
vindt de weerslag van NAVO-
beslissingen die in zijn afwezig
heid worden getroffen inzake 
Oost-West-handel zoals embar
go's tegen de Sovjetunie (een niet 
onbelangrijke handelspartner van 
Japan) of Polen. Dat verzoek stuit
te voornamelijk op een Frans veto. 
Parijs verzette zich tegen een „glo-

Nakasone, een nieuwe stap in Japans politiek. 

balizatie" van de NAVO, tegen 
een wijziging van het strikt Atlan
tisch karakter ervan. 

Williamsburg-
In mei jl. zette Japans premier 
Nakasone echter een zeer belang
rijke stap. En wel op de top van de 
zeven voornaamste Westerse in-
dustriemogendheden (Verenigde 
Staten, Canada, Frankrijk, Duits
land, Groot-Brittannië, Italië, Japan 
plus een vertegenwoordiging van 
de EG) in het Amerikaanse Wil
liamsburg. Tegen de traditie van 
de vorige dergelijke topbijeen
komsten in werd in Williamsburg 
niet alleen over ekonomie, maar 
ook over veiligheid gesproken. En 
Nakasone ondertekende mee het 
slotcommuniqué waarin o.m. steun 
werd verleend aan het rakettenbe-
sluit van de NAVO en waarin alle 
ondertekenaars zich ertoe ver
bonden „een voldoende militaire 
macht in stand te houden om elke 
aanval af te schrikken en elke 
dreiging tegen te gaan". 
Westeuropese waarnemers we
zen erop dat Nakasone in Wil
liamsburg een handig spel speelde 
en twee vliegen in een klap sloeg. 
Door Reagan lOOth. te steunen 
inzake de veiligheidsproblemen 
kon hij de netelige betwistingen 
over de Japanse export naar de 
achtergrond verdringen. En daar
naast vreest Japan dat een Sov-
jet-Amerikaans akkoord inzake de 
kernwapens met middellang be
reik in Europa, de zogenaamde 
euroraketten, zou kunnen mee
brengen dat Moskou een aantal 
van zijn op West-Europa gerichte 
SS-20's naar het Verre Oosten 
verplaatst waar ze een bedreiging 
kunnen vormen voor Japan. Een 
harde Amerikaanse opstelling in 
die kwestie en een aanslepende 
impasse in Europa daarover ko
men Tokio dus niet ongelegen... 
Maar afgezien van die taktische 
voordelen had Nakasones optre
den in Williamsburg een veel ver
der strekkende betekenis. Het 
door Japan ondertekende com
muniqué vormt weliswaar maar 
een eerste kleine stap, maar de 
weg waarheen die stap leidt of 
kan leiden is duidelijk: grotere be
wapening van Japan, inschakeling 
in het westers kollektief veilig
heidssysteem, het tot stand bren
gen van een as NAVO-Japan. 
Ondanks de algemene formulerin
gen van het communiqué en de 
dubbelzinnige verklaringen die Na
kasone voor binnenlands verbruik 
aflegde, vergisten de Japanse 
pers en oppositie zich daar niet in. 

Ze bekritizeerden Nakasones „mi
litarisme" en verweten hem te ver 
te zijn gegaan. Ook Moskou liet 
zich niet onbetuigd en waar
schuwde Japan voor de risico's 
die een verdere inschakeling in het 
westerse veiligheidssysteem zou 
kunnen meebrengen. Het laatste 
wat de Sovjetunie, die in het wes
ten al de NAVO heeft en in het 
zuiden een vijandig China met een 
miljard inwoners, er nog bij wil is 
een duchtig bewapend en met de 
NAVO verbonden Japan aan haar 
oostflank. 

Kernwapens 
verboden 

Inmiddels moet nog worden afge
wacht in hoeverre Nakasone zal 
worden gevolgd door de 119 mil
joen Japanners. Hij zal zeker en 
vast de zaken niet bruskeren, 
want dat ligt niet in de Japanse ze
den en zou bovendien aanzienlijke 
politieke en elektorale gevaren 
meebrengen. Hoewel in kleinere 
kringen een opleving is gemeld 
van nostalgie naar Japans militair 
verleden, staat het overgrote deel 
van de bevolking erg huiverig te
genover een mogelijke herbewa
pening op grote schaal van het 
land, een onderwerp dat trouwens 
lange tijd taboe was, en is ze zeker 
allergisch aan kernwapens. Men 
mag niet vergeten dat Japan het 
enige land ter wereld is waartegen 
kernwapens gebruikt zijn, waar 
vandaag de dag nog mensen de 
gevolgen van de explosies van 
Hiroshima en Nagasaki in hun li
chaam dragen, en eraan sterven. 
De bevolking heeft trouwens de 
grondwet aan haar zijde, die niet 
alleen verbiedt dat Japan herbe
wapent buiten en boven de nood
zaak voor strikte zelfverdediging, 
maar ook dat het land deelneemt 
aan kollektieve veiligheidssyste
men, en dat het kernwapens pro
duceert bezit of op zijn bodem 
laat plaatsen. 

Op dat gebied zijn dan ook, on
danks de nieuwe richting die Na
kasone heeft ingeslagen, geen 
bruuske en spectaculaire wijzigin
gen te verwachten. 
Maar nieuw en belangrijk is dat in 
Japan een breed debat plaatsvindt 
over de vraag welke internationale 
verantwoordelijkheden, die meer 
in proportie staan tot zijn ekonomi
sche macht het land op zich moet 
gaan nemen. Iets wat enkele jaren 
geleden nog ondenkbaar was. De 
uitkomst van dat debat zal de hele 
wereld aanbelangen. 

H. Oosterhuys 
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Onze wereld Wr 
Luxemburgse zelfverminking 

moeten samenvallen. Maar dan 
averechts. Volksnationalisten zien 
de staat als het schild van een be
staande taal en natie en willen 

Een Frans juridisch gezegde luidt: „De wetgever lean alles, behalve 
een man in een vrouw veranderen". Als typische Franse „boutade" 
dient dit aldus begrepen te worden: de werkelijkheid is sterker dan de 
wet. Er zijn namelijk nog heel wat andere dingen die de wetgever niet 
kan maken, bij voorbeeld een taal „maken". 
Toch is dit wat de Groothertogelijke wetgever deze zomer beoogt: het 
Luxemburgs („Letzebürgisch") tot nationale taal uitroepen, de derde 
dan, naast Frans en Duits. 

Wat is Luxemburgs? 
Van taalkundig standpunt uit is 
deze onderneming baarlijke onzin. 
Er bestaat zomin een Luxemburg
se als een Oostenrijkse of een 
Zwitserse taal. Er bestaat zelfs 
geen Luxemburgs dialekt De zo
als, overal elders van plaats tot 
plaats verschillende dialekten, die 
in het Groothertogdom Luxem
burg gesproken worden, tjehoren 
tot de Moezelfrankische groep 
van het Middelhoogduits. Het Duit
se taalgebied rond het Belgische 
Aarlen behoort tot dezelfde groep, 
evenals trouwens de omgeving 

van Tner. daarom alle taal- en volksgenoten 
Op kunstmatige, politieke wijze en uiteindelijk binnen zulke l^scher-
met veel vertraging zijn de Luxem- mmg betrekken, 
burgers een soort „nationale staat" De Luxemburgers handelen pre
aan 't maken, waarin staat en taal cies andersom. Zij hebben nu een

maal een staat en vinden blijkbaar 
dat daarvoor desnoods een taal 
moet gesmeed worden, ter onder
scheiding van de Franse en vooral 
van de Duitse buurstaat Het oude 
staatsnationalistische liedje: het 
volk moet zich naar de staat voe
gen. Waartegenover de volksna-
tionalistische opvatting staat: de 
staat heeft zich te voegen naar het 
volk. 

Men kan er begrip voor opbren
gen dat de Luxemburgers zo onaf-

M/STUSSEN 
rriJi^OLKEN 
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hankelijk mogelijk willen blijven. 
De vraag is of zij daartoe hun 
identiteit moeten verloochenen. 
Afgezien van de talrijke Italiaanse 
gastarbeiders zijn de Luxembur-
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gers, taalkundig, kultureel en ook 
etnisch, gewoon Duitsers. Het is 
niet omdat deze groep Duitsers, 
vanuit hun geschiedenis, niet met 
hun soortgenoten in eenzelfde 
staatsverband wensen te leven, 
dat zij ophouden, Duitsers te zijn. 
Zij kunnen hoogstens doen alsof. 
De Liechtensteiners hebben veel 
minder moeite met hun identiteit 
Ook de Duits-Zwisters niet die 
nochtans zo graag hun „Schwry-
zerdütsch" in de mond nemen. 
De meeste Vlamingen verkiezen 
met de Noordnederlanders een zo 
los mogelijke of zelfs helemaal 
geen politieke band. Dit belet hen 
niet de eenheid-in-verscheiden-
heid van de Nederlandse kuituur 
te erkennen en hun taal terecht 
Nederlands te noemen. 
Wat vele Luxemburgers wel dege
lijk zijn, is franskiljon. Het ver
schijnsel Is in de Duitse landen zo 
oud als in de Nederlanden. In 
Luxemburg kreeg het bijkomende 
kansen doordat Duitse legers 
tweemaal na elkaar het kleine Lu
xemburg onder de voet liepen en 
Frankrijk het kon „bevrijden". De 
tweede maal werd de volksidenti
teit zelfs als hèt argument gebruikt 
om inlijving bij het Reich goed te 
praten. 

Als reaktie werd de deur voor het 
Frans wagenwijd opengezet (1D 
Tot op heden is Frans de taal van 
de ambtenarij en vanJ^e vader
landsliefde. 
Een tijd lang leek het er op dat Lu
xemburg • langzaam maar zeker 
zou verfransen. Duitsland werd 
echter opnieuw ekonomisch sterk. 
Zaken doen blijft voor de niet 
bijster idealistisch ingestelde Lu
xemburger, die liefst uit twee rui
ven eet toch zeer belangrijk. Van
daar dat het Duits opnieuw aan in
vloed wint Bovendien lijkt het dia-
lekt de eigenlijke gesproken 
volkstaal, diepe wortels te bezit
ten. 

Blikvernauwing 
De p)ogingen om naar een soort al

gemeen-Luxemburgse schrijftaal 
te grijpen dateren niet van giste
ren. Helemaal gevaarloos is deze 
staatspatnottische overreaktie 
niet Indien genoeg mensen — 
liefst invloedrijke mensen — dit 
willen en indien er genoeg tijd 
overheen gaat kan een politieke 
grens mettertijd een taalgrens 
worden. 
Op een niet-bedoelde wijze is dit 
tot op zekere hoogte waar gewor
den voor het verschil tussen het 
algemeen Nederlands in Neder
land en dat in België. Er lopen nog 
altijd Vlamingen rond die ons wil
len afsluiten van het Noorden en 
een soort algemeen Vlaams pro
pageren. In de vorige eeuw 
scheelde het niet zoveel of het 
Westvlaams (2) had daarvoor mo
del gestaan. Gelukkig was er bij de 
„geletterden" toen genoeg volks
bewustzijn om de Heel-Nederland
se kultuurband te handhaven. 
Een dergelijke bezorgdheid moet 
men bij de meeste hedendaagse 
Luxemburgers niet zoeken. Bij hun 
„Bundesdeutsche" buren trou
wens al evenmin. 
Indien het Luxemburgs een duide
lijk van het Duits te onderscheiden 
taal was, zouden wij de bedoeling 
van het Luxemburgse parlement 
van harte toejuichen; ook al was 
het gebied waarin of het aantal 
van die het spreken half zo klein. 
Maar wat zij zich nu voornemens 
is, zich afsnijden van hun hoofd
groep, zich kultureel isoleren, hun 
volksbewustzijn — vooral dat van 
de komende generaties — veren
gen. 

Wat het Luxemburgse parlement 
op het punt staat te doen of 
misschien Inmiddels al gedaan 
heeft is niets minder dan kulturele 
zelfverminking, precies het omge
keerde van hun leuze: „Mir wölle 
bleiwe wat mir sin". \ 

Karel Jansegers 

(1) Dankt hierbij niamand aan wal voorvaK 
in de Voeratreeit? 
(2) Overigens, geen kwaad woord over hel 
melodieuze, rijke Westvlaamal 
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a TV-programma's Wi 
Zaterdag 

AUGUSTUS 

BRT 

18.00 Apple — 18.05 Kosmos 
(dokJ. — 18.55 Het verhalenboek 
(sprookje). — 19.45 Nieuws. — 
20.15 De vos (spel). - 21.15 Her
senschimmen (tv-fllm). — 22.45 
Sport op zaterdag. - 23.30 
Nieuws. 

NED 1 

15.30 Water (dokJ. - 16.00 Goeie 
reis (sprookje). — 18.00 Studio 
sport - 20.00 Nieuws. - 20.28 
Blokletters (spel). — 21.00 Dallas 
(O. — 21.50 Mensen wensen. — 
22.40 Televizier magazine. — 23.25 
Avro's sportpanorama. — 0.00 
Nieuws. 

NED 2 
18.30 Toeristische tips. - 18.40 
Sesamstraat — 19.00" Nieuws. — 
19.12 Harten 2 (D. - 19.55 De Eu
ropa kwis. — 20.30 Griffin and 
Phoenix - a love story (film). — 
22.00 Eddy Christiani (show). -
22.30 Nieuws. - 2245 Tros Sport/ 
Studio sport — 23.40 Nieuws. — 
23.45 Rififi in Amsterdam (film). 

RTBF 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Animaux du 
soleil (dokJ. — 20.30 Les Vikings 
(film). - 22.25 Festival du rire 
1983. - 2320 Nieuws. 

ARD 
20.00 .Nieuws. — 20.15 Napoleon 
(film). — 23.40 Sekunden der 
Angst (thriller). 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19 30 Nero Wolfe 
( f l - 2015 Start ins Gluck 
(show) - 22.15 Nieuws. - 2220 
Das aktuelle Sport-Studio. 

D 3 
18.30 Die sieben Sakramente 
(dok.) - 19 00 Aktuelle Stunde. -
2000 Nieuws. - 2015 Griseldis 
(tv-spel). - 22.05 Schach dem 
Weltmeister. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 L'assassin 
est dans la ville (tv-film). - 21.50 
Shogun (fJ. - 22.45 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Variété: 
Joe Dassin. — 21.35 La chasse aux 
trésors. — 22.35 Worstelen. 

FR 3 
19.15 Gewestelijk nieuws. — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Macbeth (toneel). - 22.55 
Nieuws. — 23.15 Must-club (Ri
chard Wagner). 

LUX. 

20.10 L'Homme et la cité (fJ. — 
21 00 Si on chantait (Variété). — 
2200 Le grand chapparal (fJ 

Zondag 
AUGUSTUS 

BRT 
15.30 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 16.00 Blauwvogel (jeugd
film). - 17.30 Harold Lloyd. -
18 00 Appie. — 18.05 Sesamstraat 
- 1820 Na de Everest (dok.). -
1910 Aktie openbaar vervoer. — 
19 45 Nieuws. — 20 05 Sportweek
end. — 20 35 Jemeljan Poetgatsjov 
(tv-fllm) - 2150 Pavarotti & 
Friends (show) — 2240 Nieuws 

NED 1 
16.00 Nieuws. — 16.30 North Sea 
Jazz Festival. — 1700 Ontdek je 
plekje. — 1710 Honderd beroem

de schilderijen (dokJ. — 18.15 Mu
ziek voor ons plezier. —18.45 Se
samstraat — 19.00 Studio sport 
— 20.00 Nieuws. — 20.15 Der Ring 
des Nibelungen (opera). — 0.30 
Nieuws. 

