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De Nederlanden zijn meer dan een taal 
Kritische bedenkingen bij het Taalunieverdrag BIz. t 5 
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De magere jaren 
De vakantie is definitief voorbij. Heel West-
Europa was twee maanden lang weer één 
volksverhuizing. Miljoenen op de baan tij
dens de spitsdagen, met verkeersknopen op 
de wegen n a a r het zuiden. En toch was deze 
vakantie anders dan die van de jaren zeven
tig. Nog massaal, m a a r spaarzamer. Het ge
voel dat er nog eens alles moest uitgehaald 
worden, want dat het volgend jaar wellicht 
niet meer zou kunnen. 
De vette jaren liggen voorgoed achter ons. 
Niet alleen in ons land m a a r ook elders in 
West-Europa, bij voorbeeld in het zoveel ster
kere en welvarender West-Duitsland dringt 
het thans door tot iedereen dat er een punt is 
gezet achter de groei, dat de krisis voor onaf
zienbare tijd permanent zal zijn en dat het 
einde van de tunnel niet in het zicht is. 
België is daarbij speciaal bedreigd. Een groot 
deel van onze traditionele nijverheden is ho
peloos verouderd. Ze werden kunstmatig in 
leven gehouden met de zuurstof van miljar-
densteun, terwijl ze de hoogste lonen van de 
EEG bleven betalen. Het vet van de welvaart
soep werd afgeschuimd ten bate van korpo-
ratistische kliekjes, die thans hun voorrech
ten als verworven recht willen behouden. 
Onze schuldenlast ligt boven de 2.000 miljard 
en dreigt straks het bruto nat ionaal produkt 
te overtreffen. 

Een dergelijke katastrofale toestand, die re
gelrecht dreigt te leiden n a a r het failliet van 
de n.v. België — waar in Vlaanderen opgeslo
ten zit — en n a a r de verarming van de bur
gers, vergt de krachtige aanpak van een ster
ke regering, die de politieke moed opbrengt 
om zélf sober te beheren en om een recht
vaardig gespreide inspanning te vragen van 
iedereen. Opdat zij erin zou slagen, van alle 
burgers deze inspanning te verkrijgen, zou 
zij moeten beschikken over een sterk moreel 
gezag. Het goede voorbeeld moet van boven 
komen! 
Op dit donkere keerpunt zitten wij echter ge
schoren met een regering die wegzinkt in on
macht, in lafheid, in platvloers elektoralisme 
en allerkleinste partijdige berekening. De 
kliek der traditionelen. Na het onwaardig 
vertoon van een geaborteerde staatshervor
ming is de Echternachprocessie begonnen 
van de gisteren getroffen en vandaag verloo
chende «maatregelen». 
De burger bekijkt dit schouwspel met walg. 
Het is de taak van de Volksunie, in Vlaande
ren deze walg niet te laten verworden tot dof
fe berusting, tot kleine plantrekkerij ieder 
voor zichzelf, tot definitieve afkeer voor het 
politiek bedrijf. De Volksunie moet het verzet 
organizeren tegen de ontaarding die in en 
om de Wetstraat huist. 
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Naar 
escalatie in 
de Voer ? 
«Na 31 december zal ik aan mijn 
vrienden en aan de jongeren in 
de Voerstreek niet meer vragen 
om hun kalmte te bewaren». 
Deze verklaring werd afgelegd 
op een perskonferentie te Brus
sel door de beruchte José Hap
part van de zgn. Action fouron-
naise>. Reeds deze week dins
dag waren er opnieuw incidenten 
in Moelingen-
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Bijna dag aan dag anderhalve e e u w na de roemruchte sep tem
berdagen van het wonderjaar 1830 werd het koninkl i jk porselei
nen dag- en nachtgerief openbaar aan de meestbiedende ge
veild. Als ver gevolg van de Belgische Omwenteling mag geno
teerd worden, dat een kameremmer met deksel, in Brussels aar
dewerk, voor 17.000 fr. van de hand ging. 

Komen: in de greep 
van de terreur 
Begin deze week was de toestand in de Vlaamse school te Ko
men nog precies dezelfde als de week voordien: er waren 
slechts 12 inschrijvingen en er kwamen maar 8 leerlingen op. 
En ook op een ander gebied bleef de toestand ongewijzigd: be
gin deze week moesten de Vlaamse kinderen nog altijd spits-
roeden lopen tussen een dubbele haag van schreeuwers en 
straatschenders. 

Dat de ouders er In de gegeven 
omstandigheden voor terug
schrikken, hun kinderen naar de 
school te zenden is meer dan be
grijpelijk. De herriezaaiers, die een 
regelrechte bedreiging vormen 
voor de veiligheid van de kinderen, 
worden ongemoeid gelaten en 
kunnen ongestoord hun terreur 
voortzetten. 

De ouders die toch de moed heb
ben om hun kinderen iedere dag 
naar de school te brengen, wor
den steeds vaker het slachtoffer 

van fysieke terreur De wagen van 
een der gezinnen werd zwaar be
schadigd. De daders bleven uiter
aard onbekend en ongestraft. 

En eerste minister Martens, die in 
het verleden herhaaldelijk toezeg
de dat hij zelf er borg voor stond 
dat «te Komen de wet en niets dan 
de wet» zou worden toegepast, 
laat maar begaan... 

In de nacht van 11 op 12 maart 
van dit jaar werd brand gesticht in 
het paviljoen van een Vlaamse 

Brussel 
en 

Komen: 
zelfde 
spel? 

njksschool te Etterbeek. Verschil
lende klassen werden volledig ver
nield. De brandstichting werd op
geëist door een frankofone aktie-
groep, de daders bleven ontje-
kend en dus ongestraft 
Vandaag, een half jaar later, zijn de 
resten van het uitgebrand pavil
joen weliswaar opgeruimd, maar 
werden de uitgebrande klassen 
nog altijd niet vervangen. De 
school moet zich maar behelpen 
met wat zij heeft aan ongeschikte 
en oningerichte ruimte. 
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SLECHT INGELICHT 

In de kataloog van een Nederlands-
Vlaamse boekenklub komt een blad-
vulllngstekst voor (die niets te maken 
heeft met de op dezelfde bladzijde 
aangekondigde boeken), waarin men 
kan lezen dat de Vlaamse Beweging, 
na het overlijden van haar oprichter 
Jan Frans Willems in 1846, nog voort
leefde tot ongeveer 1890. Volgens 
deze tekst hebben wij dus helemaal 
geen reden om in 1980 van 150 jaar 
Vlaamse beweging te spreken. Maar 
wat was zij dan na 1890. Vermeylens 
«Kritiek der Vlaamse beweging» ver
scheen als ik het goed voor heb in 
1930. 
Deze tekst vermoedelijk door een Ne
derlander opgesteld bewijst nogmaals 
hoe slecht men in Nederland over 
onze strijd Is ingelicht en dat nog in 
1980. 

LD.S., Antwerpen 

VAD DANKT! 
Het Vlaams Aktiekomitee Duitsland 
dat een mars van Kóln naar Diksmuide, 
inrichtte wil langs deze weg van harte 
danken voor de medewerking, waar
door deze onderneming geslaagd is. 
Voor ons was het een stunt een avon
tuur, want in de beginne hadden wij zo 
weinig steun vanuit het Vaderland, 
maar naderhand is gebleken dat men 
toch veel sympatie voelde voor de 
soms vergeten Vlamingen in het bui
tenland. In naam van de 7 stoere mar-
cheerders: Guy Stroobant Willy De 
Strijcker, Pierre De Meester, Nico Die-
rieckx, Jean-Paul Ringoir, Luc Van 
Biesbrouck en Alain Decaestecker, 
ook in naam van de 4 begeleiders: Jo-
han Kindt Marie-Jeanne De Strijcker, 
Marie-Anne en Rudi Charlet nogmaals 
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hartelijk dank! Ook dank aan het 
«Vlaamse Kruis» dat instond voor de 
verzorging gedurende de ganse tocht 
door België en dat volledig gratis. 

R. Charlet namens 
Vlaams Aktiekomitee Duitsland 

VANDAMME-

Nu gewezen generaal Close zijn be
twistbare teorieën over krijgskunde en 
bewapening blijft verkondigen lijkt het 
wel gepast erop te wijzen dat de 
Frans-Vlaming Dominique Vandamme, 
één van de bekendste generaals van 
Napoleon, ongetwijfeld op dit gebied 
(mijns inziens het minst eervolle) wel 
de grootste is der Nederlanden. 
Deze Vandamme, geboren op 5-11-
1770 te Kassei, stond bij Napoleon zo 
hoog in aanzien dat hij over hem 
schreef dat: «als hij twee Vandammes 
had er één van zou fusilleren, maar hij 
had er maar één en die kon hij niet mis
sen». 

Op dit alles ben ik gevallen bij lezing 
van het familietijdschrift der Vandam
mes. Zij zullen op zaterdag 13 septem
ber in Damme, voor velen onder hen 
de bakermat van hun voorouders, bij
eenkomen voor een reusachtig Van-
dammefeest 
Ik wenste dit toch aan «Wij» mee te de

len en tevens te wijzen op de uitzon
derlijk boeiende ontdekkingen die men 
kan doen als men zich met familiekun-
de bezighoudt Deze verkenningen in 
het verleden kweken solidariteit en 
wakkeren zelfs het Vlaams samenho-
righeidsgevoel aan. 
De Vlaamse Vereniging voor Familie-
kunde kan dan ook niet genoeg ge
loofd en aanbevolen worden. 

M.V., Vilvoorde 

VERRUIMINGS
KANDIDAAT? 

Deze keer heeft deze Verroken ge
weigerd met «de dood in het hart» een 
grondwetswijziging goed te keuren, 
die vanuit Vlaams standpunt gezien 
een politieke krachtverspilling was. 
Terwijl de andere CVP-verkozenen, 
niettegenstaande alle mogelijke ge
leerden en specialisten het hun uitge
rekend hadden, de dotatieregeling 
goedkeurden, heeft Jan Verroken 
«neen» gezegd. Alleen, zoals Fernand 
De Bondt — professor De Meyer telt 
voor Vlaanderen niet mee! — in de Se
naat heeft Jan in de Kamer geweigerd 
medeplichtig te zijn aan de verstikking 
van de Vlamingen in Brussel en het 
verkwistend betalen aan Wallonië van 

Mededeling van 
Succes Kleding Meyers 

Geachte mevrouw, 
mijnheer, 
Zoals U in onze advertenties 
kunt bemerken, wordt U 
dank zij uw weekblad als 
een bevoorrechte klant be
handeld in onze zaak. Zoda
nig dat U op vertoon van uw 
bewijsnunimer, of van uw 
lidkaart een uitzonderlijke 
korting van 10 % toegestaan 
wordt op uw aankopen. 

Nochtans wordt bij elke ad
vertentie ten zeerste aange
raden uw korting te vragen 
aan uw verkoper/verkoop
ster en niet aan de kassa. 
Dit is voor ons uiterst be
langrijk, en heeft de volgen
de reden: 

95 % van ons kliënteel ge
niet bij SKM geen enkele 
korting — onze ganse publi
citeit in de normale bladen 
loopt dan ook in die zin dat 
onze prijzen — «Meyers fa
brieksprijzen» genoemd — 
prijzen zijn waarvoor aan 
niemand een korting wordt 
toegesttian. Aan de kassa is 
het bij ons meestal lang 
staan, en wanneer dan een 
lid van uw vereniging met 
een kortingskaart te voor
schijn komt, is het voor de 
kassier werkelijk onmoge

lijk deze korting toe te 
staan, en wordt ze heel een
voudig geweigerd. Daarte
genover staat, geachte me
vrouw, mijnheer, dat wan
neer u samen met uw verko
per/ster uw aankopen doet, 
u alle gelegenheid hebt, dis-
kreet even uw korting^-
kaartje te laten zien,~ zoda
nig dat de verkoper/ver
koopster probleemloos de 
10%-korting op uw prijs
kaartje kan aftrekken, en 
wat als gevolg heeft dat de 
kassier geen enkele vraag 
heeft te stellen, en hij U ge
woon het minimumbedrag 
aanrekent, met de afgetrok
ken korting. 

Mag ik beleefd doch drin
gend verzoeken, geachte 
mevrouw, mijnheer, dat U 
bij uw volgend bezoek aan 
SKM deze werkwijze zult 
willen toepassen. Het heeft 
voor U enkel voordeel, en 
voor ons bespaart het een 
hoop problemen, en diskus-
sie met andere klanten! 
U bij voorbaat oprecht dan
kend voor uw welwillende 
medewerking, verblijf ik, 
met biezondere hoogach
ting. 

Redy MEYERS 
Zaakvoerder SKM 

miljarden. Tien jaar lang minstens wor
den de dotaties o.a. berekend volgens 
de oppervlakte van het grondgebied 
(territorium) van de gewesten, dus in 
het grote voordeel van Wallonië, dat 
veel woeste gronden heeft, die zelf 
geen kosten meebrengen. 
Maar het Vlaamse territorium onder 
het zeewater (de «territoriale» wate
ren), dat veruit de grootste kosten 
meebrengt werd niet meeberekend. 
Dat kon Jan Verroken, zo min als de 
VU, slikken. Het is zuiver bedrog en de 
haarklieverijen van de Raad van State 
veranderen daaraan niets, zo onze 
«territoriale» wateren niet meetellen, 
dan werden en worden wij bestolen en 
alle CVP-verkozenen, De Bondt en 
Verroken uitgezonderd, zijn mede
plichtig. Ik kijk met spanning uit naar de 
verkiezingen van november 1980 om 
te weten of Jan Verroken en Fernand 
De Bondt nog zullen lokvink spelen. 

M.V.D., Vilvoorde 

HOERA! 
Men zegt wel eens dat de drie «K's» 
(kerk, koning, kapitaal) het belangrijk
ste cement van het Belgisch unitaris
me vormen. Dat kan vroeger zo ge
weest zijn, maar vandaag zitten de taai
ste unitaire krachten wellicht elders. Ik 
denk aan de gekleurde syndikaten, die 
niet alleen unitair optreden, maar wier 
leiders Houthuys en Debunne (lees: de 
échte machthebbers in dit land) belgi-
cisten van de ergste soort zijn. 
Er zijn echter ook — en daarover 
wordt vrijwel niet gesproken — de ge
kleurde mutualiteiten en hun nevenor-
ganizaties die ook unitair georgani-
zeerd zijn en unitair denken. Een straf 
staaltje van dit unitair denken vond ik 
in het septembernummer van het 
maandblad van de Socialistische Mu
tualiteiten. Onder de titel «150 jaar Bel
gië: Feestvreugde a.u.b.» kan men vol
gende enormiteiten lezen: «Precies 
150 jaar geleden werd een dappere 
tweeling geboren. Hij kreeg één naam: 
België. Vandaag zetten wij België in de 
bloemetjes, want 150 jaar is inderdaad 
een mooie leeftijd. België is met onver
wacht ter wereld gekomen: reeds lan
ge tijd vóór de eigenlijke onafhankelijk
heid was deze natie in wording. Op de 
schoolbanken hebben wij allen geleerd 
dat zo'n 2000 jaar geleden onze ge
westen werden bewoond door Oude 
Belgen. Daarvan weten wij dat ze dap
per waren en Julius Caesar behooriijk 
veel last hebben berokkend. Dit is dus 
onze trots...». 

Het hoerapatriottisme blijkt ook van
daag dus nog springlevend te zijn bij 
de «Vlaamse» socialisten. 

J.D.B., Kalken 

PYRRUSOVERWINNING 

Activa: Ouders hebben de moed hun 
kinderen voor de wilde beesten te 
smijten, nu kunnen enkele tientallen 
van afkomst Vlaamse kinderen, lager 
onderwijs genieten op Henegouws 
grondgebied en dat dan in de Neder
landse taal. Voor eenmaal Is aan de 
frankofonen in België getoond dat een 
regering tegen de gebruikelijk gang 
van zaken in, de Vlamingen toestaat op 
een zeer bescheiden manier gebruik te 
mogen maken van wettelijke rechten. 
Passiva: De Vlamingen hebben hun ei
gen ruiten ingegooid door het tijdelijke, 
vooriopige karakter van overgangsbe
palingen zelf na zeventien jaar te ver
werpen en daarmee aan de frankofo
nen het wapen in de hand gegeven die 
maatregelen (faciliteiten genaamd) te 
blijven misbruiken in honderdvoudige 
mate. De Vlaamse beweging misbruikt 
kinderen om zijn «macht» te tonen. Een 
ex-flamingant heeft onverdiend zich
zelf een pluim op de hoed mogen ste
ken die tijdens de volgende verkiezin
gen (wie weet hoe vlug al?) te gelde 
zal worden gemaakt door hem en zijn 
mossel-partij. 
Saldo: Een onleefbare karikatuur van 
een Vlaamse lagere school die bij zijn 
doop al in staat van ontbinding is, maar 
waarvoor de rekening desalniettemin 
zeer gepeperd zal zijn en dient te wor
den betaald in Voeren, Ronse, de rand
gemeenten rond Brussel enz. 

B.J., Zellik 

W I J ontvangen graag bneven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheid- en smaad-
bneven. De andere publiceren wi j . 
naargelang er plaats beschil<baar is. 
W i | behouden ons dan ool< het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
is niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 
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Aktualiteit 

Onvermoeide 
Chabert 
De nauwelijks een maand oude 
en inmiddels weeral op de hel
ling gezette idee van de regering 
om een 2 t.h.-heffing te leggen op 
de wedden van de ambtenaren 
werd de jongste dagen nogal 
eens vergoelijkend toegeschre
ven aan de oververmoeidheid 
van ministers, die de beslissing 
namen vlak nadat zij hadden 
deelgenomen aan de uitputtende 
parlementaire praatmaraton over 
de staatshervorming. 
Inmiddels wordt in doorgaans 
goed ingelichte kringen steeds 
vaker de naam genoemd van 
Chabert als uitvinder van de 
2 t.h.-heffing. 
Jos Chabert zal maar lastig de 
oververmoeidheid als veront
schuldiging kunnen inroepen. Tij
dens de inderdaad uitputtende 
debatten over de staatshervor
ming heeft hij zijn mond niet 
open gedaan. En hij was slechts 
af en toe heel eventjes lijfelijk in 
het parlement aanwezig. 

Het cijferwerk 
van Geens 

Met de 2 th.-heffing op de 
ambtenarenwedden wilde de re
gering zes miljard binnenrijven. 
Minister van Begroting Geens 
had, steunend op de idee van 
Chabert, dit miljardenbedrag uit
gerekend aan de hand van het 
feit dat er zowat 750.000 ambte
naren zijn. 
Het is slechts achteraf dat 
Geens en de regering tot de ont
dekking kwamen dat een belang
rijk deel van de 750.000 ambtena
ren werkt voor parastatalen, ge

meenten en provincies. Hun pen
sioen komt niet uit de schatkist, 
maar uit eigen stelsels en specia
le kassen. 
Niemand van de excellenties had 
eraan gedacht dat een veralge
meende toepassing van de 2 t.h.-
heffing vrijwel onmogelijk was 
zonder een eindeloze reeks be
sprekingen en onderhandelin
gen, waarvan de uitslag uiterst 
twijfelachtig zou zijn. 

