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DIEF IN DE NACHT?

NEDERLANDS OF VLAAMS
De laatste tijd waren binnenskamer
weer diskussies tussen mensen die
nog worstelen met ontvoogdings- of
minderwaardigheidscomplexen Mensen die van mening zijn dat wij Vlamingen ons wel uiteindelijk moeten bevnjden, van de frankofone vadervoogdij,
maar dit dan ter vervanging van een
Nederlandse moedervoogdij, of anders gezegd, lopen van de borstel naar
de bezem Ik veronderstel dat lezer
A C (AalsO dit bedoelt in «Wij» van
12 juli 11 Ik meen dat de te lang
durende ontvoogdingsstnjd onder andere gedraaid heeft, rond en over de
definitieve erkenning van het Vlaamse
temtonum Vlaanderen is nog zeer njk
aan meertaligen, een njkdom die ons
boven het peil van onze voogden
plaatst Onze taal is toch de grote kulturele drager van ons volk, een volk
dat te kort werd gedaan en miskend
door zijn voogden 150 jaar lang maar
wel goed genoeg is voor de grote bijdrage die het leverde aan een landsgedeelte, dat zonder Vlaanderen nog
juist goed genoeg zou zijn voor een
agrarisch gebied, en misschien beheerd door Vlaamse landbouwers..
Mogen de zware erfenis van onze
voorouders en voorgangers niet vergeten, het zou een verraad betekenen
aan onze volksaard, voor de stnjd en
het leed dat zij meegemaakt hebben
Vlaanderen met zijn overvksed aan intellekt en ondernemende artjeidskracht kan en moet nu samen en eensgezind, zonder voogdij zijn eigen
Vlaamse strukturen uitbouwen tot iedere welzijn, om zich volwaardig te
kunnen integreren in het Europa der
volkeren
J V , Gistel

KONTRAKTBREUK
Dat een liberale minister aan 630000
leden van de openbare besturen gemiddeld bijna 10 000 F>er jaar zou durven afnemen C6 miljard, gedeeld door
630000 = ± 10 000 frJ IS ongehoord
Deze maatregel is daar nog een zuivere kontraktbreuk, want de leden van
de openbare besturen verwerven hun
pensioen, omdat ze aan eerder zeer
lage wedde moeten beginnen te werken en dat hun hoogste wedden, vergeleken met wat in prive-bednjven
wordt betaald, merkelijk lager liggen

aangekondigd als Vlaamse vendeliers
uit Brussel
Hun vlaggenspel op klassieke muziek,
evenals hun krachtig vendelzwaaien,
ook in Noord-Brabant erg bekend,
werden op daverend applaus onthaald
door de Noord-Brabanders
De bewegingen waren zonder uitzondering goed ingestudeerd en af Zij bewogen zich op de grote Markt die
meisjes en jongens van Woluwe, met
een gratie en een charme die echt
Zuid-Brabants kunnen genoemd worden «Boergondische» of heel-Nederlandse volksverbroedenng op zijn
best
D B , Brasschaat

Men wil het altjd zo laten doorschijnen
dat in 1830 iedereen toch zo blij was
van die tirannieke Hollanders verlost te
zijn' Voor de Walen en de aanhangers
van Napoleon die in Brussel zaten te
wrokken en van een nieuw Franknjk
droomden was dat mogelijk wel het
geval, maar of de Vlamingen van de
Kust tot over de Maas ook zou dachten, daar twijfel ik toch sterk aan' We
hebben het nooit beter gehad) Als we
zeggen dat Tijl nog moest hertxaren
worden en Lamme Goedzak sliep zullen we dichter bij de histonsche waarheid staan' Maar ja wat konden onze
voorouders doen als ptots een soWatenbende komt binnenvallen en zegt
Voortaan zijt ge nu allemaal Belgen"
Tegenover onze vreedzaam zaaiende,
ploegende en oogstende mensen, was
dat met meer of met minder dan de
macht van de sterkste i Zelfs in «Wij»
las ik dat nog niet>
Nu na 150 jaar knjgen we wat federalisme, laat ons zeggen «een doekje
voor 't bloeden» en dan nog omdat de
Walen dat zo graag zouden hebben
(ze wachten al 10 jaarD Een eigen parlement mogen we nog met zelf kiezen,
de rest van zelfbestuur zal dan wel navenant zijn Wacht nog maar enkele
generaties langeri De VU en trouwens
heel de Vlaamse Beweging zouden
toch wat beter dienen te onderlijnen
dat dit alweer de macht van de sterkste IS
In 1830 begreep Willen I ook maar met
dat oproerkraaiers wel eens gelijk kunnen knjgen en dat ze wel eens verder
kunnen gaan als ze hun recht met knjgen De knopkens-drukkers van ons
parlement ook met zij zagen slechts
hun vakantie Brussel dat is goed voor
volgende vakantiepenode als er niemand thuis IS Dat weten de inbrekers

ook dat dit een gunstige tjd isl Aan de
frankofone Brusselaars zullen ze geen
appelen voor citroenen kunnen verkopen' Ik ben al meuwsgieng om het verschil te zien'
J V T , Woluwe

BOB-KINEASTEN
Onlangs zag ik te Ovenjse tijdens de
jaarlijkse folklonsbsche Druivenstoet
tot mijn grote verbazing de BOB met
twee camera's aan het werk Zeer opvallend was dat ZIJ alleen maar belangstelling hadden voor deelnemende
groepen die bekend staan om hun
Vlaamse strekking
Hoe zal dat nog eindigen"? Nu komt
men reeds de Vlaamse jeugd fotograferen, alsof het terronsten zijn, alleen
maar omdat men bij voortieekl geelzwarte ballonnen of stickers uitdeelt
met de vermelding «Overijse, waar
Vlamingen thuis zijn'»
N N, Ovenjse

W i | ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zi|n
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- en smaad
bneven De andere publiceren w i |
naargelang er plaats beschikbaar is
W I J behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opmie vertolkt m een lezersbnef
IS met noodzakelijk de onze
De redaktie

OngetwijfeW zullen de vakbonden
deze maatregel niet aanvaarden en
mag voorspeld worden dat deze regenng zal buigen of barsten op deze zak
Daarom stel ik voor dat de VU ze zeer
aandachtig volgt en de media overstelpt met harde protesten
Het is ongehoord dat men bang is om
aan bepaalde -verworven rechten»,
die eerder «misplaatste voorrechten»
met durft raken, maar dat een liberale
minister, gesteund door de andere
«traditionelen» in de zakken zit van
zelfs de minstbetaalden der openbare
diensten en met de ene hand terugneemt, wat ze met de andere «moest»
betalen
Een handig geleide camjaagne moet de
VU deze keer de kans geven om vele
PW-kiezers terug te knjgen
T, Vilvoorde

DE REIZIGERS
WORDEN VERZOCHT
VAN
IN TE STAPPEN
150 jaar tremen:
de geschiedenis van een
vervoer- en transportmiddel
dat ingrijpende invloed gehad
heeft op het tijdsbeeld van
heden en nog steeds velen
fascineert.

Van 6 september t/m 6 oktober:
RITMEESTER CM/V) m erkende autonjschool Vol- of deelbjdse art>eid Bediendenkontrakt
Opleiding betaald door werkgever Zich wenden tot gemeenteraadslid Herman THURIAUX te
Vorst-Brussel Tel 4268594

Voordeelprijs
"Boek van de Maand"

350 fr.
(zolang de voorraad strekt)

Vhnmi nuUonool Ule^bliiil
Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut v,z.w.
Opstel en samenstelling
het komitee van redakteurs
(H De Schuyteneer, Johan ArtoM, M Van uedekerke en Toon
van Overstraeten)
Alle stortingen voor abonnementen, publiciteit en redakbe op prk
(XXWI71139-31 van «WU«, Bamkadenplein 12, 1000 Brussel
CTel 02-219 49 3M
Jaarabonnement
600 fr
Halfjaariijks
360 fr
Losse nummers
18 fr
Verantw uitgever:
Vic Anciaux, Houba de Strooperlaan 142 1020 Brussel
Publiciteitschef de h Karel Severs, tel 02-2194930, toestel 25,
Cs voormiddags) of pnvé Alsembergsesteenweg
41 b, 1512
Dworp. Tel 02-3567844

WIJ 1

NOORD-ZUIDVERBINDING
Zaterdag 2 oogst was het de laatste
dag van de kleurnjke «Boergondische
feesten» van Bergen-op-Zoom
In alle bevlagde en versierde straten,
waar de oude gevels het gezelschap
hadden gekregen van miniatuur antieke Brabantse trapgevels hoorde je
evenveel Zuid-Brabantse, Vlaamse en
Limburgse dialekten praten als NoordBrabantse, Hollandse en Zeelandse
Op een wagentoneel werd «Paradijsvogels» opgevoerd door Oost-Vlamingen Wie de show stal evenwel was de
stijlvolle «Vendeliersgilde Don Bosco»
uit Woluwe in hun knalrode troubadourskostuums met zwarte laarzen
Met hun Vlaamse en Brabantse leeuwevlaggen
De flinke meisjes en jongens van deze
gitóe van het technisch instituut Don
Bosco uit Woluwe, werden hartelijk
verwelkomd in Noord-Brabant Heel
wat jongeren uit Bergen-op-Zoom waren er verbaasd over dat die leeuw van
Brabant die uit Brussel kwam, dezelfde
was als de hunne Allen spraken zij uiterst keung Nederlands Zij werden

Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen, v z w Antwerpen
Alleen verknigbaar in erkende boekhandels

luslrerie mare de vriese
baron ruzettelaan 56c assebroek/brugge
050/35.74.04
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De leugen van Martens
Verleden maandag heeft iedereen met
eigen ogen via het tv-nieuws kunnen
zien, wat het nog altijd kan betekenen
om in dit rampzalig land Vlaming te
zijn. Voor zeven Komense kinderen is de
eerste schooldag een nachtmerrie geworden. De weg naar het schooltje toe
hebben ze spitsroeden moeten lopen tussen een dubbele haag g^tige, van haat
verwrongen tronies. Ze werden uitgrejouwd en met de Hitlergroet bespot Een
zwerm journalisten en cameralui was er
bij om het beeld vast te leggen van een
gebeurtenis, die regelrecht scheen te
stammen uit het achterlijkste en diepste
zuiden van de States een kwarteeuw geleden.
Het waren er slechts zeven. Méér dan
een jaar geleden, nog tijdig voor het
schooljaar 1979, waren er 42 aanvragen.
Ze werden gewoonweg in de papiermand gregooid. En een jaar lang ging de
openlijke en verborgen terreur te Komen ongestoord zijn gang, om onder
druk te zetten en vrees aan te jag^en en te
dreigen met broodroof en moord. In de
gegeven omstandigheden werd heldenmoed verlangd van degenen, die verleden maandag met hun kinderen naar
het door straatschuimers belegerde
Vlaamse schooltje trokken.
Zij eisten alleen maar hun meest vanzelfsprekende en wettelijke recht op. Ze

hebben het niet eens gekregen. Het
schooltje dat op 1 september te Komen
geopend werd, is een monument van typisch Belgische schijnheiligheid.
De wet terzake is nochtans duidelijk. Ze
schrijft gewoonweg voor dat, wanneer
een gremengde gemeente voldoende greldige aanvragen ontvangt, ze meteen
verplicht is het anderstalig onderwijs
zelf in te richten. Op gn'ond van deze wet
— en daarenboven dank zij tal van voor
hen grunstige afwijkingen op deze wet —
hebben de Franstaligen in Vlaams-Brabant, in de Voerstreek en elders langs
de taalgrens steeds méér gekregen dan
waar zij recht op hadden. De eerste
Vlaamse aanvraag tot wederkerigheid
— de aanvraag van de Komense Vlamingen — zou een test-case worden.
Ze is dat ook geworden. Met een voor
Vlaanderen vernederende, beledigende
en gevaarlijke afloop. De taalwet te Komen is niet toeg^epast geworden. Na een
jaar tijdverlies heeft de regering besloten het Komens schooltje op te richten
niet in toepassing van de taalwet, maar
van de terzake niet geldende schoolpaktwet Er is te Komen geen gemeentelijk onderwijs gekomen. Het Komens gemeentebestuur, dat de wet herhaalde
malen verkracht heeft en dat aktief
deelnam aan de anti-Vlaamse terreur,
wordt ongemoeid gelaten.

Meteen is eerste minister Martens openlijk betrapt op een leugen. Hij had toegezegd dat te Komen de wet zou toegepast
worden. Dat is niet het gevall Hijzelf in
de eerste plaats, en met hem alle Vlaamse ministers in de regering en alle
Vlaamse regeringspartijen die dit dulden, zijn verantwoordelijk voor de wetsverkrachting.
Te Komen werd — voor zover dat nog
nodig was — bewezen dat het hele faciliteitenstelsel een reusachtige antiVlaamse zwendel is. De Vlaamse gemeenschap moet daaruit maar de konsekwenties trekken in Brabant en overal elders langs de taalgrens.
Als het onwillig bestuur van een kleine
gemeente zoals Komen reeds in staat is
om de regering het hoofd te bieden en
om heel Vlaanderen voor schut te zetten, dan kan men zich voorstellen wat
ons straks te wachten staat bij het gesprek over Brussel Dat moet gevoerd
worden nadat de Vlaamse onnozelaars
van de meerderheid tijdens de onterende parlementaire maraton van de
maanden juli en aug^ustus zich hun allerlaatste troeven hebben laten ontfutselen. Zoals reeds vlug zal blijkens een
der grootste stommiteiten sinds de
Stomme van PorticL
tvo
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De Croo
en Poswick

De kei van
Van Miert

De liberale ministers De Croo
en Poswick zijn naar Zaïre getrokken, zonder dat het duidelijk is of hun reis een officiële
aangelegenheid was dan wel
een vakantietrip.
Ze hebben er allebei uitbundig
de lof gezongen van Moboetoe.
De Croo heeft in Kinsjasa toegezegd, dat hij hulp zal verstrekken om de Zaïrese telefoon- en telegraafdiensten uit
de vernieling te helpen. Poswick 7egde meer Belgische
steun toe voor de uitbouw van
het Zaïrese leger, onder meei
voor de reeds herhaaldelijk in
opspraak gekomen zogenaamde elite-divisie Kamanyola.
Dit gebeurde praktisch op hetzelfde ogenblik dat minister
van Buitenlandse Zaken Nothomb voor het internationale
UNO-forum ging uitleggen, dat
de katastrofale toestand van 's

Vroeger dan verwacht heeft
SP-voorzitter Van Miert een kei
in de politieke kikkerpoel gesmeten. Hij heeft met veel omhaal verklaard, niet akkoord te
zijn met een aantal regeringsmaatregelen en meer in het bijzonder met de 2 o/o afhouding
op de wedde van de ambtenaren in openbare dienst
Deze verklaring is merkwaardig, omdat zij zo laattijdig komt
De regeringsbeslissing over de
2 o/o afhouding is bijna een
maand oud. Ze werd getroffen
mede met de goedkeuring van
de socialistische ministers. In
feite keurt Van Miert dus ook
de socialistische regeringsleden af. Zijn verklaringen wijzen
dan ook op een diepgaande
verdeeldheid in de SP.
Van Miert is trouwens niet de
enige partijvoorzitter van de
meerderheid om een uiterst
dubbelzinnige politiek te voeren, waarbij de voordelen van
de oppositie gekoppeld worden aan die van het bewind.
Ook CVP-voorzitter Tindemans
keurde laattijdig een regeringsmaatregel af: hij vindt de oplossing voor Komen slecht en hij
had liever geen oplossing gehad dan deze, zegde hij.
PW-voorzitter De Clercq heeft
zijn eigen metode: hij belooft
belastingverlaging, maar geeft
in feite loonsverlaging en verhoging van de indirekte belastingen.

lands financies België niet toelaat, zijn verplichtingen tegenover de ontwikkelingslanden in
te lossen.

Twee keer
Robert Gillon
Robert Gillon werkte zich tijdens de vakantieperiode twee
keer in het nieuws, door zich
twee keer uit de gevangenis
van Lantin bij Luik te werken.
Een eerste keer ontsnapte hij
met negen medegevangenen
op 17 augustus. Hij werd terug
aangehouden, maar nam op 24
augustus terug de biezen.
Deze week tenslotte werd de
krachttoer van Gillon nog eens
overgedaan door drie gevangenen, die ontsnapten uit de nabij
Lantin gelegen en ook al ultramoderne gevangenis van Faifve.
De bouw van de spiksplinternieuwe gevangenis van Lantin
heeft meer dan één miljard gekost-
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Nols had vooraf reeds gepoogd, geld in Zwitserland te
gaan lenen. Maar de Zwitsers
zijn wel wijzer-

tNiicole en
Coppieters
Nicole de Blegiers (met een
kleine d asjeblief) is de voor
ons onbekende algemene sekretaris van het ons onbekende
Comité pour l'indépendance et
l'unité de la France.

Cecile Goor
vroeger thuis
De PSC-minister van het Brussels Gewest is vroeger uit vakantie moeten terugkomen om
het geld bijeen te scharrelen,
zonder hetwelk de wedden van
het personeel der Brusselse
Agglomeratie en van een aantal
Brusselse gemeenten einde augustus niet zouden kunnen uitbetaald worden. De door het
FDF beheerste Brusselse Agglomeratie had 140 miljoen nodig, de Nols-gemeente Schaarbeek 81 miljoen en St-Joost 50
miljoen.
Cecile Goor heeft zich het vuur
uit de sloffen gelopen om dat
geld los te krijgen bij het Gemeentekrediet Ze is daarin uiteindelijk geslaagd, alhoewel de
francofone Brusselse burgervaders met vereende krachten
inmiddels al een put hebben
gemaakt van meer dan vijf miljard.

Mevrouw de Blegiers heeft het
op haar heupen gekregen, omdat Europees Parlementslid
Maurits Coppieters het opneemt voor de Korsikanen en
de overige minderheden in
Frankrijk. Ze schreef daarover
in de «Libre Belgique» een paar
dagen geleden een ontroerende lezersbrief met volgend slot:
«Blijf bij u thuis, mijnheer Coppieters; we willen noch van u
noch van de heer Willy Kuypers
weten noch van de andere nationalisten van de Volksunie. Ik
doe een beroep op al mijn Belgische vrienden en op het gezond verstand van dit land dat
150 jaar verenigd heeft kunnen
leven, dat verenigd moet blijven opdat er geen vrije teugel
zou gelaten worden aan de akties buiten zijn grenzen, tegen
een land waarvan de eenheid
de waarborg is voor het leven
zelve».
Mooi gezegd, na 150 jaar ellende-
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En nu regeren,
jongens!