NED 2 

19 00 Nieuws. — 19.05 Happy days 
(fJ. - 19.30 Countdown. - 2010 
Magnum (f J. - 21 00 Vakantie '83 
(herinnenngen). — 2225 Hammer 
House of horror (fJ — 23.15 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.05 Si on chan
tait (show). - 21.00 Transit hotel 
(tv-film). — 22.30 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 L'incorrigi-
ble (film). - 22.10 Nieuws. - 2220 
Droit de question (vragen). — 
23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Un pays, 
une musique: l'Amérique latine 
(show). — 21.30 Toutes les voies 
d'eau mènent- a la mer (dokJ. — 
22.30 Chefs d'oeuvre en peril 
(dokJ. - 23.00 Nieuws. 

FR 3 
20.35 Histoires de Itiistoire (dokJ. 
— 21.30 Korte Franse films — 
22.05 Nieuws. - 22.30 U belle 
équipe (film). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Zum blauen 
Bock (show). — 21.45 Hundert 
Meisterwerke (dokJ. — 21.55 
Nieuws. - 22.00 100 Jahre Fem-
sehen (dokJ. — 2250 Die Armen 
(reportage). — 23.50 Nieuws. 

ZDF 
20.15 Lindbergh: Mem Flug über 
den Ozean (film). — 2215 Nieuws. 
— 22.30 Personenbeschreibung 
(Bill Irwin). — 23.00 Vilme oder 
Filme' (dok.) 

D 3 
20.00 Nieuws - 20.15 Madrid, 
Madrid, Madnd (magazine). — 
21.00 Der arme Hólderiin (Psycho-
portreü. 

LUX. 
20.05 Racines (f). - 21.00 Les 
Vierges (film). — 22.30 Une histoi-
re de la médecine (dokJ. 

Maandag 
AUGUSTUS 

BRT 

18.05 Meriina (O. - 18.40 Draken-
dagen (strip). — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Mozart (f). - 21.45 De affai
re Diego Garcia (dokJ. — 22.40 
Nieuws. 

NED 1 

18.55 Cijfers en letters (spel) — 
19.20 Anna en de koning van Siam 
(f). - 20.00 Nieuws. - 2028 Mo
zart (f). - 21.55 Brandpunt — 
2220 Music in time (f) - 23.25 
Nieuws. 

NED 2 

19.00 Nieuws. — 19.12 Wie met 
weg is, wordt gezien (strip). — 
19.25 De Barbier van Sevilla (ope
ra) — 22.00 Kerk in opkomst 
(dokJ - 2230 Nieuws - 22.45 
Omnibus bericht. 

RTB 1 

19.08 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 20.00 
Les fourberies de Scapin (film) — 
2305 Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws. — 20.35 Les sous-
doués (film). — 22.05 Nieuws. — 

22.15 Le XIXéme siècle ou la pein-
ture en liberte. — 23.05 Nieuws. 

A 2 

19.40 Le théêtre de Bouvard (hu
mor). - 20.00 Nieuws. - 2035 
Sertorius (toneel). — 22.50 
Nieuws. 

F 3 

19.15 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Si c'était a refaire (film). — 
22.10 Nieuws. — 22.30 Magazine 
over de zee. — 23.00 Prélude è la 
nuit (Flamenco). 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Vom web-
stuhl zur Weltmacht (O. — 21.15 
Alltag in Asien (dokJ. — 21.45 Wie 
vier (show). — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Ein hübscher kleiner 
Strand (film) 

ZDF 

20.15 De verhouding tussen moe
ders en dochters (dokJ. — 21.00 
Heute-joumal. — 21.20 Mich wun-
dert dass ich so fröhlich bin (tv-
film). — 23.10 Barocke zeiten 
(dokJ. - 23.40 Nieuws. 

ZDF 

D 3 

20.00 Nieuws. — 20.15 Europa, wir 
und die anderen (over jeugdwerk
loosheid). — 21.45 Wege zu Beet
hoven (O. — 22.45 Goethe in der 
Campagna — 22.55 Nieuws. 

LUX 

20.10 Mazarin. - 21.00 Hier, au-
jourd'hui, demain (Sketchfilm). — 
22.55 La dame de Montsoreau (f J. 

Dinsdag 
AUGUSTUS 

BRT 
18.00 Rooien en blauwen. — 18.05 
Sesamstraat — 18.20 Jukebox. — 
18.30 Met het museum de lucht in 
(dokJ. - 1945 Nieuws. - 20.15 
Benny Hill Show. - 20.45 Op zoek 
naar Adam (dokJ. — 21.35 Cen
traal station (fJ. — 22.30 Nieuws. 

NED. 1 
19.00 Gloria (fJ. - 19.25 Dolly 
Dots (f J. - 20.00 Nieuws. - 20.28 
Dodelijke ontmoeting (tv-film). — 
21.10 Tros aktua tv. - 22.45 Har
ten 2 (fJ. - 23.35 Nieuws. 

NED. 2 
19.00 Nieuws. - 19.12 E.O.-Zo-
merkrant - 19.30 De Waltons (fJ. 
- 2020 Tijdsein. - 20.50 Joni 
opnieuw in Nederland (dokJ — 
21.40 Beeldspraak (gesprekken 
met Nederiandse schrijvers). — 
22.05 Omnibus. - 22.30 Nieuws. 
— 22.45 Den Haag vandaag. 

RTB 1 

19.08 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19.30 Nieuws. — 20.00 
Karnaval in de nieuwe wereld 
(dok). — 21 15 Le tourbillon des 
jours (f). — 22.15 Le plaisir du 
nsque - Avignon '83. — 23.05 
Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Mardi-ver-
tissiment (vanété). — 21.40 
Nieuws — 21.50 Une sale histoire 
de sardines (film). 

A 2 
2000 Nieuws — 20.35 La grande 
vadrouille (film). — 22 35 Cézanne 
(dok) - 2330 Nieuws. 

FR 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2035 Le mercenaire (film) — 
22.10 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws. - 2015 Die Mon-
tagsmaler (spel) — 21.00 Quincy 
(f) - 2230 Tagesthemen. -
2300 Heut'Abend (praatshow). — 
2345 Nieuws. 

19.00 Nieuws. - 19.30 Mensch, 
Teufel nochmal (blijspel). — 21.00 
Heute-joumal. — 21.20Standpunk-
te: der nachrustungsbeschluss (re
portage). — 22.05 Een galactische 
encyclopedie (dok.). — 22.50 
Kennwort: Overiord (ooriogsfilm). 
— 0.05 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws - 20.15 Saksisch 
Zwitseriand (dokJ. - 21.00 ARD-
hitparde. — 21.45 Nieuwsoverzicht 
(8 september '43). — 23.00 
Nieuws. 

LUX. 
20.10 La croisière s'amuse (f). — 
21.00 La grande chevauchée de 
Robin des Bois (film). — 22.40 La 
dame de Montsoreau. 

Woensdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Bollie en billie. - 18.50 Ga-
lactica (sf-f). - 18.50 Jukebox. -
19.10 Maar niet met ons (VNOS-
uitzending). — 19.45 Nieuws. — 
20.15 The best of the midnight 
special show (met Paul Anka). — 
21.00 Panorama. - 21.50 McKen-
zie (f). — 23.15 Nieuws. 

NED 1 

16.51 Tarzan, heerser van de jun
gle (strip). — 18.55 De roze panter 
(strip). — 19.00 De schat van „de 
gouden valk" (f). - 19.25 Wild 
west op z'n best (f). - 20.00 
Nieuvre. - 20.28 Kessler (O. -
21.20 Hier en nu. — 22.00 Keri^e-

pad 1983. - 2225 Hill street blues 
(f). - 23.20 Nieuws. 

NED 2 
19.00 Nieuws. — 19.12 Zomerhits 
1983 - 20.00 Derrick (f). - 21.00 
Europa in de ruimte (dok). — 21.30 
Feule Juhe (balleO. - 22.17 Omni
bus bericht — 22.30 Nieuws. — 
22.45 Den Haag vandaag. - 23.00 
Nieuws. 

RTB 1 

19.08 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00 
L'Argent des autres (film). — 21.45 
Le carrousel aux images (filmma-
gazine). — 22.35 Le syndrome de 
Barchoff (kortfilm). - 22.50 
Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 La route 
inconnue (tv-film). — 22.05 Nieuws. 
— 22.15 Camerafestival (reporta-
ge). — 2320 Nieuws 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 La maledic
tion de la veuve noire (tv-film). — 
22.10 Hollywood nights (show). — 
23.15 Rodeo de Cheyenne (dok). 
— 23.30 Nieuws. 

FR3 
19.15 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.40 Atlantic city (film). - 22.20 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.18 Was bin 
ich? (kwis). - 21.00 Konzert Frei 
Haus. — 21.30 Die Fernseh-Dis-
kussion. — 23.00 Das heisse Herz 
(tv-s|3el). 

ZDF 

20.15 Nieuws uit Oost- en West — 

21.00 Heute-journal. -
dercircus. — 23.00 De 
cal). 

D3 

2000 Nieuws. - 20. 
sieben Meere (film). -
sy, aber das bin id 
Zwischen Alltag und 
23.40 Nieuws. 

LUX 

2010 Les chevaliers e 
les (film). - 21 00 En p 
- 23.30 La dame de 
(fJ. 

Dondei 
31 AUGL 

BRT 
18.00BelfienLillibit-
en de wolf (sprookje 
Tijdrover- vliegeren. -
zondheidsmagazine. 
Nieuws. — 20.20 Van' 
20.45 Met Mike in zee. 
breker (over tatoeage 
Nieuws. 

NED 1 

18.55 De week van F 
(doku-drama). - 19.2 
— 2000 N«puw& — ; 
(dwarsdoorsnede vê 
dam). — 21.08 Nog « 
film). - 21 23 Bill DOL 
van een Schotse jeuj 
22.09 Angels en ange 

NED 2 

19.00 Nieuws. - 19. 
west tot gewest — 20 
— 21.27 Schoonheid 

Robert de Niro en Meryl Streep in The Deer Hunter, 
vrijdag 2 september op BRT 1 om 20.15 u. 

Z A T E R D A G (27 A U G U S T U S ) - Suzanne 
Pleshette, die in de weekendfilm Hersenschimmen 
(Fantasies) de rol speelt van Carla, scenariste van de 
soap-opera-televisieserie „MIddleton USA", heeft reeds 
een lange carrière achter de rug. Zij maakte haar de
buut in Broadway in de jaren vijftig. Na enkele onbelang
rijke bijrolletjes maakte zij een zeer goede beurt in „The 
Birds" van Hitchcock en van toen af liep het voor haar 
van een leien dakje. Haar tegenspeler in Hersenschim
men is Robert Vaughn, die ooit nog op het scherm te 
zien was als een van de mannen van „Uncle", de gehei
me Amerikaanse spionagedienst... (BRT). — De film die 
de Tros via Nederland 2 uitzendt, „Rififi in Amsterdam" 
had best een goede misdaadfilm kunnen worden. Met 
scenaristen als Jan Blokker, Harry Mulisch en Ed 
Hoornik was goed werk geleverd maar onder druk van 
producent Lou André werd het geheel een commer
cieel broddelwerk. Maxim Hamel speelt de rol van een 

ex-gevangene, die na de oorlog ( 
welen die hij van een joodse fan 
derland 2). 

Z O N D A G (28 AUGUSTI 
deel van de Russische tv-film Ja 
de leider van de opstandelinge 
deel van het tsarenrijk. Poegat! 
van het volk en zijn aanhang wer 
veroverde hij het fort Jaitsk en r 
streek van de Volga. Catharina, 
druk had met de oorlog tegeadt 
iets moest worden gedaan en i 
gen in om Poegatsjov tot de aftc 
werd hij in een kooi naar Moskc 
gesteld... (BRT). — Voor de op< 
VARA gezórgd voor een extra-I 
programma staat de integrale 
dammerung, het slot van de 4-d6 
Wagner. Dank zij de voortreffeli 
Franse regisseur Patrice Chén 
een lust voor het oog en een fee 
land 1). 

M A A N D A G (29 AUGU! 
meemaken hoe Mozart aan zijr 
recht bij de BRT voor de laat 
Franse feuilleton, waar men het t 
hebben over ene Mozaar. Geli 
zelf dit niet meer moest meema 
men pas aan de tweede aflever 
hebbers kunnen weer terecht o 
uitvoering van de Barbier van 

DINSDAG (30 AUGUST 
schappelijke reeks Op zoek nae 
toe. Het belangrijkste kenmerk 
sukses in het verleden steunt, is 
de samenwerking. Wat er van ( 
wereld van vandaag nog rest 
deze reeks rond te maken (BR 
landse meisjesgroep de Dolly 
van Tros-regisseur Erik van Re 
serie geschreven, waarschijnlijk 
vroegere series als The Monke< 
mily, die enorm sukses hadden (1 
ster Larry Hagman (J.R.) kruipt 

2S AUGUSTUS 
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TV-programma's 

ute-]Ournal. — 21.30 üe-
. — 23.00 Der pirat (musi-

iuws. — 20.15 Herr der 
eere (film). — 21.55 Tus-
das bin ich. — 22.55 

1 Alltag und Anstalt — 

i chevaliers aux 108 étoi-
- 21 00 En piste (tv-film). 
La dame de Montsoreau 

nderdag 
1 AUGUSTUS 

fienüllibit — 18.30 Peter 
'olf (sprookje). — 18.55 

vliegeren. — 19.05 Ge
smagazine. — 19.45 
- 20.20 Van 9 tot 5 (f). -
t Mike in zee. - 21.45 IJs-
)ver tatoeage). — 22.30 

w/eek van Rogers dood 
ima). — 19.21 Kenmerk. 
NIeuvi/s. — 20.28 De lijn 
orsnede van Amster-
21.08 Nog eens (teken-
!1 23 Bill Douglas: trilogie 
Schotse jeugd (dokJ. — 
gels en angels (film). 

'uws. — 19.12 Van ge-
lewest - 20.00 Collin (f). 
Schoonheid en rijkdom 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

, TV-EKSPRES weet alles over tv. 

(dokJ. - 22.30 Nieuws. - 22.45 
Den Haag vandaag. — 23.00 Stu-
dio sport — 23.45 Nieuws. 

RIB 1 

19.08 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19 30 Nieuws. - 20 00 La 
chasse aux tresors (spel). — 21.00 
Les grandes conjurations (dokJ. — 
22.40 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Vagabon
dages (show). — 21.35 John New-
mark profils d'un musicien. — 22.35 
Nieuws. — 22.45 Camera fantasti-
que (dokJ. — 23.05 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Messieurs 
les jurés (f). - 22.40 Philippe 
Adrien: extraits d'une pratique 
théêtrale. — 23.05 Nieuws. 