Poswick en de 
brandstofprijs 
Op 9 augustus — tijdens dezelf
de vergadering waarop ook de 
2 t.h.-heffing op de ambtenaren-
wedden werd beslist — ging de 
regering er mee akkoord dat het 
leger 750 miljoen méér zou ont
vangen om de prijsverhogingen 
van de brandstof te dekken. 
Minder dan een maand later, na
melijk verleden week vrijdag, 
kwamen dezelfde ministers tot 
het besluit dat er eerst een ern
stig onderzoek moest gedaan 
worden naar de werkelijke uitga
ven aan brandstof. 
Inmiddels wordt gegoocheld met 
cijfers, die blijkbaar kant noch 
wal raken. Minister van Lands
verdediging Poswick vroeg één 
miljard. Hij kreeg 750.000 miljoen. 
Volgens SP-voorzitter Van Miert 
volstaat 50 miljoen. En P W -
voorzitter Declercq spreekt van 
350 miljoen. 

Onze vraag: is in al die verschil
lende bedragen reeds rekening 
gehouden met de prijs van de 
brandstof die nodig zal zijn, als 
Poswick zijn zin krijgt, om Belgi
sche para-eenheden over te vlie
gen naar Zaire waar ze samen 
met het leger van Moboetoe zou
den trainen? 

Deze week dit... 
De voorspelling dat het een hete 
politieke herfst zou worden, 
vergde geen blezondere zieners
kwaliteiten. Deze zeskoppige 
regering is nu eenmaal gedoemd 
om zich van konflikt naar 
konflikt te slepen, via miskleunen 
en kompromissen. 
Maar dat de regering in het 
najaar zelfs niet meer aan «zich 
verder slepen» zou toekomen... 
Luid tromgeroffel reeds in au
gustus vanuit de verschillende 
partijsekretariaten. De regerings-
plannen voor de begroting 1981 
waren bestudeerd en te licht 
bevonden. Alle registers werden 
opengetrokken, alsof er ver
kiezingen voor de deur staan. 

Voldoende geroffel om de par
tijvoorzitters reeds op de eerste 
septemberzondag voor het BRT-
scherm te brengen, leder zijn 
Waarheid? Tegenstrijdige cijfers, 
verwijten aan de eigen rege
ringsleden... De «waarheid» 
waarmee de voorzitters van de 
drie Vlaamse meerderheidspar
tijen zowel het kijkerspubliek als 
de oppositie konfronteerden. 
Op het eerste gezicht misschien 
verheugend voor de voorzitter 
van de grootste Vlaamse oppo
sitiepartij. Niets IS evenwel 
minder waar. Het is pijnlijk dit 
land verder naar de afgrond te 
zien tollen. 
Elk politiek gezag ontbreekt: 

mt 
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MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Van Miert en 
zijn ministers 
De socialistische krant «De Mor
gen» staat bol van zegebulletins 
over het feit dat de SP de rege
ringsmaatregel van de 2 Lh.-hef-
fing op de beambtenwedden op 
de helling heeft doen zetten. 

Het is inderdaad juist dat Van 
Miert einde augustus van leer is 
getrokken tegen de 2 t.h. Hij deed 
dat bijna een maand nadat de 
maatregel was aangekondigd, en 
nadat de vakbonden hun duivels 
hadden ontbonden. 

Een SP-overwinning? Nadat de 
SP-ministers Claes, Calewaert, 
De Wulf, Galle en Willockx de 
maatregel hadden goedgekeurd? 
Er blijkt vooral uit, dat de SP 
diepgaand verdeeld is, dat ze af
wisselend danst op een 
regeringsbeen en op een opposi

tionele poot en dat het steeds 
minder goed botert tussen Van 
Miert en Claes. 

Nummer 508 
van D'Hoore 
Er zal de eerstvolgende weken 
en maanden nog heel wat te doen 
zijn over het wetsontwerp 508, 
van de hand van minister van So
ciale Voorzorg Luc Dhoore. 
Wanneer Dhoore zijn zin krijgt 
en dit wetsvoorstel ooit wet zou 
worden, dan dreigt het land nog 
wat onbestuurbaarder te worden 
dan reeds nu het geval is. Minis
ter Dhoore stelt namelijk voor, 
dat «de sociale zekerheidsrege
lingen voorbereid worden in 
rechtstreeks overleg tussen de 

regering en de representatieve 
organizaties van werkgevers en 
werknemers». 
Zulks zou betekenen dat de syn-
dikaten — zowel de kleursyndi-
katen als de patronaie — ook 
wettelijk de macht krijgen om het 
regeringswerk te verhinderen of 
te verlammen. 
Weliswaar blijken zij in de prak
tijk die macht reeds vandaag te 
hebben. Een van de kwalen van 
ons land is precies, dat de rege
ringen de kracht en de moed niet 
meer opbrengen om het hoofd te 
bieden aan de grote drukkings-
groepen. 
Indien de syndikale drukkings-
groepen daarenboven ook nog 
de wettelijke sleutel op de deur 
krijgen, dan begint het spel pas 
voorgoed. Onomkeerbaar. 

onbekwaamheid, gebrek aan 
dossierskennis, vlucht voor de 
verantwoordelijkheid, ministers 
als loopjongens van de partijse
kretariaten. 
Vlaanderen heeft van de zo 
geprezen «tripartite» niets meer 
te verwachten. 

Vic ANCIAUX 
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De onder teken ing van het Taalunieverdrag Dit 
d o o r de Belg ische staat onder tekend verd rag 
IS wel iswaar een belangr i jke s tap voo r de for

mele eenmaking van de Neder landse taal D e 
echte Neder landse integrat ie w a c h t echter nog 
s teeds op ech t federal isme in België. 

Schiltz 
en «De Nieuwe» 
In het weekblad «De Nieuwe» 
werd uit de boeken gedaan, dat 
de Egmonters-junta weer aan het 
samenzweren is. Een indikatie 
daarvoor vond «De Nieuwe» in 
het feit «dat het niet onopge
merkt voorbijgegaan was dat 
Schiltz en Martens mekaar t i j 
dens de diskussie over de ge
westvorming hebben gespaard». 
Deze vreemde appreciatie gaat 
waarschijnli jk terug op een gift ig 
pijltje dat Manu Ruys in zijn ge
kende wekeli jkse «Standaard»-
rubriek naar de gewezen VU-
voorzitter afschoot 

Wie echter de kamerdebatten 
over de staatshervorming aan
dachtig heeft gevolgd, zal stellig 
opgemerkt hebben dat Schiltz 
weliswaar hoffelijk maar met een 
buitengewone scherpte steeds 
vooraan in het debat stond om 
de monsteronderneming van 
Martens te kraken. 

Houdt het samenzweerdersver-
haal van «De Nieuwe» verband 
met een koerswijziging in dit 
b lad' ' Koerswijziging die ook zou 
kunnen blijken uit het feit, dat de 
figuur van Leo Tindemans met 
meer opduikt in de overigens 
meesterlijke karikaturenreeks 
van Gal? 

Budget lands
verdediging 

Als militairen bij hoog en bij laag 
zweren dat ze dringend meer 
geld nodig hebben voor een of 
ander wapen of uitrustingsstuk, 
dan zijn we doorgaans uiterst 
skeptisch. We hebben de ti jd nog 
meegemaakt van de «stalen 
muur», die aan de vooravond van 
de tweede wereldoorlog stukken 
van mensen gekost heeft, die de 
Duitse tanks uit het land zou 
houden en die absoluut waarde
loos bleek. 
De helft van het Westduits leger 
loopt tegenwoordig met natte en 

koude voeten. Enkele jaren gele
den kwam een militair genie tot 
de overtuiging, dat de soldaten 
zo nodig moesten uitgerust wor
den met schoenen die be
schermd waren tegen infrarode 
stralen en die door het infrarood 
kijkmateriaal van de vijand dus 
's nachts niet zouden gezien wor
den. Dat de rest van de uitrusting 
wél zichtbaar zou blijven, stoor
de het militair genie niet: als de 
Russen maar geen Duitse voeten 
zouden zien. 
De speciale schoencrème voor 
deze wonderschoenen heeft ech
ter de onhebbelijke neiging, het 
leder op blazen te trekken en de 
schoen zo lek te maken als een 
zeef. Zodat het Westduits budget 
Landsverdediging nu een post 
heeft voor de vervanging van de 
anti-infrarode door gewone wa
terdichte schoenen-

Vlaanderen als 
stortplaats? 
Het begint er stilaan op te lijken 
dat de francofone Brusselaars 
Vlaanderen als stortplaats voor 
hun afval beschouwen. Slachtof
fer hiervan is de Oostvlaamse 
gemeente Vlierzele. Het verzet 
van de inwoners en van het ge
meentebestuur deert de Brusse
laars geenszins. Er werd dan 
maar een beroep gedaan op de 
ri jkswacht en op de stortplaats 
werden door de burgemeester 
zegels aangebracht. 
Geen nood evenwel. Een dag la
ter werden de zegels eenvoudig
weg verbroken. De Brusselse 
francofonen leven blijkbaar in 
een andere rechtsstaat 
De bewering dat het slechts om 
een paar honderd ton zou gaan, 
houdt helemaal geen steek. Het 
gaat welgeteld om 900 ton per 
dag! Wat meteen betekent dat 
dagelijks een sliert tientonners 
de straten van deze Oostvlaam
se gemeente onveilig maakt 

Onwetendheid? 
Het Franstalig katoliek onderwijs 
uit Komen blijkt onwetend te zijn 
over de recente oprichting van 
een Vlaamse school in de ge
meente. In het parochieblad van 
Wervik en omstreken verscheen 
een advertentie van het College 
Saint-Henri, het Institut Notre-
Dame en het College Technique 
Saint Joseph — drie Franstalige 
Komense katolieke scholen 
Hierin wordt in het Nederlands 
propaganda gemaakt voor hun 

franstalig kollege. Op Vlaamse 
bodem dus Vlaamse kinderen 
ronselen voor het Franstalig on
derwijs. Dat dit een nest van ver-
fransing is, hoeft niet te worden 
gezegd. 

Van Borms 
en Brei 
De aankoop van een park door 
een gemeente is één element van 
het dossier, maar de keuze van 
een benaming voor dat park is 
een tweede element En heel wat 
lastiger wanneer dat park gele
gen is in een Brusselse gemeen
te. 
Het betrokken park was eigen
dom van een zekere familie 
Tayart de Borms. Voorgesteld 
werd dan ook om het park met de 
naam "Bormspark' te versieren. 
Maar dat schoot bij de Franstali
ge inwoners van Vorst in het ver
keerde keelgat Ook de histori
sche naam "Kersbeekpark' of de 
vroegere benaming 'Guldenspo-
renpark' vinden zij onaanvaard
baar Zij vonden er dan niets be
ters op dan de betiteling 'Jac
ques Brelpark» voor te stellen. 
Maar daar gaat de sociaal-kultu-
rele Nederlandstalige raad van 
Vorst helemaal niet mee ak
koord. Deze vroeg dan ook een 
advies bij het provinciebestuur 
en suggereerde de benaming 
"Kersbeekpark'. 
Het provinciebestuur antwoord
de lakoniek dat 'namen van his
torische figuren of van weten
schapsmensen of nog van voor 
de maatschappij belangrijke per
sonen, enkel in aanmerking ko
men voor namen van pleinen, 
straten of parken indien zij voor 
iedereen aanvaardbaar zijn.' 
Maar rond die aanvaardbaarheid 
draait het nu juist allemaal. 

Wethouders? 
Het ti jdschrift van het FDF -Con
tact' roept de FDF-gemeentebe-
sturen vri j dikwij ls op om naar 
aanleiding van een of andere ge
beurtenis ten teken van rouw de 
vlaggen halfstok te hijsen «a la 
fa fade de leur Mairie.' 
Met «Mairie» wordt in Frankrijk 
stadhuis of gemeentehuis aange
duid. Onze vraag luidt heel een
voudig welke storm van protest 
er zou opgaan mocht een Vlaams 
schepenkollege te Brussel zich 
naar Noordnederlands woordge
bruik betitelen als 'Kollege van 
Burgemeester en Wethouders'? 

dio Genes in de dessa (8) 
Ons bloedeigen België, met zowat 320 inwoners per vierkante kilometer, geldt als een 
der dichtstbevolkte landen van de wereld Het Indonesische hoofdeiland Java telt er 
praktisch dubbel zoveel Op een oppervlakte die iets groter is dan vier maal die van 
België leven morgen reeds honderd miljoen mensen 
Meer dan de helft van de landbouwbedrijven zijn er kleiner dan een halve hectare, 
drie-vierde halen minder dan een hectare 
Een aantal goedbedoelde ondernemingen om het Javaanse platteland hogerop te hel
pen, hebben voorlopig alvast ook een averechtse uitwerking De modernizenng van 
de landbouw — zoals reeds de vervanging van het traditionele rijstmesje door de sik
kel — heeft verhoogde werkloosheid tot gevolg De groene revolutie, die de produk-
tie per hectare wil verhogen door betere rijstsoorten aan te planten en kunstmest te 
gebruiken, lag buiten het bereik van de zeer armen en verhoogde de schuldenlast van 
de meesten 
Een aantal andere endernemingen hebben zelfs niet het voorwendsel van de goede 
bedoeling Alleen reeds de invoer van Westerse frisdranken betekende de teloor
gang van tienduizenden kleine familiale bedrijfjes en werkloosheid voor weer maar 
eens bijna tweehonderdduizend mensen Ook Indonesië kan nu coca-cola drinken 
In Soerabaya of Bandoeng maar vooral in het reusachtig gezwel dat Jakarta heet 
vindt je ze terug, de honderdduizenden die het op het platteland niet meer konden 
rooien Die droomden van een volle rijstnap in de stad Het werk, als het er is, wordt 
slecht betaald De vrouwen die met heel veel vaardigheid en kunstzin een der meest 
gekende en begeerde Indonezische exportgoederen maken — de handbedrukte of 

handbeschilderde batikstoffen — beuren na een lange dagtaak veel minder dan dui
zend roepia Er is meer dan dubbel zoveel nodig om een gezin met twee kinderen te 
laten eten En het doorsnee gezin telt er veel meer dan twee 
Als je een betsjakman een hele dag in harde loondienst neemt voor je verplaatsingen 
met zijn dnewielige passagiersfiets, dan is hij heel blij met twaalf- tot vijftienhonderd 
roepia (60 a 70 fr) Hijzelf en zijn vrouw kunnen daarvan karig eten, het eerste kind 
misschien ook nog en het tweede, als het die dag geen honger heeft Het derde 
poetst je schoenen, heel ernstig en degelijk Met een zorgelijke rimpel in zijn kleine 
kindervoorhoofdje, tot wanneer het de gevraagde honderd roepia heeft gekregen en 
het de straat kan overlopen Naar het kraampje waar precies voor dat bedrag een 
handvol rijst in een pisangblad wordt gekwakt Het vierde kind staat voor het postge-
bouw en legt, tegen vergoeding van een paar roepia, een stukje karton op de zit van 
de geparkeerde motorrijwielen Opdat ze niet te heet zouden worden in de tropen
zon Óf een stukje plastiek, als het regent Opdat ze niet nat zouden worden Het vijf
de loopt aan de hand en het zesde hangt op de rug van moeder Die uit haar dorp af 
en toe enkele klappers en wat lombok betrekt en die daarmee een onooglijk en onmo
gelijk handeltje aan de pasar tracht te drijven 
De gordel is doorgaans niet van smaragd En hij wordt heel stevig aangesnoerd 

dio Genes 
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Sociaal-ekonomisch mi 

Falend overheidsbeleid bijsturen? 

Moduleren, 
na rijp beraad. I 
'De diagnose van minister 
Hatry en de verklaring van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
bevestigen — na zovele andere 
waarschuwingen — dat het 
land om zeep is, als niet snel 
en radikaal wordt ingegrepen. 
Zullen de partijen en de vak
bonden die ingreep mogelijk 
maken ?» 
(Manu Ruys in «De Standaard») 

Tja, een Wetstraat-ambtenaar 
als de gezaghebbende heer 
Ruys weet toch wel beter en 
meer dan wat zijn retorische 
vragen laten vermoeden. Het 
probleem Is enkel dat het ant
woord niet uit de pen vloeit 
omdat de betrokken politieke 
vrienden nogal wat boos zou
den worden. Kijk, over dat snel 
en radikaal ingrijpen gespro
ken-
De politieke slagader van deze 
tripartite-regering is en blijft de 
CVP. Deze partij en haar voor
zitter heeft er nu wat op ge
vonden. In verband met het so
ciaal incident omtrent de 2 pro
cent afhouding op de wedde-in-
dexering van een paar hon
derdduizend ambtenaren heeft 
voorzitter Tindemans er het 
volgende op gevonden. 
De opgetrommelde Wetstraat
journalisten hebben aandachtig 

ÊÊÊÊ 

geluisterd, maar geen een heeft 
er citaat-rijk over geschreven. 
En de kollega's van de BRT 
hadden echt wel pech dat hun 
bandopnemertje niet aan het 
draaien was. 
Zei Tindemans: 'Na rijp beraad 
is onze partij van oordeel dat 
de vooropgestelde 2 procent
maatregel van de regering 
dient herdacht te worden. En 
wel in deze zin. We hebben 
lang naar het goede woord ge
zocht En dit is het: de 2 pro
cent maatregel dient gemodu
leerd te worden. Het woord 
moduleren heeft dit voordeel: 
het zegt alles en het zegt niets. 
Het blijft zowat in het vage.» 
Zo verklaarde Tindemans. 