«Gebrek
aan ervaring»

Jarenlang hebben de traditionele partijen het liedje gezongen van de communautaire
moeilijkheden die hen beletten
om andere problemen eens serieus aan te pakken.

De financiële en sociaal-ekonomische katrastrofe waarin het
land verzeilt, die het gevolg is
van de jarenlange Sinterklaaspolitiek der traditionele partijen, zal het inderdaad noodzakelijk maken dat de hele gemeenschap een inspanning doet om
terug de helling op te geraken.
Deze inspanning moet billijk
zijn, rechtvaardig gespreid en
zo verdeeld dat de zwakken er
niet zwakker en de sterken er
niet sterker door worden.
Wat doet de regering echter?
Ze probeert het geld te halen
waar het makkelijkst te rapen
valt en ze bekreunt zich daarbij
om geen enkel beginsel van
verdelende rechtvaardigheid.
De 2 o/o loonsvermindering
voor de rijksambtenaren is er
een voorbeeld van. Men mag
daarbij niet vergeten dat een
zeer groot deel van deze ambtenaren — namelijk de mensen
die in niveau 4 tewerk gesteld
zijn — een uiterst lage wedde
hebben.

De drie traditionelen zijn samen in de regering gekropen
om nu eens gauw in een-tweedrie dat communautair dossier
op te ruimen. Zij hebben inderdaad, tijdens de parlementaire
maraton van juli-augustus, de
staat in zeven haasten hervormd.
Zodat nu eindelijk, volgens hun
eigen zeggen, de tijden rijp zouden moeten zijn om eens serieus te gaan regeren en komaf
te maken met de sinds jaren
overrijpe financiële en sociaalekonomische dossiers.
Maar in plaats daarvan zijn ze
aan het ruziën gegaan dat de
stukken in de geburen vliegen.
Ze proberen mekaar in de elektorale luwte te plaatsen en ze
zitten te loeren op het meest lonende breekpunt
Terwijl het land verder naar de
dieperik gaat

De regering heeft daarenboven,
tegen haar eigen uitdrukkelijke
belofte in, deze maatregel ge-
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troffen zonder overleg met de
betrokkenen.
«Gebrek aan ervaring vanwege
de eerste-minister» fluistert
men in de kabinetten. Maar het
zijn niet allen vrienden van
Martens die dat zeggen en het
wordt niet alleen vergoelijkend
gezegd.

Dag van de
Zelfstandige
Arbeid
Op zondag 16 november
aanstaande heeft te Brugge
de «Dag van de Zelfstandige
Arbeid» plaats Deze gaat in
het Koncertgebouw en begint om 20 uur
Wegens de beperkte vergaderruimte IS het best nu reeds voor
deze dag in te schrl|ven.
Dat kan door kontakt op te nemen met Lutgart De Beul, tel.:
02-219.4930

Brusselse
plezierreisjes
Mevrouw Cécile Goor, PSC-minister voor het Brussels Ge-

west, heeft
haar
vakantie
vroegtijdig onderbroken om de
tientallen miljoenen bijeen te
schrapen die nodig waren voor
de uitbetaling van de augustuswedde van de ambtenaren van
een aantal Brusselse gemeenten en van de Brusselse Agglomeratie. Het Brussels miljardengat wordt verder gedicht
met de centen van Jan en alleman, in de eerste plaats van de
Vlamingen.
Dat belet de Brusselse profiteurskliek niet, om er verder op
los te fuiven. Ondanks het financieel failliet gaan de heren
lustig door met hun vrolijke leventje.
FDF-er André Lagasse is op
kosten van de gemeenschap in
Quebec zijn neus eens gaan laten zien op een colloquium
over stedelijke gemeenschappen. De sekretaris van de Agglomeratie Geurts is gedurende twee weken in de Verenigde
Staten de vuilbakken gaan bestuderen. En de kultuurkommissie van de Agglomeratie stuurde Jean-Pierre Poupko met een
zogezegde kulturele opdracht
naar Polen.

Het gapende gat
Met steeds meer walg en met
stijgende
moedeloosheid
wendt de gemiddelde burger
zich af van het politieke
schouwspel.
Het schouwspel is dan ook allesbehalve fraai. Terwijl geen
enkele regeringspartij de moed
opbrengt om voor de dag te komen met een ernstig plan tot
besparingen en sanering, worden de financiële gaten gevuld
met de opbrengst van links en
rechts een toevallige hold-up.
Nu zijn de rijksambtenaren aan
de beurt, met de 2 % loonsverlaging die tijdens de kabinetsvergadering van 8 augustus
rond middernacht uit een of ander vermoeid en overspannen
brein is ontsproten.
Wie inmiddels moet leven van
een klein pensioentje — en dat
zijn er vele honderdduizenden
in dit land — weet reeds van
wanten: de opslag van de margarine, van het brood, van de
huisbrand en noem maar op
duwt hem iedere dag wat dieper in de marginaliteit
«Belastingverlaging» heet dat
in het PW-jargon.
En wij maar betalen_

dio Genes in de dessa (7)
\n de nj van mohammedaanse landen pnjkt Indonesië gans vooraan Geen enkel ander land telt zoveel moslims, ook Pakistan met of Bangladesj De 120 miljoen Indonesische mohammedanen vormen de sterkste nationale moslimgroep ter wereld Een van
de grootste tx)uwwerven in Jakarta vandaag is de nieuwe moskee een mastodont
die met zijn volume de oude katolieke katedraal ernaast gewoonweg verplettert Als
de muezzins in de meer dan 50 000 Indonesische moskeeën oproepen tot het gebed,
richten zij zich tot praktisch 95 % van de bevolking
En toch IS Indonesië geen moslimstaat, alhoewel dat de jongste jaren vaker en luid
werd geëist Hoogstwaarschijnlijk
komt het ook nooit zo ver Er bestaat een wankel
maar onmisbaar evenwicht tussen de 5% andersgelovigen en de overgrote moslimmeerderheid
Dit evenwicht berust goeddeels op etnische gegevens Ganse volkeren en hele eilanden werden door de islam niet of nauwelijks beroerd De Oud-Maleiers — Bataks op
Sumatra, Dayaks op Kalimantan en Torajas op Soelawesi — zijn animisten ledere
aanslag op het voorvaderlijk geloof, iedere poging tot gedwongen islamizering raakt
hun nationale eigenheid en betekent oorlog Bali, Lombok en een deel van Oost-Java
bleven hindoeïstisch De godsdienst, de kuituur en de kracht van het geestelijk erfgoed zijn er onuitroeibaar De overal verspreide Chinese minderheid, met haar sterke
greep op handel en nijverheid, belijdt in haar tempels het Confucianisme en het taoïsme
De kerstening heeft enig sukses geboekt, vooral bij de niet-islamitische volkeren De 7
miljoen knstenen, van wie de meerderheid protestants is, hebben een invloed die groter IS dan hun aantal Hun voortreffelijk onderwijs en de kwaliteit van hun organizatie
spelen daar een rol in. Het katolieke dagblad 'Kompas' is de grootste krant van Indonesië
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Het evenwicht berust ook op de aard van de Indonesische islam De meeste moslims
zijn gematigde soennieten De Indonesische vrouw bij voorbeeld heeft meer rechten
dan de vrouw in de Arabische wereld Zowel in de stad als in de kampong loopt zij ongesluierd en vnj
Onder de islamitische huid klopt daarenboven bij de meeste Indonesiërs nog het hindoeïstische hart De oude kuituur uit India breekt op ieder ogenblik door de ponen
naar buiten In de letterkunde m de muziek m het klassieke poppenspel en de moderne batik-schilderkunst Maar ok in de alledaagse denkwereld van de gewone man De
grote hindoe-legenden - de Ramayana of de Mahabhrata - spreken na eeuwen islam nog altijd tot de verbeelding van iedere Javaan De nationale luchtvaartmaatschappij heet met toevallig Garoeda, naar de mytologische hindoe-adelaar die het rijdier was van de god Visjnoe
Je nidt door Yogyakarta met de betsjak de driewielige fiets met dubbele passagiersJ^t vooraln die het klassieke verkeersmiddel in de stad is Als,e aan de n^oskee voorb M
vraag je de betsjakman Roebyo welke God hij aanbidt Nou zegthij, ik ben
rSmmedaan
Maar niJt fanatiek als betsjakman heb je trouwens nauwelijks de t^d
om deepen
te doen Mijn kinderen gaan naar de katolieke school Vanwege het
ao^e on^itijs
En als mijn vrouw tandpijn heeft of koorts pelgrimeert ze naar
R^bananof
Boroboedoer Want voor de kwalen zijn de hindoe-tempels nog altijd
het t)este

dio Genas
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Ministers weten niet

OMTRENT
HET 2 PROCENT-BESLUIT

wat zij beslissen
Het is beangstigend te moeten
vaststellen op welke wijze dit land nog
geregeerd wordt; op welke trieste
manier de regeringsverantwoordelijken
het staatsschip stuurloos laten
ronddobberen in het ekonomisch ontij.
Kijk, zo heette het in het voorjaar nog,
laat ons kost wat kost maar alleszins
bij hoogdringendheid de
communautaire miserie in het
parlement met de karwats wegwerken,
dan kunnen we meteen en zeker in het
najaar werk maken van een
overlevingsgericht ekonomisch beleid.
Afgejakkerde ministers en ook
parlementsleden hebben die werkwijze
goed- of afkeurend ondergaan.
Op het moment dat de
grondwetsherziening door Kamer en
Senaat was gejaagd trokken de
topministers in konklaaf om de
begrotingen '80 en '81 krachtdadig aan
te pakken. De premier werkte op zijn
laatste krachten, de minister van
financiën (Henrion) moest om
gezondheidsredenen dringend ontslag
nemen en de minister van begroting
(Geens) werd al evenzeer bij
hoogdringendheid in een Leuvense
kliniek opgenomen.
In die lamentabele omstandigheden
werd dus onder meer gewerkt aan de
eerste konkrete maatregelen om met
versobering de ekonomische
krisisperiode zonder al te veel
kleerscheuren door te komen.

leg nog, als de regering maatregelen
neemt die nimmer besproken werden en
zo de sociale onderhandelaars voor een
voldongen feit stelt...?
En dan is er het pnncipe zelf van ongenuanceerde procentuele afhoudingen: er
werd al op gewezen dat het onbillijk, meer
nog, onrechtvaardig is een offer te vragen
dat uiteindelijk vooral hard aankomt bij de
werknemers met de laagste inkomens.
Algemeen wordt het ambtenarenkorps beschouwd als een bevoorrechte groep van
tewerkgestelden; onder meer en vooral

omwille van het systeem van vaste benoemingen. Maar terwijl een belangnjke groep
ambtenaren zich inderdaad rijkelijk bedacht weet met een werkzekere toekomst, bijzondere voordelen en het vooruitzicht op een met mm betaalde pensioenoeriode, is er toch nog dat grote leger van
ambtenaren die moeten vrede nemen met
een bescheiden wedde Voor hen is de
voorgenomen 2 procent-wedde afhouding
een zware opdoffer.
Maar er valt nog wat anders te zeggen
over die fameuze 2 procentuitvinding.

Guido Duplat
en Komen
Boven de initialen G. DL verscheen In het dagblad «Le
Soir» van 23 augustus volgende enormiteit: «Opdat een aanvraag geldig zou zijn, moet de
in de huiskring door het gezinshoofd gesproken taal het Nederlands zijn. Nochtans praten
meerdere ouders, die voor hun
kinderen een schooi eisen te
Komen, slechts een Westvlaams dialekt Is dat geldig?».
.In tegenstelling met wat men
zou denken is Guy Duplat helemaal geen laatdunkende Waal,
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Deze financiële operatie zou volgens vakantieberekeningen van minister Geens 6
miljard moeten opbrengen. Een flinke injektie dus voor de gezondmaking van het
staatshuishouden. Maar tegelijkertijd blijkt
dat al evenzeer in volle vakantiepenode de
ministers van het kernkabinet ingestemd
hebben met een extraverhoging van de uitgaven voor landsverdediging met 8 miljard
frank... plus nog eens 750 miljoen frank om
tegemoet te komen aan de luimen van een
herhaaldelijk met ontslag dreigende minister (Poswick) van landsverdediging!
Wat Martens, Geens en Hatry voorstellen
als een begin van broodnodige versobering (via de 2 procent-afhouding) is niets
meer dan een bewijs van het lapwerk dat
ook nog wel «ekonomisch beleid» wordt
geheten.
Niemand zal nog durven bestrijden dat in
de overheidsadministraties behoorlijk kan
bezuinigd worden, maar al evenzeer is het
een feit dat de uitgaven van landsverdediging kunnen teruggeschroefd worden tot
minder verkwistende proporties.
Maar de defensieminister schijnt er anders
over te oordelen en krijgt van de andere
ministers de geëiste miljarden zomaar extra cadeau.
Al bij al toont de voorgenomen 2 procent
maatregel van de regering hoe verziekt 's
lands beleid is geworden.
Minister vragen een groep werknemers
een versobenngsdaad te stellen terwijl ze
op hetzelfde moment voor één ministene 8
miljard extra te grabbel gooien zonder ook
maar een schim van een besparingsplan
voorgeschoteld te knjgen.
Erger nog: begin deze week beweerden
enkele excellenties dat zij met hebben beseft hun goedkeunng te hebben gegeven
aan de nu fel omstreden 2 procent maatregel.

Vandaag blijkt hoe beleidsloos en willekeurig de excellenties van het kernkabinet tewerk zijn gegaan.
Er is de fameuze 2 procent-heffing die de
regering aan de ambtenaren wil opleggen
bij gelegenheid van indexverhoging van
hun wedden.
Het pleit op het eerste gezicht voor de regering dat zij als werkgeefster het voorbeeld wil geven inzake loonmatiging.
Als dan al de omstreden maatregel zinnig
zou kunnen zijn, dan nog blijven vele vragen open. Allereerst springt de willekeur
scherp in het oog. Waarom het ambtenarenkorps, en vooral waarom slechts een
deel van de tewerkgestelden bij de overheid? (Want gemeente-, RTT en NMBSpersoneel bijvoorbeeld vallen buiten de 2procent maatregel).
Met welk vergezocht argument kan de
premier het goedpraten dat wedde-afhoudingen gebeuren bij gelegenheid van indexaanpassing terwijl in de regeringsverklanng zeer nadrukkelijk staat geschreven
dat niet zou geraakt worden aan het systeem van de koppeling van de lonen aan
het indexcijfer van de konsumptieprijzen...
Welke waarde heeft het sociale topover-

8 miljard verkwisting

Ofwel oefenen ze hun ambt uit met een
ongehoorde slordigheid, ofwel geven ze
blijk van hun nietsontziende elektorale bekommernis nu krachtig verzet groeit tegen
een maatregel waarvan ze op de vakantiemaratons de asociale draagwijdte met wilden of konden beseffen...
Hoe fors de taal van SP-voorzitter Van
Miert ook mag klinken en hoe eensgezind
de leden van zijn partijbestuur zijn kritiek
op het regeringsbeleid beweren te onderschrijven, toch geeft het te denken dat ook
de SP-excellentes met minister van ekonomische zaken Willy Claes op kop nu via
hun partijbestuur ten strijde trekken tegen
een maatregel die zijzelf mee hebk)en
goedgekeurd...
Heeft premier Martens nog wel een regering ? Excellenties van zowat alle 6 regeringspartijen staan tegelijkertijd met een voet in en een voet buiten de regeringsploeg(Foto Dannl

tot wie het nog altijd niet is
doorgedrongen dan
Nederlands en Vlaams — zelfs in hun
dialektvormen
— eenzelfde
taal zijn.
Guy — van geboorte Guido —
Duplat is van zuiver-Vlaamse
komaf. De naam Duplat dook
trouwens al eens eerder op in
het krantenbedrijf. Maar dat
was gedurende de oorlog-

Ongehoord
en laks
Senator M. Capoen heeft aan
de voorzitter van de Senaat een
verzoek gericht om dringend
een interpellatie te mogen rich-

ten tot de eerste minister over
de oprichting van een rljkslagere school te Komen.
Door deze laattijdige beslissing werd immers niet alleen de
goede start van de school
haast
onmogelijk
gemaakt,
maar werd bovendien het recht
van de ouders op vrije schoolkeuze met de voeten getreden.
Evenmin werd ingegaan op de
wettelijke aanvraag voor het
oprichten van een kleuterschool, zodat de regering meteen de leefbaarheid van de
school in het gedrang brengt en
zonder meer toegeeft aan de
saboteurs van de Vlaamse
school te Komen.
Tot slot is het, aldus de senator,

Dubbelzinniger kan het ministerieel werk
nauwelijks zijn. Heeft premier Martens nog
wel een regering.-?

ongehoord dat de regering niet
onmiddellijk optreedt tegen de
gemeentelijke overheid te Komen. 'Het ontbreken van iedere
sanctie zal door deze ervaren
worden als een aanmoediging
in haar verzet tegen het Nederlandstalig onderwijs en brengt
het voortbestaan, na 1 oktober,
van de Vlaamse school ernstig
in gevaar.'