F 3 

19.15 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speO. — 
20.35 Les mémoires d'un cabaret-
concert Lillois. — 22.05 Nieuws. — 
22.30 Satyricon (film). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Jürgen CTV-

I de oorlog op zoek gaat naar de ju-
) joodse familie had gestolen... (Ne-

! AUGUSTUS) - In het tweede 
ie tv-film Jemeljan Poegatsjov zaait 
istandelingen paniek In een groot 
'ijk. Poegatsjov stond in de gunst 
anhang werd steeds groter. In 1773 
t Jaitsk en rukte verder op naar de 
I. Catharina, die het nochtans zeer 
og' tegerKde Turken, besefte dat er 
jedaan en zette haar beste strate-
V tot de aftocht te dwingen. In 1775 
naar Moskou gebracht en terecht-
/oor de operaliefhebbers heeft de 
• een extra-lange kijkavond. Op het 
5 integrale uitvoering van Götter-
van de 4-deHge cyclus van Richard 
voortreffelijke enscenering van de 
rtrice Chéreau is deze uitvoering 
I en een feest voor het oor. (Neder-

(29 AUGUSTUS) - Indien U wil 
;art aan zijn einde komt kan U te-
Dor de laatste aflevering van het 
ar men het tot het bittere einde blijft 
lozaar. Gelukkig maar dat Mozart 
lest meemaken. Op Nederland 1 is 
ede aflevering toe en de operalief-
=T terecht op Nederland 2 voor de 
arbier van Sevilla van Rossini. 

) AUGUSTUS) - Ook de weten-
')p zoek naar Adam is aan zijn eind 
te kenmerk waarop het menselijk 
en steunt, is niet de agressie maar 
\/at er van de samenwerking In de 
3 nog rest Is ruim voldoende pn\ 
maken (BRT). — Rond de Neder-
) de Dolly Dots werd op initiatief 
Erik van Reijendam een zesdelige 
aarschijnlijk naar het voorbeeld van 
rhe Monkees en The Partridge Fa-
3S hadden (Nederland 1). — Dallas-
[J.R.) kruipt op hetzelfde net in de 

huid van een gepensioneerd helikopterpiloot die een 
oude vriendin gaat redden uit de handen van nietsont
ziende gangsters. 

W O E N S D A G (31 AUGUSTUS) - Een van de 
gasten van Mike Verdrengh is Zjef Vanuytsel. De 38-ja-
rige architekt heeft zijn beroep weinig beoefend en 
spendeert zijn tijd nog altijd voornamelijk met zingen, 
schrijven van teksten, voetbal, film en literatuur. Over 
architektuur moet je met hem dan ook niet veel praten 
(BRT). — Bill Douglas (46) groeide op in de Schotse 
mijnstreek, studeerde aan de London Film School en 
kreeg er na afloop een beurs om zijn eigen jeugd te ver
filmen. Het werd een trilogie: My Childhood, My Ain Folk 
en My Way Home, waarvan het eerste deel via 
Nederland 1 wordt uitgezonden. Deze trilogie werd in 
de meeste kritieken geroemd als een hoogtepunt in de 
Britse filmgeschiedenis. 

DONDERDAG (i SEPTEMBER) - De BRT 
start met een nieuwe 12-delige BBC-serie MacKenzie 
over de verhoudingen tussen drie verschillende families 
in de periode van 1955 tot 1974. Robert MacKenzie is 
eigenaar van een bouwonderneming en heeft een lieve 
vrouw en twee kinderen. Verder zijn er Ruth en David 
Isaacs en hun dochter Lisa en ten slotte George Kovacs 
en zijn dochter Diana Crawley. 

V R I J D A G (2 SEPTEMBER) - The Deer Hunter 
die vanavond door de BRT wordt uitgezonden werd in 
1978 bekroond met liefst 5 Oscars. Hoofdrolspeler 
Robert de Niro greep naast de zo begeerde onderschel-
ding, maar zijn spel is er daarom niet minder om. De film 
handelt over jonge hoogovenarbeiders voor, tijdens en 
na dè oorlog In Vietnam. Regisseur Michael Cimino 
maakte van de film een realistisch meesterwerk en Os
car-winnaar Christopher Walken, die in de film Meryl 
StVeep als vriendin heeft en later als echtgenote krijgt 
had tot dan toe alleen enkele onbetekenende rolletjes 
gespeeld In „The Anderson Tapes", „The Sentinel" en 
„Annie Hall" van Woody Allen. Met „The Deer Hunter" 
was zijn naam gemaakt. Wie die avond belet is, hoeft 
met te treuren Op 6 oktober krijgt U de film nogmaals, 
maar dan via Nederland. — District Six is een Interes
sante dokumentaire van Lindy Wilson over de verplich
te verhuis van 40.000 mensen in de stad Cape Town in 
Zuid-Afrika (19è6) (Nederland 2). 

film). — 21 45 Bilder aus der Wis
senschaft (dokJ. — 22.30 Tages-
themen — 23.00 ARD-sport extra. 
— 0.00 Nieuws. 

ZDF 

21.25 Der Denver-Clan (f). - 22.10 
Leben mitten unserer Zeit (repwr-
tage) — 22.40 Unserer Kosmos 
(dok.) - 23.25 Nieuws 

D 3 

20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
im III. - 21.45 Bilbao (dokJ. -
22.15 Die Freibeutenn (western). 
— 23.40 Nieuws. 

LUX 

20.10 Sherif fais-moi peur (O. — 
21.00 Mon enfant ma mere (tv-
film). - 22.30 La dames de Mon-
storeau (O. 

Vrijdag 
SEPTEMBER 

BRT 
18.00 Bollie en Billie (stnp). - 18.05 
Klem, klem kleutertje. — 18.30 Ju
kebox. — 18.45 Vrije tijd vnjdag. — 
1950 Uitzending door derden. — 

1945 Nieuvre. — 20.15 üe herten
jager CVietnam-film). — 23.15 Pre-
miére-extra. — 0.15 Nieuws. 

NED 1 

20 00 Nieuws. - 20.28 Hard tegen 
hard (f.). - 21 28 Achter het 
nieuws — 22.10 Teater thuis (tv-
speD. - 2335 Nieuws 

NED 2 

1900 Nieuws. — 19.12 Tom en 
Jerry. - 19.25 De KRO zomer-
avondshow. — 20.25 Uitreiking 
van Televizierring. — 20.50 Roger 
Whittaker in Kenia (showJ. — 
21.40 Distnct Six (dokJ. - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Vancouver 1983 
(Wereldraad van Kerken). — 23.15 
Pinkpop 1983 (reportage). 

RTBF 1 
19,08 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. — 20.00 
Drie jaar op een zeilboot (reporta
ge) — 20.55 Isabelle devant Ie 
désir ( f i lm) . - 2255 Nieuws. 

TF 1 
2000 Nieuws. - 20.35 La cruche 
(toneeD. — 22.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 2035 Verdi (fJ. 

— 21.50 Literair magazine. — 23.05 
Nieuws. — 2315 Le voleur des 
crimes (filtri). 

FR 3 

1915 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Les jeux de 20 hèures (speD. — 
20.35 Vendredi. — 21.45 Nieuws. 
— 22.05 De zee die ons omringt 
(dokJ. - 23.00 Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 2015 Der Fórster 
vom Silberwald (film) - 21.45 Het 
straattoneel Zan Polio, (dokJ. — 
23.00 Die Sportschau. - 2325 
Hagen (f J. 

ZDF 

21 15 Wildschweine in freier Wild-
bahn (dokJ. — 22.00 Heute-joumal 
- 2250 Aspekte. kuituur. - 23.15 
„Dunner Mann", 3. Fall (politiefilm) 

D 3 

20.00 Nieuws. — 20.15 Schauspie-
Ier Gert Voss (portreO. — 21.00 
Frankenwald (dok). — 21.45 Der 
Lumpenmann (volkskomedie) — 
23.00 Nieuws. 

LUX 

20.10 Non lieu (fJ. - 21.00 Gipsy 
(film) - 22.50 La dame de Mont
soreau (fJ. 

, Jhe winds of war" nieuw op BRT 
Dit najaar brengt de BRT een 
nieuw televisiefeuilleton op 
de beeldbuis, „The winds of 
war' naar de bestseller van 
Herman Wouk. De Ameri
kaanse auteur van joodse af
komst (° 1915) werd zelf aan
gezocht om het script te 
schrijven van deze mini-serie 
die in totaal 18 uur kijkgenot 
brengt In de VSA was „The 
winds of war' dé gebeurtenis 
van het afgelopen seizoen. 
Qua populariteit beginnen de 
familiale drama's a la „Dallas' 
en andere „Dynasty' tekens 
van slijtage te vertonen. Bo
vendien blijkt dat historische 
feuilletons, meer bepaald met 
betrekking tot het oorlogsge
beuren, sedert „Holocaust' 
best in de Amerikaanse 
smaak vallen. „Winds of war' 
beantwoordt die vraag van de 
doorsnee kijker helemaal: het 
verhaal begint te Berlijn waar 
marineofficier Victor Henry, 
bijgenaamd „Rug" (vertolkt 
door stoere Robert Mitchum) 
tot militair attaché wordt be
noemd. We schrijven 1939. 
Omwille van zijn positie krijgt 
Henry de kans Adolf Hitler 
meermaals te ontmoeten. Het 

zit Henry daarbij niet lekker 
en ook de politieke en militai
re situatie van Europa wakke
ren zijn onrust aan. Buiten het 
weten van zijn ambassadeur 
zendt hij rapporten naar zijn 
militaire overste in Washing
ton. Deze vindt de situatie 
inderdaad alarmerend genoeg 
om Henry terug te roepen. Tot 
zijn grote verbazing wordt 
Henry ontboden bij president 
Roosevelt die hem als „per
soonlijk observator' zijn funk-
tie wil zien behouden. Inmid
dels volgt zijn zoon, Byron, 
zijn verloofde Natalie die op 
weg is om familie te gaan 
bezoeken in Polen. Beide jon
ge mensen worden meege
sleurd in de wervelwind van 
losgebroken geweld wanneer 
de Duitse troepen Polen bin
nenvallen. 

Terug naar Berlijn raakt 
Henry niet verder dan Londen. 
Ondertussen zijn de Duitse 
legers België en Frankrijk bin-
nenge\/bllen. Henry is voor
taan afgesneden van zijn 
vrouw en zijn zoon. 
In hem wordt weer de vader 
en echtgenoot wakker. Min
der dan een jaar later wordt 

Pearl Harbor platgegooid 
door de Japanse vliegers en 
Jangs die kant van de oceaan 
vecht zijn tweede zoon. 
Tot zover het begin van dit 
feuilleton dat Amerika in de 
ban hield. Producent en reali-
zator, Dan Curtis, had meer 
dan 14 maanden nodig om het 
962 pagina's tellende script in 
te blikken en dat vertegen
woordigt 4.000 opnamen in 
California, Washington, Yoe-
goslavië, Italië, Duitsland en 
Engeland. Het resultaat, dat 
perfect geschraagd wordt 
door Hollywood-veteraan 
Mitchum, is zeker het bekij
ken waard, al was het maar 
om het geschiedkundig ge
beuren van W.O. II eens door 
een Amerikaanse bril te bekij
ken. Naast Mitchum treden in 
dit feuilleton ook All Macgraw 
op, naast o.m. Peter Graves, 
Ralph Bellamy (Franklin D. 
Roosevelt), Gunther Meisner 
(A. Hitler), Howard Lang (W. 
Churchill) en Anatoly Shagi-
nyan (Stalin). 

Ko Thum 

Vanaf vrijdag 9 september, Nederland
se titel .Wereldbrand' op BRT 1 om 
20U.20. 
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Kritisch bel<el<en 

Zomer '83 , boordevol geslaagde festivals 
Volgend weekeinde wordt met 
een hele resem kleine festivalle-
tjes de vakantie afgerond, en een 
terugblik kan nooit kwaad. De 
vooruitzichten leken niet zo schit
terend, maar de Vlaamse artiesten 
en groepen deden het even goed 
als vorig jaar. Positief is alvast dat 
ook organizatoren onze mensen 
een kans geven en nogmaals is 
bewezen dat talent van eigen bo
dem niet moet onderdoen voor 
buitenlandse produkten. Het „Sea-
side'-festival werd gered door 
onze T.C. Matic en Lawi Ebbel, 
terwijl „Festivalcatraz" met onder
meer de Kreuners een zeer goede 
beurt maakte. Voor Lawi Ebbel uit 
Gent was het een prachtzomer en 
meteen het orgelpunt, zanger Cas 
Van der Taelen gaat (op zijn 
beurt) de solotoer op. De Kreu
ners waren te gast op de belang
rijkste festivals, en konden alleen 
niet mee met „Mike in zee" omwille 
van een toespeling in hun nieuw
ste singeltje op premier Martens. 
Hoewel het programma pas in 
september wordt uitgezonden. 

Ook de Diestse „Scabs" beten 
met een achttal optredens na Tor-
hout-Werchter goed van zich af, 
terwijl de Antwerpse groep „Blanc 
de Blanc" de meest beloftevolle 
nieuwkomers blijken te zijn van de 
zomer '83. Met een eerste mini-el
pee onder de arm wisten ze op zo
wel het Seasidefeest als de Loker-
se Feesten een goede indruk na te 
laten, en volgende dagen zijn 
eveneens van belang. Zaterdag 
(27 aug.) zijn ze op het openlucht
festival te Roeselare en zondag op 
het Kerkplein te Bocholt De vuur
doop komt volgende week in de 
hoofdstad waar ze vrijdag 2 sep
tember de poptempel „Plan-K" te 
Molenbeek aandoen. Maar Johan 
Verminnen blijft de lijsttrekker met 
niet minder dan 11 optredens in 
augustus, reeks die hij zaterdag 
e.k. afrondt in het Blommenhof te 
Staden-bij-Diksmudie. Maar ook 
de volksmuziek blijft boeien én 
bloeien, de jongens van groep 
„Zakdoek" verzorgden deze 
maand niet minder dan 17 anima
ties. Zaterdag zijn ze op het 

Dorpsplein te Oostakker en zon
dag op de Grote Markt te Eeklo. 
Ook de Leuvense groepen bijten 
van zich af, de Boxcars zijn mor
gen vrijdag in de tent ter gelegen
heid van de Dorpsfeesten te Ne-
der-Overeembeek om 20 uur, en 
„Polizei" treedt zaterdag op te Bo
cholt en zondagavond voor „Blo-
so" te Brugge. Liefhebbers van 
volksmuziek en instrumenten
bouw zullen inmiddels reeds hun 
gading gevonden hebben tijdens 
de vijfde stage in het Baljuwhuis te 
Galmaarden- onder leiding van 
Herman Dewit van 't Kliekske en 
Renaat Van Craenenbroek uit 
Antwerpen. Vanavond sfjelen 
Bart en Sigiswald Kuyken en Ro
bert Kohnen barokmuziek op tra
verso, klavecimbel en op draailier, 
en morgen vrijdag (26 augJ treedt 
de Antwerpse volksmuziekgroep 
„Lange Wapper" op, terwijl het 
zaterdag de beurt is aan de volks
muziek uit Galicië (Spanje). Zon
dag is er te Watou (aan de „Schre-
ve", vlakbij Poperinge) het Arties-
tenrandevoe waar niet minder dan 

170 kunstenaars met elkaar en 
hun kunsttakken worden gekon-
fronteerd, in elkaar gestoken door 
Paul D'Hondt en dichter Gwij Man-
delinck. Van 11 tot 21 uur jazz, 25 
dichters, muziek, dans, toneel op 
het Marktplein en nabij stoppel-

veld, en gregoriaans, klassiek en 
live-computerwerk in de geklas
seerde barokkerk. Verder nog 
happenings, een zomersalon van 
hedendaagse plastische kunsten, 
mime, en dus voor elk wat mee te 
snoepen. Allen daarheen dus. 