Hatry-remedies 
Met die nnodulatie van de CVP 
nnoet het sociaal-ekonomisch be
leid van de regering dus bijge
stuurd worden...? 
Manu Ruys durfde het nog aan onn 
ih zijn krant van woensdag de 
vraag naar radikaal ingrijpen van
wege de partijen te stellen... 
Voor de CVP wordt dat dus «mo
duleren». Inmiddels blijven ekono-
mische waarnemers er dag-op-
dag op wijzen dat dit land «uit zijn 
evenwicht tuimelt». 
Er is eens te meer de vermanende 
vinger van de Vlaamse werkge-

Boven onze (wiens?) stand 
België leeft boven zijn stand. Mi
nister van financiën Hatry heeft 
het met zoveel woorden gezegd 
voor de verenigde leden van het 
Verbond van Belgische Onder
nemingen. De pousse-café kon 
er voor de verontruste bedrijfs
leiders nog wel af. Vooral omdat 
de genodigden op de lunch-ver-
gadering zich niet weinig politiek 
bevoorrecht voelden. 
Geen een parlementslid kan zich 
namelijk dezer dagen verheugen 
in een gedegen ministeriële toe
spraak in het wetgevend half
rond. Minister Hatry wees al 

onze gezinnen met de vinger, die 
volgens hem meer uitgeven dan 
wat zij op dit ogenblik verdienen. 
De bevriende VBO-man trapte 
ook nog wel even de bedrijfslei
ders zelf op de tenen door erop 
te wijzen dat in dit land momen
teel echt veel te weinig geïnves
teerd wordt 
Aan wat de minister allemaal zei 
— onder meer over drie soorten 
onevenwichten die onze ekono-
mie in lengte van jaren ziek 
maakt — hebben we een goede 
boodschap. 
We weten namelijk dat nog maar 

versorganizatle, het VEV: 'Het is 
duidelijk dat de konkurrentie-
kracht van de Belgische bedrijven 
niet enkel taant omwille van inter
nationaal konjunkturele redenen, 
maar in sterke mate ook omdat 
het land en zijn regering de funda
menten voor een gezond onder-
nemingsleven doen afbrokkelen.' 
Door haar falend beleid is de rege
ring de direkte oorzaak dat de 
ekonomie uit haar hengsels wordt 
gelicht, aldus nog het VEV. 
Behalve de modulatie-voorstellen 
van CVP-voorzitter Leo Tinde
mans is er nog niets geweten over 
het inzicht van de regeringspartij
en om ons land er sociaal en eko
nomisch weer bovenop te bren
gen. 
Er wordt zomaar wat aan gemod
derd; gemoduleerd dus. Bij afwe
zigheid van een parlementaire ver
gadering krijgen we wél de gele
genheid om de inzfchten van 's 
lands regeerders hetzij op pers-
konferenties hetzij bij een of ande
re zogeheten werklunch te verne
men. 
Zoals minister van financiën en pe-
troleum-boss Paul Hatry vorige 
maandag deed in gezelschap van 
het kruim van het Vertxjnd van 
Belgische Ondernemingen (VBO). 
Op zijn beurt maakte minister 
Hatry nog maar eens het proces 
van het dreigend staatsfaillisse-
ment En hij had zowaar pasklare 
remedies die wel niet vatbaar zijn 
voor modulatie omdat ze op zich
zelf al genoeg in het vage blijven. 
Maar inzichten heeft onze minister 
van financiën zeker: 'België is ziek 
wegens een tekort aan investerin
gen, aldus Hatry.» Zeg dat wel. De 
arbeiders en tjedienden van 
Gregg-Europe, Sylvania, La Mo
derne... weten er alles van. 
Maar die uitverkoop, die gaat door 
terwijl de regering-Martens toe
kijkt Morgen zullen CVP- en ande
re ministers wel zien hoe er kan 
gemoduleerd worden.. 

eens een minister meer een aan
tal ideeën heeft over de verar
ming die ons in de komende ja
ren pijn zal doen. 

De miskende ekonomie-expert 
Mark Eyskens, vooralsnog man
daathouder van het kabinet van 
ontwikkelingssamenwerking, 
heeft al eerder en briljant regel
matig zijn reflexies over de eko-
nomische miserie ten beste ge
geven. 

Het wordt nu stilaan welletjes, al 
die waarschuwingen en plechti
ge vingerwijzigingen. 

Fabeltjes 
Op hardnekkige wijze wordt het 
vervolgverhaal van een triest 
ekonomisch fabeltje geschreven. 
In verband met de sanering van 
de overheidsbegroting, en met 
het oog op de begroting van vol
gend jaar, wordt door de regering 
uitgekeken naar welke mogelijk
heid dan ook om er toe te komen 
dat de gezinnen een stukje rijk
dom zouden inleveren voor de 
afzwakking van de nationale mil
jardenschuldenlast 
Er wordt nu door woordvoerders 
van werkgeversorganizaties, 
door ministers en door ekonomi-
sche advizeurs, aan 's lands 
werklustigen voorgehouden dat 
diegenen die nog het voorrecht 
hebben te kunnen werken, onder
nemen, en dus ook verdienen, 
best wat minder geld voor hun in
spanningen zouden vragen. 
Loonmatiging heet dat Net alsof 
die matiging inmiddels niet ge-
realizeerd wordt 
Terwijl ministers, partijvoorzit
ters en vakbondsbonzen hakke
takken over de 2-procentafhou-
ding op de wedden van over
heidsambtenaren, stemmen 
werknemers in tal van privé-be-
drijven goedschiks kwaadschiks 
in met een matiging van hun 
loonverdiensten. 
Meer nog: er is (bij voorbeeld bij 
de Bank Brussel-Lambert) een 
tendens op gang gebracht waar
bij de werknemers instemmen 
met een loonsvermindering in 
ruil voor de toezegging dat de 
globale tewerkstelling in de on
derneming zouden behouden 
blijven. 

Als dan al in sommige sektoren, 
bedrijven en overheidsdiensten 
nog enig heil kan verwacht wor
den van loonsvermindering, dan 
blijkt het dag-op-dag steeds 
meer dat een uitkomst uit de eko-
nomische miserie vooral dient 
gezocht te worden via de her
nieuwde ondernemingslust 
Er liggen nu immers een handvol 
studierapporten (van EG-kom-
missie, OESO en dies meer) ter 
tafel waarin zwart op wit ge
schreven staat dat de ekonomi-
sche bedrijvigheid in ons land 
ziek ligt in het bedje van mana
gers en politici. 
Natuurlijk worden andere termen 
terzake gebruikt: rapporteurs ge
wagen van de contradictie tus
sen de alsmaar toenemende pro-
duktiviteit van de bedrijvigheid 
en de handelsbalansen die nau
welijks nog andere dan rode cij
fers tellen. 
Dit langbeloofde vernieuwd in
dustrieel beleid, daar hebben we 
dringend behoefte aan. Maar de 
regering blijft terzake ergerlijk 
falen. 

Staal-
kompensaties 
Nu we naar verluidt toe zijn aan 
het koortsachtig zoeken naar 
een optimale besteding van de 
gemeenschapsgelden, en een 
besparing waar dan ook, komt 
het als een ferme kaakslag aan 
dat minister van Binnenlandse 
Zaken Moureaux tijdens een toe
spraak in Jette zonder blozen 
verkondigde dat zeer spoedig 
het Waalse staal k>ovenop de 
reeds eerder beloofde miljarden-
injektie ook dit najaar nog een 
aantal zogeheten konjunkturele 
toemaatjes verdient 
Het ziet er naar uit dat het staal-
dossier in oktober of even later 
eens te meer als chantagemiddel 
op de ministeriële tafels zal ge
gooid worden. Nu al werd open
lijk gewag gemaakt van kompen
saties voor de investeringen die 

voorzien zijn in de haven van 
Zeebrugge. Spoedig zal blijken 
wat voor een enorme prijs Vlaan
deren zal voorgeschoteld krijgen 
als gevolg van de gewestvor
ming die onlangs met de karwats 
doorgevoerd werd. 

Textiel
managers 
Het heette begin augustus dat de 
regering via het gewijzigde tex-
tielplan in de bres sprong voor 
de redding van 25.()00 jobs in 
Vlaanderen en Wallonië. 
Over het behoud van die tewerk
stelling zullen we pas binnen en
kele maanden kunnen oordelen. 
Vandaag is er inmiddels alleen 
maar de zekerheid dat nog maar 
eens zoveel overheidsinstellin
gen zullen opgericht worden om 
de rol van manager en financier
der op zich te nemen. Gezien het 
specifiek KMO-karakter van de 
textielindustrie is het evenwel 
zeer de vraag of de onderne
mingslust niet eerder administra
tief dreigt versmoord te worden 
dan wel dat via NIM, GIM, NMTC 
en dergelijke, afdoende stimulan
sen zullen gegeven worden. 

Claes' olie 
Hét ekonomisch probleem van 
vandaag en morgen blijft de prijs 
die wij voor energievoorziening 
zullen dienen te betalen. 
Om voor een en ander afdoende 
gewapend te zijn kondigde eko-
nomieminister Willy Claes aan 
dat de staat zelf in het buitenland 
als aankoper van petroleum be
drijvig wordt 
Maar wat blijkt nu? De oliemassa 
die Claes namens de Belgische 
staat in de olierijke landen aan
koopt, vindt al te weinig koopgra
ge klanten in ons land. 
Minister Claes kan natuurlijk zijn 
kollege Hatry (tot voor kort afge
vaardigd-beheerder van de pe-
troleumfederatie) niet verplich
ten om de petroleumconcerns 
aan te manen wat minder speku-
latief-gek en wat meer staatsbe-
wust-goedkoop te kopen en ver
kopen. 

i^ 
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Opinie 

Stakende en biddende arbeiders op een Poolse scheepswerf die de naam van Lenin draagt: na 35 
jaar wordt het socialisme naar Oosteuropees model als «opium voor het volk» ontmaskerd door de 
werkera 

Regering 
gevraagd! 
De Franse regering koestert heel 
wat plannen. Aldus maakte zij on
langs bekend dat het atoompark 
van Grevelingen nog maar eens 
zal uitgebreid worden. 
Nu reeds bevinden zich daar vier 
reaktoren met elk een vermogen 
van 900 Megawatt Daar komen 
er dus weldra twee bij. Zodoende 
wordt Grevelingen tot één der 
grootste Westeuropese atoom
parken. 
- Op een boogscheut van de Bel
gische kust waar de overheer
sende windrichting west is, zodat 

de radioaktieve bevuiling netjes 
aan onze kustbewoners gepre-
zenteerd wordt 
De Franse regering begint er stil
aan een politiek van te maken om 
de atoomparken langsheen de 
Belgische grens te plaatsen: 
Chooz, Grevelingen. Waarschijn
lijk is dat ook de gemakkelijkste 
oplossing of alleszins die van de 
minste weerstand. Veel protest 
gaat er immers van de Belgische 
regering niet uit 

Obstruktie 
De obstruktie die de Franstali-
gen gepleegd hebben naar aan

leiding van de oprichting van een 
Vlaamse school te Komen, is 
slechts een topje van de ijsberg. 
Aan de lange lijdensweg van het 
Nederlandstalig onderwijs te 
Brussel komt geen einde. Sinds 
1977 is men te Schaarbeek ge
start met de bouw van een 
Vlaamse rijkslagere school. Het 
duurde evenwel niet lang of FDF-
burgemeester R. Nols legde 
daarop de zegels. Er zou zoge
zegd geen bouwvergunning ge
weest zijn. In ieder geval, de 
bouw kwam lam te liggen. 
Temidden van heel wat politieke 
heibel werd de bouwvergunning 
dan toch in orde gebracht Maar 
dat betekende nog niet dat de 

bouwwerken hervat werden. De 
centen zijn er, maar van enige 
haast is op z'n zachtst uitgedrukt 
geen sprake. 
Hetzelfde geldt voor de Vlaamse 
rijksschool van Etterbeek, die 
enige maanden geleden door 
brandstichting werd vernield. 
Met de wederopbouw werd nog 
geen aanvang gemaakt 
En dat allemaal op een ogenblik 
dat Vlaanderen zijn rijkdom niet 
opkan met twee ministers van 
Onderwijs en ten minste even
veel onderwijscellen. 

Solidariteit 
De staking in Polen sleept nu 
reeds een tiental weken aan. In 
Gdansk en Silezië is weliswaar 
tussen de werknemers en de 
Poolse overheid een bevredigen
de oplossing gevonden, voorna
melijk dan voor de eis om vrije 
vakverenigingen te mogen op
richten. 
Wat ons evenwel in de loop van 
die tien weken verbaasd heeft is 
het stilzwijgen van de vakbon
den in dit land. Geen woord van 
solidariteit vanwege het ACV of 
het A B W . Geen ronkende ver
klaringen van een Debunne of 
een Houthuys. 
Het lot van de duizenden Poolse 
arbeiders ligt hen blijkbaar niet 
zo na aan het hart als de — hoe 
gerechtvaardigd ook — strijd te
gen de 2 °/o-maatregel. 

Verzekerde 
ontsnapping... 
De ontsnappingen uit Belgische 
gevangenissen beginnen stilaan 
belachelijke proporties aan te 
nemen. Na de Lantin-gevangenis 
heeft nu ook het observatiecen
trum van Paifve in de provincie 
Luik als het ware de deuren wijd 
opengezet 
Op 2 september gingen er reeds 
drie gevangenen aan de haal. Op 

dat ogenblik wordt een zekere 
Luciano d'Ambros, in gerechtelij
ke kringen als een zeer gevaar
lijk individu omschreven, vanuit 
de Lantin-gevangenis voor een 
observatie naar Paifve overge
bracht Tegelijk verzendt de be
voegde onderzoeksrechter een 
schrijven naar de direkteur van 
het observatiecentrum met de 
waarschuwing dat d'Ambros 
plannen koestert om te ontsnap
pen. Meer nog, de onderzoeks
rechter stippelt de mogelijke ont
snappingsweg uit: de stortbaden 
langswaar ook de drie andere ge
vangenen op de vlucht gingen. 
Een verwittigd man is er twee 
waard. En toch, een paar dagen 
later gaat Luciano d'Ambros aan 
de haal- via de stortbaden! 

...of zelfmoord 
Onze gevangenissen worden 
nog met een ander probleem ge-
konfronteerd. Dat blijkt uit het 
antwoord van de minister van 
Justitie op een parlementaire 
vraag van kamerlid P. Van Grem-
bergen. 
Tijdens de jongste vijf jaren 
pleegden 32 gedetineerden zelf
moord in de Belgische gevange
nissen. Daarvan bevonden er 
zich 19 in voorarrest Over de 
oorzaken van deze zelfmoorden 
kon de minister geen duidelijk 
antwoord verstrekken. In een 
achttal gevallen kan de zware 
veroordeling of de aanhouding 
als motief aangeduid worden, 
maar in de meeste gevallen kan 
er slechts gegist worden. 
Veel preventieve maatregelen 
kunnen volgens de minister niet 
genomen worden. Wel worden 
gevangenen die een biezondere 
neiging tot zelfmoord vertonen, 
bij twee andere gevangenen ge
plaatst Van de 32 gevangenen 
die zelfmoord pleegden, waren er 
nochtans 8 in psychiatrische be
handeling. 

De VU wacht 
nog 
een grote rol 
Als iemand die het Egmontpakt van in het begin en 
zeer kordaat bestreden heeft, kost het mij niet de 
minste moeite om te erkennen, dat onder de anti-
Egmonters naast overtuigde en eerlijke Vlaamsgezin
den, helaas ook een aantal louter politieke oppor
tunisten zaten. 
Het is trouwens zeer typisch dat precies diegenen, 
die Indertijd hun nationalistische overtuiging op zak 
hadden gestoken om dank zij de kliënten-partijen — 
en met name de CVP — een mooi postje te bekomen, 
toen hypokriet te keer gingen: <Zie je nu wel dat ook 
de VU niet betrouwbaar is op Vlaams gebied!». Op 
die manier poogden zij hun eigen slecht geweten te 
sussen: voor psychiaters een bekend fenomeen! Zij 
hanteerden hierbij de merkwaardige redenering die 
erop neerkwam dat, terwijl zij zich veilig nestelden in 
het unitaire profitariaat, het voetvolk van de VU maar 
de kastanjes uit het vuxir moest halen. Dat en dat 
alleen was hun rol. De VU moest enkel fungeren als 
een waakhond, als een soort drukkingsgroep in het 
parlement wier taak er alleen in bestond de andere 
partijen te beletten toegevingen te doen aan de 
frankofonen. Net alsof men federalisme kan maken 
zonder de federalisten! 
Elke dag blijkt meer en meer dat de unitaristen met 
het Egmontpakt enkel gepoogd hebben de VU te 
diskrediteren in de ogen van haar eigen kiezers en 
van de Vlaamse beweging. Dit heeft hen ook 
toegelaten de recente staatshervorming, die slechter 
is dan het Egmontpakt, goedgekeurd te krijgen in het 
parlement zonder het groot verzet van de Vlaamse 
beweging en de Vlaamse kultuurorganizaties zoals bij 
het Egmontpakt De Belgische traditionalisten hebben 
op die manier niet alleen de VU maar ook de 

Vlaamse beweging in haar geheel een slag 
toegebracht, zoals men dat sinds de repressie niet 
meer had gekund. Wie dit na de uitlatingen van Leo 
Tindemans over het door hem zo gehate nationalisme 
— of althans wat hij daarvoor wil laten doorgaan — 
en over de unitaristische opvattingen van de CVP, 
nog niet begrepen heeft, zal het wel nooit inzien. Om 
het ware gelaat van de staatskatolieken te zien, 
volstaat het te luisteren naar wat de door de CVP in 
de Senaat geloodste professor Jan De Meyer vertelt 
Deze senator verklaart zonder blikken of blozen dat 
Brussel, Leuven, Komen, de Voer, enz. «valse 
problemen zijn die geschapen werden door 
extremistische groepjes in Vlaanderen». De splitsing 
van de Leuvense universiteit was volgens deze CVP-
senator een «historische vergissing», terwijl hij zonder 
meer verkondigt dat heel Brabant een tweetalig 
statuut moet krijgen, terwijl de al zo schamele 
kulturele autonomie moet afgebouwd worden, enz. Dat 
men zich bij dit alles niet vergisse. De Meyer zegt 
enkel luidop wat de rest van de CVP denkt maar niet 
luidop durft zeggen. De CVP is nog altijd de oude 
unitaristisch gezinde partij die zij altijd geweest is. 
Om de VU de wind uit de zeilen te halen heeft zij 
enkel een tijdje met de Vlaamse vlag gezwaaid en de 
haar getrouwe pers heeft dit dubbel en dik in de verf 
gezet Kijk maar eens welke aandacht de zeldzame 
initiatieven van een aantal zogenaamde «Vlaamse 
rebellen in de CVP» in de kranten krijgen, in 
vergelijking waarmee de inzet van de VU-
parlementairen wordt afgedaan of belachelijk gemaakt 
De CVP wil gewoon een zo groot mogelijke macht in 
Vlaanderen en die zal zij automatisch krijgen als zij 
van de VU verder kiezers kan afsnoepen. Dan haalt 

zij immers in Vlaanderen de volstrekte meerderheid 
met alle gevolgen vandien. Daarom wil zij zoveel 
mogelijk schaapjes in de ware schaapstal houden en 
de verloren schapen zo snel mogelijk terugwinnen. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat een aantal mensen 
die het jarenlange geklungel met de staatshervorming 
beu worden, zich uiteindelijk bij de bestaande 
toestand zullen gaan neerleggen in de overtuiging 
«dat het per slot van rekening toch allemaal zo slecht 
niet is» en «dat de politici toch allemaal dezelfde 
zijn». Dan ligt de weg breed open voor de terugtocht 
naar het «Belgique de papa» zoals de unitaristen dat 
zo graag zouden willen. 
Er is nog steeds een grote rol weggelegd voor de VU. 
Nu de Walen hun gewestvorming kregen en hun voor 
Vlaanderen nadelige dotaties en verdeelsleutels, zal 
het niet gemakkelijk gaan om voor de Brusselse 
Vlaming een gunstige regeling te bekomen zonder de 
aantasting van de integriteit van Vlaanderen. Ook de 
bevoegdheden en de financiële middelen van 
Vlaanderen moeten in de toekomst worden uitgebreid 
door een waar federalisme. 
Veel meer nog dan vroeger moet de VU deze 
schijnheilige komedie van Vlaamsgezindheid in 
krachtige woorden maar konservatief unitarisme In 
daden, ontmaskeren. Dit kan enkel gebeuren door een 
permanente informatie en propaganda ook en vooral 
buiten de VU-rangen. Bovendien moet dringend de 
eendracht onder alle gezonde Vlaams-nationale 
krachten besteld worden voor een realistische en 
krachtige Vlaamse politiek 

Jef VALKENIERS 
Volksvertegenwoordiger 
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Kommentaar 

PERSpektief 
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D é grote blikvanger in de 
kranten was natuurlijk de 
opening van het nieuwe 
schooljaar. Maar de lieden 
van de pers hadden méér 
belangstelling voor de 7 moe
dige Vlaamse kinderen van 
Komen dan de andere twee 
miljoen voor wie de school
deuren ook openzwaaiden. In 
het buitenland zal men wel 
weer meewarig grinniken bij 
deze zoveelste «Belgische 
miskleun», maar de zaak-Ko
men — hoe onbenullig ook op 
het eerste gezicht, zeker in 
vergelijking met de dramati
sche sociaal-ekonomische 
toestand — is weer een ty
pisch voorbeeld van hoe met 
de Vlaamse meerderheid in 
dit land wordt gesold. 