Kampioen
discriminatie
Ondertussen is te Schaarbeek
de enige resterende Nederlandstalige gemeentelijke lagere school gesloten. Slechts

twee leerlingen kwamen opdagen.
Dat kan evenwel niemand verbazen. Sinds jaren moet deze
school het stellen zonder de
meest noodzakelijke didaktische uitrusting en pedagogische begeleiding.
De begroting van de gemeente
voorziet weliswaar meer dan
800 miljoen voor het gemeentelijk onderwijs, maar dit bedrag
komt uitsluitend het Franstalig
onderwijs ten goede.
Een magere troost misschien
voor de Vlaamse Komenaars
dat het Brusselse FDF nog
steeds de kampioen blijft inzake discriminatie van het Nederlandstalige onderwijs.
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Vrouwelijke bedenkingen
bij het nieuwe
schooljaar
Een september is bij ons synoniem van «opnieuw beginnen». D e kinderen trekken
w e e r naar school.
Indien de vele aan onderwijs
bestede miljarden optimaal
rendeerden, dan zou die grote
som verantwoord zijn. V o o r
de geestelijke ontwikkeling
van de mens is inderdaad
geen inspanning te groot.
Toch vragen vele deskundigen zich af of het resultaat
van de kollektieve financiële
inspanning de moeite l o o n t
V a n d a a g hoor je bijgevolg
heel veel over rationalizatie
praten. Vermits deskundigen
zich daarmee bezighouden,
w e e t tot op vandaag niemand
wat de rationalizatie op onderwijsvlak precies b e t e k e n t
Temeer omdat in deze tijd van
e k o n o m i s c h e krisis rationalizatie dikwijls synoniem is van
besparingen.
Besparingen
betekenen d a n : minder personeelsonkosten betalen. Dit
houdt grotere klassen en minder lesuren in. En daar zitten
w e dan in de diskussie over,
arbeidszekerheid en kwaliteit
van het onderwijs. V e r m i t s
elke regering schoolkonflikten kan missen als kiespijn,
komt er dus van die financiële
rationalizatie weinig in huis.
Onze scholen falen jammerlijk in
het afleveren van jongeren die in
staat zijn met sukses in arbeidsen bedrijfsleven te treden.
Het staat daarenboven buiten kijf
dat vele scholen de aansluiting
met de werkelijke noden van de
arbeidsmarkt hebben verloren.
Sommigen beweren dat je onmogelijk een schoolsysteem kan opbouwen, dat zich afstemt op die
noden, omdat de behoeften van
de arbeidsmarkt voortdurend wisselen. Daarvan zal wel een en ander juist zijn. Maar feit is ook dat
tal van scholen een totaal verouderde opleiding geven. Dit is vooral het geval voor scholen, waarin
alleen meisjes onderricht knjgen.
De «huishoud- en naaischool»
trekt nog vele meisjes aan Verre
van ons huishoudkunde of snit en
naad als minderwaardig voor te
stellen Maar vermits er zich
steeds meer vrouwen op de arbeidsmarkt aanbieden, moeten de
meisjes ook een opleiding knjgen
die hen meer dan eeuwigdurende
ongeschooldheid meegeeft
W e willen ook waarschuwen voor
de tendens die enn bestaat, jonge
meisjes steeds meer een dienstverlenende opleiding te laten volgen Waar vroeger haast elk meisje in de «huishoud- en naaischool»
belandde, komen vandaag velen in
de paramedische sektor terecht.
Er is inderdaad nog vraag naar paramedisch geschoolden Maar al
te velen volgen deze richting ongemotiveerd Er zijn enkele'gulden
regels, die men niet mag uit het
oog verhezen.
Het is dikwijls beter een technische school te volgen en een di-
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ploma in handen te hebben, dan
de humaniora door te sukkelen
om jammerlijk te stranden in de
universiteit en dan toch te moeten
omschakelen.
Handenarbeid is evenveel waard
als intellektuele arbeid.
Sommige scholen die een technische opleiding geven, aanvaarden
ook meisjes: je kan bij voorbeeld
elektronika als een «goede» richting beschouwen.
Het meisje dat de commerciële
vakken studeert kan evengoed de
boekhoudkundige richting ingaan,
in plaats van sekretariaat of talen.
Het bovenstaande veronderstelt
een herwaardering van het technisch onderwijs in ons schoolsysteem.
W e moeten de myte doorbreken
dat meisjes «beter geschikt» zijn
voor talen of «kulturele» vakken.
Jongens zijn even goed. En meisjes kunnen met evenveel sukses
de techniek aan.
Echte rationalizatie in het onderwijs zou ondermeer inhouden dat
de scholen hun poorten openstellen voor jongens en meisjes, zodat
de gelijke opleiding gelijkere kansen zou waarborgen. Want (en dat
is zeker geen kritiek op de meisjesscholen, maar alleen een vaststelling) de opleiding is veel minder veeleisend in meisjes- dan in
jongensscholen. Jongens moeten
immers kunnen presteren; zij
moeten later in het beroepsleven

«doorbreken». Voor de meisjes
heeft dat niet zoveel belang. De
ongebreidelde prestatiedrang in
de jongensscholen en het gebrek
aan ambitie in de meisjesscholen
zou door een gemeenschappelijke
opleiding mm of meer worden gemilderd.
Slagen in het beroepsleven of een
job bemachtigen is met alleen een
kwestie van een diploma te beha-

len, maar ook van karakteringesteldheid. Karaktervorming is een
hoofdvereiste van een goede
schoolopleiding en moet met aangepaste beroepskennis en algemene vorming hand in hand gaan.
Dit aspekt wordt hier dikwijls verwaarloosd.
België is het land met procentueel
het hoogst aantal vrouwelijke
werklozen in Europa. Dat is niet de

«schuld» van de vrouwen. De onaangepaste beroepsopleiding die
vele meisjes het diploma tot werkloosheid gaf en de mentaliteit dat
de gemeenschap wel de werkloosheid a priori zal betalen, bevorderen een in de wereW unieke, bevreemdende en beangstigende situatie.
Huguette De Bleecker

Pyrrhus-overwinning in Polen?
Polen IS het meest katolieke land
van het Oostblok, samen met Tsjecho-Slovakije. Het is dan ook niet
te verwonderen dat een van de eisen van de Dantzigse scheepsbouwers, de toegang van de Kerk
tot radio en tv was, eis die op de
koop toe positief werd beantwoord!
Aan de hand van de ervaringen,
die de wereld reeds met de kommunisten heeft opgedaan, is het
begrijpelijk dat men in het Westen
op zijn hoede blijft. Het klinkt ongelooflijk dat het stakingsrecht en
de oprichting van vrije vakbonden
werd erkend Het is de eerste keer
dat een kommunistisch bewind zoiets gedoogt Het zal echter met de
eerste keer zijn dat een kommunistisch bewind gedane toegevingen bij de eerste de beste gelegenheid opruimt en de «schuldigen» straft Het recente voorbeeld
daarvan is de zgn Praagse Lente,
die zeer vlug in een ijskoude winter veranderde We hopen dat dit
niet het lot zal zijn van de stakingsleiders te Dantzig en te Stettin
Terloops- waarom hebben de media het steeds over Gdansk i.pv.
Dantzig, de aloude Duitse Hanzastad? En waarom hebben diezelfde media het over Stettin, Duitse
naam van het tegenwoordige
Szcezin"? Mag men dan met weten
dat Polen na de oorlog Duits gebied heeft geannexeerd, in ruil

voor die landsgedeelten, die door
de Sovjet-Unie werden ingelijfd?)
In deze vrijheden ligt de kiem van
een reaktie Het eerste kommumstische bewind, dat zoiets toelaat
komt in tegenstrijd met zichzelf
Vandaar dan ook de eis dat de primauteit van de KPP (Poolse Kommumstische partij onvoorwaardelijk moet erkend worden, terwijl de
bestaande vakbond blijft. Naast de
officiële zal echter een vrije vakbond opgencht worden, waarvan
de chef reeds gekend is, de metaalarbeider Lech Walesa die een
zeer
bekwame
stakingsleider
bleek te zijn
Deze evolutie zal vroeg of laat in
de andere vazalstaten van het
Kremlin bekend geraken Nog
slaagt de censuur erin de feiten af
te zwakken De tv-uitzendingen
met Gierek en Wyszcinsky logen
er met om en werden ook in de
buurlanden gezien en gehoord
Niet te verwonderen dat er te
Praag, Boedapest, Sofia en Moskou binnenskamers gesakkerd
wordt op die «smerige Polakken».
En wellicht gegrinnikt te Belgrado
en Boekarest
De moeilijkheden zijn nog met van
de baan Misschien zijn ze pas begonnen De stakers van Dantzig
hebben zelf met beseft dat ze een
steen in beweging brachten, di^
veel verder zal rollen dan tot de
Poolse grenzen!..

4 SEPTEMBER 1980

KOMM€hT^/^R
Driemaal
sneller.
De tewerkstelling In ons land Is
tijdens de jongste vijf jaren gemiddeld driemaal sneller gedaald dan in de gehele Europese Gemeenschap. Dat blijkt uit
een studie van Eurostat, de statistische dienst van de Gemeenschap.
Voor de ganse EG ging de tewerkstelling sinds begin 1975
gemiddeld met 5,7 procent achteruit In België evenwel loopt
deze achteruitgang op tot 16
procent
Konkreet betekent dit dat in
ons land meer dan 227.000 arbeidsplaatsen teloor gegaan
zijn. Het grootste slachtoffer
daarvan zijn de vrouwen. Eén
op de vier werkende vrouwen
viel in deze periode zonder arbeidsplaats.
Zelfs van het licht herstel van
de tewerkstelling dat in 1979
merkbaar is in de overige EGlanden, valt bij ons niets te bespeuren. In dat jaar vinden in de
Gemeenschap
ongeveer
100.000 mensen een nieuwe
job. in ons land gaan er daarentegen nog eens meer dan
35.000 verloren.
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~en eerste
in juli
Veel verbetering op de arbeidsmarkt tekent zich ook dit jaar
niet af.
Op dit ogenblik telt de Europese Gemeenschap haast 7 miljoen werklozen, een fikse verbetering van alle vorige rekords. Alleen reeds tijdens de
maand juli steeg de werkloosheid in de EG met meer dan
400.000.
En eens te meer staat ons land
aan de leiding. Procentueel
steeg de werkloosheid hier met
18,4 procent juist het dubbele
van West-Duitsland waar een
stijging van 9,2 procent genoteerd werd.
Temidden van al deze onheilspelende cijfers, kan toch één
gunstige statistiek naar voren
geschoven worden: sinds juli
1979 is de stijging van de werkloosheid procentueel het geringst in ons land.

BIOLOGIE
GENEESKUNDE
TANDHEELKUNDE

Kandidsatsopleiding uitgebouwd binnen
een werkcampus met doonrtroming naar andere
universitaire instellingen in Vlaanderen

nieuwe inschrijvingen:
alle werkdagen van maandag 1 t.e.m.
zaterdag 13 september 1980
van 9 u. tot 12 u.
andere inschrijvingen:
tot en met 10 oktober 1980

Land
zonder grenzen
Voor de eerste maal sedert de
Tweede Wereldoorlog heeft
een belangrijke Duitse krant
«D/e W0lt; een uitgebreide bijdrage geleverd over onze
65.000 Duitstalige landgenoten.
De auteur ervan, A Reck, peilt
hierin naar de eigenlijke identiteit van de Duitstaligen in België: "Zij zijn nu Duitsers ofBslgan, Duits-Belgen, Duitstalig»
Balgen ofBalgan van Duitsa afkomst'
Typerend voor deze twijfel rond
de identiteit van onze landgenoten is de verklaring van /?.
Kolvenbach, journalist van het
blad Grenz-Ècho, die zichzelf
omschrijft als een burger in een
land zonder grenzen: 'Man
doet inkopen in Luik, gaat
zwemmen in het Nederlandse
Vaals, loopt naar de schouwburg in Aken, en bedient zich
van benzine en schnaps in Luxemburg^:
Een ander voorbeeld is het levensverhaal van H. Thonissen
uit Eupen: geboren als Duitser
in 1913, onder de wapens als
Belgisch soldaat in 1933,
krijgsgevangene van de Duitsers in 1940, een paar jaar later
onder de wapens als Duits soldaat in 1944 krijgsgevangen
genomen door de Russen en in
1946 teruggekeerd als «Belgisch overwinnaar».
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Geen Duitstalige
Walen
De auteur van dit uitgebreide
en stevig gedokumenteerde artikel slaat evenwel de bal mis
wanneer hij beweert dat «de
Vlamingen de Duitstalige Belgen als Duitstalige Walen beschouwen».
Geen Vlaming zal beweren dat
de 65.000 landgenoten uit de
streek van Eupen en Sankt Vith
«Duitstalige Walen» zijn. Al
blijkt dit niet uit de houding die
de drie Vlaamse regeringspartijen hebben aangenomen bij
de bespreking van de zogenaamde staatshervorming.
Waarschijnlijk heeft de auteur
zich laten misleiden door hun
gebrek aan Inzicht in de problemen van onze Duitstalige land-

genoten en aan durf om tegen
de Waalse grootheidswaanzin
in te gaan.
Volledigheidshalve had hij
evenwel kennis moeten nemen
van de vele VU-tussenkomsten,
vooral dan van senator IV. Jorissen, om de zienswijze van
Vlaanderen terzake te kennen.
De voorbije staatshervorming
heeft evenwel de Duitstaligen
van Oost-België geen volwaardige autonome kultuurgemeenschap geschonken.

Komen en Bologna
Komen, extreem-rechts, NaziDuitsland, Vriendenkring, Fascisme, de jongste aanslag op
het station van Bologna, voor
de Franstaligen blijkbaar allemaal een en dezelfde pot nat
Aldus blijkt uit een artikel in het

Waalse dagblad Le Peuple onder de veelzeggende titel: 'En
Belgique, le fascisme aussiComlnes: cible priviligièe de
l'extrme-droite flamande!'
In deze bijdrage wordt Komen
omschreven als het werkterrein
bij uitstek van Vlaamse extremisten en fascisten. Ten bewijze hiervan worden de vele aktiviteiten van de 'Vriendenkring
van het Komense- opgesomd:
de uitgave van het blad «Ons
kanton», het vervoer van leerlingen naar Vlaamse scholen,
het ijveren voor een Nederlandstalige school te Komen,
de vele kulturele aktiviteiten.
Volgens de auteur van dit
wansmakelijk stuk, C. Laurent,
zou de Komense Vriendenkring
kontakten hebben met en geld
ontvangen van extreem rechtse

bewegingen, waarbij
naziDuitsland klein bier zou zijn. De
lezers worden dan ook ernstig
gewaarschuwd voor mogelijke
aanslagen, waarbij verwezen
wordt naar de jongste aanslag
op het station te Bologna Deze
Italiaanse fascisten zouden van
hetzelfde allooi zijn en er eenzelfde fascistische ideologie
op nahouden als de leden van
de Komense Vriendenkring.
l-iet artikel besluit dan ook met
de vraag hoe het in godsnaam
mogelijk is dat in 1980 in een
demokratisch land als het onze
dergelijke fascistische bewegingen kunnen gedijen. Onze
vraag is evenwel hoe het mogelijk is dat in ons land, in 1980,
dergelijke nonsens mogen en
kunnen het daglicht zien.
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Vrijdag — Twee programma's op BRT wekken onze aandacht, spijtig genoeg overlappen zij weer eens elkaar. O p
BRT I is er de «betere» westernfilm De zeven huurlingen
(The magnificent seven) van John Sturgess (1960), met
Yul Brynner, Horst Bucholz, Steve McQueen, Eli Wallach e.a., dus
een uitgelezen schare sterren die borg moet staan voor de kwaliteit van de film. Een Mexikaans dorpje wordt geterrorizeerd door
een niets ontziende bende. De wanhopige inwoners huren zeven
Amerikaanse revolverhelden om hen van de bende te verlossen.
Het zevental gaat er hard tegenaan, zodat er nogal wat bloed
vtoeit.. — Show van de hoogste klasse mag worden verwacht
van Sammy Davis jr. en zijn gasten in zijn show Sammy & Company (BRT 2). Die gasten zijn o.a. Mike Douglas, Chuck Berry.

^ ^
^ ^ ^
^ ^ /

Zaterdag — De zaterdagse namiddagfilm op BRT is e
buitenkansje voor fans van Humphrey Bogart of van Gina
Lollobngida. Zij vormen een avontuurlijk stel in de satirische film Dood aan de duivel (Beat the devil — z w / w )
van John Huston (1953). Een erg heterogeen gezelschap, met
slechts éénzelfde interesse: zo vlug als mogelijk rijk worden, op
om 't even welke manier en te allen prijze, ontmoet elkaar in een
haven in Zuid-ltalië. Zij willen naar Afrika waar zij een stuk land willen opkopen met in de ondergrond uranium... Fransen, als jullie
eens wisten, (KRO-Ned 1) is een Nederlandse bewerking van
een Franse uitgebreide dokumentaire over de minder mooie dingen die gebeurden achter de schermen van het Franse politieke
leven ten tijde van generaal Charles de Gaulle. Dat de Fransen
niet zo gelukkig waren met deze produktie kan worden afgeleid
uit het feit dat de Franse TV nog niet bereid werd gevonden om
ze uit te zenden. Duitsland heeft dat inmiddels wel al gedaan en nu
is Nederland aan de beurt
^ ^
^^^.
^^y

Zondag — BRT is al aan de 3e aflevering toe van de 3e
reeks Alle schepsels groot en klein. En steeds maar vanaties op hetzelfde tema, gepaard aan een dalende originaliteit Avro (Ned 1) start vandaag met Heidi, een getekende (Japanse) versie van het door alle kinderen gekende en
geliefde verhaal van Johanna Spyri. Het eropvolgende programma The dancing years is een romantische musical die speelt in en
rond Wenen. — Een regisseur die het op dit moment maakt is Samuel Fuller. VPRO (Ned. 1) zend n.av. het uitbrengen van zijn
jongste produkt de autobiografische oorlogsfilm «The big red
one», een uitgebreide dokumentaire over de regisseur en over het
draaien van de film. — Even aanstippen: op ZDF start vanavond
met Koningin Christine ( z w / w ) een reeks films met Greta Garbo
in de hoofdrol. Volgende zondag wordt dan «Ninotchka» gedraaid.
^ ^
^ m
^ ^

Maandag — Iedereen herinnert zich nog wel de suksesvolle Britse reeks Family at war die op BRT liep onder de
titel De Familie Ashton. De reeks bracht de belevenissen
• van een uitgebreide familie in Engeland net vóór en tijdens Wereldoorlog II. Toen werd de reeks stopgezet maar de
suksesschrijver John Finch liep met plannen rond om het leven
onmiddellijk na de oorlog en tijdens de eropvolgende jaren in feuilletonvorm te gieten. Het is nu zover, 10 jaar na de start van Family
at War. BRT gaf deze nieuwe reeks Spoils of war de Nederlandse titel Oorlogsresten. Vandaag komt de 2e aflevering op het
scherm. W e zijn juni 1945. De oorlog is afgelopen. In Oost-Europa
nestelen de Russen zich vast De oorlog heeft het dagelijkse leven nogal door elkaar gegooid. Vooral in Engeland waar tot voor
de oorlog het klasseverschil sterk in stand werd gehouden is op
het sociale en maatschappelijke vlak een en ander overhoop gehaald.. In Wikken en Wegen wordt aandacht besteed aan carpooling (samen in de wagen werk- en huiswaarts) en wordt de
Fiat-Ritmo getest — O p Ned. 1 (KRO) wordt in het populaire filmmagazine Voor een briefkaart op de eerste rang ook al aandacht
besteed aan o.a. Sam Fuller en zijn film «The Big Red One».
^ 0
^ ^
^ J

Woensdag — Spijtig komt ook aan goeie dingen een einde. De geslaagde reeks dokumentaires ver de Amerikaanse stomme film is aan de laatste aflevering toe. (Hollywood — BRT 1) — O p BRT 2 wordt nog een film van
John Huston gedraakJ: Wanneer de stad slaapt (The Asphalt
Jungle - z w / w - 1950). Een politiefilm met Stirling Hayden, Jean
Hagen en Marilyn Monroe. De gangster Doe is nog maar pas uit
de gevangenis ontslagen of hij plant een nieuwe slag._ — De N O S
(Ned 1) begint met de gedramatizeerde biografische reeks over
een belangrijke periode uit het leven van de toneelschrijver William Shakespeare: zijn onstuimige jaren in Londen.