Sergius 

Zondag opnieuw „Gordel" 
Voor de derde maal vormt Sint-Gene-
sius-Rode de trekpleister van wieler
toeristen en wandelaars op zondag 
28 augustus. 

Voor de 80 km lange gordel rondom 
Brussel kan men vnj starten tussen 
7 u. 30 en 9 u. 30. Het inschrijvingsgeld 
bedraagt 80 fr Voor het 20 km lange 
gordeltje betaal je slechts 40 fr De 
groepsstart voor het gordeltje heeft 
om 10 u plaats. De start wordt gege
ven aan het „Gordel"-centrum, nabij de 
hoofdkerk, te Sint-Genesius-Rode. 

Naast de wielerklassieker zijn er de 
wandelingen, doorlopend volksspor
ten, info- en handelsbeurs, muziek, 
animatie, het optreden van de klein-

kunstgroep Zakdoek en het smullen 
van het „Gordeltaartje". 
Inlichtingen kunnen tot en met zondag 
bekomen worden op het nummer 
02-358.5990 

iSchenmd 
Notities uit het kunstleven voor u bij/elkaar geschreven door Nic van Bruggen. 

Volk 
Het Brusselse reklame-vakblad Pub doet welwil
lende pogingen om 3-talig te zijn (Frans, Engels, 
Nederlands), maar de Vlaamse inbreng blijft wat 
aan de gennge kant Dat is jammer, maar ronduit 
ergerlijk is dat een Vlaamse krant het nodig 
vindt om over een hele pagina eentalig in het 
Frans te adverteren. „Het Volk a plus de jeunes 
lecteurs que Ie plus grand journal de Belgique" 
bloklettert het Gentse „joumal" trots en zet zich 
daarbij met CIM en Nielsen cijfers af tegen Het 
Laatste Nieuws en De Standaard-groep (wat 
ook al niet zo kollegiaal is, te meer daar 
vergelijkende, konkurrentiële reklame hier nog 
altijd verboden is). Dat Het Volk de beroeps-
etiek aan zijn laars lapt mag misschien „jeugdi
ge" onbezonnenheid illustreren, maar dat dit in 
het Frans gebeurt getuigt van typisch franskil
jonse oubolligheid. Ons Volkje weer eens op z'n 
smalst., omwille van het advertentiesmeer 

T(h)riller 
Ondanks geniën als Ambler, Le Carré, Treva-
nian, Deighton en anderen worden schrijvers 
van spionage- en misdaadromans (thrillers dus) 
kwasi nooit tot de letteren met grote L gere
kend. Eén uitzondering misschien: de Ameri
kaanse zich in een Frans dorpje verschillende 
suksesschrijfster Patricia Highsmith. Haar ro
mans verschillen dan ook nogal flink van het ste
reotiepe, misdadige verhaalpatroon. De ruige, 
maar charmante held die „het goede" aan de 
overwinningen helpt en „het kwade" finaal aan 
gruizelementen knalt ontbreekt bij haar totaal. 
De wetsdienaars komen maar zelden aan hun 
plichtsbewuste, vergeldende trekken. Kortom, 
de rechtvaardigheid zegeviert bij haar even 
somsjes als in het werkelijke leven. De protago
nisten in haar romans zijn doorgaans zij die de 
misdaad klinisch bedenken, naar plan uitvoeren 
en zorgvuldig verhullen... heel bewust tot het ui
terste beleven dus Je zou bijna kunnen zeggen 
dat P.H. aan de kant van de moordenaar staat 
Maar dat is natuurlijk niet zo. Wel begrijpt zij 
hem., weliswaar met mededogen, sympatie 
voor zijn tragische efficiëntie, maar zonder 
medelijden voor de schuld die hij met zich 
draagt Zopas verscheen van haar „Plotting and 
Writing Suspence Fiction" (Poplar Press Lon

don, 145 biz). Naar de titel is dit boek een soort 
van handleiding om zelf aan het misdaad-
schrijven te gaan. Vergeet het maar Wel is dit 
boeiende werkje een soort van zelfbelijdenis 
over het hoe en waarom van de „whodunit". En 
Patricia rekent haar genre daarin onvenwoest-
baar zeker tot de heuse letteren. Neem bij 
voorbeeld „Schuld en boete" zegt ze~ die roman 
zou nu gewoon als een thriller uitgegeven 
worden (en waarom niet het meesterwerk 
werd ook als dagblad-feuilleton geschreven). 
Konsekwent blijft zij dus als ze op pagina drie 
aangeeft dat de titel van haar terecht zich 
afschrijven van een gebrek aan literaire erken
ning zou moeten luiden: „Plotting and Writing 
Suspense Fiction as Patricia Highsmith and 
Fjodor M. Dostojewski Do It". En bescheiden 
blijven we allemaal. 

Prijzen 
Voortijdig uitgelekte zekerheid is nu dat Luce-
bert de vereeuwigende Prijs der Nederiandse 
Letteren op zak mag steken, en M. Vasalis de 
naar slotvoogd PC. Hooft genoemde Neder
landse staatsprijs. Het weze hen gegund: welis
waar voorbijgestreefd literair geschop gepaard 
aan wetenschappelijk geïnspireerde bezinning 
en beide van groots geschreven allure Het 
merkwaardige daarbij is dat de gelauwerde 
auteurs zichzelf als het ware al de historie 
ingeschreven hebben (Lucebert is een nog wat 
schrijvende schilder, Vasalis houdt niet meer zo 
van publiceren). Waarom worden die prijzen 
dan ook bijna altijd als een geschiedkundig 
erfdeel uitgereikt? Joost (van den Vondel) mag 
het weten. 

Snoek 
Toen ik mij onlangs in een niet helemaal ongelet
terd milieu de kunstenaarsnaam van Edmond 
Schietekat uitsprak, trachtte een dame - mooi 
en modieus — zich te onderscheiden door: „Oh, 
ik heb zopas zijn laatste almanak gelezen" te la
ten ontvallen. Jaren geleden heb ik ooit een 
komplete oplage van een uitnodiging voor een 
tentoonstelling van Pauls schilderijen laten her
drukken omdat er Snoeck op de voorpagina 
stond. De drukker was beschaamd en Paul had 
gelijk. Maar in hemelsnaam, waarom lees je nu 

nog, in 1983, in DW & B dan nog, Snoeck? Een 
dichter is maar 'n dichter, maar toch Dietsche" 
toch. 

Prentenier 
In deze voor boekeniers barre tijden heeft een 
Gentenaar van nabij het toch maar weer op 
touw gezet De Prentenier brengt (oOk letteriijk) 
prijzenswaardige gedichten op de markt géilu-
streerd door schilders en grafici van niet gering 
talent Zopas werden een aantal edities van de 
„Prentenier" voorgesteld tijdens een poëzie-jazz 
happening in het Vlaams kultureel centrum „De 
Brakke Grond" in Amsterdam. Het was een wat 

^fS' 

Herman De Coninck, een van Vlaanderens 
betere na-Nahon fenomenen. Goed dichter, 
uitstekend journalist en wellicht straks vermeld 
naast August Vermeylen en Herman Teirlinck in 
de paying-list van een vernieuwend, overlevend 
(?) NVT-magazine. Geef Hermep de kans, het 
Nieuw Vlaams Tijdschrift zal er niet ouder van 
worden. 

oudbakken bedoening boordevol jeugdsenti-
ment, maar toch wel geslaagd. Och, vertrouw
den de centrum-beheerders me toe: „de door
stroming naar Nederland begint ondanks het 
moeizame begin wel op gang te komen." En dat 
zal wel. In de cafetaria (bij het stemmige pleintje 
aan de Nes) worden vele lekkere Vlaamse 
streekbleren voorgezet Maar waarom dan ook 
gerechtjes en snacks die onder Vlaamse namen 
op de kaart staan... maar niks met ook maar iets 
Vlaams te maken hebben. Ik heb er Westvlaam-
se stoverij gegeten Gaten staan)_. dus, vraag 
maar best naar Neertands culinaire inbreng in de 
gastronomische wereldgeschiedenis: het huza-
renslaatje. Het staat wel niet op de kaart maar 
wat lekkers ook niet Alweer bier dus. 

Biënnale 
De 17de versie van de Antwerpse Biënnale 
voor Beeldhouwkunst mag weer een sukses 
genoemd worden. Het aantal meesterweri<en in 
het Middelheim-park is nogal teleurstellend, 
maar als eigentijds krisis-overzicht is het ge
toonde vrij representatief. Tegelijk werd een 
nieuw fenomeen in het leven geroepen: de 
eerste uitgave van 'n Biënnale van Antwerpse 
Galerijen. De bedoeling is dat beide manifesta
ties in de toekomst komplementair naast elkaar 
zullen lopen. Voonwaar een goed idee: de 
artistieke commercie hand in hand met enig 
openbaar initiatief Spijtig genoeg gebeurde de 
selektie van de tot deelneming uitgenodigde 
galerijen op z'n minst nogal willekeurig. Ak
koord, de galerijen moeten de nodige aandacht 
aan de beeldhouwkunst besteden. Maar waar
om staan er op de affiche dan galerijen die daar 
beslist niet in uitblinken... tenwijl er andere 
ontbreken die dat manifest wél doen, en goed 
ook? Jeanne Buytaert timmert al mim een 
decennium aan de weg en De Groote Witte 
Arend ontplooit een vleugelslag van merkwaar
dige volhoudendheid en kwaliteit., om maar 
twee voor de hand liggende namen te noemen. 
Waar ligt de „vergetelheid": kritische vooringe
nomenheid of vriendjespolitiek? 
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Rinus Michels na twee dagen werk in het nieuwe voetbalseizoen, werk
loos langs de lijn... 

Rinus, de eerste... 
De bal rolt dus weer op alle 
voetbalvelden. In België, Neder
land en Duitsland is de kompeti
tie herbegonnen. In Keulen heeft 
men alvast één rekord gevestigd: 
trainer Rinus Michels nam er na 
twee speeldagen ontslag. De kop 
van Jut heeft dus weer dienst 
gedaan. 
Michels ervoer dat er in het 
hedendaagse topvoetbal andere 
normen worden gehanteerd. In 
een geschil tussen de trainer en 
de speler (in casu doelman Toni 
Schumacher) kiest de klub nage
noeg onveranderlijk partij voor 
de speler. Hij vertegenwoordigt 
immers het kapitaal van de ver
eniging en op het veld.kan hij de 
uitslag „direkter" beïnvloeden 
dan de langs de lijn (machteloos) 
toekijkende trainer. Schumacher 
zorgde er met een onschuldig 
gezicht voor dat Keulen in een 
haalbare kompetitiematch de 
boot inging-
In België heeft Ludo Coeck ooit 
op dezelfde manier Tomislav Ivic 
gevloerd en uitgeteld- En daar
mee zijn we weer in eigen land 
waar de mislukte kompetitiestart 
van favoriet Anderlecht dagelijk
se debatstof vormt voor de kran
ten. 
Paul Van Himst, zich ingedekt 
wetend door de goodwill van de 
pers, speelt met vuur. Hij ver
zuimt voorlopig voor de handlig
gende konklusies te trekken. De 
Deen Brylle heeft hij blijkbaar al 
afgeschreven. Probleem is wel 
dat Paul moeilijk kan beweren 
dat Kenneth klasse en toewijding 
mist- Maar Brylle moet hangen 
voor Peruzovic, Frimann en Ar-
nesen. Een gevaarlijke toestand 
die mogelijk kan worden opge
klaard door de (door Van Himst 
verhoopte) verkoop van Brylle. 
Maar daar staat dan wel tegen
over dat de supporters het welle
tjes zouden kunnen vinden na de 
uittocht van Lozano en Coeck-
Paul krijgt de riemen van zijn 
roeiboot duidelijk niet onder 
kontrole en bovendien is de stille 

Twee kampioenen voor deze tijd 

vijver van Ivic een woelige zee 
van Van Himst geworden. Op de 
bank zit een ongeduldige Goos-
sens die door Van Himst zelf de 
hemel in en het Astridpark bin
nen werd geprezen-
Om dan nog maar te zwijgen 
over het bedenkelijke rendement 
van een paar gekroonde interna
tionalen. Vandereycken drukt het 
tempo. Hij was nooit een voetbal
arbeider en had in zijn beste 
jaren Happels zweep nodig om 
een hoog rendement te halen. 
Over Vandenbergh willen we het 
niet hebben. We krijgen almaar 
vaker de indruk dat Erwins motor 
in anderhalf uur geen- halve liter 
benzine verbruikt Paul wacht nu 
met afnemend geduld en toene
mend verlangen op de komst van 
Frank Arnesen. Die kan een en 
ander ten goede veranderen. We 
hopen het voor Paul want hij 
moet toch ook weten dat in ons 
voetbal nog niemand werd ge
spaard-
De nationale kompetitiestart ver
raadde overigens geen gehei
men. De geslaagde openings
wedstrijd van Standard deed de 
aandelen van de regerende 
landskampioen flink stijgen maar 
in de Supercup bleek dat de 
Rouches even vlot strafschop
pen missen als de tegenstan
ders. Op dat vlak heeft men het in 
de voorbije weken wel bruin ge
bakken. Ongelooflijk toch dat 
profvoetballers niet eens be
kwaam blijken te zijn een elfme
ter om te zetten in wedstrijden 
die nauwelijks enig belang heb
ben- Vergissen wij ons wanneer 
we vermoeden dat de technische 
bagage van onze topspelers al
maar kleiner wordt ten voordele 
van hun fysiek vermogen en hun 
hoog geroemd taktisch inzicht? 
Dat levert voorlopig best resulta
ten op. Vraag is hoe lang het blijft 
duren en hoe het publiek rea
geert op de halflange termijn. 
Want was de belangstelling op 
de openingsdag geen tegenval
ler, een sukses was het evenmin! 

Ruim één week lang hebben de eerste wereldkampioenschappen atle
tiek de kolommen van de sportbladzijden van elke zichzelf respekte-
rende krant gevuld. Eén week lang ook spuide de televisie de wed-
strijdbeelden urenlang de huiskamers binnen-Van enige selektie was 
weer geen sprake maar daar verwacht zich nog nauwelijks iemand 
aan-

Drie vaststellingen drongen zich aan onze (niet deskundige) waarne
ming op. 

Carl Lewis en Jarmila Kratosjvilo-
va zijn kampioenen voor deze tijd. 
De Amerikaanse kleurling heeft 
Jesse Owens al in de legende 
vervoegd. Lewis is een onweer
staanbare spurter en een zweven
de verspringer. Hij won drie we
reldtitels en volgend jaar in Los 
Angeles probeert hij gegaran
deerd viermaal goud (100 en 200 
meter, 4 x 100 meter en versprin
gen) te grijpen. Lewis beweegt 
zich met de allures van een sport-
god. Als dusdanig beroert hij moei
teloos de geesten van de massa. 
Kan men er zich nog over verwon
deren dat Lewis fortuinen vraagt 
en opstrijkt om in het gecommer-
ciaiizeerde atletiekcircus zijn kun
sten te vertonen? Carl zal zich 
met een verwijzing naar het we
dervaren van Seb Coe verant
woorden. Het Britse atletiekwon-
der is onklaar geraakt en niemand 
stoort zich aan of treurt om zijn (tij
delijk?) verdwijnen. De topsport is 
zonder mededogen. Vandaag aan
beden en morgen verguisd en 
vergeten. 