Daarvan lijkt ook het weekblad 
Knack overtuigd te zijn. «De ope
ning van deze Vlaamse school kan 
niets anders dan een Pyrrusover
winning zijn, vooral omwille van de 
juridische en politieke spitsvondig
heden waarmee de regering haar 
beslissing heeft kunnen motive
ren. In menig opzicht is het Ko-
mense incident betekenisvol voor 
de communautaire verhoudingen 
in dit land. Niet alleen werpt het 
een schril licht op het dubieuze re
aliteitsgehalte van de getroffen 
maatregelen, bovendien schijnen 
de gesloten communautaire ak
koorden in biezondere gevallen 
wellicht precies daardoor niets an
ders dan betwistingen op te leve
ren. Als vaststelling kan dat tellen 
met het oog op de komende com
munautaire onderhandelingen 
over Brussel.» 

Dank zij de «oplossing» voor Ko

men hebben de Vlaamse rege
ringspartijen aan de Franstaligen 
al duidelijk gemaakt dat zij bereid 
zijn door de knieën te gaan. Nu, 
dat wisten we al sinds Martens 
met een super-karwats een voor 
Vlaanderen slechte mini-staats-
hervorming door het parlement 
heeft gejaagd. Maar de Franstali
gen weten nu nog duidelijker dat 
ze nog méér zullen binnennjven 
als straks over Brussel en het 
randgebied wordt gepraat. 
Zelfs kranten die zeer nauw aan
leunen bij premier Martens en de 
CVP voelen aan dat de Vlaase mi
nisters meer dan één steek heb
ben laten vallen. In de Nieuwe 
Gids zegt Frans van Erps: «Ook 
de Vlaamse ministers toonden 
zich zeer lauw en kregen van de 
VU een verdiende veeg uit de pan. 
Wie de schouders ophaalt voor 
het schooltje van Komen beseft 
met wat er op het spel staat Op
portunisme kan het een politicus 
momenteel wel gemakkelijk ma
ken, maar het als regel aannemen, 
zoals de jongste tijd maar al te 
veel blijkt wordt gewroken door 
een spoedige verloedering van de 
politiek. Het gemis aan gezag is 
een kenmerk van de politiek zoals 
die vandaag de dag wordt bedre
ven. De taalwetgeving, het resul
taat van tientallen jaren parlemen
tair werk, wordt prijsgegeven voor 
een pragmatische oplossing. De 
taalwet legt aan de faciliteitenge
meente Komen een verplichting 
op en de regering laat gebeuren 
dat die niet wordt nagekomen. Ze 
helpt ze zelfs door een andere op
lossing te omzeilen. Op zijn Bel
gisch, maar een gevaarlijk prece
dent!» 

Inderdaad, want wie tussen de lij
nen van de Franstalige pers leest, 
weet dat de Walen alles zullen 
doen om de Vlaamse school in Ko

men op 1 oktober dicht te krijgen 
(en daarvoor zullen alle smerige 
middelen goed zijn). Als dat niet 
lukt, zullen de Walen de Vlaamse 
school méé op tafel gooien, als het 
debat over Brussel begint 

Want zij gaan duidelijk van de stel
ling uit dat de Vlaamse school een 
Franstalige toegeving is, die door 
de Vlamingen betaald zal worden 
in het randgebied rond Brussel en 
in Voeren. 
Niet toevallig na Komen is José 
Happart van de terreurbende Ac
tion Fouronnaise weer een nieuwe 
campagne begonnen om te peute
ren aan het statuut van de Voer. 
Le So/r titelt dat de frankofonen in 
Voeren het nu zat zijn. En de krant 
publiceert ook een ultimatum van 
Happart: «als eind dit jaar niets 
veranderd is, zal ik mijn vrienden 

niet langer vragen hun kalmte te 
bewaren.» 

'In elk geval mag Happart zich al 
verheugen op de totale steun van 
de potige Luikse socialistische 
vakbondsmilitanten. Want wat 
schrijft Joseph Coppé in La Wallo
nië? 
«Ondanks de gewestvorming 
staat Wallonië met de rug tegen 
de muur Ekonomisch verval, taai-
kwellingen, Vlaamse bezetting van 
de staatssrukturen: de Walen 
moeten reageren en de weg naar 
aktie wordt getoond door de 
zwaarst getroffenen, met name de 
Voerenaars; onderdrukt en gesla
gen maar niet bereid om zich over 
te geven. Hun voorbeeld moeten 
we volgen.» 

Asjeblieft. Dat lees je in het jaar 
1980. Het zijn dus de Waalsgezin-

de Voerenaars die onderdrukt en 
geslagen worden! 
De stelling van La Wallonië is te 
belachelijk om er veel woorden 
aan vuil te maken. Maar de krant is 
de spreekbuis van de machtige 
Luikse socialistische vakbond én 
ze wordt gelezen door vele dui
zenden arbeidersgezinnen. 
Het is duidelijk dat de Walen én de 
Franstalige Brusselaars van de af
faire-Komen gebruik zullen maken 
om hun voorrechten in het rand
gebied en In Voeren nog uit te 
breiden 
Het zal voor de Vlamingen biezon-
der moeilijk zijn om tegen die 
stroom op te roeien, zeker met zul
ke Vlaamse ministers die van het 
ene kompromis naar het andere 
struikelen! En dan te bedenken dat 
de Vlamingen inzake Brussel de 
eisende partij zijn... 
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Het nietig Vlaams schooltje van Komen: goed voor de meest uiteenlopende perskommentaren. 

• De jongste uitgave van «Parle
mentaire mededelingen» bevat 
een aantal interessante weetjes 
over de algemene bespreking in 
de Kamer van de wetsontwerpen 
tot hervorming van de staat 35 
sprekers kwamen in dit 18 uren
lang debat tussenbeide. De helft 
daarvan behoorde tot de opposi
tie. Meest opvallend evenwel is 
dat geen enkel lid van de franstali-
ge socialisten zich in het debat 
mengde. De Vlaamse socialisten 
waren al even passief: enkel de 
heer Van Elewijck, verslaggever, 
formuleerde een paar persoonlijke 
bedenkingen. 

• In een dringende mondelinge 
vraag klaagt senator R. Vandezan-
de een rondschrijven van de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
aan, volgens hetwelk in Brussel, 
de taalgrens- en randgemeenten 
de bevolkingsregisters de taalaan-
horigheid bij het opstellen van de 
oproepingsbrief bij verkiezingen 
zullen bepalen. Dit is in strijd met 
de taalwet en houdt een verkapte 
talentelling in. 

• In New-York vindt momenteel 
een speciale zitting plaats van de 
UNO over de ontwikkelingssa
menwerking. O.m. op initiatief van 
senator C. Van Eisen dienden de 
EEG-parlementairen volgende mo
tie in: «De afvaardigingen van het 
Europese Parlement en van de na
tionale parlementen van de EEG, 
aanwezig in New-York, zijn van 
mening dat de negen de verbinte
nis moeten houden en kracht bij-

Parlementaire 
sprokkels 
zetten om tijdens het decennium 
1980 0,7 % van het B.N.P te be
steden aan overheidshulp voor 
ontwikkelingssamenwerking.» 

• Voor de drie gemeenschap
pen zal een gezamenlijke dienst 
opgericht worden, belast met de 
promotie van het Belgisch toeris
me in het buitenland. Aldus ne
geert minister R. De Backer de op)-
werping van kamerlid J. Valke
niers dat de toeristische belangen 
van Vlaanderen totaal verschei
den zijn van die van het Walen-

land. 

• Uit het antwoord op een vraag 
van kamerlid J. Gabriels vernemen 
we dat ons land geen openbare 
schuilkelders heeft, speciaal inge
richt om te worden gebruikt bij 
een eventueel ongeval in een 
kerncentrale. Het nationaal hulp
plan voor de bescherming van de 
bevolking voorziet slechts twee 
maatregelen: binnenblijven en 
evakuatie. De laatste maatregel 
wordt evenwel onuitvoerbaar ge
acht. 

• Algemeen voorzitter V. An-
ciaux informeerde naar de op-
brengst van het Kijk- en Luister
geld per kultuurgemeenschap. De 
raming leert ons dat de opbrengst 
voor 1980 in Vlaanderen ruim 6,2 
miljard zal bedragen, in Wallonië 
4,4 miljard en in het Duitse taalge
bied 36 miljoen. 

• Kamerlid J. Valkeniers infor
meerde naar het aantal vreemde
lingen dat in ons land verblijft Vol
gens het N.I.S. bestond de vreem
de bevolking eind 1979 uit 890.038 
personen, wat een aangroei van 
13.461 eenheden betekent ten op
zichte van 1978. 

• Het Nationaal Werk voor Kin
derwelzijn besliste om de wer
kingstoelagen aan kribben en peu
tertuinen te verminderen. De 
vrees van kamerlid P. Van Grem-
bergen dat dit tot een personeels
inkrimping zal leiden, werd door de 
bevoegde staatssekretaris lako-
niek bevestigd. 

• In antwoord op een vraag van 
senator W. Jorissen vernemen we 
dat voor de invoering van de taal-
kaders bij de Belgische Dienst 
voor de Buitenlandse Handel het 
advies van de Raad van State niet 
werd ingewonnen. Volgens de mi
nister is dit niet vereist 

• De belastingkonsulent zal in 
ons land nog niet dadelijk wettelijk 
erkend worden. Uit een vraag van 
senator W. Peeters blijkt dat het 
langdurige onderzoek nog steeds 
niet beëindigd is. 

• Door België werd in 1978 on
geveer 190 miljoen uitgegeven 
voor de modernisering van land
bouwbedrijven. Uit een Informatie
ve vraag van senator R. Vande-
zande blijkt dat Vlaanderen hier
van 122 miljoen bekwam en het 
Franstalige landsgedeelte 68 mil
joen. 

• Via een fjarlementaire vraag 
vernam kamerlid J. Somers dat de 
openbare diensten op 10 januari 
1980 over 17.129 vrijstellingen in
zake verkeersbelasting beschik
ten. Zijn vraag naar de verdeling 
hiervan over de verschillende de
partementen en kabinetten bleef 
vooralsnog onbeantwoord. 

• In ons land bestaan er geen 
geheime militaire wapenopslag
plaatsen. Aldus het antwoord van 
de minister van Landsverdediging 
op een vraag van kamerlid A. De 
Beul 

• De herziening van de kadas
trale inkomens heeft aanleiding 
gegeven tot een karrevracht be
zwaren. De behandeling hiervan 
kan jaren aanslepen, te meer om
dat in september een nieuwe ter
mijn werd opengesteld. Kamerlid 
£ Vansteenkiste ondervroeg de 
minister van Financiën over de 
vele problemen die hierdoor rijzen 
voor de belastingplichtigen. 

• Senator O. Van Ooteghem in
formeerde naar het aantal journa
listen, dat houder is van een natio
nale perskaart: 1.102 franstaligen, 
946 nederlandstaligen en 292 bui
tenlandse journalisten. 
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Zondebok Gierek 

Onze wereld 

De polit ieke gevolgen van de 
stakingen in Dantzig en in Silezië 
(beide vroeger Duits gebied) 
hebben niet lang op zich laten 
wachten: de parti j leiding, met 
aan het hoofd Gierek, werd volle
dig vervangen door in het Wes
ten quasi-onbekenden. Zi j heten 
tot de gematigde vleugel te be
horen, doch één van de voor-
naammste onder hen was jaren
lang het hoofd van de gevreesde 
geheime politie in Polen, die te
vens een vinger in de pap had bij 
het leger. 

Dit is dan de epiloog van tien jaar 
Gierek, een even smadelijke af
tocht als desti jds Gomoelka die 
net als Gierek het kontakt met de 
basis, waaruit nochtans beiden 
voortkwamen, verloren had. De 
ex-mijnwerker Gierek wist niet 
meer wat er onder zijn gewezen 
kollega's leefde. Dat bleek vooral 
door de manipulatie van de 
vleesprijzen. Over de sociale 
aandrift van de stakingsgolf be
staat er geen twijfel, ook al be
weegt het eisenpakket zich op de 
rand van de politiek. Een vri je 
vereniging, ze weze dan een vak
vereniging is onverenigbaar met 
de zgn. diktatuur van het proleta
riaat. Het echte Pools proleta
riaat is in opstand gekomen te
gen zijn parti j- en vakbondbon-
zen. In Silezië eisten de arbei
ders het ontslag van de plaatse
lijke partijpotentaat en van 
diverse bedrijfsleidingen. Het 
moet wel erg geweest zijn als 
men weet dat de Polen niet uit
blinken door nauwgezetheid en 
planning, vandaar de misprijzen
de Duitse omschri jving van ge
klungel met Polnische Wirt-
scliaft 

Teng Tsiao Pinh, de feitelijke ster
ke man in China (achter de scher
men) haalde zijn eerste slag thuis 
in de machtsstrijd, die nu al maan
den woedt te Peking. In het kader 
van «dekumulatie» verplichtte hij 
premier-partijvoorzitter Hoea Kwo 
Feng als premier af te treden. Wel-

Nieuw is ook dat de Sovjets een 
lening toestaan om Polen in de 
mogelijkheid te stellen, zijn eko-
nomie weer overeind te krijgen. 

Het feit dat de Poolse ekonomie 
ook onder het tienjarig beleid 
van een Gierek, die nochtans als 
de ideale verbinding partijleider-

technokraat gold, verkeerd evo
lueerde, heeft ten slotte geleid 
tot een massaal sociaal protest, 
waarvoor het onzeker geworden 

Teng 
iswaar moest Teng op zijn beurt 
het vice-premierschap opgeven, 
maar hij slaagde erin, verscheide
ne van zijn protegees en bondge
noten aan sleutelposities te hel
pen. 

De strijd wordt nu naar de partij 
verplaatst, de werkelijke machts-
faktor Beide rivalen leiden feitelijk 
de partij als voorzitter respektie-
velijk vice-voorzltter Teng is er nu 
op uit het centraal komitee te zui
veren en de vrijgekomen plaatsen 
door aanhangers te bezetten. 
Teng bezit reeds de meerderheid 
in het Politburo. 

Polen: nieuwe meesters, andere wetten? 

regime is gezwicht. Het triomfan
telijk onthaal van Johannes-Pau-
lus II had de Poolse autoriteiten 
moeten doen inzien, dat de partij 
geen greep heeft op de massa en 
dit na dertig jaar Russische be
zetting en indoktrinatie. Bij vrije 
demokratische verkiezingen zou 
de kommunistische partij ineen
schrompelen. En dat geldt niet al
leen voor Polen, maar ook voor 
de andere satellietstaten van 
Moskou, wellicht het minst vanal 
in Bulgarije, dat echter herme
tisch gesloten blijkt te zijn voor 
elk kontakt met het Westen. Joe
goslavië en Roemenië varen een 
eigen koers, met dien verstande 
dat vooral Roemenië met ijzeren 
hand wordt bestuurd. 
Tot nog toe hebben de drie be
trokken partijen — hoe dan ook 
men kan in Polen niet meer rege
ren zonder de kerk — de arbei
ders, de partij en de regering, en 
Moskou hun koelbloedigheid be
waard. De stakers waren zo wijs, 
hun overwinning op de partij niet 
uit te bazuinen, zodat de partij 
geen gezichtsverlies leed. De 
kerk drong aan op gematigheid 
en Moskou liet het (voorlopig) bij 
enkele zure oprispingen in de 
Pravda. De SU kan zich trouwens 
met Afghanistan momenteel 
geen Pools Praag permitteren-
Hoe het nu verder moet is een 
kompleet vraagteken. Het suk-
ses van de vrije vakbonden laat 
qeen twijfel toe: het zal een rush 
zijn van de eigen, vrije kandida
ten. Dit zal hoe dan ook op een 
Itlaam voor Warschau neerko
men. Het is dus zeker niet over
dreven een nog langdurende 
spanning in Polen te verwachten, 
waar slechts één vonk tot een ex
plosie kan leiden! 

De gedaanteverwisseling 
Nee, we hebben I t hier niet 
over dit beklemmend boek 
van Kafka. Het gaat over 
Franz-Josef Strau ss, de kan
didaat-kanselier van de 
CDU/CSU. Men heeft -
vaak terecht — deze Beierse 
politicus als een donderende 
germaanse oorlogsgod voor
gesteld. Aan krasse uitspra
ken over de tegenstanders 
ontbrak het niet in de rede
voeringen, die Strauss in zijn 
reeds lange politieke loop
baan heeft uitgesproken. De 
SPD had het dan ook gemak
kelijk Strauss als een neo-fas
cist of nazi voor te stellen. 
Een «metode» die nu echter 
een averechts effekt heeft. 
Sinds zijn aanduiding tot kan
didaat heeft Strauss een ech
te gedaanteverwisseling on
dergaan. Weliswaar heeft hij 
zip virulente anti-kommunisti-
sche visie niet begraven, 
maar de toon en het voorko
men verschillen helemaal van 
de voorstelling, die men enke
le maanden geleden nog te
recht van hem had. Wie de 
pngste weken het optreden 
van Strauss voor de tv heeft 
gadegeslagen, zal met ons 
bekennen, daar een heel an
dere Strauss te hebben ge
zien. Hij doet nu meer aan de 
vaderfiguur denken, die wel
willend zelfs netelige vragen 

beantwoordt, zin voor humor 
heeft en uiterst hoffelijk met 
tegenstanders omgaat, zo
lang deze zich eveneens def
tig gedragen. Bij het tegen
overgestelde durft de eerste 
Beierse burger zich nog wel 
eens aan een paar krachtige 
uitspraken te buiten gaan, 
maar dan blijft het daarbij 
Zijn beleid als minister van Fi
nancien en van Landsverde
diging komt hem nu uitste
kend van pas. Wanneer hij de 
huidige meerderheid ervan 
beschuldigt, de door hem 
aangelegde spaarpot te heki-
ben opgesoupeerd, dan is dat 
niet maar een loze bewering 
maar een op keiharde cijfers 
berustende diatribe. Spre
kend over de landsverdedi
ging weet hij de recente ont
wikkelingen in het Oostblok 
(Polen, Afghanistan, Etiopië, 
Angola) in zovele pijlen op de 
Oost-politiek van de SPD om 
te toveren. Geen zinnig mens 
zal hem daar tegenspreken, 
tenzij men liever tot de nutti
ge idioten wordt gerekend. 
Zo te zien — ondanks de 
krachtige figuur van de huidi
ge kanselier — maakt Franz-
Josef een kans om te Bonn 
het roer over te nemen. Hij is 
in elk geval een challenger 
van formaat en daarmee is 
niet zijn korpulentie bedoeld. 
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_ belgië zijn nieuwe herfst- en 
• winterkollektie toont...dan zijn 
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Geschiedenis 

" Mfj 
De Septemberdagen van 1830 

Toen het 150-jarig 
bestaan van de gam
mele staat in tiet ver
schiet l(wam, deden 
de prominenten den 
volke kond dat deze 
viering toekomstge
richt zou zijn. Men 
zou het 'lelijkste 
land ter wereld" hier 
en daar een ecologi
sche beurt geven. 
Het revolutionaire 
ontstaan van België 
«a Vinstar de Paris» 
was immers geen 
exaltante bedoening 
geweest Het resul
taat ervan, het Fran

se België, is voor de 
Vlaamse meerder
heid geen viering 
waard. 
Dus toekomstge
richt. 
Het Brusselse VW, 
het 'Syndicat d'ini-
tiative de Bruxelles» 
dacht er anders over 

De Brusselse heren 
kunnen niet weer
staan aan hun heim
wee naar het Belgi-
que van 1830 en 
trachten de goege
meente ervoor warm 
te maken. 