^ ^
^ ^
%.J

Dinsdag — In de reeks John Huston-films die BRT 2 uitzendt is Moulin Rouge (1953) aan de beurt Moulin Rouge is een biografische film over de legendarische Franse
schilder Graaf Henry de Toulouse-Lautrec, naar de roman
van Pierre La Mure. Met: José Ferrer, (Plette Marchand, Suzanne Flon, Zsa Zsa Gabor e.a. — KRO (Ned 2) start met een komische Britse reeks over een mislukte computerprogrammeur die
privé-detektive wordt en per toeval in het radiowereldje terechtkomt en zowat een radio-detektive ten behoeve van de luisteraars w o r d t (Shoestring).
^ ^
^ Ê
^LD

Donderdag — Het stond als een paal boven water dat
ook de makers van de poulaire Nederlandse reeks Dagboek van een herdershond niet aan de verleiding zouden
kunnen weerstaan om een vervolgreeks te maken. Dat is
ondertussen gebeurd. Nederland heeft die 2e reeks al uitgezonden en nu volgt BRT 1. Een nieuwe «Dagboek van een Herdershond», eveneens met Jo de Meyere in de hoofdrol en met vele
oude maar ook enkele nieuwe gezichten, die wat meer kleur
(vooral dan rood) aan de reeks moeten geven. Volgens velen is
deze tweede reeks, in tegenstelling tot wat vaak bij andere vervolg-reeksen gebeurt geen afgang. Integendeel zelfs. De reeks
zou meer diepgang hebben. In Te land, ter zee en in de lucht
brengt Tros (Ned 2) een opstapeling van de meest komische situaties die zich voordeden tijdens de reeks wedstrijden waarbij de
kandidaten moesten proberen om het langst met zelfgemaakte
toestellen op de weg, in de lucht of op het water te blijven.
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Zaterdag
SEPTEMBER
BRT
16.00 Dood aan de duivel. (Film). —
18.00 Paulus de twskabouter (fJ.
— 18.05 Disneyland. CJeugdfilm).
— 18.55 Boeket — 19.45 Nieuws.
— 20.10 De dokter heeft het druk
(fJ. - 20.45 Terioops. - 21.30
Taptoe. CMuziekreportage). —
22.35 Nieuws. — 23.00 Israëlitische
uitzending.

NED 1
15.30 Nieuws. — 15.32 Maja de bij.
(Strip). — 16.00 Jeugdcircus -II
Grigio». - 18.49 Poli en Rli. (Stnp).
— 18.55 Nieuws. — 18.59 Balkanska MIadost (Show). - 19.50 James Last in Holland. (Show). —
20.45 De kleine Willem Ruis Show.
— 21.35 Nieuws. — 21.55 Fransen,
als jullie eens wisten- (DokJ —
23.15 Nieuws.

NED 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Rnokkio (fJ
- 1923 Dick Turpin (fJ - 20.00
Nieuws. — 2027 Merijntje Gijzens
jeugd (f J - 21.15 De btoedbruiloft
(Film). — 22.50 Achter het nieuws.
Aktualiteitenmagazine. — 23.20
Voetbal '80. - 23.35 Simon Carmlggelt — 23.50 Nieuws.

zonder grenzen (reportage). —
17.15 Sportuitslagen. — 17.45 Ontdek Amerika (reportage). — 18.30
Paulus de boskabouter (fJ. —
18.35 W.K wielrennen op de baan
te Besangon. — 19.45 Nieuws. —
20.00 Sportweekend. — 20.30 Alle
schepsels groot en klein (fJ. —
2120 Lied van mijn land (Vlaamse
liederen). — 21.50 Van Kaapstad
naar Kaïro (dokJ. — 22.40 Nieuws
gevolgd door de tweede editie van
Sportweekend.

LUX.

Dl

15.30 Nieuws. — 15.35 Acht kinderen en hun grootmoeder (jeugdfilm) - (tot 17.00). - 17.30 Studio
Sport 1. — 18.30 Poll en Pili (strip).
— 18.36 Afscheid Dolf van der Linden. - 19.30 Studio Sport 2. —
20.30 Humanistisch verbond. —
20.35 Nieuws. - 20.40 Uit de
volksmond (reportage). — 21.15
De grote (k>ca-Cola show. —
22.00 Sam Fuller and the big red
one (dokJ. — 23.00 Nieuws

19.55 Nieuws - 20.00 Chips (fJ.
— 21.00 L'age de cristal (tv-film).

16.15 Benares (dok).
Nieuws. — 20.15 Kenner
(filmkwis). - 21.00 Ak
magazine. — 21.45 Dete
ford (f). - 22.30 TagestI
23.00 Ein Spion nach M
cal). - 00.10 Nieuws

RTB1
12.00 Faire le point (debaO. —
13.00 Nieuws - 19.30 Nieuws. 20.15 Les folies Offenbach (fJ. 20.50 Joumal d'un prêtre-ouvrier
(TV-film).

17.45 Per schip
(dok). - 18.30
Weltspiegel. 20.15 Die erste

19.00 Nieuws. - 19.30 Das Mittagessen. (Reportage). *— 20.15 Peter
Alexander: danke, Robert Stolz!
(Show). - 21.50 Nieuws. - 21.55
Das aktuelle Sport-studlo. - 23.10
Thriller (fJ — 00.15 Nieuws.

D 3

naar de zuidpool
Nieuws - 1920
20.00 Nieuws Polka (TV-film).

ZDF
15.15 Der traumtanzer (film). —
16.30 Nieuws. - 16.32 Die SportReportage. — 19.30 AbgeordneteSzenen Deutscher Politik (18741890). — 20.15 Königin (Dhristina
(film). — 21.45 Nieuws en sport

D3
18.00 Britse kinderserie. — 19.55
Gewestelijke aktualiteiten. — 20.00
Nieuws. — 20.15 De krisis van het
optimisme. — 21.00 Auslandsstudio. — 21.45 Kontaktmagazine. —
22.30 Recital Marie Laforêt (show).

LUX.

20.00 Nieuws. — 20.15 Orpheus in
der Untenivelt (Operette). - 21.40
Auf Kollisionskurs. (TV-film).

17.30 Accroche-toi y'a du vent (politiefilm). — 20.00 Watergate-affaire
(fJ. — 21.00 Les innocents aux
mains sales (film).

LUX

F1

19.30 Aventures des hommes. —
19.55 Nieuws. — 20.00 Erotissimo
(fJ - 21.30 Filmmagazine. - 22.05
Le fils du desert (Westem). —
23.45 Programma-overzicht

20.00 Nieuws — 20.30 L'annèe
sainte (film). — 22.05 Koncert (Mozart).

F1

20.00 Nieuws - 20.35 Jeux sans
frontières. — 22.00 Saoedi-Arabië
(reportage).

20.00 Nieuws. - 20.30 Gala de
l'Union des Artistes. (Show). —
21.50 Starsky et Hutch, (fJ - 22.40
De helden van de westem. (DokJ.

A2
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Trente-slx bouts de chandelle. (Show). — 20.35 Fortunate et
Jacinta. (fJ — 22.40 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures.
(Spel). — 20.30 La cantatrice chauve. (Teater). — 21.55 Nieuws. —
22.15 Filmmagazine.

Zondag
SEPTEMBER
BRT1
9.30 Doe mee. — 10 00 Euchanstievienng vanuit Dadizele-Moorslede.
— 11.00 Schilderen is zeker ontroenng. — 11.30 Met een luchtballon over de Alpen (dok). - 12.00
Nieuws voor gehoorgestoorden
(tot 12.30). - 14.30 Open school
(VLO). - 15.00 Zamboanga (dokJ.
— 15.15 WK wielrennen op de
baan te Besangon. — 15.55 Spel

18.55 Nieuws - 18.59
zeeman (O. — 1925 D
show. — 20.00 Nieuws
Shoestring (O. - 2 1 2 5 1
- 2225 Het China van [
Ping (dokJ. — 2Z00 Drie
ter (f). - 23.15 Nieuws

NED 2

19.15 Waalse gewestelijke aktualiteit — 19.30 Nieuws — 19.55 Les
animaux du soleil. (Natuurmagazine). — 2025 Un sac de bllles.
(Film). - 22.00 Pien-e Rapsat
(Show). - 22.40 Nieuws. - 23.00
Israëlitische dienst Selichot (Reportage).

ZDF

NED. 2

NED. 2

RTB 1
19.15 Waalse gewestelij
teit — 19.30 Nieuws.
Ciné-Tilt (kwis). - 20.4(
vaux du soleil (fMm).

19.00 Nieuws. - 19.05 Heidi (fJ. - .
19.30 The dancing years (musicaO.
— 21.50 Tennis: flushing meadows
(reportage). — 22.50 Nieuws.

ARD

20.00 Nieuws. - 20.15 Der Zerbrochene Krug. (Blijspel). - 22.00
Nieuws. — 22.20 Gastspiel.
(Show). — 23.05 Blutrache. (Film).

18.55 Nieuws — 18.59 Tom en
Jerry (fJ. — 19.10 De avonturen
van Ivanhoe (fJ. — 19.35 Voor een
briefkaart op de eerste rang. —
20.40 Lifeline (fJ. - 21.37 Nieuws
— 21.55 Fransen, als jullie eens
wisten... (dokJ. - 2320 Nieuws

Hoe gebruik ik mijn bijbe
Nieuws. — 21.55 Den I
daag. — 22.10 Dubbelp
portage). — 23.05 Nieu

18.59 Toppop. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Emile Zola of het menselijk
geweten. (fJ. — 21.30 Tennis:
flushing meadows (reportage). —
22.30 Televizier magazine. — 23.15
Nieuws.

NED1

RTB 1

ARD

NED. 1

F1
20.00 Nieuws. — 20.30 Les demoiselles de Rochefort (film). - 22.30
Henri Laborit: professor biologie
(gesprek). — 23.30 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 21.40 Buffalo Bill
(portreO. — 22.35 Catch a quatre.
— 23.05 Nieuws

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le general della Rovere.
- 22.35 Nieuws

20.00 Nieuws. - 20.15 Chris und
Tim UI — 21.15 Deutschland vor
der Wahl (debaO. - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Glaskafige (film).
— 00.50 Nieuws

ZDF
16.30 Messen mit Massen - masse
zum messen. — 19.00 Nieuws. —
19.30 Die Musik kommt Fragmenten uit deze reeks ontspanningsprogramma's. We zien het charmante stadje Dinkelsbühl met zijn
romantische straatjes als decor —
20.15 Rechtszaken beoordeeld
door burgers. — 21.00 Heute-journal. — 2120 Am Südhang (tv-film).
— 23.00 Nieuws.

19.00 Samoa (filmreportage). Het
Zuidzeeparadijs Samoa. — 19.45
Gewestelijke aktualiteiten. — 20.00
Nieuws. — 20.15 De Salzburg-spelen 1920-1980. - 21.45 Sie haben
das wort (film). — 23.25 Nieuws

SEPTEMBER

18.00 Paulus de boskabouter (f). —
18.05 Joey en Redhawk (O. —
18.35 Open school. - 19.05 Gastprogramma (het Willemsfonds). —
19.45 Nieuws - 20.10 Hamburg
Circus. — 21.00 Verover de aarde.
- 21.50 I.Q. Ckwis). - 22.35
Nieuws.

18.00 Paulus de boskabouter (fJ.
— 18.05 De wonderwinkel (fJ. —
18.30 Toverdokters ( d o k J . - 18.50
Popeye (strip). — 19.45 Nieuws. —
20.15 Peru folclorico (show) —
21.05 Ooriogsresten (fJ. - 21.40
Wikken en wegen. — 22.35
Nieuws.

RTB 1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteit — 19.30 Nieuws. — 19.55
Chronique imaginaire d'une revolution: 1830. - 20.35 Durififi è Panama (film). 22.10 Film over etnische
muziek

19.55 Nieuws - 20.00 1
— 21.00 Martin, soldat

F1

20.00 Nieuws - 20.30
debat (gesprek). - 21.3
se a la gloire (dansen)
Nieuws.

A2

20.00 Nieuws. — 20.4
Dominici (film). — 23.3

F3

20.30 Le voleur de Ba{
— 22.00 Nieuws

Woensc
BRT 1

16.30 Tip-top - 18.15
boskabouter (fJ. — 18,
(f). - 18.25 Alias Smit»
(fJ. - 19.17 Standpunt
— 19.45 Nieuws. — 2
wood(dokJ.-21.05S
grenzen. - 22.30 Fur
— 23.20 Nieuws.

BRT 2

20.15 Die goeie ouwe I
— 21.05 Wanneer de
(gangsterfilm).

BRT 1

BRT 1

19.45 Gewestelijke aktue
20.00 Nieuws. - 20.15 (
21.00 Fragestunde. — 2
renopstand tegen vestig
dustrie.

10 SEPTEr

20.30 De kust van Florida (dokJ. —
20.55 Tele-test (spel). - 21.50
Nieuws. — 22.10 Korte film. —
22.30 Aerograd (film).

SEPTEMBER

D3

D3

F3

Maandag

19.00 Nieuws. - 19.30
Gericht (f). - 21.00 Hei
-21.20Wahlkampfind
(reportage). — 22.00 Fal
le, Liebling (film). - 23.'^

LUX.
ARD

Dinsdag

A2

ZDF

BRT 2
20.10 Het geheime leven van de
dieren (dok). — 20.25 Moulin Rouge (filmX

NED. 1
18.55 Nieuws — 18.59 Ome Ane
op safari (Kinderprogramma). —
19.10 EO Zomerkrant - 19.30 Het
kleine huis op de prairie (O. —
20.20 Ronduit (jeugd). - 21.00

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN
INLICHTINGEN

PRECISIA TV BRUGGE
TEL 0 5 0 3 1 8 0 7 1
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TI/-PROGMMMKS
< ik mijn bijbel?-21.35
21.55 Den Haag van2.10 Dubbelportret (re- 23.05 Nieuws.

NS. — 18.59 Sinbad de
. - 1925 De Muppet
10.00 Nieuws. - 20.27
(O. - 21.25 Brandpunt
!t China van Deng Xiao— 22.00 Drie hoog ach23.15 Nieuws.

NED. 1
15.30 Targa's bestenwereld (dokJ.
— 15.52 De dieren van het groene
woud (fJ. - 16.15 Koning Bok) (fj.
— 16.40 Energie, wat doen we ermee? (reportage). — 18.55 Voetbal, leriand—Nederland. — 20.45
Will Shakespeare (dokJ. - 21.42
Nieuws. — 22.(X) Den Haag vandaag (NOS). - 22.15 Panoramiek.
— 22.45 Studio Sport - 23.10
Nieuws.

NED. 2
3e gewestelijke aktuali.30 Nieuws. - 20.00
ws). - 20.40 Les cheleil (film].

jres (dokJ. - 20.00
20.15 Kennen sie Kino?
— 21.00 Aktualiteiten- 21.45DetektivRock22.30 Tagesthemen. —
pion nach Mass (musitO Nieuws.

18.55 Nieuws. — 18.59 Indianentribunaal (reportage). — 20.00
Nieuws. — 21.05 Abba in concert
— 21.35 Starsky and Hutch (fJ. 22.25 Info-aktualiteiten.

RTB 1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteit — 19.30 Nieuws. — 20.00 Indiaans Columbia (reportage). —
21.05 Jeux sans frontières. —
22.25 Nieuws.

stelijke aktualiteiten. —
VS. — 20.15 Galerie. —
sstunde. - 21.45 Boetegen vestiging van in-

Kvs. - 20.30 Le grand
xek). - 21.33 La cour)ire (dansen). — 22.45

ws. — 20.40 L'affaire
ilm). - 23.35 Nieuws.

oleur de Bagdad (film).
lieuws.

»ensdag
SEPTEMBER

op. — 18.15 Paulus de
sr (fJ. - 1820 Popeye
5 Alias Smith en Jones
17 Standpunten (CVP).
Jieuws. - 20.15 HollyX — 21.05 Spel zonder
- 22.30 Fundamenten,
lieuws.

goeie ouwe tijd (show).
Vanneer de stad slaapt
lm).

BRT1
18.00 Paulus de boskabouter (fJ.
- 18.05 Agenda. - 18.35 De rafeldraad (fJ. — 19.00 Popeye (strip).
- 19.05 Sporttribune - 19.45
Nieuws. — 20.10 Dagboek van een
herdershond (fJ. — 21.10 Panorama. - 22.00 Dallas (fJ. - 22.50
Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Le rouge
est mis (film). — 22.00 Festival de
Deauville. - 23.00 Jazz. - 23.30
Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (speD
— 20.30 (Question sur la 3. - 20.35
Le solitaire de Fort HumbokJt
(western). — 22.05 Nieuws.

VLAAMSE TOERISTENBOND

20.10 Circusartiest (dokJ. - 20.30
Koncert (Debussy en Ravel). —
21.10 Première. - 22.00 Open
school (VLO).

— Zonnige bestemmingen.