Jarmila Kratosjvilova is een proto
type. De vrouwelijke krachtpatster 
uit Roemenië is een vierkant blok 
graniet dat kracht en macht uit
straalt en op schoonheidswedstrij
den waarschijnlijk geen hoge 
ogen zal gooien. Kratosjvilova 
doet ons willekeurig denken aan 
een geprogrammeerde kampioe
ne die „ideaal voorbereid" op „het 
gekozen moment" tot „voile explo
sie" komt 

De tweede vaststelling betreft de 
aard van de kompetitie. In Helsinki 
werd nogmaals bewezen dat er 
twee soorten kampioenen be
staan. De prestatieatleten en de 
wedstrijdwinnaars. De eersten lo
pen tijden. Zij bedrijven hun sport 
met de krono of de meetlat (in de 
kampnummers) in de hand. Zij 
bereiken hun top meestal in een 
ontspannen sfeer. Wanneer alles 
kan maar niets moet De tweede 
soort wint topkompetities in moei
lijke omstandigheden. Zij verdra
gen de spanning en de stress. Zij 
worden niet uit hun lood geslagen 
door regen en wind, door de adem 
van grote rivalen. De Italiaan Al
berto Cova is zo'n crack. De wijze 

waarop hij de 10.000 meter won 
was indrukwekkend. Zijn scherpe 
tijden zijn zeldzaam maar wanneer 
er grote belangen op het spel 
staan bezit hij meer weerstand en 
denkkracht dan zijn vaak hoger 
aangeslagen tegenstanders. 
De derde vaststelling drong zich 
gevoelsmatig aan ons op. On
danks een zorgvuldige marketing, 
ondanks een bijna mondiale pro
pagandaslag kunnen de wereld
kampioenschappen niet met de 
Olympische Spelen vergeleken 
worden. Daar liggen zij nog ver bij 
onder. De sfeer, de geladenheid, 
de betrokkenheid van atleten, pu
bliek en televisiekijkers benaderde 
de uitstralingskracht van de OS 

op verre na niet Wij kunnen daar 
niet om treuren. De grootsheid 
van een gebeuren wordt immers 
mede bepaald door de zeldzaam
heid. 

Tot slot nog een sportieve beden
king, want een vaststelling kun je 
dit nog nauwelijks noemen. Wij 
zijn de trotse bezitters van een 
paar maratonkampioenen: een 
oude onverslijtbare Limburger die 
al een stuk legende vertegen
woordigt en een jongere, bezadig
de Westvlaming die in Los Ange
les misschien enig licht over onze 
donkere atletiekwereld zal laten 
schijnen. Want laat ons eerlijk we
zen: internationaal tellen we nog 
amper mee. Onze grote traditie in 
de fondnummers schijnt weg te 
sterven. Wij weten niet of de rage 
van stratenkoersen (de veredelde 
joggings) daarvoor verantwoorde
lijk is maar het schijnt ons wel 
duidelijk dat de atleten niet meer 
op de sintelbanen zoeken wat ze 
op het asfalt moeiteloos kunnen 
oprapen...: geld. 

Wel twee zonder drie 
De wereldtitels motorcross zijn 
toegekend. Eric Geboers werd 
uiteraard de meester in de 125 cc 

Eric Geboers, 125 cc-kampioen. 

en de Waal Georges Jobé her
overde zijn titel in de kwartliter 
klasse. Maar daar bleef het bij Het 
werden er twee zonder drie want 
André Malherbe faalde in de halfli
ter klasse. Hij moest de Zweed 
Hakan Carlqvist laten voorgaan. 
Op de tiekroning van Carlqvist 
valt overigens weinig aan te mer
ken. Hij was een seizoen lang de 
beste, de regelmatigste. Malherbe 
was bijwijlen misschien briljanter 
maar het werd vlug duidelijk dat 
de Waal niet meer hetzelfde over
wicht zou kunnen demonstreren 
van voor een paar jaren. Hij was 
wel hersteld van de kwetsuur die 
hem vorig seizoen maandenlang 
immobilizeerde maar „de oude 
Malherbe" zag niemand terug. 
Desondanks blijven wij het motor-
crossland bij uitstek. Vijf piloten 
binnen de eerste tien in de eind
stand van het wereldkampioen
schap 500 CC: Malherbe, Everts, 

Vromans, Van den Broeck en Van 
Velthoven... 

Nu al wordt met belangstelling 
uitgekeken naar het debuut van 
Eric Geboers in de halfliter klasse. 
Vast staat dat de jonge Limburger 
in die kategorie veel meer weer
stand zal ondervinden dan tot nog 
toe het geval was. De 500 verza
melt de beste, de sterkste rijders 
ter wereld. Piloten met ondervin
ding bovendien. Daarom zal het 
ons verwonderen indien Eric on
middellijk naar de top moest kun
nen doorstoten. Hij mag dan nog 
zo begaafd en stuurvaardig zijn, hij 
zal enig leergeld moeten betalen. 
Harry Everts zal hem op dat ge
bied kunnen voorlichten... Maar 
dat de belangstelling voor het mo
torcross door Geöoers' overstep 
weer flink zal opgevijzeld worden 
staat wel buiten twijfel We ver
wachten ons trouweris ook aan 
een terugkeer van de Amerikanen 
in de Grote Prijzen. Zodat het 
spektakel wel gegarandeerd 
schijnt! 
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Volksunie Opwijk-
Mazenzele: in volle bloei... 
Het is enkele jaren stil geweest rond de lokale VU-afdeling in Opwijk-Mazen-
zele. Achter de schermen Is men wel blijven doorwerken en onze mandataris
sen waren in de gemeenteraad en in het O C M W een waarborg voor de 
belangen van de gemeente in het algemeen en voor het Vlaamsnationalisme in 
het biezonder. Er was een soort malaise ingetreden In de anders zo 
temperamentvolle, aktieve VU-ploeg. Een groep écht gemotiveerde, vastbera
den Vlaamsnationalisten, waarop men altijd kan rekenen, bleef echter geloven 
in betere tijden. En deze mensen kregen gelijk, want toen velen dachten dat de 
VU in onze gemeente definitief zou verdwijnen, kwam er een ommekeer: onder 
impuls van een nieuwkomer in Opwijk, Hein Van den Brempt, werd de VU-ba-
sis a.h.w. wakkergschud en algauw bleek het entcesiasme en overtuigend 
dynamisme van de nieuwe ondervoorzitter over te slaan op zowel de 
oudgedienden als op de jeugd zodat alle leden samenwerkten aan een snelle 
heropbouw van de plaatselijke afdeling. 

Het resultaat liet niet lang op zich 
wachten Bij de aanloop naar de ge
meenteraadsverkiezingen in 1982 kon 
nnen met genoegen vaststellen dat de 
vriendschap en de eensgezindheid on
der de kandidaten, VU-leden en sym-
patizanten zorgden voor een optimale 
stemming Dat bleek vooral op de 
barbecue-avond, een paar maanden 
voor de verkiezingen, waar de familiale 
sfeer, de schitterende toespraak van 
Hem Van den Brempt, het voorstellen 
van de kandidaten en vooral de massa
le aanwezigheid van leden en sympati-
zanten bijdroegen tot een onvergetelij
ke avond 
De verkiezingsuitslag zelf — het be
houd van onze dne zetels in de ge
meenteraad — werd door vriend én 
tegenstander als een onverwacht suk-
ses beschouwd, ook al omdat de 
jeugdkandidaten enorm veel stemmen 
behaald hadden Dit laatste wees erop 
dat het merendeel der Opwijkse jeugd 
Vlaamsnationalistisch voelt en denkt 
De VUJO schoot opnieuw uit de start
blokken en onder leiding van Walter 
Vandeputte werd een erg aktieve kern 
samengesteld die zich dit jaar reeds 
verscheidene malen deed opmerken, 
een bloemenaktie voor zieken en be
jaarden, interpellaties i v m milieube
scherming en vooral de maandelijkse 
zangavonden 
Eind november van vorig jaar werden 
nieuwe bestuursverkiezingen gehou
den Ook hier bleek uit de tainjke 
opkomst en de geestdnft van onze 
leden dat iedereen met vertrouwen de 
toekomst tegemoet zag In ons lokaal 
„Breugelhof" werd eerst de OCMW-
vertegenwoordiger gekozen, dit werd 
Stefaan Verdoodt, VU-jongere die 
ovengens veel stemmen achter zijn 
naam gekregen had bij de gemeente
raadsverkiezingen Nadien werd het 
nieuwe bestuur gekozen Hem Van 
den Brempt werd voorzitter en stelde 
zijn ploeg voor, veel jonge maar ook 

bekende gezichten In zijn toespraak 
onderstreepte Hein het belang van 
samenwerking m een geest van 
vriendschap en solidanteit, de uitbouw 
van een goed georganizeerde VUJO-
afdelmg en de persoonlijke inzet van 
de basismilitanten o a bij de wijkwer-
king HIJ zei ook dat de nieuwe be
stuursleden zich bewust zijn van de 
verantwoordelijkheid die hun werd op
gelegd en dat ze deze met ernst en 
toewijding zullen volbrengen De stem
ming bereikte een hoogtepunt toen 
enkele Vlaamse liederen werden ge
zongen, stilaan een vertrouwd beeld in 
't Breugelhof 
BIJ de betoging in Hasselt, het Zang
feest, de IJzerbedevaart en de Gulden-
sporenviermg op de Brusselse Grote 
Markt, was Opwijk telkens goed verte
genwoordigd, net als op de 11 -julivie-
ring die dit jaar m de deelgemeente 
Mazenzele plaatsvond Door de her
nieuwde uitgave van „Eenvoudig", ons 
driemaandelijks tijdschrift, blijft de VU 
de Opwijkse bevolking op de hoogte 

houden van wat er zoal gebeurt op po
litiek, sociaal en kultureel vlak 
Dat de Volksunie Opwijk-Mazenzele 
een familie is, werd nogmaals bewezen 
op 6 augustus j l , toen Patrick De 
Meersman en Marleen De Ridder, 
twee aktieve VUJO-leden en kandida
ten op onze VU-lijst voor de gemeen
teraadsverkiezingen, in het huwelijks
bootje stapten Er werd een erehaag 
gevormd met met minder dan 30 leeu-
wevlaggen, de lokale afdelingsvlag en 
de VUJO-vlag, nadien werd er een 
receptie gehouden in het Breugelhof 
Provincieraadslid Stan Philips en volks
vertegenwoordiger Jef Valkeniers wa
ren ook van de partij om het jonge 
paar geluk te wensen 
Niet alleen het ledenaantal (70 leden 
meer sedert de gemeenteraadsverkie
zingen), ook het entoesiasme groeit 
aan onze afdeling, steeds meer men
sen vinden elkaar in eenzelfde ideaal 
leven in een mensvriendelijke maat
schappij met een Vlaanro karakter en, 
zeker op gemeentelijk vlak, in een 
geest van vrijheid en openheid 

Andrè September 

Het huidige VU-bestuur: Hem Van 
den Brempt, voorzitter. Jozef Ver
doodt en Alfons De Valck, ondervoor
zitters, Willy Verhulst, sekretans, Mar
cel Meysman, penningmeester, leden 
Patrick De Meersman, Jeanne De Rid
der, Patrick De Smedt, Jos Meskens, 
Wim Meysman, Lou Ooms, Frieda Ver
doodt, August Van Biesen 
Onze 3 gemeenteraadsleden Frans 
Berghman, Jef Sablon, Walter Vande
putte 
Ons OCMW-raadslid Stefaan Ver
doodt 

VU-raadslid De Berlanger verwerpt 
nieuwe Jetse belastingen 
JETTE — Tijdens de gemeenteraads
zitting in spoed op 18 juli bijeengeroe
pen, werden zomaar 70 miljoen nieuwe 
belastingen goedgekeurd 21,8 verho
ging kadaster, verhoging opcentiemen, 
enz Voeg daarbij het afschaffen van 
allerhande tot hier toe kosteloze ge
meentediensten, dan komt men onge
veer tot een verhoging van de lasten 
van 5000 tot 10000 fr per huisgezin 
Onnodig te herhalen dat al deze nieu
we belastingen het resultaat zijn van 
een wanbeheer door de huidige meer
derheid 
Het IS inderdaad zo dat de 3 partijen 
die de huidige meerderheid vormen. 

ook de meerderheid m raad en kollege 
bezaten tijdens de voorbije jaren 
Voorbije jaren waann kwistig met het 
geld van de belastingbetaler werd ge
smeten Wie herinnert zich met de 
boomplantingen die nu door gebrek 
aan onderhoud staan te vergaan'i' 
De dossiers van openbare werken, 
Azur, de nieuwbouw aan het gemeen
tehuis (30 miljoen meer dan voorzien), 
enz 

VU-raadslid Jan De Berlanger was het 
enige nederlandstalig raadslid dat zich 
tegen deze belastingverhoging verzet
te 

SP en PVV keurden ze volledig goed, 
terwijl de CVP wijselijk afwezig was 
T P onthouden 

Mosselfeest te 

Kapelle-o/d.-Bos 
Op zaterdag 27 en zondag 28 augus
tus a s hebben er telkens vanaf 12 u 
(en tot zolang de voorraad strekt) de 
mosselfeesten plaats van VU-afd Ka-
pelle-op-den-Bos Welkom in feestzaal 
Palmhof, Schoolstraat te Kapelle 

Een nieuwe Top! 