De Vlaming van 1980 gelooft 
niet meer in sprookjes 

Tot glorie van het vaderland en tot 
profijt van de drie K's — Kroon, 
Kerk en Kapitaal — moet de 
schoolkinderen het sprookje van 
het onsterfelijke Belgiè worden in
geprent. De "Oude Beigen», de 
«dappersten aller Galliërs» zijn na 
vele verdrukkingen, vooral van de 
Hollanders, in 1830 glorieus uit het 
graf verrezen: «après des siècles 
d'esclavage Ie Beige sortant du 
tombeau» (1). 
De geleerde geschiedschrijver H. 
Pirenne heeft geprobeerd het Bel
gisch sprookje historisch te bewij
zen in zijn «Histoire de Belgique». 
Het werk ligt nu te vergelen in de 
wachtkamers van vaderlandslie
vende doktoren en tandartsen. 
Een ander patriotiek sprookje is 
de tyrannie van koning Willem I 
(1815-1830). Dit stugge werk-
beest hield niet van praal en hof-
dametjes en maakte zich dus te 
Brussel niet geliefd. 
HIJ had het aangedurfd vele scho
len op te richten en ons volk te le
ren lezen om het niet dom en arm 
te houden. 

Hij had het aangedurfd verdraag
zaamheid voor te staan tussen 
protestanten en katolieken. 
Hij had het aangedurfd misdadige 
taaidekreten uit te vaardigen op
dat de Vlamingen in hun taal zou
den bestuurd en berecht worden. 
Hij had het aangedurfd de ekono-
mische welvaart te bevorderen 
door infrastruktuurwerken, door 
nijverheidsvestigingen en door de 
export. 
Willem I had het vooral aange
durfd, van Zuid en Noord een ster
ke staat te maken om de excursies 
van de Franse genummerde Louis' 
of van een Grande Armee van Na
poléon onmogelijk te maken. 

Willem I, hij hield niet van praal en 
hofdametjes en dus was hij in 

Brussel met fel geliefd-

Tegen dit alles werd de muiterij 
van 1830 op touw gezet. 
Zonder 1830 zouden wij Vlamin
gen weldra een behoorlijk ontwik
keld volk geworden zijn, bekwaam 
om zijn brood en ook zijn biefstuk 
te verdienen i.p.v. als koelies en 
gastarbeiders uitgebuit te worden 
in het Belgiè van de 19de eeuw. 
W I J zouden na een paar genera
ties even Nederlands geworden 
zijn als onze Brabantse broeders 
van Breda of 's-Hertogenbosch... 
en even weinig Hollander als zij. 
Het heeft niet mogen zijn. 

De Septemberdagen 
1830 

Over de revolutie van 1980 
wordt meer verzwegen dan er 
over verteld wordt. 
Verzwegen dat te Brussel en in 
Wallonië een aantal mensen heim
wee hadden naar de kollaboratie 
met de Franse Adelaar. 
Verzwegen dat zij na de juli-revo-
lutie (1830) in Parijs met de Franse 
imperialisten komploteerden om 
België opnieuw bij Frankrijk in te 
lijven. 

Verzwegen dat zij uit Parijs geld 
ontvingen en de hulp van avontu
riers, oudgedienden van Napo
léon 
Verzwegen dat, dank zij een eko-
nomische depressie, deze an-
nexionisten het analfabete proleta
riaat konden opruien. 
Het toverwoord vrijheid deed jon
ge klerikale en liberale bourgeois 
samen in bed kruipen- de liberalen 
wilden een meer demokratische 
staatsorde afdwingen, de klerika-
len wilden vrij zijn om met hun zuil 
een staat in de staat te vormen. Dit 
wederzijds huwelijksbedrog 
maakte België mogelijk. 
De klerikale en liberale bourgeoi
sie beoogde nochtans de schei
ding niet. Zij wou alleen een harde 
politieke oppositie voeren tegen 
de koppige vorst. Proletarische 
straatrellen, zoals na de Muette de 
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Portia, kwamen haar daartoe gele
gen. Na deze rellen herstelde de 
burgerwacht de orde. 
De annexlonisten slaagden er ech
ter in de wanorde verder te kulti-
veren. Onrust en beroerte ont
wrichten het ekonomisch leven en 
dreven de hongerlijders verder in 
de armen van de extremisten Als 
strontvliegen streken gelukzoe
kers van overal en ook Franse 
agenten te Brussel neer. Ook een 
bende Luikenaars, met de gebo
ren Fransman Rogier, ondernam 
een mars op Brussel. 

Barrikaden 
Bij de stijve Willem I kwam het niet 
op hoe gevaarlijk in die tijd barrika
den konden zijn. Daarbij wilde hij 
kost wat kost bloedvergieten ver
mijden. HIJ nep het parlement in 
Den Haag samen. Bij grote meer
derheid werd tot een federale om
vorming van de staat beslist, maar 
Brussel en Wallonië bleven zich 
roeren. 
Toen de koning zich eindelijk van 
het gevaar bewust werd en op 21 
september aan het leger order gaf 
Brussel te bezetten was het eigen
lijk te laat Dat werden dan de Sep
temberdagen. 
De werkelijke leiders waren welis
waar op de vlucht geslagen (tot in 
Valenciennes) Maar het Brussel
se proletariaat was zodanig opge
hitst, dat het én aan de stadspoor
ten én in de straten weerstand 
bood. Parijse barrikaden-strate-
gen deden hierbij verder hun best. 
Het leger bezette de bovenstad. 
Maar de aanvoerder, prins Frede-
rik, alles behalve een militair genie, 
trok de troepen terug in de Wa
rande (het Park) en probeerde te 
onderhandelen. 
In de nacht van de 26ste blies hij 
roemloos de aftocht De opstan
delingen waren 's nachts thuis 
gaan slapen en stelden 's morgens 
hun onverwachte overwinning 
vast 
Nu was de teerling geworpen. De 
gematigde bourgeoisie voelde 
zich door de regering in de steek 
gelaten. De 26ste werd de Brus
selse Bestuurlijke Kommissie om
gevormd tot Belgische Tijdelijke 
Regering. De weggevluchte haan
tjes-de-voorsten warerT opnieuw 
van de partij. De Oorlogskommis
sie van dit Voorlopig bewind be
stond overwegend uit Fransen. 

Europa spreekt het 
laatste woord 

Het waren nochtans niet de Sep
temberdagen die de revolutie kon
den bezegelen. Dit zou het werk 
van het buitenland zijn. 
In naam van de Tijdelijke Regering 
was de annexionist Gendebien op 
1 oktober naar Parijs getogen om 
de Franse koning Louis-Philippe te 
polsen ofwel België in te lijven of
wel zijn zestienjarige zoon, de her
tog van Nemours, als Belgisch ko
ning af te staan. Voor Louis-Philip
pe waren de druiven te groen. An
nexatie of pseudo-annexatie zou
den de Europese mogendheden 
immers niet dulden. Zodoende 
werd het uitroepen van de onaf
hankelijkheid voorlopig de enige 
uitweg (4 oktober). 
Op 4 november vergaderden te 
Londen de Mogendheden in kon-
ferentle om over de opstand te be
slissen. De Tijdelijke Regering 
moest dan met haast en spoed 
een gezicht van wettelijkheid krij
gen. Zij hield verkiezingen voor 
een Nationaal Kongres. Er werden 
40.000 cijnskiezers opgeroepen. 
De koningsgezinden bleven thuis. 
De prins van Oranje, oudste zoon 
van Willem I, die als joviale losbol 
te Brussel graag gezien geweest 
was, beijverde zich intussen om 
een Belgische troon in de wacht te 
slepen. Zijn vader ging daar ak
koord mede omdat de Nederlan-
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den zo als een soort personele 
unie zouden samenblijven. De ex
tremen duwden er echter op 18 
november de beslissing door het 
Huis van Oranje definitief verval
len te verklaren, zulks tot groot on
genoegen van Engeland. 
Op 3 februari 1831 koos het Kon
gres dan de jonge hertog van Ne
mours tot koning der Belgen. Het 
werd in een Proclamation geaffi

cheerd. Opnieuw weigerde Louis-
Philippe. Het Kongres stelde dan 
maar een regent aan, de onbenulli
ge SuHet de Chokier. 
Het werd 4 juni vóór Brussel zijn 
verzet opgaf tegen de Engelse 
kandidaat-koning Leopold. Het 
«mariage de raison» tussen het 
Huis van Saksen-Coburg en Bel
gië werd afgesloten. Het dient er
kend dat intussen de meer gema-
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tigde bourgeois, die in hun belang 
de onrust beu waren, een grotere 
invloed hadden verworven. 
Zoals bij de meeste revoluties had 
het proletariaat het vuile werk ge
daan, maar «der Mohr hat seine 
Schuldigkert getan, der Mohr kann 
gehen». 
Leopold was een van de ontelbare 
kleine Duitse vorsten en weduw
naar van de Engelse kroonprinses 
Chariotte. Om Frankrijk te ontzien 
moest hij met de dochter van de 
Franse koning trouwen. Politieke 
annexatie werd onmogelijk ge
maakt, want België werd geen vol
ledig souvereine staat Het zou 
eeuwig neutraal blijven. Geestelijk 
was het bij Frankrijk ingelijfd. 

Neen aan de 
Brusselse 

Septemberdagen 
Men mag niet betwisten dat er in 
de Belgische staat, naast de ach
terstelling de Vlamingen aange
daan, naast het sociale onrecht 
waar gedurende tientallen jaren 
de kleine man onder leed, naast 
het monsterachtig Brussels cen
tralisme, op die 150 jaar voor de 
bevolking als geheel ook goede 
dingen tot stand kwamen. 
Verstaanbaar is het dan ook dat 
de officiëlen met hun natte vinger 
alleen deze lichtzijden willen zien. 
Onaanvaardbaar is het de revolu
tie zelf te vieren in haar beslissend 
moment de straatgevechten van 
september. 
Uit deze revolutie is er voor ons 
Vlamingen geen goed gekomen. 
Aan deze revolutie hebben de Vla
mingen geen deel genomen en er 
zich in sommige gevallen tegen 
verzet Na de Septemberdagen 
heeft het Noorden ons in de steek 
gelaten en zich gewillig terugge
trokken. De Vlaamse steden wer
den zoniet veroverd, dan toch be
zet van uit Brussel. Waar er op

standigheid te bespeuren viel was 
deze het werk van een ongure 
minderheid; te Antwerpen b.v. wa
ren de bazen van de hoerekoten 
de aktiefsten. 
De revolutie van 1830 is een Brus-
sel-Waalse affaire geweest 
Zeer terecht heeft de Franstalige 
kultuurraad, nadat wij 11 juli tot 
nationaal feest hadden uitgeroe
pen, er dan ook toe beslist dat 
het september-oproer het natio
naal feest zou zijn van de Franse 
gemeenschap. Met de viering 
van de Septemberdagen wil het 
«Syndicat d'initiative de Bruxet-
les» de Vlamingen ertoe dwingen 
het Waals nationaal feest te vie
ren. Kan het potsierlijker? Kan 
het kwetsender? Kan Vlaanderen 
deze arrogante belediging inkas-
seren? 
Of denken de Brusselse heren 
verder? Willen de extreme fran-
kofonen België totaal doen bar
sten om er aan te ontsnappen, al
leen maar het hoofdstedelijk 
stadsgewest te zijn van een fede
ratie? Hopen zij, door de Vlamin
gen te treiteren, ze naar separa
tisme te drijven opdat Brussel 
een soort Middenamerikaans 
kleinstaatje zou zijn «a part en-
tière>- of de meest noordelijke 
Franse stad in Wallo-Brux? Dus 
terug naar de bron: de Franse 
geest van 1830? 

M. van Haegendoren 

(1) Cf. de oude Braban^onne: Na eeu
wen slavernij stond de Belg uit het 
graf op. 
Wat de fabel van de «Oude Belgen» 
betreft en de er op volgende fabels 
leze men van Haegendorens boek 
'Het Geel en Zwart' van de Drie
kleur (Oavidsfonds) en 'Het onge-
luksfaar 1830' (VTB-VAB) - (RedJ 
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De grabbelton 
^M Vri jdag — Hoofdbrok op BRT 1 (20 u. 15) is de al vaak 
^ ^ ^ vertoonde suksesvolle lichtsatierische Frans-Zwitserse 
^^^ film De uitnodiging (L'invitation) van Claude Goretta 

(1973). Hoofdfjersoon is de schuchtere kantoorbediende 
Rémy Racet een vrijgezel met blijkbaar een sterke moederbin
ding. Hij woont trouwens nog in bij zijn moeder. Op kantoor is hij 
het voorbeeld van de kleur- en fantasieloze bediende wiens aan

wezigheid wel geduld wordt maar die helemaal niet meetelt Door 
toeval is hij in het bezit gekomen van een riante villa in een uitge
breid domein. Wanneer zijn moeder plotseling overiijdt raakt hij 
danig over zijn toeren„. In de reeks Wat een leven brengt BRT 2 
(21 u. 15) een portret van de striptekenaar en wereldreiziger 
Mare Sleen (Marcel Neels), bij de kijkers wel bekend via zijn bij
dragen op TV over o.a zijn exploratieve reizen. Als gasten komen 
aandraven: o.a Jef Burms, Gaston Dumez, Kamagurka, Jan Ck)r-
nand. — Op Ned. 1 (Vara) komt een interessant experiment van 
de ploeg die de plaatselijke uitzendingen van het Amsterdamse 
stadsjoemaal verzorgt: Wissel op de toekomst (zw/w). In deze 
prent worden vier vrouwen van verschillende leeftijden in de gele
genheid gesteld om over hun leven, hun ideeën en hun toekomst
verwachtingen te praten. Het gaat over een jonge vrouw die naar 
haar huwelijk toeleeft een vrouw van rond de veertig die leeft in 
de spanning tussen de eisen van haar gezin en de kursus volwas-
senenvorming die zij volgt een bejaarde vrouw die op hogere 
leeftijd trouwde met een man die een alkoholist blijkt te zijn en nog 
een oudere vrouw die vroeger aktief heeft deelgenomen aan de 
sociale strijd maar daaruit nu jammerlijk geen lijn kan trekken naar 
de jongere generaties. (21 u. 55) 

^m ZATERDAG — En de BRT gaat maar verder met de 
^ V reeks shows geprezenteerd door het irriterende duo Ni-
^ ^ J cole en Hugo. De titel van de reeks moet wel sarkastisch 

bedoeld zijn: Zo maar een keertje een andere show 
(20 u. 40). — De weekendfilm op BRT Geprogrammeerde bluf is 
een deskundig opgebouwde science-fictionfilm waar alleriei elek
tronische snufjes situaties aanbrengen die zorgen voor een trillen
de spanning. (21 u. 30) — De AVRO was er als de pinken bij om 
de reünie op band te zetten die werd georganizeerd rond het 35-
jarig bestaan van de legendarische Dutch Swing College Band 
en waaraan ex-leden, huidige leden en gasten deelnamen en er 
lustig op los musiceren. Twaalf historische formaties verschenen 
op de planken van het Kongresgebouw in Den Haag en maakten 
er voor een razend entoesiast publiek een grootse happening 
van. (Ned. 1 - 20 u. 30) 

^M ZONDAG — Het sadisme van de BRT kan niet op. De 
^ ^ klungelige uitzending waaruit de onkunde en gebrek aan 
^ ^ ^ beroepsernst van sommige BRT-mensen nu eens open 

en bloot tentoongespreid werd, namelijk de met schande 
beladen BRT-uitzending van Spel zonder grenzen in Diest wordt 
herhaald! (15 u. 00) — Van straten en pleinen is een reeks van de 
RTBF over volkse muziek uit verschillende landen. Deze eerste af
levering handelt over straatdeuntjes uit de Verenigde Staten van 
Amerika, misschien wel de meest interessante en alleszins meest 
pittoreske aflevering (BRT - 21 u. 20). — Hierop volgt een dou-
mentaire over de beroemde schildersfamilie Bruegel (n.av. de ten
toonstelling die loopt van 17 sept tot 18 nov. in het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel). (Bruegel, een dynastie van schil
ders - 22 u. 10). — Mary Pickford kan ongetwijfeld de grootste 
ster uit de geschiedenis van de film worden genoemd. Tros 
(Ned. 1 - 19 u. 25) brengt het verhaal van haar biezondere leven 
(Mary Pickford - Amerika's lieveling) — Op 26 oktober start de 
Tros een 8-delige reeks over de muziek van de westerse wereld, 
die wordt geprezenteerd door de beroemde en al legendarische 
violist Yehudi Menuhin. Vanavond brent Tros een inleiding over 
deze reeks waarvan maandelijks een aflevering zal worden uitge
zonden. (De mens en zijn muziek - 20 u. 40). — De tweede film in 
de reeks Greta Garbo-films die ZDF dit seizoen op het program
ma heeft is Ninotschka (zw/w) van Ernst Lubitsch (1939). Hierin 
is Greta Garbo een vlijtige Russische kommissaris die naar Parijs 
wordt gestuurd om drie kollega's opnieuw in het gareel te bren
gen (20u. 15). 