20.00 Nieuws. - 20.15 Trauer um
einen veriorenen Sohn (tv-spel). —
22.00 Replikate (dokJ. - 22.30 Tagesthemen.

18.55 Nieuws. — 18.59 Wollies wereld (stip). — 19.00 Lucy en Mr.
Mooney (fJ. - 19.30 Richard Qayderman (show). — 20.00 Liefde
maakt vindingrijk (tv-film). — 20.40
Vergeten oorlog (dokJ. — 21.35
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 De magie van de
dans (reportage). — 23.15 Nieuws.

18.00 De schat van Malta UI —
18.15 Klem, klein kleutertje. —
18.30 Wat in Open School, najaar
1980? - 19.05 K.TR.C. Kruispunt
- 19.45 Nieuws. - 20.15 De Uitnodiging (film). — 21.50 PremièreMagazine. — 22.40 Nieuws.

ZDF

NED 2

21.00 Heute-Journal. - 21.10 Vegas (fJ. - 22.10 Retortenbabys
wirklich keine Frage? Diskussie
rond proefbuisbaby's (reportage).
— 22.40 Friedrich Schachmann
wird verwaltet (tv-film). — 020
Nieuws.

18.55 Nieuws. — 18.59 De Tros
Top 50. - 20.00 Nieuws. - 2027
Te land, ter zee en in de lucht
hoogtepunten. — 21.20 Mijn zoon,
mijn zoon (fJ. - 22.15 Aktua TV
- 22.55 Soap (fJ. - 2325 Nieuws.

RTB

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprekken en ontmoetingen. — 21.45
Auslandsreporter. — 22.15 Schiffbruch der Seelen (film). - 23.45
Nieuws.

19.15 Waalse gewestelijke aktualiteit — 19.30 Nieuws. — 19.55 Medk:inale planten. — 20.15 On a retrouvé la septième compagnie
(film). — 21.45 Le carrousel aux
images (filmmagazine). — 22.45
Nieuws.

LUX.

ARD

19.55 Nieuws. — 20.00 Hit-Parade.
— 21.00 La régie du jeu (fJ.

20.00 Nieuws. - 20.30 Deutschland vor der Wahl (debaO. - 21.30
TV-diskoteek. - 23.00 Ich will weg
vom Heroin (reportage). — 23.45
Nieuws.

F1
20.00 Nieuws. — 20.30 Le commissaire Moulin (fJ. — 22.00 Literair
magazine. — 23.00 Nieuws.

A2
19.45 Trente-six bouts de chandelle (show). — 20.00 Nieuwa —
20.35 L'inconnue d'Arras (tv-film).
— 22.00 De auto in 1985 (reportage). — 23.00 Histoires courtes. Enkele korte films. — 23.40 Einde van
de uitzending.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 20.30 Don (Damillo en Russie
(film). — 2210 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 20.15 Die Julia
Migenes Show. — 21.00 HeuteJournal. — 21.20 Burger fragen,
Politiker antworten. — 22.35 Kindheit in Amacueca - Oye Raimundo
adonde was? (tv-film). - 23.35
Nieuws.

D3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Es regnet
immer dahin, wo es schon nass ist
(film).

LUX.
19.55 Nieuws. — 20.00 La chute
des aigles (fJ. — 21.00 Tout ce que
le ciel permet (film).

— Moulin Rouge, het leven van
Toulouse Lautrec In beeld.
Dinsdag
9 september
om
20 u. 25 op BRT 2.

F1
20.00 Nieuws. — 20.30 La conquête du ciel (fJ. — 2125 Aktualiteiten-

BRT 2
20.15 Maria Speermalie (fJ. —
21.15 Wat 'n leven: Mare Sleen
(dokJ. - 22.15 Dag aan dag.

NED1
18.55 Nieuws. - 18.59 De Oliemagnaat (film). — 20.25 Nieuwe
gezichten in Vara's voorstelling. —
21.37 Nieuws. - 21.55 Wissel op
de toekomst (reportage). — 2225
Dagboek van een onderwijzer (TVspeD. — 23.45 Nieuws.

NED 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Zo vader,
zo zoon (kwis). — 1925 Boezenrv
vrienden (fJ. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Ike (fJ. - 22.00 Hier en nu.

RTB1
19.30 Nieuws. — 19.55 Cuisine inférieure (reportage). — 21.05 Dialogue d'une prostituee avec son
dient (teater).

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Grun ist die
Heide (Heimatfilm). - 21.45 32
Stunden im Leben eines Qiirurgen
(reportage). - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Fraulein Else (TVfilm). — 00.45 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslandsjoumal. - 20.15 Maigret (fJ. 22.00 Heute-Journal. - 22.20 Kultureel magazine. — 22.50 Sport am
Freitag. — 23.20 lm Schatten des
Galgens (western). 00.50
Nieuws.

D3
21.00 Reporter. — Gott und die
Welt — 22.00 Aus dem Nest gef allen. — 23.00 Machte, Markte und
Moneten. — 23.45 Nieuvire.

LUX.
19.55 Nieuws. - 20.00 Marcus
Welby (fJ. - 21.00 L'Étoile du destin (film).

F1
2000 Nieuws. — 20.30 Les Aiguilleurs (teater). — 22.35 Reins Feux
(reportages). — 23.35 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Fortunate
et Jacinta (fJ — 21.40 Apostrophes. - 23.00 Nieuws. - 23.05
Ma soeur est du tonnère (musical).
— 0.05 Einde van de uitzending.

F3
20.30 Le nouveau vendredi (reportage). — 21.30 De olijfboom (dokJ.
— 22.25 Nieuws.
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UW WINTERVAKANTIE
begint met de reisbrochure van de

BRT 2

BRT1

D 3
vs. — 20.00 Mannix (f),
lartin, soldat (film).

SEPTEMBER

NED1

ARD
«s. - 19.30 Ehen vor
— 21.00 Heute-journal.
ahlkampf in der Provinz
. - 22.00 Fahr zür HölCfilm). - 23.40 Nieuws.

Donderdag

magazine. — 2225 Honoré Daumier (portret). — 23.25 Nieuws.

— Wintersportvakanties.
— Weekendreizen.
— Vakantiewoningen.
V r a a g de speciale kosteloze brochure !
Vlaamse Toeristenbond
St.-Jakobsmarkt 45
2000 ANTWERPEN.
Tel. 031-34.34.34.
Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Deinze,
Genk, (3tent, Hasselt, Herentals, leper. Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, St.-Niklaas,
St.-Truiden, Turnhout en Vilvoorde.
(Adv. na

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken '
de R o m e i n e n reeds van de
buitengewone
gezondheidseigenschappen
van
«Tönissteiner
Sprudel».
Bij de bron vindt m e n
oude inschriften als «fons
sanitatis, effectu mirabilis»
(gezondheidsbron,
w o n d e r b a a r in hajir helende werking).
Mijnheer Beylemans, o n derpostontvanger
van
Roosbeek, is de oude Rom e i n e n heel erg d a n k baar. D a a r o m een leuk verhaal, dat zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de Romeinen zou s t e m m e n .
Een acl)ttal jaar gefeden,
zat Mijnheer
Beylemans
aardig geplaagd met nierstenen. Wie ooit een nierkrisis kreeg, zal in het lijden en de pijn van de postontvanger k u n n e n inkomen.
Gelukkig hoorde de held
van dit verhaal ergens praten over Sprudel Tönissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
v/aarachtig
wonderwater.
N a a r Duitsland geschreven, waar de w o n d e r b r o n nen zich bevinden, k w a m
snel een antwoord m e t het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. Tel. 016/46.63.11.
Pijn m a a k t echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht één enkel
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje grondig analyseren. En

vv(^rachtig, er bleek calciu m en m a g n e s i u m en nat r i u m en al die dingen die
op
het etiket
vermeld
staan, in te zitten.
Navraag bij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd T ö n i s steiner-drinker is, bevestigde d a t :
Tönissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van :
1. ziekte der urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).
b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen.
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na d a r m o n t s t e k i n g .
Zenuw- en funktionele
storingen.
3. chronische
ontsteking
der luchtpijpen (pharyngitis tracheïts, c h r o n i sche spastische b r o n c h i tis, allergische huidaffectie).
4. ziel^teverschijnselen bi)
de stofwisseling. U r i n e zi'ur diathese m e t h a a r
gevolgen. Jicht.
W i e m e e r wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, n e e m t best even
k o n t a k t m e t Abts, Tiensesteenweg 128, K o r b e e k - L o .
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater
gemakkelijk
aan
huis krijgt.
(advertentie)

WIJ 9

B e r n a r d H i n a u l t is te S a l l a n c h e s w e reldkampioen wielrennen op de weg
geworden. Hij beheerste de titelren
— d e z w a a r s t e uit d e g e s c h i e d e n i s (?) — v a n b e g i n t o t e i n d e . Z o a l s
s t e e d s w a n n e e r hij g e k o n c e n t r e e r d
naar e e n t o p k o e r s t o e l e e f t
H i n a u l t is o n g e t w i j f e l d d e g r o o t s t e
van zijn generatie. Karel Van Wijnend a e l e z o u g e z e g d h e b b e n : «Een k a m p i o e n g e s n e d e n uit het h o u t w a a r mee men de beste meubelen maakt!»
Bernard Hinault, nog geen zesent w i n t i g , w e r d p r o f in v i j f e n z e v e n t i g .
A a n v a n k e l i j k s c h i t t e r d e h i j in k l e i n e r e r i t t e n w e d s t r i j d e n . In 1977 w e r d h i j
één der b e s t e n : hij w o n Gent-Wevelg e m , Luik-Bastenaken-Luik, de D a u phiné Libéré en de Landenprijs.
S i n d s d i e n presteerde hij
almaar
s t e r k e r . H i j w o n al d e d r i e g r o t e r o n den, het Frans nationaal kampioens c h a p en de Super-Prestige Pernod.
H i j b l o n k uit o p e l k p a r k o e r s : e n k e l
d e k a s s e i e n v a n het F r a n s e N o o r d e n
s c h r i k k e n h e m ( v o o r l o p i g ) n o g af.

Hinault is een «ander» kampioen. Hij programmeert zijn carrière. Onbezonnenheid
schrikt hem af. Dit jaar had hij graag de
Giro, de Tour en het wereldkampioenschap gewonnen. In het voorjaar vermeed
hij, op de hem op het lijf geschreven LuikBastenaken-Luik na, alle grote klassiekers.
In de Giro overmeesterde hij de gebundelde Italiaanse weerstand. In de Tour ging hij
ten onder. Aan lichamelijk of, zoals steeds
vaker wordt verondersteld, geestelijk leed.
Hij gaf niet op in koers Die neergang wikte
hij zichzelf tiesparen. Hinault een fiere en
sympatiek eigengereide Bretoen, verliet

De logika zelf
de Tour toen iedereen... sliep. De journalisten namen het hem kwalijk. Hij had immers
een paar uur eerder autoritair de gele trui
omgord. De kritiek heeft Hinault ongetwijfeld fel geraakt. Maar hij reageerde nooit
met woorden. Zondag, na zijn grootste
triomf, zegde hij enkel: «Met deze overwinning is alles weggeveegd. W e beginnen
opnieuw.»
Een slechte mare voor zijn tegenstanders.
Of voor wat daarvan nog overblijft Want
Hinault heeft nog amper tegenstanders...
Dat werd te Sallanches rK>g maar eens bewezen. O p het parkoers waar Eddy
Merckx zestien jaar eerder als amateur internationale bekendheid had verworven
bleek maar al te duidelijk welke afstand (in
talent en karakter) er ligt tussen de wereklkampioen en zijn t>elagers. Als er iets is dat
de renners van vandaag vrezen is het een
«selektief» parkoers. Omdat hun onvermogen dan telkens meedogenkxjs tot uiting
k o m t Zondag tjeëindigden vijftien van de
107 (ja honderdenzeven) deelnemers de
wedstrijd. Daarmee is voor ons alles gezegd. De k>este Belg was zowaar ouderdomsdeken Roger De Vlaeminck. Hij werd
zevende. Zijn streekgenoot D e Muynck
twaalfde. Van de andere Belgen geen
spoor Eén Nederlander legde de volle afstand af: Bert Pronk. Moeten wij er nog
iets aan toevoegen? Of toch: woorden van
de al eerder geciteerde Karel Van Wijnendaele: «Wij hebtien nog onze ogen om te
schreien». Enigszins overtrokken, dat wel.

Ondanks de
Rondetegenslag (zere
knieën... enzo)
bewees de
hardnekkige
Bretoen wie hij
wel is en wat
hij wel kan.
Inderdaad, met
deze
overwinning is
alles
Wl

Maar de onbekwaamheid van het Belgische wielerpebton was in geen jaren
schrijnender. Over de oorzaken van het
nationaal verval hebben w e het al vaker
geheid. Maar toch willen w e er nog enkele
kort aanhalen. Te veel wedstrijden. Ook in
de jeugdkategorieën. Waardoor de meer
getalenteerden elkaar uit de weg kunnen
gaan in hun hunker naar snel geldgewin.
Koersen op gemakkelijke parkoers om extra-sportieve redenen. Totaal verdwenen
beroepsemst en een algemeen gebrek
aan verantwoordelijkheidszin. Gebrek aan
doorzkïht bij de «opbouw» van een wielerkx>pt)aan. Wie in Frankrijk toevallig getuige
is van een koers voor jongeren merkt direkt het onderschekJ. Het heeft ons altijd
vertiaasd dat de Belgische bondsleiders
blind t)leven voor de vermelde verschijrv
selen. Zijn zij dan helemaal de gevangenen
van de sponsors? De perikelen rondi de
Belgische selektie voor Sallanches wezen
in die richting. De woorden van sponsor
Staf Janssens (de baas van Usboerke, de
beste Belgische wielerpkseg) namen desbetreffend de laatste twijfels weg.
Te Sallanches verklaarde hij onomwonden
— en in de eenvoudigste bewoordingen
— dat hij zijn wielerpk>eg zou ontbinden
omdat de FKDP (de lntematk>nale Beroepsfederatie van de Internationale Wielerunie)
hem niet in het gelijk had gesteki in een geschil dat hem tegenover Dkii Thurau
plaatste. Wij nemen geen stelling in omtrent de juistfieid van de genomen beslissing. De wielersport lijdt net als andere
sporten, onder dis uitwassen van het professionalisme. Het gesjacher met kontrakten behoort bij het vast decorum. Het zal
niet zo direkt verarKleren. Maar zelfs indien de sponsor inderdaad gelijk heeft
blijft het ondenkbaar dat zo'n man schaamteloos en t)innen de kortste keren een wielerploeg kan ontbinden. Aan de ondertekende kontrakten veegt hij zijn hakken.
Omdat anderen het ook doen... Als hij mag,
mag ik ook.... Dat Is de heersende mentaliteit En d a w tegerwver bondsleiders die
het brood van de beroepsrenners willen
— of zouden moeten — waarlxjrgen... Het
wordt de hoogste tijd dat advokaten en
rechters massaal worden binnengehaald
in de tx}ncl8t>esturen. Maar daar zullen de
heren wel voor bedanken. O m in «die» werekl orde op zaken te stellen moet je inderdaad van ongewoon formaat zijn. Maar intussen blijft de wielertx>rKi de grootste
sportfederatie zonder enige «juridische»
struktuur.

• NIEMAND UITGESCHAKELD - In
ons volgend nummer komen we uitvoerig terug op de start van de voetbalkompetitie in binnen- en buitenland. Intussen
werden de tweeëndertigste finales van
de Beker van België afgehaspeld. Al de
eerste klasseklubs overieefden de konfrontatle met de ploegen uit derde en
vierde afdeling. Iets wat In het verleden
niet altijd het geval was. Daaruit afleiden
dat onze topklubs gevoelig sterker voor
de dag zullen komen dan vorig seizoen is
op zijn minst voort>arig.

• DRIE WERELDKAMPIOENEN De Belgische motorcrossfans beleven
een onvergetelijk 1980. Na Gieorges
Jol)é en André Malherl» On de kwarten halfllterklasse) werd ook de Limburger Harry Everts wereldkampioen. In
125 te. De drie werekJkampioenen in
één land. Het gebeurde al eens eerder:
met Roger De Coster, dezelfde Harry
Everts (toen In de 250 cc) en Giaston Rahier.
België slaagt erin met de regelmaat van
een klok kampioenen voor te brengen in
deze nochtans veeleisende sportdiscipline. De ene generatie heeft nog niet afgedaan of de andere dient zich al aan.
Want t>ovengenoemde drie ondervorv
den niet enkel weerstand van gereputeerde buitenlarKise tegenstanders. Ook
In eigen land worden de werekjkampioenen geregekl (en zelfs fel) bedreigd in
de., nationale kampioenschappen. Niets
zegt bij voorbeekl dat Malhert>e In het
halfllterkampioenschap André Vromans
achter zich zat kunnen houden...

• ATLETIEKCRITERIUM - De Memorial Van Damme — de grootste atletiekmeeting die in ons land wordt ingericht — groeide andermaal uit tot een
populair suksea Méér dan 30.000 betalende toeschouwera Een voor Belgische normen onwaarschijnlijk hoog getal.
Toch worden de grote Internationale
meetings bedreigd door_ hun eigen suksea Meer en meer t>eginnen de topatleten te gelijken op.- gevierde wielerkampkjenen die na één grote prestatie Gn de
Tour of in een voorjaarsklassieker) de
zomercriteria afschuimen op zoek naar
gemakkelijk verdierKi gekl
De grote atletiekkampioenen vragen
tientallen blauwe brieven startgeld. En
eens m het station b-ekken zij zk:h terug
met allerlei kleine letsels Edwin Moses
en Kozackiewk:z Keten de duizenden
toeschouwers schaamtekxw op hun
honger zitten. En de organizatoren tietalen ongeremd verplaatsingsonkosten.
Want ze hel)l>en de heren volgend jaar
misschien nodig.

• DE ZUS VAN HAAR BROER Jack Helden, huisarts In Madison (Wisconsin), heeft zijn kinderen ongetwijfeld
«sportief» opgevoed. De familie houdt
Immers niet op de wereld te vert>azen. In
Lake Ftacid won zoon Erk; vijfmaal
Olympisch goud In het kunstschaatsen.
Hij werd op slag een levende legende.
Beth, het zusje, won brons op de 3.000
meter Te Sallanches nu werd dezelfde
Beth zowaar wereldkampioene wielrennen bij de dames. Ze overvleugelde al
haar konkurrenten.