8, 

10 

1 Jan Caudron, Aalst 324 
2. Paul Cresens. Diest 192 
3 Guido SIJS, Herent 132 
4. Wiliy Kuijpers. Herent 108 
5 VU Zwijndrecht 96 
6 Hugo Roggeman, Gentbrugge 60 

VU-Zedelgem 60 
Maurice Passchijn, Meise 48 
Georges Raes, Ledegem 48 
Geolfned Baeten, Lfer 36 
Lutgart Decoster, Machelen 36 
Etienne Patteeuw, Harelbeke 36 
Lode Van Dessel, Nijlen 36 
Cynel Van de Voorde, Lovendegem 36 
Erik Vandewalle, Izegem 36 
VU-Assebroek 36 
VU-Diepenbeek 36 
Enniel Duysters, Blankenberge 30 
Guido Dornez, Ingelmunster 24 
Ward De Schrijver, Gent 24 
Albert Huyghe, Veurne 24 
Frans Kuijpers, Zoersel . • ' - ^ ' ^ ^ 24 
Hugo Segers, Bornem ....' 24 
Roland Vandenbroucke, Oostende 24 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 24 
Mare Vanrijckeghem, Moorslede 24 
Boudewijn Van Vlaenderen, St-Kruis-Brugge .. .. 24 
VU-Antwerpen-Stad 24 
VU-Berchem 24 
VU-Kruibeke . . 24 

18 
19 

VU-Keerbergen 10 jaar! 
„al heeft dat echt weinig gescheeld. Dat komt ervan natuurlijk wan
neer je na gemeenteraadsverkiezingen ook in de eigen afdeling op
teert voor een nieuw bestuur- en dan met die vele bekende en 
„andere aanwinsten" — gelukkig maar — meedoet aan de nationale 
enquête, een degeli jke wervingscampagne opzet voor een eigen 
Vlaams ziekenfonds in de streek e n _ 
Tot het dan toch één wakker ziel te binnen viel dat onze afdeling tien 
jaar geleden werd geboren „en of dat tussen al dat nieuwe geweld ook 
niet wat aandacht verdiende?" En of we dat zullen v ieren! 

renners een prachtige zelf ontworpen De Keerbergse VU zet het werkjaar 
dan ook reeds in op vrijdag 2 septem
ber met een denderende jazz-avond 
Volksvertegenwoordiger Willy Kuij
pers houdt om 20 uur een feestelijke 
openingsrede Vervolgens zal de „his
toriek" van de afdeling geschetst wor
den waarbij de „anciens" de ereplaat
sen zullen bezetten 
Om 21 uur luidt de „Yellow City Dixie
land Band" de eerste klanken in voor 
een avond heerlijke jazz U is, samen 
met alle andere sympatizanten van 
harte uitgenodigd i Plaats van het ge
beuren zaal Berk en Brem (centrum 
van het dorp) Maar er is meeri 

Eerste Volkefe: 4 september 
Inderdaad richt de federatie van 
Vlaamse kringen van Brabant in sa
menwerking met de Keerbergse VU, 
een eerste „Volkefe" in op zondag 
4 september Plaats van het gebeuren 
IS ditmaal het gemeenteplein Het pro
gramma IS enorm gevaneerd 's Mor-, 
gens al trekken een aantal wielertoe-
nsten op pad voor een biezondere 
ronde Op het middaguur starten de 
volksspelen Na de officiële opening 
door de plaatselijke schepen van fees
telijkheden zullen de aangekomen (en 
dat doen ze "hopelijk allemaal ) wiel-

trofee in de handen gedrukt krijgen 
En dan start een hele reeks doorlopen
de attrakties en vermakelijkheden 
spnngkasteel voor kinderen, ruil- en 
rommelmarkt, optredens van gooche
laars, vendelzwaaiers, de Keerbergse 
Gilde in klederdracht, tentoonstelling 
van ambachtelijk werk van Kréa en het 
uitoefenen en demonstreren van oude 
ambachten 

's Avonds wordt deze Vol
kefe besloten met een grote Bingo-
wedstrijd met daaraan verbonden 
prachtige prijzen en animatie door 
Frankie Bodet Allen daarheen i 

Bal burgemeester 
Valkeniers 
Op zaterdag 3 sept as heeft het bal 
van burgemeester Jef Valkeniers 
plaats Het wordt opnieuw ingencht 
ten voordele van de socidle werken 
van het gemeentebestuur Er is een 
grote tombola en het Waltra-orkest 
speelt ten dans 120 fr inkom, de eer
ste dans gaat om 21 u m het rekreatie-
centrum aan de Keperenbergstraat te 
Itterbeek, deelgemeente van Dilbeek 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDE 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - KUinmeub«Ua - Lusters - C«schttiikarttk«l«D 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openinssuren: Di., woe., vrij. van 13 tot ! • u. 30 
Do., zal. van 10 tot 19u. 30 
Zondag van 14 tot I t u . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1 7 4 0 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 k— " ' * ' 
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„Napoleon en Brabant", een tentoonstelling met vragen 
De provincie Brabant heeft een ten

toonstelling in elkaar gestoken die als 
onderwerp had de aanwezigheid van 
Napoleon Bonaparte I in wat toen Ie 
departement de la Dyle heette alsook 
in ruimere zin het reilen en zeilen van 
de Brabantse maatschappij in die tijd 

De tentoonstelling was onderge
bracht in de militiezaal van het stadhuis 
van Brussel en kende een vnj grote 
belangstelling 

Voor wie zich aan geschiedenis 
interesseert is het altijd meegenomen 
Of de tentoonstelling veel inzicht ver
schafte in behandelde tijd en onder

werp IS een andere vraag De bezoe
ker werd geacht de ingrijpende bete 
kenis van de grote Franse Revolutie 
Ceinde van het leenroeng stelsel af
schaffing van het koningdom de bur
gerij aan de macht scheiding van Kerk 
en Staats vooraf te kennen 

Op de specifieke betekenis van die 
tijd voor onze gewesten werd nergens 
gewezen het was nochtans voor het 
eerst in onze geschiedenis een bezet
ting erger een aanhechting En welke i 

Een die de bewoners van de zuidelijke 
Nederlanden tot Fransen wilde maken 
zowel kultureel als politiek 

Erger was dat in deze tentoonstel
ling waar vele militaire afbeeldingen te 
kijk stonden gewezen werd op de 
aanwezigheid van Belgen in la Gran 
de Armee van Napoleon maar dat 
met geen woord gerept wordt over de 
jarenlange guernlla die hier tegen de 
Fransen gewoed heeft Nochtans heb
ben de Sansculotten zoals het gewo
ne volk hen oneerbiedig noemde in 
Brabant menige harde noot te kraken 
gekregen in Liedekerkebos bij voor 
beeld en in de buurt van Diest En de 
laatste rebel waarop de Fransen jaren 
lang jacht gemaakt hebben was nie
mand minder dan de Waals-Brabantse 
volkshelH Charlepoeqn alias Charles 

de Loupoigne ae Robin Hood van het 
Zonienwoud Over dit alles geen 
woord geen beeld geen voorwerp 

Napoleon en Brabant bracht een 
Napoleontisch pro-Frans beeld van 
Brabant Deze tentoonstelling zou het 
werk kunnen zijn van een fransgezind 
collaborateur met terugwerkende 

kracht 

Dekken de leden der Bestendige 
Deputatie dit werk van haar adminis
tratie de provincie Brabant ' 

En hebben de leden van de provin
ciale raad hiertegen mets in te bren
g e n ' Ook de Vlaamse leden n ie t ' (kj) 

Bestuursverkiezingen 
bij VUJO-ümburg 

Zoals de statuten het voorschnjven 
worden er dit jaar bestuursverkiezin
gen gehouden 

Het provinciale bestuur van VUJO-
ümburg vraagt de kernen bestuurs
verkiezingen te houden voor het einde 
van de maand september Op deze 
verkiezingen zal een bestuurslid van 
Limburg aanwezig zijn Datum en de 
plaats meedelen aan het sekretanaat 
Van Haesendoncklaan 9 3500 Has-
selü 

Het nieuwe provinciale bestuur zal 
worden verkozen op zondag 16 okto
ber 

Luc Luwel, sekretaris 

Wij rouwen... 
Voor An Gons (° 28 8 43 Herentals-
t17 07 83 Leuven) echtgenote van Joz 
Heylen, moeder van Enk, Karla en 
Stijn 

Met weemoed denken wij dankbaar 
aan het begenadigde kunstenaarsle
ven van An die zoveel zichtbaar 
maakte voor onze gemeenschap 
Aan Joz en de kinderen wensen we 
heel veel levenssterkte toe 

Kamiel Scheys 
De vriendelijke, eenvoudige Kamiel is 
op 84-jarige leeftijd van ons allen heen
gegaan De repressie had de families 
Scheys en Celis te Lubbeek met ge
spaard, maar ze ook met gebroken 

Kamiel was met uitgeweken i Hij 
bleef midden in zijn toenmalig-verdeeld 
dorp wonen waar hij hoon en spot 
durfde omzetten in nieuwe achting en 
in eerbied voor het Vlaams Nationalis-

Op al de Vlaamse aktiviteiten was 
Kamiel er mee hopend, steeds met 
een steunend gebaar en een goed 
woord voor ons-aller-werk 

Danke Kamiel, wij dragen uw inzet 
verder' De overvolle kerk bij uw uit
vaart waar Walter 't Jolijn zo innig ons 
„Vaarwel mijn Broeder' zong, getuigde 
er reeds van 

OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 

8000 Brugge 

Bouwen van 7 woningen voor bejaarden 
te Brugge (St.-Pieters) 

Op donderdag 1591983 om 10 u 30 zal er in de vergaderzaal 
van het GCMVV̂ , Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot het openen van de inschrijvingen 
van de openbare aanbesteding van partij 2 Elecktriciteit. 
Erkenning kategone P 
Termijn 25 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestek

ken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel 
— op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 

8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van architekt Ronny D Hespeel (tel 050-

330285) Kastanjeboomstraat 11 te Brugge iedere werk
dag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs 
van 917 f r inklusief BTW en dit na vooraf gaandelijke 
overschrijving op rekening nr 280-0226723-71 van architekt 
Ronny D'Hespeel, Kastanjeboomstraat 11 te 8000 Brugge 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting voor de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan de heer F 
BOURDON, voorzitter van het OCMW-Brugge, Kartuizerin
nenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen 
de termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 224 1977 Op 
beide omslagen moet vermeld worden „Bouwen van 7 
woningen voor bejaarden" partij 2 Elektriciteit. 

OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 

8000 Brugge 

Bouwen van 7 woningen voor bejaarden 
te Brugge (St.-Pieters) 

Op donderdag 159 1983 om 11 uur zal er m de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot het openen van de inschrijvingen 
van de openbare aanbesteding van partij 3 Verwarming. 
Erkening Dl8 
Termijn 22 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestek

ken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel 
— op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 

8000 Brugge ledere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van architekt Ronny D'Hespeel (tel 050-

3302 85) Kastanjeboomstraat 11 te Brugge iedere werk
dag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 978 fr inklusief BTW en dit na vooraf gaandelijke 
overschrijving op rekening nr 280-0226723-71 van architekt 
Ronny D'Hespeel, Kastanjeboomstraat II te 8000 Brugge 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting voor de opening-afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan de heer F 
BOURDON, voorzitter van het OCMW-Brugge, Kartuizerin
nenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen 
de termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 224 1977 Op 
beide omslagen moet vermeld worden „Bouwen van 7 
woningen voor bejaarden" partij 3 Verwarming. 

^ 

lepel & vork... 
^ 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Be rgense Steenweg 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 
m een gezellige sfeer 

Eethuis "t Voske 

Verbertstraat 145 147 
2 '20 Schoten 03/6584176 

Wij verzorgen al uw feesten 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinbdag 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie 
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tcfl 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomi|s 

Wilfned BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091 6757 12 

Jpet ^alingïjutó 
WEKELIJKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG Oude Brugstraat 16 
18 UUR 052-42 32 46 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R JAARLUKS VERLOF 

D« familiazaak mot traditie 
DECEMBER 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoftie bij u thuisi 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 45 72 

Hotel-restauranl-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
rfost zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per^olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 
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14 m Wij in de Voil(sunie 

CVP verkavelt vérder in Brasschaat 
Brasschaat wordt verder volgebouwd 
Wat al jaren gevreesd wordt en waar
tegen de VU zich ook al jaren verzet 
duwt de CVP-meerdert)eid er in de 
eerste maanden van de nieuwe legisla
tuur — dit keer zonder de VU in de 
meerderheid — door „De Neervel-
den", een bufferzone van 100 ha, 
hoofdzakelijk bestaande uit weiden en 
gelegen tussen vier van de zeven 
Brasschaatse wijken, wordt in een 
voorontwerp BPA klaargemaakt voor 
de volledige bebouwing Waarom 
moet dat zo snel gebeuren ' Is de nood 
dan zo g r o o t ' Allesbehalve De belan
gen daarentegen zijn met genng 
„De Neervelden" is een woonuitbrei-
dingsgebied op het gewestplan Ant
werpen De bedoeling is die gebieden 
aan te snijden wanneer er behoefte 
bestaat aan uitbreiding Deze redene-
nng wordt ook op gergelde tijdstippen 
gevolgd door P Akkermans, minister 
van Ruimtelijke Ordening, Landinnch-
ting en Natuurbehoud in de Vlaamse 
regering, en Brasschatenaar Niet zo in 
Brasschaat De V U toonde daar im
mers in de gemeenteraad van april aan 
dat er in het geheel geen behoefte be
staat aan deze woonuitbreiding Er 
liggen immers nog 3 500 bouwkavels in 
Brasschaat waaronder een duizental 
in een gemeentelijk projekt Vong jaar 
werden in Brasschaat slechts een 
veertigtal bouwvergunningen afgele
verd, zodat zelfs aan een weinig realis
tisch ntme van 100 woningen per jaar 
(meer dan het dubbele van nul) er nog 
een reserve is voor 35 jaar En ook de 
Brasschaatse burgemeester moest in 
de openbare vergadenng toegeven 
dat er geen behoefte bestaat aan deze 
woonuitbreiding Waarom de CVP dan 
toch wil verkavelen' 
Zogenaamd omdat er geen alternatief 
IS Wan t zegt de CVP, er is nu een ver-
kavelingsvergunning voor een deel 
van het gebied (vergunning afgeleverd 
tn '81) Bovendien hoort daar een 
verouderd stratentracé bij Dat is in

derdaad zo Maar de CVP vergeet er 
bij te vertellen dat zij al jaren poogt „De 
Neervelden" voor de bijl te krijgen Zij 
vergeet dat al in 77 een door de V U 
afgedwongen standpunt van het ge
westplan, nooit het staatsblad haalde 
Een administratief fou t je ' De CVP 
vergeet ook dat de verkavelingsver-
gunning er evenzeer gekomen is door 
een „administratieve fout" Er is dus 
geen reden om te stellen dat de ande
re verkavelaars de door hun gevraag
de vergunning zullen verkrijgen en zo 
een verouderd en duur plan zouden 
uitvoeren Wat de CVP wel toegeeft is 
dat ZIJ al twee jaar achter de rug van de 
koalitiepartner en uiteraard zonder me
deweten van de rest van de gemeen
teraad, werkt aan het BPA dat de 
gemeenteraad in apnl in voorontwerp 
kreeg voorgeschoteld En ook daar 
was — alweer — een geurtje aan 
Want er was wel een voorontwerp, 
maar de gemeenteraad had nog geen 
ontwerper aangeduid De VU, gevolgd 
door Agaiev en PVV-VGB, diende 
daarom een klacht in bij de goever-
neur De CVP duidde in juni dan maar 
een ontwerper aan voor het plan dat in 
apnl was voorgesteld Regularizeren 
heet dat 

We zagen dat er geen behoefte is aan 
deze nieuwe aanslag op wat er rest 
aan open ruimte in Brasschaat Boven
dien IS de CVP-politiek oneerlijk ten 
opzichte van haar vroeger genomen 
standpunt Onder druk van de VU 
werd in de vonge legislatuur gewerkt 
aan een struktuurplan voor de ge
meente Daann kwamen onder meer 
de behoefte van de bevolking aan 
wijkgroen en de funktie van de Neer
velden als buffer tussen de vier wijken 
naar voor De CVP heeft in '82 dat 
struktuurplan goedgekeurd Nu, nog 
geen jaar later, negeert de CVP dit 
struktuurplan, en gaat er zelfs prat op 
er geen rekening mee te houden 

Intussen komt er in Brasschaat bewe-

Afscheid van „Suske 
f f 

Westerio in rouw 
Frans Wll lems is overleden, een 
Volksunie-pionier in de Zuiderkem
pen. Weinigen kenden hem met zijn 
familienaam, maar iedereen kende 
„Suske van Es'- een goed mens, een 
overtuigd Vlaming en een vnendeli j-
ke kameraad 

Suske verstond de kunst overal wat 
te betekenen zonder veel te moeten 
spreken; als Suske er maar bij was, 
en hij was er graag en met overtui
ging bij Liefst om te vieren, dat heeft 
hij nooit verborgen. 