^ ^ MAANDAG — De verwachtingen van de informatieve 
^ ^ reeks, gericht op het tienerpubliek werden, ondanks de 
^ ^ ronkende titels en de «brandend aktuele» onderwerpen, 

niet ingelost De niemand minder dan jezelf show, ja zo 
heet die reeks, gaat vanavond over kunst en toekomstmogelijkhe-

4iïï 
Zaterdag 

SEPTEMBER 

BRT 1 
16.00 Kindermeid (film). - 18.00 
Paulus de boskabouter (strip). — 
18.05 Disneyland (jeugdfilm). — 
18.50 Dit leuke land (reportage). — 
19.25 Aktie Boemerang. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 De dokter heeft 
het druk (f J. — 20.40 Zo maar een 
keertje een andere show. — 21.30 
Geprogrammeerde bluf (WE-film). 
— 23.05 Nieuws. 

NED. 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 De juiste 
man op de juiste plaats (film). — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (f J. -
19.25 AVRO's sportpanorama — 
20.05 Mork en Mindy (f J. - 20.30 
De Dutch Swing Ck)llegeband (re
tro). - 21.35 Nieuws. - 21.55 Emi-
le Zola of het menselijke geweten 
(f J. — 2250 AVRO's sportpanora
ma — 2325 Nieuws. - 23.30 Last 
night of the proms. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Finokkio 
(fj. - 1923 Dick Turpin (fJ. -
20.00 Nieuws. - 2027 Merijntje 
Gijzen (fJ. — 2125 Dagboek van 
een onderwijzer (f J. — 2320 Ach
ter het nieuws (info). — 23.55 
Nieuws. — 00.00 Studio sport ex
tra 

RTB 
19.15 Waalse gewestelijke aktuali-
teit — 19.30 Nieuws. — 19.55 De 
leeuw als gezinshoofd (reportage). 
— 2020 Les quatre fils de Katie El-
der (westem). — 22.15 Muppet-
show. — 23.15 Nieuws. 

D 1 
14.45 Der Letzte der Indiener (In-
dlanenfllm). — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Allein gegen Alle (spel). — 
22.05 Mit den Waffen einer Frau 
(film). — 0.05 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws — 19.30 Roek-pop. 
- 20.15 Der Floh lm Ohr Cteater). 
- 22.15 Nieuws. - 2220 Das ak-
tuelle sport-studlo. — 23.35 Josh 
(westemf J. — 0.25 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Michael 
Tippett (portret van deze Britse 
komponIsO. — 21.10 Befragung 
Anna O. (TV-film). — 0.10 Kunstge-
schichten. 

LUX. 
19.55 Nieuws - 20.00 Julie pot de 
colle (film). — 21.30 Fllmmagazine. 
— 22.05 L'Amérique Insolite (film). 

F 1 
19.10 Magazine. — 19.44 Frederic 
(f J. - 20.00 Nieuws - 20.30 Nu
mero un (variété). — 21.35 Starsky 
et Hutch (fJ. - 22.30 Tele-foot 1 
(sportnieuws). — 23.30 Nieuws. 

A 2 
19.45 Amusementsprogramma — 
20.00 Nieuws — 20.35 Fortunata 
et Jacinta (fJ. - 21.40 Dream 
Weaver (show). - 22.40 De Alpen 
ondergronds (dok). — 23.10 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 La fratemité oü la mort 
CTV-flIm). - 22.10 Nieuws. 

Zondag 
14 SEPTEMBER 

BRT 
9.30 Doe mee. — 10.00 Protestant
se eredienst vanuit Brussel — 

TV-programma's 

11.00 Konfrontatie (debat). — 
12.(X3 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.30 Open school. — 
15.00 Spel zonder grenzen (herha
ling). — 16.30 100 dagen na de kin
dertijd (jeugdfilm). — 18.00 Sport
uitslagen. — 18.30 Paulus De Bos
kabouter (strip). — 18.35 Van Pool 
tot Evenaar (kwis). — 19.40 Aktie 
Boemerang. — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend. - 20.30 Alle 
schepsels, groot en klein (fJ. — 
2120 Van straten en pleinen 
(volksmuziek). - 22.10 Bruegel, 
een dynastie van schilders (dokJ. 
— 22.40 Nieuws. 

NED 1 
11.00 Eucharistieviering. — 19.00 
Nieuws. — 19.05 Bassie en 
Adriaan (fJ. - 1925 Mary Pick
ford, Amerika's lieveling (portret). 
— 20.40 De mens en zijn muziek 
(dokJ. - 21.05 Denick (fJ. -
22.05 Nationale parken: noodzaak! 
(dokJ. — 22.35 Ajakaboemble (bal
let). — 23.00 Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Internatio
nale goochelshow. — 16.30 Sweet
water junction (westen) — 18.00 
Studio Sport 1. — 18.30 Poll en Plli 
(strip). — 18.36 Ck)me Isack Mozart 
(dokJ. - 19.32 Studio Sport 2. -
20.30 Humanistisch Verbond. — 
20.35 Nieuws. — 20.40 lm Lauf der 
Zelt (film). - 23.40 Nieuws 

RTB 
12.00N Faire Ie point (debat). — 
15.15 Les fabuleuses aventures du 
lègendalre baron de Munchauser 
(tekenfilm). — 19.30 Nieuws — 
19.55 Les folies Offenbach (f). — 
20.50 L'Obsession Infemale (film). 
— 22.30 Nieuws 

ARD 
20.00 Nieuws — 20.15 SIkkIm, land 
In de Himalaja (dokJ. — 21.05 Fleur 
Lafontaine (tv-fllm. - 23.00 
Nieuws. — 23.05 Bücherjournal. — 
23.50 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektlven. — 19.30 De weg 
naar de ondergang: 1917-1933 
(dokJ. - 20.15 Ninotschka (film) 
- 22.00 Nieuws. - 22.15 Splel-
wiese (improvizates). — 23.00 
Kurzfilm International. — 2325 
Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualitelten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der 
Schock der Modeme (moderne 
kunsü. — 21.00 Auslandsstudlo. 

LUX. 
17.00 De woestijn van Patagonlè 
(dokJ. — 17.30 Kych et deux ser
viettes CdokJ. — 19.00 Nieuws. — 
19.02 Aktuallteltenmagazine. — 
19.30 Chariot (film). - 20.00 Les 
ambitleux (fJ. — 21.00 Quinze 
jours ailleurs (film). 

F 1 

9.00 Motorrennen: «Bol d'or». — 
1925 Magazine over dieren. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 L'évadé 
(avonturenfilm) — 22,00 Bernard 
Lefort (dok. over deze operafi
guur). — 23.00 Nieuws 

A 2 
20.00 Nieuws — 20.35 Jeux sans 
frontières (finale). — 22.00 Le per-
missionnaire (dok. over het gevan-
genisleven). — 23.00 Nieuws. 

F 3 
20.00 Benny Hil (humor). - 20.30 
Teletests (spel). — 21.25 Nieuws. 
— 21.40 Blaise Cendrars (portreü 
— 22.30 Chacun sa chance (film). 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Paulus de boskabouter 
(strip). — 18.05 De wonderwinkel 
(strip). — 18.30 Open school. — 
19.35 Aktie Boemerang. — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Micro-Macro 
(spel). — 20.50 Ooriogsresten (f J. 
— 21.40 De niemand minder dan 
jezelf show. — 22.30 Nieuws en 
weertjericht 

NED. 1 
18.55 Nieuws - 18.59 Robbie, 
Tobbie en het frawatuig (fJ. — 
1925 De natuur en de mens (na
tuurdok J. — 19.50 Historische dok. 
over tapdansen. — 20.50 Achter 
het nieuws (Info). — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Dagboek van een onder
wijzer (film). — 23.25 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Avro's Top-
pop. — 19.10 Mobile (automagazi
ne). - 20.00 Nieuws - 2027 Eml-
le Zola of het menselijk geweten 
(fJ. — 22.25 Televizler magazine. 
— 23.10 Nieuws. 

RTB 
19.15 Waalse gewestelijke aktuali
telten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Chronique imaginaire d'une revolu
tion: 1830 (debaO. - 20.45 Le Pa
cha (film). — 22.10 Laisse le bon 
temps rouler (film). - 22.40 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Chris und 
Tim (fJ. — 21.15 Deutschland vor 
der Wahl (debat). - 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Die schreckli-
chen Kinder (film). — 0.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Erkennen 
sle die Melodie? (kwis). — 20.15 
Heute-Joumal. — 21.20 Eine Fami
lie (tv-spel). 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Montagabend lm 
Dritten. — 21.45 Der Kuss (film). — 
22.45 Nieuws. 

LUX 
19.00 Nieuws — 19.26 Le coffre-
fort (spel). — 19.30 Le parti d'en 
rire (spel). — 19.45 Magazine over 
dieren. - 20.00 Chips (fJ. - 21.00 
Le rendez-vous (film). 

F 1 
19.45 Frederic (f.). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Paris au mois 
d'aoüt (film). 

A 2 
19.45 Top Club (show). - 20.00 
Nieuws. — 2035 Aktualiteitenma-
gazine. — 21.40 Far West (enquê
te). — 22 30 Première magazine. — 
2325 Nieuws 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le détroqué (film). — 
22.15 Nieuws 

Dinsdag 
16 SEPTEMBER 

BRT 1 

18.00 Paulus de boskabouter 
(stnp). — 18.05 Joey en Redhawk 
(fJ. - 1830 Open school. - 19.00 
Aktie Boemerang. — 19.05 Gast-

programma (Het H 
Verbond). - 19.45 
20.10 Black and wh 
show. — 20.55 Een w( 
sië (reportage). — 21 4 
— 2220 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Allemaal beestji 
ge). — 20.40 De ontwr 
— 22.40 Open school 

NED 1 
10.30 Schooltelevisie 
Nieuws. - 18.59 EO-
— 19.10 Land in zich 
19.50 Wat ging er mis 
20.45 Van u wil Ik zinge 
muzikaal programma) 
God wil wonen bij 
(dokJ. - 21.37 NIeuv 
Den Haag vandaag. 
Nieuws. 

NED 2 
12.55 Openingsceremi 
Staten-(aeneraal (tot 
18.55 Nieuws - 18.E 
petshow. — 19.25 De 
landen (fJ. - 20.00 
20.27 Shoestnng (fJ 
Brandpunt (info). — 
hoog achter ( f ) . - 22 
ver weggeweest (ref 
23.15 Nieuws. 

RTB 1 
19.15 Waalse gewest 
teiten. — 19.30 Nieu\ 
Ciné tilt O^wis). - 20 
vaux du solell (fJ. -
grands pèlerinages de 
(dokJ. 

ARD 
20.00 Nieuws - 20.1 
(show). - 21.00 Ak( 
gazine. — 21.45 C^pl 
— 22.30 Tagestfiemi 
Susanna RInaldi (Arg 
go's). — 0.00 Nieuws 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.; 
(spionagefilm). — 2 
Journal. - 21.20Oplr 
ken en verkiezingei 
Nieuws uit de filmwei 
Das Musik-Portrat (F 
lich). — 23.45 Nieuw 

D 3 
19.00 Harry Hoeker I 
cker (serie vol voet 
19.45 Gewestelijke ak 
20.00 Nieuws - 2( 
spiegel. - 21.00 Spe 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.: 
fort (spel). - 19.30 
rire(spel). - 1945 IV 
dieren. - 20.00 Mi 
21.00 Pierrot mon an 

F 1 

19.45 Frédéric (fJ 
Nieuws. - 20.30 Ne r 
d'amour (dok. over j 
22.00 La gardienne 
23.05 Wielrennen Toi 
— 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws - 2( 
(film met debat) — 2 

F 3 
19.55 Tekenfilm. - 2 
de 20 heures (spel) 
comanchéros Cwes 
Nieuws. 

Woens 
17 SEPTE 

BRT 1 
15 30 Open school -
— 18.15 Paulus de 
(strip). - 1820 Alias 
nes(fJ. 19.12Standpi 
19.45 Nieuws - 20.1 

11 SEPTEMBER 1980 



TV-programma's ^m 13 

ia (Het Humanistisch 
— 19.45 Nieuws. — 

ick and white minstrel 
20.55 Een wereld: Malei-
tage).-21.45 LQ.Ckwis). 
Nieuws. 

smaal beestjes (reporta-
.40 De ontwrichten (film). 
Open school. 

hooltelevisie. — 18.55 
- 18.59 EO-kinderkrant 
Land in zicht (kwis). — 
t ging er mis? (dokJ. — 
u wil ik zingen (Religieus
programma). — 21.05 
wonen bij de mensen 
21.37 Nieuws. - 22.00 

ig vandaag. — 22.50 

sningsceremonie van de 
(neraal (tot 14.30). -
uws. - 18.59 De Mup-
— 19.25 De verloren ei-
). — 20.00 Nieuws. — 
oestring (O. - 2120 
t (info). - 21.55 Drie 
ter l i l - 22.20 Je bent 
leweest (reportage). — 

lalse gewestelijke aktuali-
19.30 Nieuws. - 20.00 

S^wis). - 20.35 Les che-
soleil (fJ. - 21.30 Les 

elerinages dans Ie monde 

!uws. — 20.15 Immergrün 
- 21.00 Aktualiteitenma-
- 21.45 Craptain Paris (f J. 

Tagesthemen. — 23.00 
Rinaldi (Argentijnse tan-
0.00 Nieuws. 

;uws. - 19.30 Mata Hari 
sfilm), - 21.00 Heute-
— 21.20 Opinie-onderzoe
verkiezingen. — 22.00 

jit de filmwereld. — 22.45 
3ik-Portrat (Fritz Wunder-
23.45 Nieuws. 

irry Hoeker lasst nicht to
ne vol voetbalonzin). — 
westelijke aktualiteiten. — 
euws. — 20.15 Landes-
— 21.00 Sport kritisch. 

3UWS. — 19.26 Le coffre-
!l). — 19.30 Le parti d'en 
I). — 19.45 Magazine over 
- 20.00 Mannix (fJ. -
srrot mon ami (tv-film). 

•rédéric (fJ. - 20.00 
— 20.30 Ne me pariez pas 
(dok. over jongeren). — 
i gardienne (tv-film). — 
eirennen: Toekomstronde. 
Nieuws. 

leuws. — 20.40 Collision 
t debat). — 23.30 Nieuws. 

kenfilm. — 20.00 Les jeux 
sures (spel). - 20.30 Les 
léros (western). 22.10 

oensdag 
7 SEPTEMBER 

>en school. — 163 Tip-top. 
i Paulus de boskabouter 
- 18.20 Alias Smith & Jo-
19.12 Standpunten(SP). -
ïuws. — 20.15 Mijn vriend 

de moordenaar (tv-film). — 21.35 
Friedrich Dürrenmatt (portret). — 
22.05 Aktie Boemerang. - 22.10 
Nieuw. 

BRT 2 
20.15 C^ soir Versailles (Histori
sche evocatie). — 21.45 Naar zee 
vandaag (dokJ. 

RTB 1 
19.15 Antenne-soir. Waalse gewes
telijke aktualiteit. — 19.30 Nieuws. 
— 20.00 Les sentiers du monde 
(reportage). — 21.45 Héloise et 
Abelard (fJ. - 22.40 Nieuws. 

NED. 1 

BRT 2 

10.00 Schooltelevisie. — 15.30 
Pommetje Horlepiep (strip). — 
16.20 Laure en Hardy. - 16.40 Een 
vampier in de familie (tv-film). — 
18.40 Toeristische tips. — 18.49 
Poli en Pili (strip). — 18.55 Nieuws. 
— 18.59 Van gewest tot gewest 
— 20.00 Joseph Beuys: «Elk mens 
is een kunstenaar». (Portret van 
een ecologist en kunstenaar). — 
20.40 Will Shakespeare (dokJ. -
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Panoramiek 
(Info). - 22.40 Studio Sport -
23.45 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Haiti 
droomt van Simbi (dokJ. — 20.00 
Nieuws. — 2027 Socutera (Info). 
- 20.32 Taxi (fJ. - 21.00 Fokus 
(dokJ. 21.05 Een reisje langs de 
Rijn (show). — 21.30 Tenspeed 
and Brownshoe (f J. — 22.55 Vero
nica's agenda. — 23.05 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Protest (tv-
spel). — 21.15 Die Nase (tv-film). 
21.45 Kultureel magazine. - 22.30 
Aktualiteiten. 

ZDF 

16.45 Trickbonbons. - 1820 Tor
nado (reportage). — 19.00 Nieuws. 
— 19.30 Gegen den Wind (fJ. — 
20.15 Uit het ekonomisch leven. — 
21.00 Heute-journal. - 2120 Die 
Fuchse (f.). — 22.10 Waarom bru
tale beelden op tv? 

D 3 
19.00 Dieren- en natuurbescher
mingsmagazine. — 19.45 Geweste
lijk nieuws. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Mittwochs in... (debat). — 
21.45 Auslandsreporter. — 22.15 
Jede Stimme zahit (film). - 22.50 
Nieuws. 

LUX. 
20.00 Hit-parade, 
du jeu (f J. 

21.00 La regie 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Frederic (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Voetbal (So-
chaux —Servette Geneve). — 
22.15 Boekenmagazine. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Collaro 
Show (variété). - 21.40 Grand 
Stade. — 22.40 Kartografie. (dokJ. 
— 23.10 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Irene et sa folie (film). — 
22.00 Nieuws. 

Donderdag 
18 SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Paulus de boskabouter 
(strip). - 18.05 Agenda. - 18.35 
Puff, de magische draak (strip). — 
19.00 Sporttribune. — 19.30 Aktie 
Boemerang. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Dagboek van een herders
hond (fJ. — 21.10 Panorama. — 
22.00 Dallas (fJ. - 22.50 Nieuws. 

20.10 Première. - 21.00 Profiel. 
Jachtpiloten (reportage). — 21.40 
Promenadekoncert 

NED 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (f J. -
19.25 Onze familie heeft diamant
koorts (dokJ. - 19.50 Als ik dat 
nou es zelf uitmaak? Onfo). — 
21.35 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 De magie van de 
dans (Margot Fonteyne vertelO. — 
23.10 Panoramiek Onfo). - 23.30 
Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Woody 
Woodpecker (strip). - 19.06 De 
Hulk (f J. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Afscheid van een zomer (show). 
— 21.20 Mijn zoon, mijn zoon (fJ. 
- 22.15 Aktua tv (info). - 22.55 
Soap (fJ. — 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
19.15 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Huizen in staal (reportage). — 
20.15 La septième compagnie au 
clair de lune (film). — 21.35 Le car
rousel aux images. — 22.37 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Deutsch-
land vor der Wahl. Reportage. — 
21.00 Alles oder Nichts (kwis). — 
21.45 Konzert frei Haus. Katja Eb-
stein. - 23.00 Rückfalle. - 0.45 
Nieuws. 

NED. 1 

ZDF 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Bur
ger fragen - Politiker antworten. — 
22.35 Rosina (tv-spel). - 00.05 
Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Weg ohne ziel 
(film). — 21.40 Filmmagazine. 

LUX. 
1926 Le coffre-fort (spel). - 19.30 
Le parti d'en rire (spel). — 19.45 
Magazine over dieren. — 20.00 La 
chute des aigles (f J. — 21.00 Le te
lephone rouge (film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Frederic (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 La conquéte du 
ciel (f J. — 21.30 Aktualiteitenmaga-
zine. — 22.30 Rosa Bonheur. Por
tret van deze vrouwelijke schilder 
uit de negentiende eeuw. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Qa va, ga 
va. Tv-film gerealizeerd door Jac
ques Krier. — 21.45 Een monnik 
vertelt over zijn leven. Reportage. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La bataille de San Sebas
tian. Met Anthony Quinn. — 22.20 
Nieuws. 