NunWü
WIJIO

Het verschijnsel Is wel zeer ongewoon.
Erk: zou overigens zelf ook een meer
dan voortreffelijk wielrenner zijn. En plstier Hij had erop gerekend ook op de
Olympische zomerspelen een medaille
te t>ehalen. In het wielrennen op de t>aan
(spurü. De tx>ycot en een kwetsuur beslisten er evenwel anders over Maar de
Heidens vormen wel degelijk een unieke
familie.
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Vlaamse fregat vaart in het
zog van francofone kruiser
zo ZIET
DE VU
De frankofonen zijn vooruitziend. O n der de drulc van het grootkapitaal en
van de syndikaten, hebben de traditionele Vlaamse partijen toegelaten
dat de frankofonen de staatshervorming in hun voordeel ombuigen. Z i j
weten de match op eigen veld te spelen.
In 1968 was er alleen sprake van ekonomische decentralizering (plan Terwagne). Vervolgens hebben de frankofonen in de groep der 28 er de 1074° met de drie gewesten doorgehaald
maar de Vlamingen zagen er alleen
ekonomische regio's in. Nog een stap
verder moest de drieledigheid van toepassing worden op een aantal zgz.
«plaatsgebonden»
aangelegenheden
die niets te maken hebben met ekonomische expansie. Reeds in de wet Perln (1974) op de voorlopige gewestvorming werden ze netjes op een rijtje gezet en sedertdien alleen maar uitgebreid. Z o gingen de frankofonen de
weg op België te laten barsten in drie
deelstaten.
Vanzelfsprekend zou een grote bevoegdheid van een Vlaams en Waals
gewest ons kunnen verheugen ware
het niet dat de traditionelen nooit een
duidelijk en radikaal njef hebben uitgesproken tegen de frankofone pretentie
dat Brussel evenwaardig, a part entière moest zijn.
Via de drieledige gewestvorming werd
het gevaar steeds groter dat Brusselin-België een soort centraal-Amerikaanse kleinstaat zou worden en een
feodale staat met 19 keurvorstjes —
dit alles onder de heerschappij van de
creolen.
Valt het niet op hoe Brussel er voortdurend op vooruitgegaan is? In 1963
was er alleen sprake van een arrondissement Brussel-Hoofdstad op basis van absolute tweetaligheid; dat
heeft zich ontwikkeld tot een gewest
waar wij nu moeten strijden voor de
•bescherming van een Vlaamse minderheid».
In 1971 kreeg Brussel reeds een panBrusselse agglomeratieraad en -kollege waaraan de Vlamingen iedere
funktie ontzegd werd. De opeenvolgende regeringen lieten dit zó en wanneer het mandaat van Lagasse's agglomeratieraad afliep werd het ten bate
van deze aktieve verfransingsmachine
veriengd Wij konden verder afdokken
voor haar verspillingen.
De drieledigheid werd intussen tastbaar vastgelegd in het dotatiestelsel.
Erger dan door de dotaties werd van

jaar tot jaar steeds meer in onze portemonnee gegraaid door kompensaties,
door hulp aan bedrijven en subsidies
aan Brussel in verschillende budgetposten verstopt Absoluut geen k)ezwaar tegen de regionalizering van de
ekonomie! Integendeel. Er kwam echter geen regionalizering telkens deze
voor de Walen nadelig zou zijn: de verlieslatende staalbedrijven liggen meest
in Wallonië en de ziekste textielbedrijven insgelijks. Staal is 200 miljard, textiel 35 waard.

D e Vlaamse politici kunnen het maar
niet geleerd krijgen dat, als zij de pink
in de machine francophone steken, de
hele arm erin geraakt. Z o worden wij
nog tot Vilvoorde geamputeerd. De
idealistische «België barsters» en zij
die Brussel maar opgeven maken het
gevaar maar groter.
De faciliteiten werden geruisloos uitgebreid. In 1963 deden de traditionelen, met de dood in het hart, aan de
Vlaamse goegemeente geloven dat ze
bedoeld waren om de frankofone immigranten toe te laten zich pijnloos aan
te passen. Alsof frankofonen zich
goedschiks aanpassen! De faciliteiten
betroffen alleen de publieke mededelingen en het loket Minister Parisis begon er echter mede hier en daar Franstalig socio-kultureel werk te subsidiëren. Tegenover deze uitzonderiijke
kleinigheden wilden de traditionelen
dan ook maar weer toegevend zijn. Zij
waren zo naïef niet in te zien dat de
vooruitziende frankofonen hiermede
de voet in het deurgat wrongen met de
hoop in Vlaanderen verder door te
dringen.
Men heeft ons jaren doen geloven dat
de Vlaamse Beweging alleen maar een
kulturele beweging was. Wij weten nu
beter en meer! Toch hadden wij van
de kulturele autonomie wel iets kunnen maken maar de opeenvolgende
regeringen hebben gezorgd dat ze uitgehold werd. Nadat de kultuurraad
met het dekreet Vandezande «de laatste grote taalwet- goedgekeurd had,
weigerden de opeenvolgende ministers van Arbeid het toe te passen, inzonderheid in Vlaams-Bralaant: door
de uitgeweken Brusselse bedrijven
wordt de verfransing er gevaariijk.
O p alle kronkelpaden van de staatsmisvorming hebben de frankofonen
het initiatief weten te behouden. De
heer Martens voert grotendeels een
plan Vanden Boeynants u i t
Tot zelfs in het woordgebruik drukken
zij hunne visie door en vernederen
ons. Wij Vlamingen zijn een volk. Ook
in de Franstalige pers gewaagt men
van «peuple flamand». Walen en frankofone Brusselaars samen zijn echter
geen volk, maar hooguit een taalgemeenschap voor zoverre autentieke
Franstaligen aanvaarden dat men in
Brussel echt Frans spreekt. Ons daartoe dan maar het woord «communauté» opdringen! Er bestaan belangengemeenschappen, gemeenschap van
goederen in het huwelijksrecht en, zoals ik las, zelfs een gemeenschap der

heiligen. In geen enkele federale of geregionalizeerde staat is er sprake van
«gemeenschappen». Terwille van de
heren mag er geen Vlaamse volk erkend worden.
En onze Vlaamse politici dan maar bevoegdheden
-communautarizerenwaarbij men er het raden naar heeft of
het om de Europese gemeenschap of
om de Belgische «gemeenschappen»
gaat

Zondag 12 oktober
Nationale VU-meeting
in het

Koninklijk Cirkus
te Brussel

Zwaarder dan de vernedering bij het
woordgebruik weegt de financiële benadeling van de «communautarizering» (een Frans woord dat aan onze
taal wordt opgelegd). Van keer tot
keer wordt ons part in de kulturele en
gemeenschapsdotaties kleiner. Een
aantal JDevoegdfieden waar onze toekomstige «gemeenschapsraad» ons
volk werkelijk zou kunnen mede behelpen blijven hem ontzegd omdat de
frankofonie wil dat ze in haar belang
beter unitair of regionaal behandeld
worden.
M. Van Haegendoren,
oud-senator

Ms inzet van
de hete politieke lierfst

WM-studiedag: «het gunnen van
overheidsopdrachten»
O p 13 septennber e.k. ( v a n 10 tot
13 u u r ) o r g a n i z e e r t d e V e r e n i g i n g
van Vlaamse Mandatarissen een
studiebijeenkonnst over het G u n nen van O v e r h e i d s o p d r a c h t e n .
D e plaats v a n a f s p r a a k is d e Europazaal in h e t K o n g r e s p a l e i s , C o u d e n b e r g 3, 1000 B r u s s e l .
Elke m a n d a t a r i s , o f hij n u lid is v a n
d e meerderheid of van de opposi-

tie, w o r d t m e t h e t b e l a n g v a n d e
o p e n b a r e bestellingen g e k o n f r o n t e e r d e n w e e t d a t zij in d e g e meentelijke begroting de hoofdbrok vormen.
E e n g u n n i n g s p r o c e d u r e , dit wil
z e g g e n h e t k o n t r a k t e r e n v a n aann e m e r s is e e n i n g e w i k k e l d e aang e l e g e n h e i d die a a n s t r e n g e w e t telijke v o o r s c h r i f t e n o n d e r w o r p e n

Nationaal VUJO-waekeinde
Hemelen 12-13-14 september
Dit weekend moet als voorbereiding
van het nationaal kongres van VUJO,
op 16 november a.s, een sukses worden. W e rekenen er daarom op dat alle
VUJO-kaderieden een échte inspanning doen om aanwezig te zijn in Bemelen en dat zij hun vrienden een
steuntje geven om dat ook te doen.

Programma
Vrijdag: 19 uur: aankomst en kennismaking: 20 uur: jaarplanning '80-'81;
22 uur; gezelligheid.
Zaterdag:
voormiddag:
toespraak
H. Schiltz met als tema: «Vlaanderen
vandaag en morgen»; namiddag: bespreking congresteksten; avond: verrassing.
Zondag: voormiddag: werkgroepen;
namiddag; toespraak M. Coppieters

met als tema: «De Volksunie op het Europese forum»; 17 uur: einde

Inschrijving
Inschrijving voor het weekend kan je
door storting van 400 fr. (per persoon)
op giro: 435-0256851-75 van VUJOnationaal, met vermelding van «weekend Bemelen» Je kan ook inschrijven
(gezien het al wat late tijdstip verdient
deze manier de voorkeur) door een telefoontje te geven aan het VUJO-sekretariaat; 02/219.49.30 (vragen naar
Yvette Reynaerts). Betalen kan je dan
ter plaatse.

Adres:
Sint-Antoniusbank 30 te Bemelen.
6267 NB Cadier en Keer (Limburg)
(Tel.: 04407/1546).

Bij e e n g u n n i n g s p r o c e d u r e k o m t
i n d e r d a a d heel w a t k i j k e n ; er m o e t
gekozen worden tussen openbare
e n b e p e r k t e a a n b e s t e d i n g , algemene en beperkte offerteaanvraag en onderhandse opdrachten. M e n d i e n t r e k e n i n g t e h o u d e n
m e t d e indeling v a n a a n n e m e r s in
klassen en kategorieën en m e t
h u n e r k e n n i n g e n registratie.
O p haar s t u d i e b i j e e n k o m s t wil d e
Vereniging van Vlaamse M a n d a t a r i s s e n haar p u b l i e k w e g w i j s m a k e n in d e z e g e s p e c i a l i z e e r d e m a terie. N a a s t h e t v e r t a l e n v a n h e t
v a k j a r g o n zullen d e v e l e o n d e r v e r d e l i n g e n inhoudelijk w o r d e n t o e gelicht
K o r t o m , e r zal U duidelijk g e m a a k t
worden, waarmee de mandataris
in d e m e e r d e r h e i d r e k e n i n g m o e t
h o u d e n bij d e g u n n i n g v a n e e n
overheidsopdracht en wanneer
d e m a n d a t a r i s in d e o p p o s i t i e e e n
gunning met reden kan aanvechten.
De
Vereniging
van
Vlaamse
M a n d a t a r i s s e n hoopt van harte
d a t h a a r initiatief U i n t e r e s s e e r t e n
v e r w a c h t d a n o o k e e n flinke o | >
k o m s t o p 13 s e p t e m b e r
H o e w e l o n z e b i j e e n k o m s t z i c h in
d e e e r s t e plaats t o t m a n d a t a r i s s e n
e n b e s t u u r s l e d e n richt, zijn alle b e l a n g s t e l l e n d e hartelijk w e l k o m !

WIJ II

4 SEPTEMBER t980

^W1*
. - ! « » - .

C ^ .

WIJ IM D€ K)LK9UMI€

Het Pand met geweld ontruimd
O p woensdag 20 augustus besloot
de Gentse burgemeester lot de gewelddadige ontruiming van het Pand,
dit grote en vervallen kloostercomplex m het stadscentrum.
Zoals de lezers zich zullen herinneren, was omtrent de woonfunktie van
het tweede pandhof heel wat te doenreeds ongeveer twee laar sleept de
diskussie hieromtrent aan, eerst bmnen het kader van de provmcieraad
en later van de gemeenteraad. Eerst
was inderdaad de provincie OostVlaanderen eigenaar van het bewoonde tweede Pandhof. maar om
alle controverses te ontvluchten, ruilde het provinciebstuur met de stad
Gent een aantal gebouwen en zo
werd de gemeente eigenaar van een
betwist geheel Om de puntjes op de

De
Volksunie-provincieraadsfraktie van Oost-Vlaanderen tekent protest aan tegen het optreden van de Gentse burgemeester in verband met de ontruiming van het pand op 20 augustus l.l
Zij klaagt oneerlijkheid aan van
de verantwoordelijke provincieen gemeentebesturen tegenover de betrokkene Zij tekent
tevens protest aan tegen het
feit dat de politie de aanwezige
provincieraadsleden en het gemeenteraadslid de toegang tot
het pand ontzegden.

i's te zetten, er wonen nog steeds een
aantal oude mensen In het Pand, de
jongeren die er verblijven (of verbleven tot de bewuste woensdag) behoren tot allerlei slag; zoals in elk alternatief betwist gegeven heb je rare
kwanten die in de oude kloostercellen hun intrek hadden genomen, maar
je hebt ook andere jongelui die er
met veel genoegen verblijven, omwille van de rust en de sfeer die van het
oude gebouw uitgaat. Ten slotte heeft
de identiteit van de bewoners wel
iets maar niet alles met de gebeurtenissen rond het tweede Pandhof te
maken. Vergelijkingen met de krakers uit Amsterdam en alluzies op
woningnood gaan niet op: de ontruiming gaf geen aanleiding tot noemenswaardige
handtastelijkheden
vanwege de jongelui althans, en te
Gent zijn er (trouwens zoals in vele

Vlaamse steden) tal van leegstaande
huizen die nog goed bewoonbaar
zijn, mits een flinke opknapbeurt
De politie kwam «en force» opdagen,
droeg of sleurde een aantal bewoners
naar buiten, maar maakte ook heel wat
stuk, o m in de portiersloge, waar het,
na het «optreden» eruit zag alsof een
wervelwind was gepasseerd Pleger
van dit artikel was aanwezig tijdens de
gebeurtenissen, en met haar nog twee
andere provincieraadsleden en een
gemeenteraadslid
De
journalisten
mochten wel en de politieke mandatanssen mochten niet binnen gedurende
de operatie W e hebben dan prompt
klacht neergelegd Zeer duidelijk is de
politieke kontekst waarin het geheel
zich afspeelt dat de burgemeester (de
CVP'er De Paepe) opdracht gaf tot
het ontruimen van het gebouw, zal zeker een fikse stamp tegen de schenen
zijn van de CVP-schepen Monsaert en
zijn SP-kollega Van Eeckhaut, die allebei in een voorbije vergadering de
Pandbewoners beloofd hadden er te
mogen blijven wonen De nvaliteit binnen de C V P (met het toekomstig burgemeesterschap over de Arteveldestede) IS weeral dik in de verf gezet
Ondertussen werd een vergadering
op de achtergrond opgericht van
Pandbewoners, provincie- en gemeenteraadsleden van alle partijen, die zal
trachten voor de woonfunktie in het
Pand te strijden Een eerste vergadering bracht een dokument op, dat door
tal van politici werd onderschreven en
waarin werd gepleit voor het behoud
van de sociale woonfunktie aangedrongen werd om de noodzakelijke
herstellingen uit te voeren en gewezen
werd op de noodzakelijkheid tot het
aanvatten van de dialoog tussen Pandbewoners en stadsbestuur Een viertal
gemeenteraadsleden waaronder Oswald Van Ooteghem voor de V U , zullen de bemiddelaarsrol op zich nemen
en pogen tussen schepenkollege en
dat nu bekend geworden stukje Gent
een gesprek op gang te brengen Ondertussen blijft Gent wat in een beetje
«Gentsche Fieste» leven, dank zij t
Pand de ludieke akties volgen elkaar
op Ballonnetjes met daarin adres en
telefoonnummer van de burgemeester

Maar manmoedig — in de letterlijke zin van het woord —
heeft hij zijn geest gewend en
hervonden binnen de dienstbaarheid van onze Vlaams-Nationale Beweging. Meer dan vijf
jaar ononderbroken heeft hij
van de morgen tot de late
avond, ons sekretariaat behartigd.
Leo was een herboren vaste
waarde. Over hem schrijven wij

worden over de stad gedropt, de uitgedreven Pandbewoners hebben op de
binnenplaats van 't tweede Pandhof
een tentenkamp neergeplant, op sommige Gentse trottoirs hebben artistieke onbekenden, in navolging van de
bekende emblemata tegen de hondepoep, nu tekeningen met een slaande
politieman neergepenseeld Walter De
Buck heeft een single gepleegd waarin
de Gentse burgemeester wordt bezongen e d In hoeverre dialoog tussen
machthebbers en burgers, omlijst door
de ganse problematiek van wonen in
een gerenoveerde binnenstad, mogelijk zal blijken, moet de toekomst uitwijzen Hoop doet leven, maar w e blijven
skeptisch
Huguette De Bleecker

Familiefeest

bij vu-Lede
Zoals elk jaar organizeert VU-afdeling
Lede een familiefeest voor de leden
(en sympatizanten) in zaal Godefroit,
Langehaag, Impe Dit jaar gaat het
door op zaterdag 6 september om
20 u
Daar de nadruk wordt gelegd op het
familiale karakter ervan, werd de deelnemingsprijs uitermate laag gehouden
120 fr voor volwassenen en 1(X3 fr
voor kinderen tot 14 jaar Voor die prijs
wordt aanget)oden een etentje (kip
met kroketten en jagerssaus of sla met
tomaten), een optreden van het echte
en onvervalste Ketje (Herman Daelman) en een gezellig samenzijn met
een lekker drankje en een dansje
Gelieve in te schnjven bij de bestuursleden of bij familie Godefroit Essestraat Impe (tel 053-21 29.24), met vermelding wat je wenst jagerssaus of tomaten-sla Iedereen is van harte welkom
Gastspreker kamerlid Jan Caudron.
Jaarlijks bal
Jaarlijks bal van schepen Jules Hendenckx Zaterdag 11 oktober 1980 in zaal
-Club (ex-Brouwershuis), Rosselstraat
Lede Met Ray Franky en orkest Toegang 60 fr (voorverkoop) Aan de
kassa- 80 fr

U zijt vanuit uw verbondenheid
uitgenodigd.
Willy KUIJPERS
kamerlid

17

BEVEREN: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele - Poëzie in klank en
beeld door de heer Louis Moeyersoms Om 20 u in de bovenzaal
van de Centrumschool, Bosdamlaan

26

KALKEN-LAARNE: VU-bestuursverkiezingen in cafe St-Hubert,
Dorp te Laarne, om 19 u Rond 21 u toespraak door senator Walter Peeters, gevolgd door receptie en gezellig samenzijn

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn
Aalst
De ra,ad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het verplegend en verzorgend personeel een betrekking opengesteld van gebrevetteerde verpleegster.
De kandidaturen moeten bi] ter post aangetekende bnef
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, de h. M
VAN DER SPEETEN, Gasthuisstraat 40,9300 Aalst, en dienen
met de bewijsstukken uiterlijk op woensdag 17 september
1980 ter bestemming te zijn
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd antikrisiswet, 18 de opengestelde betrekking toegankelijk voor
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verknjgen op
de personeelsdienst (tel. 053-21 2393, binnenpost 104)
(Adv. 180)

GEMEENSCHAPSSCHOOL

ERASMUS
Talen - steno - typen - boekhouden - direktiesekretariaat
medisch sekretariaat - verkoop - reklametekenen - etalage
hostessen - mannequins - receptie - journalisten
public relations - toerisme
B E G I J N E N V E S T 99 ( N a t . B a n k ) A N T W E R P E N
TEL. (031) 33.60.58 - 45.05.31
Aalst - Brugge - Hasselt - Kortrijk - Leuven - Mechelen
A l g e m e e n d i r e c t e u r D n e s BOGAERT
(Adv. 174)

O p 22 juli II. werd ons lid Jan Stevens
in de St-Clemenskerk te Hoellaart
ten grave gedragen. Jan Stevens,
Vlaamsnationalist in hart en nieren
werd geboren te Deftinge op 18 augustus 1899. Het grootste gedeelte

September
5 BOORTMEERBEEK-HEVER-SCHIPLAKEN: VU-herfstbal in de
bovenzaal te Boortmeerbeek-dorp Optreden van Eddy Wally

niet dat hij sedert generaties of
sedert zijn jeugd verankerd zat
in ons volknationaal erfgoed.
Maar des te meer bewonderen
wij zijn ijver en inzet om zich te
verdiepen en aktief te zijn in de
volksnationale geest van onze
gemeenschap. Z o groeide onze
broederschap voor en door mekaar. Z o konden honderden signalen via zijn telefoon — en
brievenwerking
de gemeenschap bereiken. Leo leeft voort
in ons; zo is hij reeds verrezen.
Met leeuwevlag en oranje-blanje-bleu willen w i | hem — zoals
hij het testamentair vroeg —
bezinnend herdenken op zaterdagmorgen 4 oktober om 11 uur
in de O.-L-Vrouwkerk te Herentcentrum.