Hij hield dolveel van die volkse fanfa-
remuziek en woonde haast iedere 
week een muziekkoncert bij. Hij was 
ook op de talrijke VU-afdelingsbals 
in de Kempen Om zoals hij dat 
noemde „die mannen wat te steunen" 

inkn 

en ook om tussen vrienden een pintje 
te drinken. 
Gezelligheid kende daarbij geen ti jd. 
De jongste jaren had hij nog een 
nieuwe kennissenkring nl. het Vlaams 
Verbond van de Gepensioneerden in 
Geel. Ook daar was hij vlug aanvaard 
en goed ingeburgerd. 
Met honderden hebben wij donder
dag 18 augustus met een mooie 
zieledienst in de St-Lambertuskerk 
in Westerio afscheid van hem geno
men. 
Er wordt weleens gezegd „voor alle
maal goed doen gaat nietT Van Sus
ke kunnen wij getuigen dat hij er zijn 
hele leven lang toch dichtbi j is ge
weest 
Wi | zullen hem missen, doch ook 
beseffen dat we dankbaar moeten 
zijn, Suske gekend te hebben, als 
vriend en Vlaming uit één stuk. 

Jef Thys 

drukkerij copy-sarvice 

m a a k t fo tokopieén 

op g e w o o n papier 

(xerox-procédé) 

tegen 2 Fr. 

NIEUW 
XEROX 9500 

1,5 è 1 Fr. per kopie 

Kon ings t raa t 1 3 , A n t w e r p e n 

T e l . : 0 3 / 2 3 3 . 2 2 . 1 1 

Vujo-voorzitter Herman Braeken trad 
op 13 augustus te Wommelgem in het 
huwelijk met Katelijne Demont Langs 
deze weg nog eens proficiat aan het 
jonge paar en de wederzijdse families 

ging rond de Neervelden Info-avon-
den worden opgezet, een affiche-aktie 
wordt gevoerd De VU blijft de akties 
steunen die opgezet worden voor het 
vrijwaren van dit voor de gemeente 
belangnjke gebied, en zal al de moge
lijkheden maximaal benutten om te 
redden wat te redden valt 
In ieder geval is duidelijk — en ook 
merkbaar aan de opmaak van dit BPA 
— dat de CVP hier de belangen dient 
van de grote verkavelaars, en met die 
van de Brasschaatse gemeenschap 
Op die manier rest er alweer minder 
van het landelijk karakter van Bras
schaat de gemeente der parken Deze 
laatsten kunnen vooralsnog met verka
veld worden Tot spijt van de C V P ' 

Hubert Scheir 

De VU-stand met de familie Croonen en ondervoorzitter R Berghmans 

Zomerse VU-aktie te Koningshooikt 
Op zondag 26 juni 83, de eerste, 
mooie, stralende zon-dag, was, naar 
jaarlijkse gewoonte, de Hooiktse Jaar
markt 
Deze gelegenheid werd door de VU-
afdeling voor de eerste maal ten volle 
benut om vooral de inwoners van 
Koningshooikt maar ook de tainjke 
bezoekers uit de ornstreken te bena
deren op een gezellige en sfeervolle 
wijze en hen in de gelegenheid te 
stellen om kennis te maken met de 
VU-afdeling Koningshooikt en het be
stuur van deze afdeling Zich lid te 
maken en het weekblad „WIJ" te leren 
kennen 
Dit alles werd omlijst door een zeer in 
de smaak gevallen ballonwedstnjd 
Niet minder dan 365 ballons kozen het 
luchtruim en het waren met enkel 
ballons van kleintjes 
De propaganda werd gevoerd op ba
sis van uitdelen van pamfletten Deze 
waren sober en eenvoudig gehouden 

BREUGHELFEEST 
bij VU-Linter 

Op zaterdag 3 september 1983 in zaal 
Atlas te Dneslinter (voetbalplein in de 
PelsstraaO vanaf 20 u 
Voor de prijs van 250 fr per persoon 
eten en dnnken naar believen uit een 
rijke keuze van Vlaamse gerechten 
Inschrijven vóór zaterdag 27 augustus 
bij Dirk Delvaux, Melkwezerstraat 38, 
3350 Wommersom, 016-788872, Jan 
Rock, Getestraat 85, 3350 Neerlinter 
011 -78 96 49, Werner Schiemsky, Pels
straat 57, 3350 Drieslinter, 011-
789333, Hugo Sacreas, Overhespen-
straat 7, 3434 Orsmaal 011-789644 

Sociaal 
dienstbetoon 

te Ekeren 
Elke eerste zaterdag van de maand 
verzorgt Bart Vandermoere sociaal 
dienstbetoon in zaal „Den Boterham", 
Veltwijcklaan 23 te Ekeren van 
13 u 30 tot 14 u 30 
De zitdagen voor het najaar zijn 3 
september, 1 oktober, 5 november en 
3 december 
U kunt bij Bart terecht voor c a 
allerhande advies, problemen met de 
gemeentelijke, provinciale en/of natio
nale adpi'^'Stratie, enz 

Upenbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

2630 AARTSELAAR 
Openstaande betrekking 

BIJ het OCMW van Aartselaar is 
één betrekking van 

MAATSCHAPPELIJK 
ASSISTENTIE) 

te begeven 
Schrifteil) ke kandidatuurstellin-
gen moeten aangetekend uiter
lijk op 15 september 1983 inge
diend worden bij de voorzitter 
van het OCMW 
Alle inlichtingen zijn te verkrij
gen op het sekretanaat of telefo
nisch 03-8879025 - toestel 37 

de essentie was Leden- en WlJ-abon-
nementenwerving De keerzijde van 
het pamflet werd volledig benut om het 
aktuele probleem van „(Dockenll-Sam-
bre" naar voor te brengen Ongeveer 
1 500 pamfletten werden uitgedeeld 

Het bestuur was zeer aktief in het 
schnjven der kaartjes en het vullen 
van de ballons voor de ballonwedstnjd, 
om met te spreken van de veelvuldige 
korte en lange diskussies 

Deze ballonwedstnjd was in handen 

van organizator C Verhoeven met zijn 
familie en de propaganda werd ge
voerd door de familie Croonen 

Zonder de praktische steun van het 
VU-bestuur en hun familie ging dit met 
zodat het sukses van deze eerste 
propagandadag aan het voltallig be-
stuur te danken is Als gevolg hiervan 
werd nu reeds besloten om volgend 
jaar opnieuw een grootse ballonwed
stnjd te organizeren Eind juli waren 
teeds 37 kaarten terug ingestuurd 

F Croonen 

Zaterdag 3 en zondag 4 september 

Opnieuw „het grote bosfeest" 
te Herentals 
Tijdens het eerste weekeinde van sep
tember wordt in de Herentalse Bos
bergen voor de derde maal Het Grote 
Bosfeest gehouden Het organizatie-
komitee bestaat opnieuw uit afgevaar
digden van turnknng Ck)rpus Sanum, 
de St-Jozefsfanfare en sportkring 
Kempenland Het feest begint zater
dag om 13 u met muzikale en gymnas-
tische optredens Zondag eveneens 
om 13 u opnieuw afwisselepd turnen, 
muziek, folklore en sport 
Naast het overvolle en afwisselende 
programma hebben de innchters ook 
dit jaar weer gezorgd voor uitmunten
de prijzen en dranken De prijs van de 
Kempense palingschotel blijft ondanks 
de hoge marktpnjzen behouden op 
250 fr Voor wie niet van paling houdt 
IS er een uitgebreide Kempense boe-
renschotel Voor deze koude schotel 
met bijbehoren betaalt men 2(X)fr 
Telkens vooraf inschnjven Telefonisch 
te bestellen bij F Anthoms, tel 
014-212650 of M De Cuyper, tel 
014-21 1676 
Op vrijdag 2 september wordt door 
het orgamzatiekomitee van Het Grote 
Bosfeest een grote kaartprijskamp 
„om de meeste slagen" ingericht De 
kaartpnjskamp gaat door in de Bos-
kantine op het terrein Wijngaard Van
af 19 u kan men inschnjven De inleg is 
100 fr Als eerste prijs is 3 000 fr voor

zien, als tweede prijs 1 8(X) f r , enz 
Naast de geldprijzen zijn er aanzienlij
ke pnjzen in natura voorzien 

Opnieuw 
bloemenstoet 
te Wommelgem 
Op zondag 28 augustus trekt voor de 
31ste maal de grootste en mooiste 
bloemenstoet van het land door Wom
melgem 
Opnieuw zullen duizenden en duizen
den dalia's die maanden geleden ge
plant en verzorgd werden de tientallen 
wagens versieren waarmee de stoet 
tot ver buiten de landsgrenzen be
kendheid verwierf 
Weer zullen enkele reuzenwagens 
meerollen zoals „Flanders' Technolo
gy" van de Welkomvnenden en Egypti
sche Sfinks de blikvangers zijn Verder 
zijn onderwerpen als Hendnk Con
science, Lange Wapper, enz aange
kondigd Ook de boerenmarkt ten
toonstellingen, steltenlopers, hoornbla
zers en dansgroep de Ortolaan staan 
er borg voor dat een uitstap naar 
Wommelgem opnieuw de moeite 
waard wordt Vergeet echter met van 
de gelegenheid gebruik te maken om 
een bezoekje te brengen aan het VU-
lokaal „Den Klauwaert" (W.HJ 

Volksunie op de jaarbeurs te Brugge 
Van 27 augustus tot en met 4 septem
ber gaat te Brugge in de Beurshalle de 
„Brugse jaarbeurs" door 
Volksunie, VUJO, VNS, Trefcentrum 
en Trefpunt VNOS en FVV, ar Brug
ge-Torhout nemen deel aan deze 
beurs Dokumentatie, stickers, e a lig
gen ter beschikking aan zeer matige 
prijzen en U kan ook terecht voor een 
gezellige babbel met bestuursleden en 
mandatarissen 
We vestigen uw speciale aandacht op 
zondag 4 september waar we de 
ganse dag in het teken stellen van 
Europa en de Europese verkiezingen 
van volgend jaar 
Onze kandidaat voor deze verkiezin
gen senator Guido Van In, zal er zeker 
aanwezig zijn alsmede de lijsttrekker, 
Europees parlementslid Jaak Vande-
meulebroucke, werd ook uitgenodigd 
Een interessante dag voor iedereen 
die belangstelling heeft voor Europa en 
onze standpunten ter zake 
Iedereen van harte welkom 
Openingsuren iedere werkdag van 15 

tot 20 uur, zaterdag en zondag van 14 
tot 21 uur 

Na-zomerfeest 
voor Brugge-
Torhout-Kust 

Voor gans het arr Brugge wordt op 
zaterdagnamiddag 3 september a s in 
de hovingen van de abdij Steenbrugge 
(Ruzettelaan, Assebroek-Brugge) een 
na-zomerfeest gegeven voor jong en 
minder-jong 

In de vroege namiddag vanaf 
14 u 30 kleinkunst volksspelen, jeugd-
inzet en muziek allerhande, 's avonds 
vanaf 19 u 30 nazomerfestijn met een 
heus varken aan het spit Een namid
dag en een avond om nu al voor te 
behouden Ook in geval van minder 
goed weer, want er zijn twee tenten 
ter beschikking 
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Wij in de Volksunie 

Moeilijke verkiezihgs 
bevalling te Kruibeke 
Kruibeke Woensdag, 13 juli '83, 1930 
Raadzaal van het gemeentehuis Het 
laatste hoofdstuk van de verkiezings-
thnller wordt afgesloten Een thnller die 
normaal zijn einde zou moeten gekend 
hebben begin januan' Wie de auteur 
van dit uitstel is hoeft met bewezen te 
worden Dit kan men afleiden uit het 
meer dan negen maanden durende 
middenstuk van dit verkiezingsverhaal 
Een honderdtal sympatizanten en 
nieuwsgiengen drumden rond de knng 
waar nieuw verkozenen en oudgedien
den hadden plaatsgenomen Waar 
voordien nog 14 CVP'ers zetelden 
heeft de kiezer hen beperkt tot elf Na 
hen oktober '82 behield de SP haar 
5 zetels De Volksunie, onbetwiste 
overwinnaars, versterkte zich met 
maar liefst 3 zetels en vaardigde zo 
7 Vlamingen af naar de gemeenteraad 
Nog diezelfde gedenkwaardige dag 
werd het bestuursakkoord tussen VU 
en SP bekrachtigd Nu, na eep omweg 
via de bestendige deputatie en de raad 
van state, kan deze koalitie werkelijk 
van start gaan 
Voor de beëdiging van de raadsleden 
wees F Claes, VU-fraktieleider, op het 
feit dat de VU-verkozenen hun eed 
volgens de regels van het spel zouden 
afleggen, maar rtiet de wetenschap dat 
een „Belgisch" volk onbestaande is 
Voorzitter van de raad en ex-burge
meester Verberkmoes (CVP) liet de 
raad dan de schepenen verkiezen Na 
elke beëdiging vroeg de voorzitter of 
hij, naar de letter van de w e t de 
kiesbiljetten mocht vemietigea A De-

nert (VU) burgemeester in spe, toon
de hier zijn gevatheid door te zeggen 
dat de voorzitter „ze" nu wel mocht 
vernietigen Het publiek begreep dade
lijk het verband tussen deze boutade 
en de verdwijning van een heel pak 
volmachten juist na de verkiezingen 
Een feit dat bijna een nieuwe stembus
gang had uitgelokt 
F Claes (VU) sloot zich in grote 
trekken hierbij aan Hij gaf ook een 
overzicht van zes jaar samenvoeging, 
die zogenaamd in het teken stond van 
de rationalizenng en optimalizenng van 
de gemeentelijke diensten Dat de 
meeste gemeenten nu, na de samen
voeging, in de rode cijfers zitten be
wees eens te meer de universele 
waarde van het Volksunie-begnp de 
kleinschaligheid Een samenvoeging 
die ook geheel gencht was om de 
CVP-macht in Vlaanderen te bestendi
gen Dit ten spijt IS men in vele ge
meenten erin geslaagd deze alleen
heerschappij te breken en krijgt men 
te Kruibeke de eerste, en zeker niet de 
laatste Volksunie-burgemeester van 
Oost-Vlaanderen Wim Peirsman 

Grote zomerbarbecue 
bij VU-Wetteren 
Op zaterdag 27 augustus om 20 uur in 
de hal Van Kerckhove, Oordegem-
steenweg, Weiteren Ontspanning ver
zekerd met Ludwig's discoteek 
Dranken aan knsisprijzen Prijs per 
persoon 290 fr 

m 15 

OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 

8000 Brugge 

Bouwen van 7 woningen voor bejaarden 
te Brugge (St,-Pieters) 

Op donderdag 15 9 1983 om 10 uur zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8(XX) Brugge 
overgegaan worden tot het openen van de inschnjvingerl 
van de openbare aanbesteding van partij 1 Ruwbouw, hout 
en sanitair. 
Erkening kategone D klas 3 
Termijn 120 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestek

ken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel 
— op het bureau van het OCMW, Kartuizennnenstraat 4 te 

8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van architekt Ronny D'Hespeel (tel 050-

33 0285) Kastanjeboomstraat 11 te Brugge iedere werk
dag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs 
van 2778 f r inklusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr 280-0226723-71 van architekt 
Ronny D'Hespeel, Kastanjeboomstraat 11 te 8000 Brugge 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting voor de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan de heer F 
BOURDON, voorzitter van het OCMW-Brugge, Kartuizenn
nenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen 
de termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 224 1977 Op 
beide omslagen moet vermeld worden „Bouwen van 7 
woningen voor bejaarden" partij 1 Ruwbouw, hout en 
sanitair. 