BRT 1 
18.00 De schat van Malta (fJ. -
18.15 Klein, klein kleutertje. — 
18.30 Open school. - 19.00 1 for
mule als een ander (reportage). — 
19.30 Aktie Boemerang. — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Die verduivelde 
Sam (film). - 22.20 De vijfde wind
streek (Gust Gils). - 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Casper, het 
lieve spookje (strip). — 19.10 In de 
dassenbURcht (natuurfilm). — 
19.35 Dick Turpin (fJ. - 20.00 Mai-
gret aarzelt (f.). — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 En nou ik (tv-spel). — 
22.55 Humanistisch veriaond. — 
23.30 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Zo vader, 
zo zoon (spel). — 1925 Boezem
vrienden (fJ. - 20.00 Nieuws. -
2027 Ike (f J. - 22.05 Hier en nu. 
— 22.55 Praten met de minister
president — 23.10 Nieuws. 

RTB 1 
19.15 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.20 
Cuisine intérieure (reportage over 
tv-station). — 21.0 Pauvre B.- (tea-
ter naar Baudelaire). — 22.10 Kon-
cert (Prokof ief en Bartok). - 22.42 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Tisch und 
Bett (film). - 21.50 Ekonomische 
magazine. — 22.30 Tagesthemen. 
— 23.00 Die Sportschau. - 23.25 
Der Chef (fJ. — 00.10 Nieuws. 

ZDF 
17.40 Die Drehscheibe. Informatie, 
gesprekken, muziek. — 18.20 Ko
mische OperI Tekenfilmserie. De 
verkochte bruid. — 18.35 Zwei 
Herren Dick und Doof (Stan Laurel 
en Oliver Hardy). — 19.00 Nieuws. 
— 19.30 Auslandsjournal. — 20.15 
Derrick (fJ. — 21.15 Komische 
fragmenten. — 22.00 Heute-jour
nal. — 22.20 Kultureel magazine. — 
23.05 Die Antwort kennt nur der 
Wind (film). - 00.50 Nieuws. 

D. 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Das Land 
vor dem Land - Die Uthlande (film). 
- 21.00 Reporter. - 21.30 Gott 
und die Welt - 22.00 Aus dem 
Nest gefallen (f J. - 23.00 Chemie 
tegen bakteriën (dokJ. — 00.00 
Nieuws. 

LUX. 
19.45 Magazine over dieren. — 
20.00 Marcus Welby (fJ. - 21.00 
Les tétes brülées (tv-film). — 22.30 
Chrono (auto- en motowedstrij
den). 

F1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Frederic (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Divorgons (tea-
ter). — 22.30 La femme sans om
bre (Opera van Richard Strauss). 
— 23.20 Wielrennen (verslag). 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Jean Cha-
losse (fJ. — 21.35 Ahl Vous écri-
vez. - 22.55 Nieua - 23.00 Pique-
nique en pyjama (film). 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage). — 21.30 De civilizatie van 
de kastanjeboom (dokJ. — 22.25 
Nieuws. 

PRECISIA 
kleuren-tv 

20.15 Maria Speermalie (fJ. — 
21.10 Janis lan live (show). — 21.55 
De kulturele aktualiteit in Vlaande-

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

den voor jonge kunstenaars, over interesse bij jongeren voor 
kunst en over sponsoring. (BRT - 21 u. 40). — Velen zullen met 
een pak nostalgie kijken naar No maps on my taps, een film over 
het tapdansen, een vermoeiende bezigheid die in het begin van 
deze eeuw opkwam en in de jaren twintig zijn hoogtepunt beleef
de. De meest bekende meesters in dit voetenwerk waren Fred 
Astaire en het enkele turven hoge krullebolletje Shirley Temple. In 
de film die de Vara vanavond via Ned. 1 uitzendt zitten oude opna
men, gesprekken en een wervelende show in de Newyorkse ne-
gerwijk Harlem op muziek van het orkest van Lionel Hampton 
(19 u. 50). — Het filmmonument Jean Gabin straalt in Le Pacha, 
een Franse dramatische politiefilm van Georges Lautner (1967). 
Hierin speelt Jean Gabin de rol van een politie-inspekteur die een 
aanslag op een diamantentransport en een reeks moorden nnoet 
opkjssen. De spanning en het spel van Gabin zorgen voor een 
waar kijkstuk. (RTBF - 20 u. 50). 

^ ^ DINSDAG — De ontwrichten (zw/w) (The Misfits) is 
^ ^ ^ nog een film in de John Huston-reeks van BRT 2. Lokvo-
^ ^ / gel in deze prent is Marilyn Monroe. Haar belangrijkste te

genspeler is Clark Gable die een eigenaardige cowboy 
Sfjeelt in wiens aanwezigheid Marilyn, de met scheidingsplannen 

rondlopende Roslyn Taber, haar eenzame dagen zal proberen te 
delen... (20 u. 40) — Bij de Muppets (KRO, Ned 2 -18 u. 59) is de 
Deense komiek Victor Borge te gast Borge is tevens een briljante 
pianist die zijn muzikaal werk afwisselt met grappen en grollen. — 
In de Greta Gabro-reeks brengt ZDF Mata Hari (zw/w) van 
George Fitzmaurice, een film over de legendarische beeldschone 
danseres Mata Hari die haar charmes ten volle inzette om van de 
talloze invloedrijke mannen die voor haar vielen, militaire gege
vens los te krijgen voor haar bijverdienste. Want naast danseres 
en minnares was zij een gewiekste spionne die ten slotte ten ge
volge van een gewaagde liefdesrelatie als spionne zal ontmaskerd 
en ter dood veroordeeld worden. (19 u. 30) 

^ ^ WOENSDAG — Op de persvoorstelling drukte een dui-
^ P ^ delijk geroerde Marnix Gijsen zijn volledige tevredenheid 
\ ^ j uit over de TV-bewerking van zijn roman Mi jn vriend de 

moordenaar. Die bewerking is van de hand van het duo 
Peter Simons en René Verheezen. In de rolverdeling vinden w\\ 
de naam van enkele akteurs die er borg voor stonden dat BRT zijn 
kijkers een volwassen werkstuk aan kon bieden: Luk de Konink, 
Kees Brusse, Liesbeth Struppert Maxim Hamel, Ann Petersen, 
Lia Lee e.a. Jan Vermast, een jonge diplomaat wordt naar de VS 
gestuurd als vice-konsul. Tijdens zijn eerste opdracht ontdekt hij 
in de gevangenis een oude kennis uit Antwerpen. De man werd 
opgesloten op beschuldiging van moord. Hij zou onschuldig zijn 
opgesloten. Vermast trekt ztoh het lot van zijn landgenoot aan. 
Hierbij moet hij ondervinden dat menselijke gevoelens en de re
gels van de ambtenarij vaak met elkaar overhoop liggen (BRT 1 -
20 u. 15). — Veronica (Ned. 2) zendt vanavond (21 u. 30) een ex
tra lange aflevering uit van de Amerikaanse komische detektive-
reeks Tenspeed and Brownshoe, een zogenaamde pikx)t-afieve-
ring als inleiding waarin de kijkers kennis kunnen maken met het 
feuilleton, de akteurs en het gegeven. — De Neus (ARD -
21 u. 15) is een Poolse TV-klucht die speelt rond een belangrijk li
chaamsdeel, de neus, naar een vertelling van Nikolai Gogol. — 
Voetbal: wij stippen nog aan dat vandaag de heenwedstrijden in 
de eerste ronde om de drie Europese Bekers worden gespeeld. 
De verschillende zenders zullen fiieraan uitgebreid aandacht be
steden. 

^ ^ DONDERDAG — BRT heeft nog eens een goed initiatief. 
^ V Vraag blijft natuurlijk hoe het zal worden verwerkt In de 
^^J reeks Profiel: Vreemde vogels wordt gezocht naar een 

verband tussen werk en vrije tijd bij vier beroepen. Van
daag gaat het over het leven van piloten. (BRT 2 - 2 1 u. 00) — In 
de film A visit to_: Onze familie heeft diamantkoorts kan men 
zich een beeld vormen van het leven van de arme negerbevolking 
in Zuid-Afrika. Het gaat hier om een negerfamilie in de stad Baker-
ville die in leven probeert te blijven door het zoeken naar diaman
ten (Avro, Ned. 1 - 19 u. 25). — In de tweede aflevering van De 
magie van de dans, een reeks waarin de beroemde danseres 
Margot Fonteyn het heeft over de ontwikellingen in het dansen, 
brengt zij een bezoek aan het huis van de komponist Tsjaikovski, 
praat zij met verschillende danssterren en toont enkele filmfrag
menten uit suksesopvoeringen van balletten. Met o.a. Marie Dam
hert Anna Pavlova, Mikhail Baryshnikov. (Ned. 1 - 22 u. 10) — Ro
sina is een doku-drama over het leven van een sekretaresse: haar 
suksessen en haar mislukkingen (ZDF - 22 u. 35) — De gebeurte
nissen rond de 7de Compagnie zijn nog niet van de baan. Van
daag brengt RTBF in de reeks komische films over de belevenis
sen van die 7de Compagnie de 3de film La 7ème Compagnie au 
clair de lune van Robert Lamoureux (1977) 20u . 15. 
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14 m Kritisch bekeken 

Flairck 
Met het televisieoptreden voor 
BRT-Toestand 79 begin vorig jaar 
en een Muzieksien Special in sep
tember waren we meteen over
tuigd van de prachtige muzikale 
kwaliteiten van dit Nederlandse 
kwartet In eigen land verkochten 
ze van hun eerste plaat meer dan 
honderdduizend eksemplaren, en 
werden dus platina gelauwerd. 
Ze brachten bij Polydor een nieu
we e\pee uit, getiteld Gevecht met 
de engel, die weer helemaal de
zelfde weg zal opgaan. (Pol. 2925-
097, ook musicasette). Ze ontvin
gen inmiddels dan alweer de Tros-
produktieprijs en de hoogste on
derscheiding die een artiest over 
de Moerdijk kan begeren: de Edi
son. Erik Vissers en Peter Wee-
kers hebben samen met Sylvia 
Houtzager en broer Hans Vissers 
erbij ook voor deze plaat hun mu
zikale flair laten werken en hebben 
deze mengeling van folk, jazz en 
klassieke muziek tot een eigen 
F/a/rc/c-klank weten waar te ma
ken. Piccolo, dwars en alt en parv 
fluit geven in nummers als «Oost
west Express» en het afsluitende 
«Stoomwals» een zwevende ro
mantische tint mee, terwijl het Ne
derlandse Stoomblazersensemble 
een gewaagde maar geslaagde 
beurt inbrengt. Op het traditionele 
«de vlinder» van Ierse oorsprong 
dat door de vier groepsleden sa
men is bewerkt komt vooral de si-
ter tot uiting. Dit nummertje is trou
wens later afgestaan ten voordele 
van Unicef. Maar op de ommekant 
is het driedelige «Gevecht met de 
Engel», de uitdrukking voor het 
spel tussen een heer en een 
dame, een meesterwerk dat te
recht de hele plaatkant beslaat 
Met gitaren, mandoline, cello, viool 
en fluiten allerlei wordt hier weer 
muziek van de bovenste plank ge
maakt En zij die van romantisch gi-
taarwerk houden vinden ongetwij
feld hun gading in «Voor Antoinet
te». 

Astrid Nijgh: «zelfportret» 
De nieuwe Astrid Nijgh is geen gil
ler geworden, en hoewel deze 
tekstueel sterke ontboezemingen 
van Astrid er ongetwijfeld mogen 
zijn, vervalt ze meer dan eens in 
flauw gedoe die een Rob Denijs al 
te dikwijls kenmerkt Nochtans zijn 
er enkele merkwaardige tracks op 
de plaat Zoals meteen het inlei
dend Verdwijn en vergeet me 
maar. die ook op singel verscheen, 
en een lijflied voor dolle mina's en 
feministen zou kunnen zijn. Haar 
persoonlijke relatie met broer Le-
nard zal hier wel mee te maken 
hebben. Het Napolitaanse straat
lied leunt ergens aan bij het sfeer
tje van haar vonge elpee met oude 
zeemansliederen, en is het pittig
ste zij het met meest clevere num
mer van de plaat De twee afslui
ters hebben een mooie melodie en 
dito tekst en kan je als luisterlied

jes onderbrengen. Rocco Grana-
ta's inbreng op ^te ik ye foto zie 
heeft van het nummer een melo
dramatische stunt gemaakt met 
gezeur en gegrien, wat me niet 
aanspreekt Het had op ludieke 
wijze aangepakt een voltreffer 
kunnen zijn. Spijtig. 

De Kids: Dancing 
Dat het onze inlandse groepen en 
artiesten goed gaat hoeft geen be
toog meer. De prestaties die onze 
mensen zowel op de eerste Bil-
zendag als op andere festivals (de 
Mallemunt-avonden b.vJ waar
maakten bewijzen dat wij met 
moeten onderdoen voor wat van 
over de Moerdijk of het Kanaal 
komt Een beetje «chauvinisme» 
en zelfrespekt is hoogdringend de 
boodschap. De Leuvense Rick 
Tubbaxen de Taxis, en ook de Sin
gels. Jo Lemaire en groep Flouze, 
en onze Antwerpse Kids, die zo
pas een nieuwe singel uit hebisen 
na hun geslaagde elpee Living in 
the 20th century moeten volgend 
seizoen, in het voetspoor van Ray
mond en Urbanusen Van Uytsel 
een kans krijgen in Nederland. Het 
wordt hoogtijd dat de massale in
voer van platen (én andere pro-
dukties) met een gelijkwaardige 
uitvoer wordt waargemaakt En dit 
dus ook voor de nieuwe toffe 
Kids-singel Dancing. De moeite 

waard. 
Sargius 

De dynastie Breugel 
In het kader van Europalia — dit jaar is België aan de beurt — wordt van 18 september tot 18 november in het 
Paleis voor Schone Kunsten de tentoonstelling georganizeert 'Breugel. een dynastie van schilders'. 
Er zullen werken te zien zijn van de stamvader Pieter BreugelmeX 7 schilderijen, 29 tekeningen en 41 gravuren; 
Jan Breugel de Oude (35 schilderijen, 22 tekeningen); Pieter Breugel de Jonge (26 schilderijen); Jan Breugel II 
(6 schilderijen en 3 tekeningen); Ambrosius Breugel{.Q schilderijen); Jan-Pieter Breugel(.^ schilderij); David Te-
niers de Jonge (45 schilderijen en 28 tekeningen); Jan van Kessel (24 schilderijen en 2 tekeningen). Teniers 
werd door huwelijk verwant met Breugel. 
Deze konfrontatie zal de gedroomde gelegenheid zijn om de werken met elkaar te vergelijken tevens aanto
nen dat feitelijk alleen Reter Breugel al zijn epigonen ruim overtreft in kracht en in verbeelding. 
De werken komen uit Londen, Praag, Wenen, Madrid, Milaan, Raleigh, München, Rotterdam, Berlijn, Banburry, 
Graz, Darmstadt Parijs, Dublin, Den Haag, Ligano, Stockholm, Kassei, Braunschweig, Cambridge, Straatsburg 
en Stuttgart 
We komen nader terug op deze manifestatie. (Sw) 

Vlaanderen Morgen 

Welk Vlaanderen 
morgen? 
'De voorlopige (?) mislukking van de dialoog tussen de federalisten 
en het terugplooien op het oude vertrouwde establishment van de 
•traditionele partijen' illustreren de krisis van de federale gedachte. 
De oorzaken van deze voorlopige mislukking verdienen een zorgvul
dig onderzoek 'Vlaanderen Morgen» zal trachten hiertoe het zijn bij 
te dragen.' 
De tweede editie van het driemaandelijks -cahier van de Werkge
meenschap Vlaanderen Morgen' bevat een aantal voor de Vlaamse 
gemeenschap uitdagende artikels. 
Men zal zich herinneren dat 'Vlaanderen Morgen' in de lente van dit 
jaar het levenslicht zag en zich aanmeldde als een 'werkgemeen
schap van radikale Vlamingen die zich willen beraden over de evolu
tie van de Vlaamse Beweging en de Vlaamse politiek, en over de toe
komst van de Vlamingen in een wereld in volle evolutie.' 

reèel Vlaams ongenoegen onder 
vrij simplistische slogans zoals in 
de betoging te Gent Dit ongenoe
gen moet omgesmeed vi/orden in 
doeltreffende werktuigen voor de 
opbouw van een waardige Vlaam
se toekomst' (Uit het Ten Gelei
de). 
Henri-Floris Jespers herinnert 
voorts aan een uitspraak van Paul 

Sindsdien hebben verschillende 
kernen en werkgroepen nogal wat 
denkwerk verricht Hoewel in het 
pas-gepubliceerde cahier vrij uit
eenlopende onderwerpen worden 
behandeld, menen we in de kon-
klusies van de artikels gelijkluiden
de bemerkingen te onderkennen. 
'Het mag niet blijven bij de de
monstratieve manifestatie van een 

Van Ostaijen: 'Tegenover de on
matige veroveringslust van het 
idealisme dient de kontrole van de 
skepsis te worden geplaatst.' In 
het besluit van zijn artikel over «m;-
kro-elektronika de uitdaging van 
de jaren '80' stelt ingenieur en be-
heerder-direkteur André Geens 
zijnerzijds: 'Het zal van onze in
ventiviteit afhangen of ook wij in 
Vlaanderen onze welvaart en ons 
welzijn zullen handhaven in de 
nieuwe wereld die zich aandient' 

Blijven ploeteren? 
Het tweede zogeheten cahier van 
«Vlaanderen Morgen» behandelt 
onder meer de problematiek van 
de vreemdelingen in Brussel, de 
uitdaging van de «chips», «den
kend aan federaal onderwijs», en 
een visuele bijdrage over beeld
houwer Vic Gentils In zijn bijdrage 
getiteld 'Federalisme of separatis

me?' besluit Hugo Schiltz: «te het 
federalisme realizeerbaar? Dat zal 
moeten blijken. Zijn de Franstali-
gen met bereid om samen met de 
Vlamingen in de lijn van een wel
begrepen Europese integratie een 
evenwichtige federale konsensus 
in strukturen om te zetten, of zijn 
de Vlamingen niet bij machte om 
over bepaalde defensieve stellin
gen van het verleden heen te stap
pen, dan zal men wel vanzelfspre
kend in het separatisme terecht
komen. Tenzij men dan blijft ploe
teren in het paritaire unitarisme 
dat wij nu beleven en dat nog in 
lengte vanjaren stof zal kunnen le
veren voor het wederzijds kultive-
ren van kollektief masochisme.' 
(hds) 

De publlkaties •Vlaanderen Morgen> wor
den uitgegeven door het •Uitgeverscen
trum. Kapelsestraat 222. 2080 Kapellen 
(KB-rekening 413-7004501-91, 500 fr. voor 
een laarabonnement). 
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Bij Ons Erfdeel
bibliografie 
en 
het Taalunieverdrag 

^^l 
Kulturele 
Integratie 
is méér dan Taal 

15 

Enkele maanden terug werd 
de uitgebreide 'Bibliografie 
Ons Erfdeel 1957-1977' voor
gesteld. Géén plechtstatig na
slagwerk als bandversiering 
voor de boekenkast, maar 
veeleer een handig werkin
strument dat voorzeker prak
tisch dienst kan doen voor 
elkeen die geïnteresseerd is 
in 20 jaar recent levend 
Noord-Zuid kultureel leven. 