September

VU-Hoeilaart in rouw

BRABANT

„Vraag niet om een
lichtere last vraag
om sterkere vleugels"
Stil — als om de vrienden niet
te storen — stierf Leo Schraepen te Herent, nog geen 55 jaar
oud, op donderdagmorgen 14
oogst 1980. Zijn moe hart had
het buiten zijn wil om begeven.
Inderdaad zijn wil was steeds
sterker geweest dan zijn opgebruikt lichaam. Tegenslag had
hem niet gespaard; er zijn weinigen die een dergelijk - B o e k
van de man Job> konden openslaan.

OOST-VUUNDEREN

VUJO-Halle-Vilvoorde
over leefmilieu en ekonomie
Vrijdag 5, zaterdag 6
en zondag 7 september 1980
Ternat
Programma
Vrijdag 5 september: Ontvangst vanaf 19 u , 20 u opening weekend met
kennismaking en voorstelling programma, diamontage, vnje diskussie, gevolgd door gezelligheid
Zaterdag 6 september:
start kursus

Vanaf

9 u

Zondag 7 september: O m 10 u vervolg kursus, 14 u kademamiddag arrondissementele VUJO-raad -I- evaluatie wekend (slot rond 17 uJ
DE GEMEENTE ruimtelijke ordening
Inleiding, sprekers schepen Ruimtelijke Ordening over mandaat, gemeentelijke planoloog over ruimtelijke ordening in al zijn aspekten
VLAANDEREN landbouw, industne,
energie Inleiding, diskussie en standpunt Konkrete akties (uit te werken)
INTERNATIONAAL lucht, water, energie Inleiding, konfrontatie VU-parlementairen over het VU-beleid inzake
leefmilieu
Practica
Raats Ternat-Wambeek, steenbakkerij
Wambeek,
Assesteenweg,
1741 Ternat Bijdrage in de kosten
350 fr Inschrijvingen Bij Rony De Backer, Massestraat 2, 1741 Ternat tel
02-582 26 66, waar alle bijkomende in-

formatie kan worden verkregen Meebrengen slaapzak, wasgerei, schrijfgerief veel volk (maar dan vooraf inschnjven)

Sociaal
Dienstbetoon
VU-Hoeilaart
ledere maandagavond van 19 tot 21 u
bij afdelingsvoorzitter Renaat Vanstallen, Karel Coppensstraat 72B Ook telefonisch kan nnen Renaat kontakteren
op het nummer 6 5 7 3 7 2 9 Men is
welkom met om het even welk probleem.

VUJO
Halie-Vilvoorde
houdt arr. kongres
Wegens de geplande nationale strijddag van de Volksunie op 12 oktober
zal het eveneens op 12 oktob)er geplande kongres nu op zaterdag 11 oktober doorgaan
Geïnteresseerden dienen dus als juist
te noteren arr VUJO-kongres HalleVilvoorde «Republiek Vlaanderen staat en natie», zaterdag 11 oktober
van 9 tot 18 u
Het arr kongres gaat door in de Europazaal van het kongresgebouw te
Brussel.

WIJ n

van zijn leven bracht hij door te Hoeilaart waar hij na de tweede wereldoorlog ook het slachtoffer werd van
een anti-Vlaamse repressie.
Jan Stevens stond bekend als een
hard werker. Samen met wijlen V U gemeenteraadslid Jos Wollens en
anderen was hij een man die Vlaanderen steeds door dik en dun heeft
verdedigd, zonder naar persoonlijke
belangen te kijken.
«Een onafhankelijke Vlaamse Staat»
heeft Jan echter niet meer mogen
meemaken. Op donderdag 17 juli IL
werd hij op tachtigjarige leeftijd door
een ernstige ziekte plots uit het aardse leven w e g g e r u k t Zijn jeugdverhalen, zijn Vlaamse spreekwoorden, zijn
lach, we zullen het allemaal missen.
De VU-druivenstreek was dan ook
diep geschokt door zijn heengaan en
wil langs deze weg nogmaals haar
oprechte deelneming betuigen aan
Jans echtgenote en de overige familieleden die Jan in momenten van
wanhoop en geluk steeds hebben bijgestaan.

OCMW-Aarschot
Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn brengt
ter kennis dat een nieuwe cyclus
voor Gezinshelpster zal worden
ingericht
Alle belangstellenden die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt
dienen hun aanvraag tot deelneming aan de kursus schnftehjk
te richten tot de heer voorzitter
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Willy Laeremans,
p / a OCMW, Begijnhof 21 te 3220
Aarschot, uiterlijk 12 september
1980
Een medisch attest, uittreksel uit
geboorteakte en een bewijs van
goed gedrag en zeden zullen later worden voorgelegd.
Bij bevel
de sekretans, de voorzitter
Robert Nyssen W Laeremans
(Adv. 177)
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Banketbakkerij
AIMTWERPIA

lepel & vork,..
FRITUUR - EETHUIS
INGRID

Feestzalen

Olenseweg 4 t Westerio
(Vöortknpel) tel 014 2 1 3 6 9 6

HOF VAN ARAGON

Vraag prijzen voor uw
feesttiienu s

Aragotistroat 6 Lier

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs
Wiifried

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

DE OUDE KRING

A.innonu'i v.iii itllc fc^ostrn
Ocik voiluitrnq vnn Mfolcit'i lof

Cnfc V U loknnl

Schildcisii.i.ii 33
?000 Aniwi-ipc-ii
Tl I 031 37 45 72

Doipsplcin Heusdcn Limburg

BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
UITBERGEN
T e l 0 9 1 - 6 7 5 7 12

Tel 031-80 1568

Specinliteiten
Alte dagen verse mosselen

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De P e f e l e i 51
9300 AALST
BORGERHOUT
Maurits GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel 0 5 3 - 2 1 3 5 33
Tel 031-36 56 54

COR'J.i:iALS

UNDENHOVE
Bellestmat 49
1970 HEKFLGEM
C i f e rest lur.int spe<>!!mn t t r r d s
W o o n s d n q <*n dotKictd.iq gcslolon
fvl<i<io(J.K] dinscbc) vri|d<R( vanaf 1b LI
Ziiti'fdM]
en 7un(i,)<) vanaf s mui

Steeds welkom in

KREKELHOF

FEESTZAAL
<< E D E L W E I S S ..

Drankhuis met sfeer

Vosseniberg 13 1981 V O S S E M
Tel 02/767 45 76

Brusselbaan 11 G O O I K
Tel 054/33 48 57

Alle feesteli|kheden
Mogeli)kheid tot huren van
bestekken

Uw tweede thuis'

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

Bent u van A a l s t '
Komt u naar A a l s t '
Altijd welkom in cafe

IN DE OOIEVAAR
bij Jef Michiels
Hopmarkt 9
9300 Aalst - Tel 053-77 5 0 7 4

A t , / T \ Verzorgde keuken
imWÜKl?) Demokrntihchp pi ijzen
\ A _ ^ \ ^ Uitgelezen dienstbetoon

Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091-3006 53

-

Drank

- D e n Botaniek» verwacht alle volwaardige Vlamingen in zijn VlaamsBrabants restaurant in de Koningsstraat te Brussel Bar, restaurant en
tuin Buitengewoon kader, meesterkeuken matige rekening Koningsstraat 328, 1030 Brussel (SL-Manakerk). Open van maandagmorgen tot
vrijdagavond. Jaarlijkse vakantie van
14 juli tot 3 augustus. TeL 218.48.38.

en eethuis

WIJNIMPORT HERMAN

« WALTRA .>

M l nciisii.i.it 37G W E V E L G E M
Ti'l 05C/4129 22

Arduinknai 2 (bii IWS)
1000 Brussel
Tel 0 2 / 2 1 9 5 2 12

Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder

De vier Irocvon vnn de W.titr.i
J W.M/Fi"; (/( I h.trt vnn
Bn/sscl
2 Jo k.in er ,tlliid
p.\rkorcn
3 Je knigt er .illi/fl w.tt te cicn
4 De pn/zen zi/n soc/.i.r/

Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 u
zaterdag vazn 10 tot 13 uur

M a a k ook eens kennis met
de gezellige sfeer in
't IS een
specialist
zoek hem op
voor vlees of toespi'lB
de Beauvoordse
pastei
't IS de meest
verteerbare
de meest
klassieke,
de beste

Cafe-Restaurant

SEtiUTTERS-HQF
D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel 0 1 5 - 7 1 15.49

Tel 031/81 i

Europ. Supermarkt
Windenckxplein
Alsemberg
( H u i s van v e r t r o u w e n )

Specialiteit dag vers fruit en
groenten
Dubbele Valois-zegels aan alle
leden

Foi'st/aal voor all(*
q<*fcfjr'nb(>d('n

AALST

Het ^alingl^uij^

D.M. IMPORT

Poldcrstr.i.it 12
8458 Oostduinkcrke

Rondplein 5 Brakel
Tel 0 5 5 / 4 2 4 1 0 7

Kcïsel^teenweq 38
22Ö0 Nijlen

VOEDING «DE POLDER»

BRAKELHOF

Lokaal Volksunie

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek
Kattestraat 20,

Restaurant

Elie Van Laere-Marcel!.i Naesseiis

uw KOFFIEHUIS

Tel 053-6687 40

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Duitse
ten

voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's.
ossestaartsoep. goulachesoep.
jagerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen.
Schapenstraal 43 2200 Borgerhoul Tel 031/36 00 45

DE P U S
GEBROEDERS

H e r b e r g 't

Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel. 052/21,16.06

Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 055-49 94 76

Algemene voeding bieren wijnen, likeuren Rechtstreeks invoer Duitse
6n Franse wijnen.

•

•

**

WEKELUKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER

1910-1880

O* familiazMk imt tradWa.

STAMPKOT

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

St-Maria-Latem. Z W A L M

^tr

-^
9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-42.3246
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

Café «'t Leeuwke»

Mevrouw
Pauwelyn- Duquesne
W u l v e r i n g e m s t r a a t 18
8486 B E A U V O O R D E

Kruittorenwal 2
3 6 9 0 BREE
TeL 0 1 1 - 4 6 . 3 4 5 1

Waar een Vlaming thuis is!

tel 058/29 94 91

Dmsd gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandia

Gesloten vrijdag behalve m seizoen

M a a n d a g gesloten.

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
TONGERLO-V\/ESTERLO
Tel 014/54 4007
Maandag

gesloten sfeer

Rustieke

KEMPENLAND

Firma
VAN DOOREN
Hout

eternit

Cafe Kempenland

Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE

Gemeentestraat 41, Nijlen

TeL 452.66.37
02/452.76.67

Vlaamse gezelligheid

Thuisbestelling
Toonzalen

nflns^uoun r

Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeedwerk

WIJ bouwen voor u
— sleutel op de deur
— en zonder problemen

Verzekeringen - Hypoteken

D e V o s Luc
C e n t r a l e w e g 27
2 2 6 0 Nijlen
Tel. 031-81.77,06
Gratis prijsofferte

Jaak VAN D U C K
Verzekeringsraadgever
Grote Baan 435

3538 HOUTHALENHELCHTEREN

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
V a n d. B r a n d e n

pvba

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme
Tel 052-47 88.09
Gratis voorstudie en pnjsofferte

Tel 011-534252

Tel 0 3 1 / 8 1 7 3 1 6

- >
U zoekt een goede drukker?
Iedereen kiest

Voor uw feestgerechten
J.

JAN TRUYEN

BOONEN-KWANTEN
Kampert)aan 24
3568 Hechtel
Tel 0 1 1 / 7 3 6 8 8 4
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J.QERLO

zonwering-rolluiken
vouwdeuren-plastiek

W a a r o m u dan niet?
S t a t i o n s s t r a a t 58 2440 GEEL
Tel. 014-58.85,81.
* Alle d a g - en w e e k b l a d e n .
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Limburgse
Vlaamse Vriendenkring van start
Het Vlaams bewustzijn in Limburg is
vroeger groot geweest
Enkele van onze Limburgse pioniers
willen dit Vlaams bewustzijn aanmoedigen. ZIJ hebben, samen met de jeugd,
dit initiatief trachten gestalte te geven
Na enkele voorvergadenngen werd
deze «Vlaamse Vnendenkring» boven
de doopvont gehouden en de wagen
was aan het rollen.

Het allereerste doel is alle Vlaamsdenkenden samen te brengen om zodoerv
de al deze krachten te bundelen Zij
heeft niet het doel de edele taak van
andere verenigingen over te nemen, integendeel, ze wil van gedachten wisselen, problemen oplossen, kortom, ze
wil werken ten voordele van deze andere verenigingen.
De inrichters willen het Vlaamse volk

Limburgse VUJO op kaderdag
Zaterdag 6 september
in Opoeteren
Aanvang: lOu. met volgende gesprekstema's: volksnationallsme, ecok>gie, jeugdproblematiek en energie.
Gastspreker Willy Kuijpers (voorzien

om 16 üJ, 19 u. barbecue in aanwezigheid van arrondissennentele besturen
en Limburgse parlementairen
De prijs bedraagt 150 fr. voor studenten, 200 fr. voor werkenden (wordt ter
plaatse vereffend) Hoe daar geraken?
Eens in Opoeteren «gesukkeld» volg je
de VUJO-wegwijzers.

samenbrengen in groots opgevatte
feestvergaderingen met voordrachten
van bekende sprekers, met optredens
van bekende zangkoren, kleinkunstenaars, enz.
Op 27 september aanstaande om 17 u.
zal in deze zin hun eerste feestvergadering plaatshebben in het kultureel
centrum van Hasselt waar iedereen
met aandrang wordt uitgenodigd en
van harte welkom is. Gratis toegang.
Het programma omvat het zingen van
Vlaamse liederen door enkele bekende solisten, afgewisseld met samenzang en het houden van een paar korte redevoenngen door Ward Hermans,
Mark Boey en Armand Preud'homme.
Het welkomstwoord zal gegeven worden door moderator Theuwissen, het
dankwoord zal uitgesproken worden
door de hukjige voorzitter Dr. Duchateau.

WEEK
VAN 5 TOT 11/9/1980

De kandidaten dienen over eigen
vervoer te beschikken.
Nadere inlichtingen in verband
met de aanwervingsvoorwaarden en de In te dienen bewijsstukken en de bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het personeelsbureau, Jaak De Boeckstraat 3-11 te Merksem (teL
45.75JB0, toestel 28).

TERVUREN

De eigenhandig geschreven aanvraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gericht a a n de
heer S. Smits, voorzitter van het
OCWM, uiterlijk op 30 september
1980 toe te komen.
(Adv. 174)

Alle dagen om 20 u. 30
Zondag 18u. en 20u.30 KN.T.
Bo Derek, Dudley Moore
.10.
van Blake Edwards

TIENEN
Zondag 15 u.
De gekke dashond
van Walt Disney

K.T

Maandag, dinsdag,
donderdag 22 u.
K.N.T.
Natiialle Nell en Alain Foures in
L'Amour violé
Een film van Yannick Belk^n.

wanneer u van een degelijke
kwallteitskleding houdtwanneer u graag uit de mooiste
kollekties damesmantels kiest..
wanneer u echt exclusief
wilt gekleed gaan„
wanneer u uitziet naar de
interessantste prijzen,
dan komt u best naar

13U.30
K.T
The black stallion
Een film van
Francis Ford Coppola

MODESHOW

17 u. 45, 22 u.
KT.
Gouden palm van Cannes '80
All that jazz
met Roy ScheWer
Een film van Bob Fosse.

2.995 F

maten
34 tot 58

EXTRA BON
«WIJ»
10 o/o korting
op alle prijzen,
uitgezonderd koopjes.
afgeven aan uw
verko(o)p(st)er

NIET AAN DE KASSA!

SUCCES KLEDING MEYERS

WIJ 14

K.T.