Gastronomisch barbecue te Lochristi 
Op 1 o september te Lochnsti een Aanvang 20 uur Gunstpnjs 350 fr 
waar festijn voor fijnproevers, dat 
doorgaat in zaal Uyttenhove, Zavel 9 Iedereen is welkom Organizatie 
te Lochristi-Zeveneken Goossenaertsknng Lochnsti 

Jaarlijks visfestijn 
te Vurste 
De VU-afdelingen van Gent-(Dentrum, 
Gent-Brugsepoort Gent-Muide en 
Gent-Zuid organizeren zondag 4 sep
tember e k te Vurste hun jaarlijks 
visfestijn 
Van 12 u af kan je voor 150 frank uit
gebreid VIS eten Te Vurste kan je 
terecht op Akkerlos 3 Inschrijven bij 
De Fleurquin Sleepstraat 153, Gent, 
Buysschaert Meulesteedsestwg, 299, 
Gent tel 512720 Gotthyn Smidse
straat 164 Gent tel 2 2 5 4 5 1 , Meer-
schaert Zwijnaardsestwg 510, Gent 
tel 228707, De Keyzer Oude Houtlei 
6, Gent tel 25 09 08, Rossiè, Chrysant
straat 1 Gent tel 272829 

Barbecue 
bij VU-EekIo 

De Volksunie-afdeling Eekio ncht een 
Barbecue-feest in op zaterdag 27 au
gustus a s vanaf 19 u in de achtertuin 
van het Sparrenhof Brugsesteenweg 
183 te EekIo 
W I J nodigen u op deze laatste zaterdag 
van Eeklo-kermis uit om met ons sa
men bij romantische verlichting en de 
muziek gebracht door Kurt en Luc, te 
genieten van een gezellige sfeer 
De deelname is beperkt tot 150 deel
nemers 250 fr per volwassene 200 fr 
voor kinderen tot 14 jaar 
Vooraf inschnjven, telefonisch of door 
overschnjving op per 000-0850181-73 
van Jaak De Muynck, EekIo ofwel op 
het telefoonnummer 091-771247 
Men kan ook terecht op het sekreta-
naat Weverstraat 8 te 9900 Eekto 

Aanbevolen huizen 
PVBA J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 41 2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur 

(C0\^, 
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Kollegestraat 33 2400 MOL 
014-31 1376 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

K^K* 

Uitgebreide keus bemeubelde villa s appart 
in alle prijsldassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD II L tAN;205 
1458 OOSTDUINKERKE 
TEL 051/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-21 12 07 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

De pr i jsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84. 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vin 10 tot 19 LI 30 Zondag en moindag gesloten 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import • Export 

q:^^ STUDIO 
• ^ - ^ DAMN 
02 4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli jksreportages 

Leon Theodorstraaf 36 
1090 Brussel 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

luslrerle 

mare 
de vriese 
bar ruz t i l e l . i d i i "yec h tugye 
050/35 /4 04 
baan bt i jgg» kortr i jk 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tu l t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23 69.79 
Elektr ische installatie ook in
dustr ieel - ver l icht ing - elektr i 
sche ve rwarm ing 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Loodg ie ter i j sanitair zink gas, 
roo f ing w a t e r v e r w a r m e r s 
s c h o u w v e g e n en rege len 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19^9 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-21 3636 

• 29 j man met diploma hoger 
middelbaar en kennis van Neder
lands en Frans, zoekt een betrek
king in het Brusselse of op de 
vierhoek Brussel - Aalst - Ninove 

- Halle Voor ml zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

• Voor de Vlaamse gepensio
neerden zijn alle sigarenbanden 
welkom op volgend adres Jaak 
Firquet Kroonstraat 138, 2200 
Borgerhout 

• Flink 19-jange meisje met A2-
diploma menswetenschappen 
zoekt een gepaste betrekking in 
het Brusselse of ten westen van 
Brussel Voor inlichtingen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger dr J Valkeniers Tel 
02-5691604 ^ 

• Welke tandarts heeft werk 
voor een pas afgestudeerde 
vrouwelijke tandarts uit het Leu
vense ' (bij voorkeur binnen een 
straal van ± 30 km) Voor inlich
tingen zich wenden tot Willy 
Kuijpers, Swertmolenstraat 23. 
3020 Herent Tel 016-229642 

VERZEKERINGSKANTOOR 

Jos MERGEAY 
Ophovenstraat 103 

3670 M A A S E I K 
(Neeroeteren) 

Tel. 011-86.42.92 
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Joris Van Gheluwe: 

Westvlaamse leeuw 
over de grote plas 

In Longueuil, een residentie-
wijk van de wereldstad 
Montreal, woont in een 
stemmig huis de familie Van 
Gheluwe. Van bij het binnen
treden overvalt de bezoeker 
een typisch Vlaamse sfeer 
Vlaamse prenten en Vlaam
se spreuken. Ook de Vlaam
se Leeuw ontbreekt niet En 
daarmee bedoelen we dan 
niet de gastheer Joris, die in 
Montreal wel eens „de 
Vlaamse leeuw' genoemd 
wordt Op enkele maanden 
van zijn pensioenleeftijd is 
hij nog altijd zeer aktief 
Maar laten we maar begin
nen met het begin! 
Alvorens Joris zelf aan het 
woord te laten, gunnen we 
hem even de tijd een frisse 
„Molson'-pils uit te gieten. 
Joris werkt al geruime tijd 
op de hoge post van direk-
teur bij het scheikundig la
boratorium van één van Ca
nada's grootste brouwerijen. 

Meester-brouwer 
„Ik ben geboren „bach ten de 
Leeuw', zegt hij fier En daarmee 
wil hij te kennen geven dat zijn ge
boortestad Kortrijk, nog altijd een 
apart plaatsje in zijn hart heeft 
Als jong Kortrijkzaan ging hij te 
Gent studeren en behaalde daar in 
1945 het diploma van brouwersin
genieur: een titel die hem sinds
dien goed van pas is gekomen. 
Toen hij in dat jaar voor het beha
len van zijn akademische graad 
zijn tesis moest verdedigen, was 
ook de grote baas van de brouwe
rij Meiresonne aanwezig. Na af
loop zegde deze tegen Joris: 
„Jong, g'het gi da goe gedaan, 
kun je maandag komen werken ?' 
De vraag kwam onverwacht en 
Joris moest toch wel even naden
ken. Het was immers vrijdag en zo 
plots in de werkelijkheid gegooid 
worden, blijft altijd even wennen. 
Verlof was er dus niet meer bij en 
op die bewuste maandag, 6 augus
tus 1945 begon onze jonge brou
wersingenieur aan zijn „bierloop
baan". 

Op korte tijd kwamen er diverse 
wisselingen in het bedrijfskader en 
toen in 1947 de Zwitserse tech
nisch direkteur de firma verliet, 
werd Joris als zijn opvolger aange
steld. Samen met andere jonge 
kaderleden trachtte hij er het bes
te van te maken en de brouwerij 
op een moderne leest te schoeien. 
Een nieuwe procédé om op twee 
weken bier te brouwen trok be
langstelling van over de grenzen. 
Delegaties van Engeland, Duits
land, Italië, de VS, Australië, tot 
zelfs uit het bierland Denemarken 
toe, kwamen naar Gent om kennis 
te maken met de nieuwe metode. 
Het was een tijd van interne groei 
en Meiresonne zou ten andere in 
1955, het jaar dat Joris er vertrok, 
de grootste van beide Vlaanderen 
zijn. 

Joris is altijd een individualist ge
weest en het ergerde hem dan 
ook geweldig dat het syndikaat 
een, zoals hij het zelf zegt, over

dreven greep had op het bedrijf 
Baas Meiresonne was voor zijn 
tijd zeer vooruitstrevend en daar
door kwamen er dertiende en 
veertiende maandpremies, fees
ten voor de kinderen van de werk
nemers, geschenken en noem 
maar op. Het werkvolk was hem 
hiervoor echter niet dankbaar, al
dus Joris. De baas, die zelf geen 
kinderen had, besefte die situatie 
wel, want eens zegde hij „als ik 
hier dood ga, stuikt de boel t'ho-
peT. De druppel die echter de 
emmer zou doen overlopen was 
de mentaliteit van enkele Franskil
jons in de firma, die mee de koers 
van de brouwerij bepaalden en 
waarmee Joris, als overtuigd Vla
ming niet kon werken. 

Derde keer, goede keer 
De johge brouwersingenieur be
gon er sterk aan te denken van job 
te veranderen. Een eerste kans 
kwam uit Amerika, waar de Rhein-
gold Brewenes te New York een 
hoofdscheikundige nodig hadden. 

Deze biermastodont betaalde Jo
ns een reis en een verblijf In 
Claridges te Londen voor een 
onderhoud. Uiteindelijk kwam men 
met tot een akkoord maar toen 

Mensen van bij ons 
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genieur elders een meer stabiele 
loopbaan zou gaan opbouwen. 

Toen de afvaart kwam was het 
trouwens mijnheer Meiresonne 
zelf die Joris met zijn echtgenote 
en de drie kinderen met zijn Cadil
lac naar Rotterdam bracht 

Nieuwe thuis 
„Ik moest aan Cesar denken, 
glimlacht Joris. „De teerliny was 
immers geworpenf Vanuit New 
York ging het met de nachttrein 
naar Montreal. 

was er reeds Dottore Franco Per-
roni uit Napeis die Joris de funktie 
van labodirekteur voor de vijf Per-
ronibrouwerijen aanbood. We 
schrijven 1954 en Joris, die onder
tussen gehuwd was, zou voor 
deze funktie 3 miljoen lire en gratis 
woonst krijgen. Zijn vrouw, Irene, 
was nu met direkt gewonnen om 
in een land te gaan wonen, waar
van de taal hen volledig vreemd 
was. En ook ditmaal tekende Joris 
het kontrakt niet 

Derde keer, goede keer: toen de 
Canadese Molsonbrouwerij een 
advertentie plaatste, ging hij hier
op prompt in. Opnieuw was Lon
den de rendez-vous plaats, waar 
kontakten werden gelegd met 
specialisten van Guiness en Whit-
bread. Deze zaak ging dan wél 
door en amper enkele weken na
dien kreeg Joris vanuit Montreal 
bencht dat hij er als chemist kon 
beginnen. 

De grote stap was gezet en baas 
Meiresopne had werkelijk spijt 
maar wou uiteindelijk toch niet 
beletten dat zijn jonge brouwersln-

Lieven, Piet, Georges, Arnold, 
Paul en Patrick De zes brou
werszonen van Gheluwe in Mon

treal. 

Om 8 u. 's morgens stoomde de 
trein het Windsor-station binnen 
en het begon al meteen schitte
rend, vertelt Joris, terwijl hij een 
nieuwe Molson uitgiet De perso-
neelsdirekteur van de brouwerij. 

' * i w ' ' , 

de heer Fleming stond ons op te 
wachten en bracht onze familie 
naar een fsension in Sherbrooke. 
Het was een zondag, en 's namid
dags kwam mevrouw Fleming ons 
gezelschap houden. 

's Maandags stapte Jons dan voor 
de tweede keer een nieuwe brou
werij binnen en werd op een ge
moedelijke wijze voorgesteld aan 
het personeel. Zijn nieuw werkter
rein was eerder ontgoochelend: 
het labo waar hij zou werken was 
veel primitiever dan de Gentse 
installatie. Maar geen nood, Jons 
Van Gheluwe, zou dat wel veran
deren. En hij heeft woord gehou
den. Met eigen ogen hebben we 
thans het ultramoderne „Head Of
fice Research lab" kunnen bewon
deren, waar niet minder dan 22 
personeelsleden werkzaam zijn. 

Na 25 jaar hard werken heeft hij 
dan ook gekregen wat hij meer 
dan verdiend heeft: zijn aanstelling 
tot Manager Technical Develop
ment Zijn prestaties gingen niet 
onopgemerkt voorbij: hij werd 
voorzitter van verschillende brou
wersverenigingen, o.m. van de 
Master Brewers Association of 
North America. En als hij iets te 
vertellen had,, zette Joris dit 
prompt op papier. Hieruit volgden 
niet minder dan vijftig publikaties. 

In 1951 had hij reeds in België de 
prijs van het „Fonds d'Etudes et de 
Recherches des Industries de Fer
mentation" ten bedrage van 
25.000 fr. in de wacht gesleept en 
in Canada zelf werd hem in 1971 
de bekende „Schwartzprijs" toe
gekend. 

In de Zoete Inval 
Hij kan .terugblikken op een welge
vulde loopbaan en een gelukkig 
gezin met niet minder dan zes 
zoons. Maar wanneer men over 
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Joris en echtgenote Iréne-

pensloen spreekt glimlacht hij. Nu 
nog niet aan denken, is zijn ant
woord. In zijn bureau op de brou
werij is het een gezellige rommel. 
Stapels dossiers tonen aan dat hij 
zijn tijd hier niet in ledigheid moet 
slijten. Maar reeds 's morgens om 
6 u. is Joris op weg naar zijn werk. 

En daarnaast vindt hij ook nog de 
nodige tijd voor zijn vrienden en 
kennissen. Want er zijn heel wat 
Vlamingen in Montreal. De Vlaam
se klut) is zijn stokpaardje. En we 
hebben heel wat van die mensen 
mogen ontmoeten in zijn stemmi
ge woonkamer in Longueuil. De 
drinkspreuken aan de muur wor
den dan ook dikwijls gezellig In 
daden omgezet „Joris is ook de 
Montrealvertegenwoordiger van 
„Vlamingen in de Wereld". Dit 
werk, dat vanuit Brussel geleid 
wordt, spant zich in om de band 
tussen moederland en gastland te 
bestendigen. Daarvoor moet men 
dan ook kunnen rekenen op man
nen van de daad ter plaatse. En 
zo'n man is Joris Van Gheluwe. 
Als straks onze Air Canada jumbo 
zal neerstrijken op het vliegveld 
van Montreal, staat hij ons beslist 
weer op te wachten. Ondertussen 

^hebben we mekaar goed leren 
kennen en zijn echte vrienden 
geworden. De eerste maal stond 
hij warempel met een reuzespan
doek in de luchthavenhall waarop 
onze namen en een „hartelijk wel
kom" geschilderd stonden! 

Is het dan te verwonderen dat we 
het huis van de Van Gheluwe's 
hebben omgedoopt tot „In de zoe
te inval'. En dat zullen heel wat 
Vlamingen, die ginds reeds op 
bezoek waren, met ons ook ge
daan hebben. 

In Montreal hebben de Vlamingen 
om de veertien dagen een eigen 
uitzending. De bekende koreo-
graaf Hugo De Pot verzorgt dit 
programma op een hem eigen, 
stijlvolle wijze. Zelden mist Joris 
deze uitzending. En wanneer hij de 
op cassette opgenomen uitzen
ding ter gelegenheid van 11 juli op
nieuw afdraait, komt er een traan 
in zijn ogen. Zachtjes neuriet hij d^ 
strijdliederen meé. '/\,'~f,' 

Ze zullen Joris yan Gheluwe niet 
gemakkelijk temmen, ginds in het 
verre Canada, waar hij na bijna 
dertig jaar verblijf, toch nog een 
echte Vlaming in hart en nieren ge
bleven IS. 

Georges Eraly 
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