Vrijdag, zaterdag 22 u.
Zondag 17 u. 30 en 22 u.
Maandag, dinsdag, woensdag,
dondercÉg 20 u.
ICT.
Kramer versus Kramer
5 Oscars

blijft het voordeligst!
reeds een modieuze
herfstmantel vanaf

f^Vfm-

Zondag 15 u.
Dumbo
Walt Disney

Vrijdag, zaterdag, zondag
20 u.
KT.
Don Adams is Maxwell Stuart in
The nude bomb

van maandag 1 september tot
donderdag 25 september presenteert sukseskleding meyers
elke namiddag van 14 u. af een
prachtige modeshow van de
nieuwste kreaties dames- en
herenmode in de gezellige koffieshop.

A A D T C C I

studio

VERPLEEGKUNDIGEN Al
(zowel full-time als part-time)
voor de dienst thuisverpleging.

wanneer de
grootste mantelspecialist van belgië
zijn nieuwe herfst- en winterkoUektie
toont... dan zijn alle grote modemerken
uit europa onder één dak verenigd!

BOOMSESTEENWEG 35
TEL 031.87 38 4?

FILMTHEATERS

Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Van
Aertselaerstraat 29 te Merksem,
wenst over te gaan tot de eianwervlng van:

A A D

AARTSELAAR

OPEN
ALLE WERKDAGEN
VAN 9 TOT 20 U.
ALLE ZATERDAGEN
VAN 9 TOT I t U.

LEUVEN 1

15 u. 30, 19 u. 45, 24 u.
K.T
The empire strikes back
de nieuwe Star Wars
Dolby-stereo.

LEUVEN 2
16u., 20u.
2e week
Watership down
van Richard Adam's
13U.45, 17U.45, 21 u.45
Een film van Irvin Kershner
The empire strikes back
De nieuwe Star Wars
Dolby-stereo.
24 u.

KT.
Dino Risi in
Caro Papa
een film van Vittorio Gassman.

KURSAAL TURNHOUT
Zaterdag, zondag woensdag
15u.
K.T.
Assepoester
Walt Disney
Zaterdag, zondag, woensdag
18u.
K.N.T
For a fistfull of dollars
(Voor een handvol dollars)
Film van Sergio Leone
met Clint Eastwood
Alle dagen om 20 u.
K.T.
The Champ
Op algemene aanvraag, de zeer
mooie ontroerende geschiedenis
van het jongetje en zijn
gescheiden vader, helemaal in de
stijl van Kramer versus Kramer.
Alle dagen om 22 u.
K.T
Tweede week
The missing link
(De ontbrekende schakel)

4 SEPTEMBER 1980

PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

Boekfjonelei

BLOEMEN .ERIKA»
Kerkstraat 23,
2650 B O O M
Tel 031-88 0 1 6 0

Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053-2122 48

Alle werken m marmer en natuursteen.
Open haarden. Grafzerken.

Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed'
S C H A L U I N 74. A A R S C H O T
Tel 016-56 93 34

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

V A N DER CRUYS

Alle maten, alle soorten, ook medikale en anti-allergische matrassen.

Assesteenweg 65, TERNAT
Tel. 58214 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9,
1780 Teralfene
Tel 053-66 74 56

Alle bloemen en planten.
Korting van 10 % voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groeperingen.

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij " d e Gapaert".
Molenstraat 45, 9300 Aalst.
Tel 053-7032,19.

Kollegestraat 33. 2400 M O L
014-31 13.76

02-428.69.84

kleinmeubelen.
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Claesseniaan 50-52
Tel 0 3 1 8 8 1 3 1 6
Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten.

toonzalen.

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK
Reeds 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten
Valerius Oe Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
tel. 053/21.71J8

PEETERMANS
Onderhoud en restauratie
gebouwen

Molenvest 50
HERENTALS
tel 014/21 12.07

DE CRAEN ROM pvba

KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71 12 40

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031 53 7039

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Stitlmeubeien +

NV Reinigingswerken

dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset.
Specialist in meerkleurendruk.
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40

DROOGKUIS - WASSERIJ

STUDIO
DANN

te Niel.
Antwerpstraat 164-177

alle moderne meubelen.

DRUKKERIJ WAEGEMAN

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

Dames-, heren- en kinderkleding.

Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m
Tel 031-5395 30 en 53 75 75

PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
«DEN DUVEL>BANKELINDEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers # Keukens • CerKrale
verwarming • Houtkachete • Jnbouw
openhaarden • Gasradiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvrie.zers.

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

I D E L - Tel 0 1 1 - 5 3 4 3 4 9
Gelegenheidsgrafiek: Huwelijk - Geboorte - Zelfklevende plnkband en
etiketten. Houten drukletters - Reklame-kalenders.

FRANSSENS OPTIEK:

(

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Herentalsebaan 340
Deurne-Z - Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 - A n t w e r p e n
Tel 35 65 75

ALLE LASEN StVIEEDWERKEN
vnl. smeedijzeren poorten (handwerk).
GROENINCKX GEORGES
Letterkundestr. 244
2610 WILRIJK
Tel. 031-28.93.14

<
Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH

IO%vr.V.U.Ieden

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-8811 19

K e r k w e g 8. 1760 Roosdaal-Stri|tem
Tel 054-3337 56

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel 5 8 2 1 0 5 5

ETN.

handtassen
regenschermen

A. RUTTEN

HERSTELLINGEN

Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N

Radlo-TV-Hifi-Video
Eigen hersteldienst
Dorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-734 0643
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

Tek 011/53.50.40

LUKOS p.v.b.a.
Ringmappen - dokumenthouder pochetten - snelhechters - offertemappen.

Pannestraat 211.
8480 VEURNE
Tel 058-31 19 09

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-4935 07

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie

kleinmeubelen
geschenkartikelen

Zaakvoerder Staf Kiesekoms

Keizerstraat 2
TERNAT
Tel.: 02-582 22 22

WEST-LITTORAL
Leopold ll-laan 212
8458 Oostduinkerke

Steenhouwersvest 52. A n t w e r p e n
Tel 031-3135 83

BERT

VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

KUNSTGEBITTEN

GALERIJeïl

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

Assesteenweg 117, TERNAT
Tel 02-5821312

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

TE K O O P :
APPARTEMENTEN
STUDIO'S
Villastijl - Alle komfort
Garages.

K O S T U U M S - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
O O K NAAR t^/1AAT

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N

OOSTDUINKERKE A/ZEE

VERVOER-VERHUIZINGEN

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Laadruimte van 30 tot 50 m3

Aalsterse Glazenwasserij

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02-26814 02

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman
Rollebeekstraal
45,
WOO Brussel Tel.: 511.61.33
Privé: 569.0318
Aankoop en verkoop van Hollandse,
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 18de eeuw
Kunstvoorwerpen.

Voor ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
planten, afzagen van bomen +
verkoop
van
openhaardhout
aan zeer v o o r d e l i g e prijzen. Tel.
02-466 80 23 of 452 58 25

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. L A G R I N G V A N DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN"
BROEKEN ( J f o n s en .-indcrf) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS

""^

Tel. 058-51.26.29

Tri 053 66 /3 33

Tel bureau 053-21.72 12

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.
Tel 091-62.51.42.

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraal 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 4125 89

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M . U Y T D E W I L G E N
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haeckl.ian 6, 2100 Deurne
Tel 0 3 1 / 2 1 6 6 9 9
Julius De Geyterstraat 204, Antwerpen Tel 0 3 1 / 2 9 0 7 87

DURASON-KEUKENS

FIRMA S O N C K GEBR.
Anderenbroek 24.
9480 Denderhoutem
Tel 053 2193 25

Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schilder-, behang- en dekoratiewerken.
A. De Cockstraat 42
DENDERLEEUW

Tel. 053-66.74.08.
lustrerie

mare
de vriesè

bar. ruzettelaan 56c brugge
050/35 74 04
baan brugge-kortrljk

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus.
ceremonie wagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE

Stocnwocj n<i,ir Ninove 76
9470 DENDERLEEUW

THEO BARBIER
Installatiemateriaai - huishoudtoestellen - draad en
kabelakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
tel. 031-88.25.31.
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TAVERNIER pvba
Zonneluiken
en aluminiumramen.
staalkonstruktie.
IJzer-, koper-, aluminium- en inoxverwerking.
Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053-2142 07

THEO BARBIER
Installatiemateriaal • huishoudtoestellen - draad en kabelakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47

2640 Niel.
TeL 031-88.25.31.

Tel 053-21.36.36

Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
AHe herstellingen en maatwerk
Prijsopgave o p voorhand

Marcel VAN den BULCKE

PVBA

DAMA

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren O p e n haarden

Wurmstraat 7
SLEIDINGE
lel. 091/57.31.46

lel. 053-62.37.65

WIJ IS
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MAURICE DENECKER:

„Peerdevisschers
blijven ondanks alles kruwen"
OOSTOUINKERKE - Hat toeristisch hoogseizoen is er ook voor
de ((ustgemeenten alweer «geweest»; de dorpen achter de
commercieel fel gehavende duinen kunnen opnieuw in hun
getrouwe plooi vallen. Die kunstmatige commerciële grens die
telkenjare weer getrokken wordt tussen de zogeheten badcentra
en de gelijknamige dorpen wordt met de herfstwinden
weggeblazen. En dan kunnen de kustbewoners weer zichzelf
worden; gedaan met het jachtig binnenrijven van harde
toeristische munt, en gedaan ook met zus-en-zoveel
demonstraties.
Zo hebben de zomertoeristen in Oostduinkerke geregeld kunnen
snoepen van visvangst-shownummertjes van de vandaag
wereldwijd vermaarde «Peerdekruwers», ofte garnaalvissers-tepaard.
Nu de toeristen met de zomerzon andere oorden opzoeken,
kunnen de garnaalvissers van Oostduinkerke opnieuw echt aan de
slag gaan.
Aan de hand van de teleurgang van
een aantal ouwegetrouwe ambachtelijke beroepen kunnen we nu wel stilaan een kleine inventaris opmaken
van de kost die de ekonomische explosie van de jaren '60 met zich heeft
gebracht
Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit van het leven, zoals sociologen
dat in indrukwekkende studies plegen
te noemen.
Maar, de zeven garnaalvissers-tepaard die aan onze Vlaamse kust heroïsch overleven hebben hun boeiender en bevattelijker verhaal.
Peerdevisscher Maurice Denecker:
«De garnaalvissers (we zijn nu nog met
een zevental) zijn echt niet vies van demonstraties voor toeristen in de maanden juli en augustus. Voor zo 'n wekelijkse tocht ontvangen we trouwens
wat aanmoedigende subsidies van het
Oostduinkerkse
gemeentet>estuur
Maar ons is het er uiteindelijk om te
doen tegeijkertijd een Vlaamse traditie
én een hobby levendig te houden.
Zowat een halve eeuw geleden kon je
bij laagwater gamaalvissers-te-paard
aan het werk zien van de Oostzee
(Duitsland) tot het Franse Bouhgne en
ook in het Britse Wales. Over de ganse
Vlaamse kust werd garnaal met het
paardkruien gevangen.
Toegegeven, het was voor omzeggens
elke 'peerdevisscher' een tnjverdienste, maar het ambachtelijk vissen was
tegelijkertijd lonend én een waardevolle bezigheid.
Maar door overbevissing en door ekonomische drukking werden de paardevissers van het strand verdrongen'.
— Oud-burgemeester Loones van
Oostduinkerke heeft de blijvende verdienste om zowel een nationaal visserijmuseum (uniek in de wereld) als de
traditie van de paardevissers voor
het nageslacht «gekonserveerd» te
hebben.
Maar zal ook deze ambachtelijke bedoening niet spoedig helemaal verworden tot een bezienswaard museumstuk?
Maunce Denecker: 'Dat gevoelen
hebben we nu soms al bij de visserijdemonstraties die we in de zomermaanden op het Oostduinkerkse strand ten
t>este geven.
Naar de rest van het jaar deren we ons
niet aan het feit dat we dreigen te verworden tot toeristische attraktienummertjes: zij het dan zelfs met wereldfaam.
Nee, in de hefst- en wintermaanden
dan zijn we op en top de echte gamaalvisers-te-paard. Dan trekken we om

twee-drie uur 's nachts het strand op en
rijven we de beste vangst binnen.
Maar veel toeschouwers hebben we
op die momenten niet; dan is het bar
koud en voelen we ons opnieuw echt
doorgewinterd visser*.
— Het dient gezegd dat zonder de effektieve steun van het Oostduinkerkse gemeentebestuur de garnaalvissers misschien wel nog met hun zevenen geregeld te kruwen zouden gaan,
maar dat hun hobbybedrijvigheid niet
dezelfde sociale dimensie als vandaag meer zou hebben. Onder meer
door de inplanting van het visserijmuseum in een stemmig groen plekje
midden het dorpscentrum en door de
andere attraktie-elementen zoals het
erepark met gedenkstenen van de
honderden namen van Vlaamse vissers die op zee zijn omgekomen, het
autentiek vissershuisje en het estaminet uit de jaren 1900 «In de peerdevisscher» krijgt de instandhouding van
de paardevisserij een bijzondere betekenis die de allures van toeristische
brochures ver overstijgt
Maurice Denecker: 'Er is een tijdje geleden nogal wat diskussie geweest
over de 'klakvisserij' waartoe wij ons
zouden lenen.
Het gevaar was inderdaad reëel dat in
ruil voor het beftoud van de originele
amtiachtelijke visserij commerciële toegevingen zouden gedaan worden. Dat
geldt ook voor het estamirtet 'De Peerdevisscher' waarvoor ik van de gemeente als koncessiehouder aangewezen werd.
Fh-ecies omdat wij, en dat geldt zeker
voor het handvol paardevissers, van
vader op zoon het ouwegetrouwe vissersleven voor onszelf in stand houden
— en niet als een showelement —
meen ik dat de dosering tussen autenticiteit en de onvermijdelijke commerciële inslag zeer behooriijk is.
Terwijl wij er ons voor hoeden om gesubsidieerde nummertjes op te voeren,
zou het anderzijds ook verkeerd zijn
om bij voortjeeld een estaminet louter
als museumstuk te t>ehouden, als een
café zonder bier
NatuuHijk zijn er de onvermijdelijke
wrijvingen: de ene hecht meer belang
aan het museumkarakter van de visserij, terwijl anderen nog meer folkloristisch-commercieel tewerk willen gaan.
Maar de vissers van Oostduinkerke
kan men nimmer in een museum stoppen of overdadig toeristisch exploiteren
Hoewel ik pas vrij laat als paardevisser
het strand op trok, ben ik toch immer
tot op vandaag de zoon van een paardevisser gebleven. En het bloed van de

eens mocht strikken in het net is lang
voorbij
Het aas wordt de jongste jaren commercieel geëxploiteerd. Ik mag niet verzwijgen dat mensen met veel vrije tijd
op een dag tot 250 pieren vangen,
waaraan zij een niet te versmaden verdienste hebtien.
Terwijl wij nu pakweg 480 fr verdienen
aan 4 kg dure garnaal, en daarvoor 6
uur moeten verietten, strijken de vangers van aas gemakkelijk 2.500 fr. op...
Wat de garnaalvangst betreft hebben
we danig last van de ontelbare plezierbootjes die op een overdreven wijze de
gamaalbanken afschuimen. In de regel
vissen zij een eind in zee, maar als een
'peerdevisscher' efkes zijn mond
voorbij praat en zo een visrijk gebied
verraadt, dan zien we de plezierbootjes
over het ondiep water aan het strand
scheren.
Wordt het geen tijd dat men de paardevissers op een afdoender manier tracht
te tieschermen?'.
— In Oostduinkerke hebben zowel
de gemeente-overheid als de plaatselijke bevolking — waaronder de paardevissers — bewezen dat de kustge-

Uslandvaarders is bij geen van ons te
miskennen. Ik had mij van meet af aan
voorgenomen om op mijn veertigste
een eind te maken aan TIR-tochten als
vrachtwagenchauffeur Door café-exploitant te kunnen worden van een vissersestaminet kon ik twee felbegeerde
troeven uitspelen: een zelfstandig beroep uit te oefenen waarbij ik dag op
dag in het vissersmilieu vertoef en bovendien nog voldoende vrije tijd over te
houden om zelf als verstokt paardevisser aan mijn trekken te komen.
Precies het feit dat weinig beroepen
zich lenen voor een bijverdienste als
paardevisser maakt dat dit apart soort
visvangst in onze contreien samen met
de industrialisering van de visvangst
haast een museumaangelegenheid is
geworden.
Maar, terwijl de oudste en de meest gerenommeerde gamaalvisser Victor Geryl nu 78 jaar is, stemt het toch hoopvol
dat nog jonge vissers met ons uit
kruien gaan'.

Aas-belagers
— Het schijnt dat op de Sabenavluchten filpjes gedraaid worden over
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meenten niet helemaal te grabbel
hoeven gegooid te worden aan de
commerciële drijverijen die tegen de
eeuwwende de gehele kuststrook
dreigen te verstikken, (hds)

de bedoening van de Oostduinkerkse
PaardevisschersMaurice Denecker: 'Van alle 's wereldkontinenten zijn filmploegen onze bedrijvigheid komen belichten; er zijn
Amerikaanse, Japanse en andere dokumentairs gemaakt Waartiij wij natuuriijk ab bezienswaardigheid gefilmd
worden, maar waartxj meteen toch ook
maar bewezen is dat de Vlaamse visserij anders dan elders het nodige respekt opbrengt om amt>achtelijke tradities in ere te houden.
Daar zijn wij fier op.

irVoor een prettige najaarsuitstap aan
de kust met onder meer een bezoek
aan het Nationaal Visserijmuseum
en aan de gemeenschap van de peerdevisschers kan men terecht op het
groene pleintje achter het gemeentehuis van Oostduinkerke, waar ook
het «Kruwerswandelpad» begin- en
eindpunt lieeft)

Jammer is het dat wij op onze eigen
stranden door oneeriijke belagers de
duvel aangedaan worden.
Waar het vroeger rmg mogelijk was op
een kruwerstocht een paar tientallen
kilo'sgamalen te vangen moeten we
zelfs in het winterseizoen met een drie
tot vijf kik) tevreden zijn.
Op 24 decemt>er vorig jaar heb ik nog 4
kilo gevangen en dat was een hoogdag
voor mij De tijd toen ik eens 38 kg in-
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