Niet minder dan 4.048 be
schrijvingen van artikelen 
verschenen op 11.774 bladzij
den zijn er in opgenomen. De 
registers vermelden en situe
ren 3.200 namen van auteurs, 
kunstenaars, akteurs, musici, 
politici, enz. Een schare van 
736 medewerkers uit alle hoe
ken en richtingen hebben ge
durende deze 20-jarige tijds
spanne Ons Erfdeel helpen 
meeschrijven. Als totaal onaf
hankelijk en pluralistisch al
gemeen kultureel tijdschrift, 
waar het leesbare kwaliteits
niveau als norm geldt, mag 
Ons Erfdeel wel een unicum 
in het Nederlandse taalge
bied genoemd worden. 

Ter gelegenheid van de prezenta-
tie van deze «bibliografie Ons Erf
deel 57-77» hield Sadi de Gorter, 
oud-direkteur van het «Institut 
Neerlandais» te Parijs een zowel 
boeiend als onderhoudend gast-
woord waarbij hij de betekenis 
van Ons Erfdeel toelichtte in de 
pelgnmstocht naar algemeen kul
turele integratie tussen Nederland 
en Vlaanderen Een man die wéét 
waarover hij spreekt 

De woorden van Sadi de Gorter 
vielen ons nog eens te binnen 
toen dinsdag 9 september jl het 
«Belgisch-Nederlands Verdrag 
van Taalunie» officieel werd on
dertekend in het Egmontpaleis te 
Brussel Het Taalunie-verdrag re
gelt formeel de kulturele integratie, 
de eenmaking van onze taal voor 
Nederland en Vlaanderen Aan de 
protokolaire ondertekening van 
het taalunieverdrag is er wel een 
haast tegennatuurlijke noot ver
bonden voor de Belgische staat 
ondertekende minister van Buiten
landse Zaken, Charles-Ferdinand 
Nothomb, nazaat van een illustere 
«Voorlopige Bewindsman» die de 
Hollanders in 1830 uit België hielp 
wegwerken Maar kom, na zijn on
derbroekparade bij het kwallenin-
terview met Tobback in Vnj Ne
derland, zal C F Nothomb ten aan
zien van de Nederlanders royaal 
rechtzetting willen doen van zijn in 
Vrij Nederland vestimentair scha
mel afgeschilderde typering Het is 
nu nog eenmaal zo dat in het raam 
van de «kulturele autonomie» 
Vlaanderen nog qéen staat is en 

enkel de handtekening van de mi
nister van buitenlandse zaken de 
Belgische Staat «van staat tot 
staat» bindt De gelegenheidstoe
spraak werd gehouden door Rika 
De Backer, minister van de Vlaam
se Gemeenschap in België, die 
tenandere de enige «overlevende» 
IS van de in 1974 gehouden Bel
gisch-Nederlandse ministerkonfe-
rentie waar tot de taaiunie werd 
besloten 

Taal, basis 
van kuituur 

Als wezenlijk kommunikatie-in-
strumentis de taal van een volk de 
uitdrukking van zijn levende identi
teit In de gemeenschappelijke taal 
ligt dan ook de historische verbon
denheid van Nederland en Vlaan
deren, het behoren tot een geza
menlijk kultuurgebied, dat door 
histonsche toevalligheden en 
machtspolitieke berekeningen in
dertijd een stuk van elkaar ge
scheiden en vervreemd werd 
Niettegenstaande het taaluniever
drag voor de Vlaamse gemeen
schap van groot belang is — al is 
het maar alleen reeds om een ein
de te stellen aan de verschillende 
taalspelling — toch is het samen-
horigheidsgevoel van tot éénzelf
de Nederlandse stam en tot een
zelfde kultureel erfgoed te beho
ren in de dagelijkse belevenis een 
realiteit die vérder reikt dan de 
taal De kulturele integratie moet 

eerst en vooral beleefd en door
leefd worden in de wederzijdse 
konfrontatie «Kulturele integratie» 
mag alleszins geen nostalgisch 
produkt worden zoals men bij ons 
bv het «Jaar van het Dorp» en het 
«Jaar van het Kind» behandeld of 
liever vertroeteld en doodgeknuf
feld heeft met een folklorestoet 
hier en een gesprekspaneel daar, 
in de stijl van wat artificieel ver
broederen in een Bokrijkhuisje en 
onder een Hollandse kraaknette 
molen Echte, ik zou zeggen «ver-
maatschappelijkte' integratie zal 
maar ontstaan in een klimaat van 
daadwerkelijke en open kennis 
van elkaar En dat vraagt allereerst 
elementaire inspanning In dit pro
ces heeft Ons Erfdeel wellicht 
reeds méér aan de weg getim
merd dan een Taalunieverdrag 
vermag te doen Want voor 
Noord-Zuidintegratie bestaat er 
geen uitgestippelde weg, «al gaan
de wordt de weg gebaand-, vooral 
vanuit de historische kontekst van 
het vroegere klassieke Noordne-
derlandse onbegnp over Vlaande
ren en de Vlaamse kulturele ont
hoofding en achterstelling in het 
jarenlang door de Franstalige bur
gerij gedirigeerde België We ko
men dus van ver terug 

In het klimaat scheppen van deel
name aan een algemeen Neder
lands integratieproces, in de we
derzijdse Noord-Zuidopenstelling 
en de positieve beïnvloeding heeft 
Ons Erfdeel als initiatief van de 

«basiS" een niet meer weg te den
ken motonsche «transit-rol'-ge-
speeld, zoals Sadi de Gorter stelt 
Als partikulier initiatief heeft Ons 
Erfdeel een konkrete en aantrek
kelijke gestalte gegeven aan de 
Nederlandse en Vlaamse uitwis
seling «Jozef Deleu en zijn redak-
tie hebtien veel Nederlanders 
doen begrijpen dat niet alleen een 
deel van hun politieke verleden, 
maar ook een deel van hun kultu
rele heden en toekomst zich bene
den de huidige zuidgrens afspelen 
Aan de andere kant hebben vele 
Vlamingen gevoeld dat er wel een 
verschil in temperament is tussen 
hen en hun Noorderburen, maar 
dat ZIJ desondanks leven in eén en 
dezelfde kultuurwereld Onze ge
meenschappelijke beschaving 
met de wisselwerking, de door
stroming, de eigenaardigheden die 
haar kenmerkten, wordt voor de 
noorderling en zuiderling toegan
kelijk gemaakt dank zij de vaak 
zeer geslaagde pogingen het «re-
daktioneel denken- van Ons Erf
deel af te stemmen op onze we
derzijdse geestelijke gesteldheid, 
in universele of regionale zin-

Noodzaak tot 
Noord-Zuid
integratie 

Het Taalunieverdrag was natuur
lijk weer een gelegenheid om 
mooie intentieverklanngen af te 
leggen over de «gezamenlijke ver
wantschap van dezelfde stam te 
zijn» Doch inmiddels is er op rege-
nngsniveau — buiten wat litera
tuurprijzen — nog nooit een ge
meenschappelijke buitenlandse 
kulturele politiek van de taalge
meenschap Nederland-Viaande-
ren ondernomen in de praktijk 
Eenmaal het pad der ronkende be
ginselen verlaten, is men op het 
vlak van de daadwerkelijke kul-
tuurintegratie aangewezen op de 
verbeeldingskracht van individu
en, al of met in dienst van de over
heid stelt Sadi de Gorter terzijde 
vast Het bestaan van Ons Erfdeel 
heeft in dit opzicht reeds orga
nisch bewezen dat het Noord-
Zuid-integratieproces door de 
spontane dynamiek van onderuit 
leefbaar is, en zelfs levensbehoef
te IS voor de wederzijdse kulturele 
verrijking Tevens speelt Ons Erf
deel een onvervreemdbare rol in 
het aktualizeren en stofferen van 
ons Nederlands patrimonium zo
als Cicero het zag in de zin van 
een familiebezit een onverdeeld 
bezit van de noordelijke en zuide
lijke neven en nichten der Neder
landen 

Overal in Europa kan men vast
stellen dat als reflex op de «ver
vreemdende» internationalizenng 
en anonieme standaardizenng er 
terug een sterke tendens is tot be
scherming van de eigen volksver
bonden identiteit en stamverwant
schap Over de kunstmatige 
staatsgrenzen heen zijn er sponta
ne krachten werkzaam die het ge

zamenlijk taal- en kultuurgebied 
als identifikatiebasis en volksver-
bondenheid stellen Ook m het Ne
derlandse taal- en kultuurgebied 
heeft men niettegenstaande alle 
mogelijke obstakels deze onder
stroom van taal-kulturele integratie 
nooit kunnen afsnijden of droog
leggen Sadi de Gorter haalde een 
interessant gezichtpunt aan van 
PPR-kamerlid Waltmans in die zin 
« Gelukkig boeten de staatsgren
zen binnen de Europese Gemeen
schap sterk aan betekenis in en 
bieden zij geen tegenstand meer 
aan kulturele bietrekkingen over 
de staatsgrenzen heen Zij bieden 
in openheid mogelijkheden tot 
groei, samenspraak en samenwer
king voor wat van nature bij elkaar 
hoort Daarbij komt dat Nederland 
en Vlaanderen, wat de toekomst 
betreft wel eens meer op elkaar 
aangewezen zouden kunnen zijn 
dan WIJ nu beseffen, want binnen 
de groei in de Europese gemeen
schap zijn er wel degelijk gevaren 
die de Nederlandse taal en kuituur 
bedreigen» 

Inderdaad, in de toekomst zal de 
noodzaak van kulturele samen
werking tussen noord en zuid zich 
nog scherper doen voelen in de 
optiek van identiteitsbehoud op 
wereldniveau 
Hiervoor is de overheid nog niet 
rijp, stelt Sadi de Gorter, omdat de 
internationale betrekkingen in 
hoofdorde meer het industneel-
ekonomische leven betreffen — 
industne, landbouw, transport fi
nanciën — dan het kulturele as-
pekt aan bod laten komen Het 
Westers aktuele beschavingspa
troon IS inderdaad mateneel-eko-
nomisch gericht Daarom is het 
partikulier haast idealistisch stre
ven van fenomenen als Ons Erf
deel een wezenlijk bindmiddel en 
baken in de uitbouw van de geza
menlijke algemeen kulturele volks
verwantschap Op beleidsniveau 
zal de Vlaamse gemeenschap 
slechts ten volle de mogelijkheden 
en strukturen hebben om een der
gelijke integratiepolitiek systema
tisch te stimulieren, indien een 
werkelijk federalisme de Vlaamse 
(deel)natie de bevoegdheden èn 
de middelen geeft die het vandaag 
nog steeds blijft ontberen Na 150 
jaar België is deze hypoteek nog 
niet gelicht, en een taaluniever
drag ondertekend door de «Belgi
sche Staat» IS weliswaar een be
langwekkend gebeuren voor de 
formele eenmaking van de taal, 
doch pas dan begint — met hart 
en ziel — de echte «stamverwan
te» kulturele samenwerking en in
tegratie De Vlaamse politieke be
leidsmensen hebben hierbij nog 
een en ander recht te zetten In
tussen doef Ons Erfdeel waar de 
anderen over praten 

(gvdp) 

'Bibliografie Ons Erfdeel 1957 1977., sa
mengesteld door Hilda van Assche en Ri
chard Bayens Te bestellen bij Stichting 
Ons Erfdeel Murissonstraat 160 8530 Rek-
kem (056 411201) Ingenaaid 990 fr, ge
bonden 1190fr 
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Rood kan voetbal redden 
Het v o e t b a l k a m p i o e n s c h a p '80-'81 is 
dr ie spee ldagen ver. Z e v e n e n t w i n t i g 
weds t r i j den waar in v ie ren tach t i g 
doe lpun ten we rden gemaakt . Een 
w e d s t r i j d g e m i d d e l d e van 3,1111. Een 
in de v o o r b i j e jaren ongekende wee l 
de. 
Vanwaar deze guns t ige ken te r ing? Is 
z i j t i j de l i j k of t oeva l l i g? Z a l z i j in de 
komende weken al of n iet b e v e s t i g d 
w o r d e n ? Geen mens d ie het kan 
voo rspe l l en . 

Na Ital ië 
Het heet dat winst of verlies in de grote in
ternationale voetbalkampioenschappen al
tijd licht of schaduw afwerpt op het natio
nale gebeuren. Indien dat waar is wacht 
ons een biizonder boeiend kampioen
schap Want de Belgische voetballer moet 
normaliter in kunde en zelfvertrouwen 
groeien. Hij wordt nu immers gerekend on
der de besten in Europa Wij veronderstel
den dat de Belgische klubleiders na het Eu
ropees kampioenschap de voor de hand 
liggende konklusies zouden trekken. Dat 
ZIJ het aantal vreemdelingen zouden ver
minderen of toch minstens stabilizeren 
Niets bleek minder waar. Het buitenlandse 
talent (?) werd weer massaal ingevoerd. In 
totaal herbergen onze eerste klasse klubs 
een kleine negentig (90, jawel!) gastvoet-
ballers... Daarvan zijn er hooguit een tiental 
echt beter dan de beschikbare Belgen. En 

• ZIELTOGEND - De in Besangon 
gehouden baanwereldkampioenschap-
pen hebben, voor zover dat nog nodig 
was, overduidelijk bewezen dat deze 
wielerdiscipline zieltogende is Er bestaat 
vrijwel geen belangstelling meer voor 
Noch vanwege het (Belgische) publiek, 
noch vanwege de (Belgische) wielren
ners Al vaker heeft men desbetreffend 
gepoogd diagnoses te stellen Zonder 
veel sukses Wij vrezen dat de neergang 
onomkeerbaar is De renners hebben de 
kip met de gouden eieren zelf geslacht 
Toen de massa nog stormliep op de wie
lerbanen en de kampioenen bijgevolg de 
hoogste startgelden durfden vragen 
heeft men de sport uit het oog verloren 
De piste werd synoniem van kombine 
Het publiek is daar met blind voor geble
ven In België verdween de Brusselse 
wielerbaan Antwerpen zou het aantal 
meetings in de komende winter dras
tisch verminderen Er blijft eigenlijk nog 
alleen het Gentse Kuipke En Patrick 
Sercu, de laatste grote pistier, en Stan 
Tourné, de Wemmelnaar die wereldkam
pioen werd in het puntenrijden Ja, ook in 
die -specialiteit» kun je een regenboog
trui omgorden De wielersport op de 
baan is nu eenmaal aan de komplete ont
luistering toe. 

• WEERWRAAK - De open interna
tionale tenniskampioenschappen van 
Amenka te Flushing Meadow brachten 
een dubbel bewijs Bij de heren onder
streepte John McEnroe andermaal dat 
hij de enige echte opponent is van Bjorn 
Borg McEnroe verlengde zijn titel Hij 
versloeg een zogezegd slecht spelende 
Borg in vijf sets voor ons ligt de konklu-
sie voor de hand Borg speelt vaak 
slecht tegen McEnroe De kleine, geblok
te Amerikaan die al het leed van de we
reld draagt wanneer hij een balletje mis

slaat speelt vaak briljant HIj is een kop
pige tegenstander Hij buigt met Hij 
breekt Hij gedraagt zich rumoeng en uit
dagend HIJ reageert de spanning 
schaamteloos af Maar hij is een groot 
kampioen Borg jaagt al jaren op de 
grand chelem De overwinning in de vier 
grote internationale tornooien in één en 
hetzelfde jaar Het wil maar met lukken 
En ook volgend jaar zal het met gemak
kelijk gaan Want we durven er veel op 
verwedden dat ook McEnroe in januan 
plechtig zal aankondigen dat hij de grote 
vier wil winnen 
Bij de dames brak de vijfentwintigjange 
Chns Evert alle weerstand Zij won voor 
de vijfde maal Flushing Meadow en is 
ongetwijfeld de grootste tennisspeelster 
van haar generatie Chns mist eigenlijk 
nooit een grote finale Haar regelmaat 
weegt ruimschoots op tegen het okka-
sionele brio van Navratilova, Austin en 
Goolagong In het dameskampioen
schap trad een nieuwe kampioene op de 
voorgrond de achttienjange Hana 
Mandlikova Een vinnige en agressieve 
Tsjechoslovaakse die nog enkel Chris 
Evert moet laten voorgaan Met enige 
verbeelding zou men dan ook kunnen 
zeggen dat de verliezers van Wimble
don (Evert en McEnroe) op Flushing 
Meadow weerwraak hebben genomen 

ruim de helft zijn doodgewoon minder 
goed! Er moeten bij gevolg andere dan 
sportieve redenen zijn voor deze gang van 
zaken. Een gewaardeerd Franstalig sport
journalist vertelde ons vorige week dat er 
aan buitenlandse voetballers in dit land mil
joenen verdiend worden. Kopers en ver
kopers wrijven lijm aan hun handen wan
neer zij de bankbiljetten tellen... Het spe-
lerscircuit wordt dan ook met alle middelen 
door alle betrokken partijen op gang ge
houden. Officieel verschuilen de klublei-
ders zich achter financiële redenen. De 
buitenlanders kosten minder in de aan
koop... Cijfers worden echter nooit be
kendgemaakt Het blijven vage bewerin
gen. 
Sportief pronkt men met een paar echt 
suksesvolle transfers: momenteel zijn dat 
Tahamata (Standard) en Brylle (Ander-
lechO Over de aanwinsten die nu al defini
tief schijnen afgevoerd te zijn zwijgt men 
evenwel m alle talen. Hoe vaak zullen bij 
voorbeeld Verel (Anderlecht) en Gillespie 
(AA Gent) in het eerste elftal verschij
nen?.. 
Neen. Van de «moderne» klubleiders mag 
de voetbalsport geen heil verwachten. Blij
ven nog de trainers, de spelers en... de 
scheidsrechters. 

Bu i ten 
De mannen in het zwart beslissen over de 
toekomst van de voetbalsport. Wanneer 
zij erin slagen de agressiviteit in te tomen 
kan het allemaal nog best meevallen Want 
de doorsnee eersteklassevoetballer is 
heus tot behoorlijk spelen Ijekwaam. Hij 
dient enkel in bescherming te worden ge
nomen tegen zichzelf. Tegen zijn door grof 
geld opgevijzelde zegedrang. Daartoe be
staat slechts één afdoend middel. De rode 
kaart en de strafschop. Duitsland wordt de 
rest van Europa vaak tot voorbeeld ge
steld. 
Omdat je er nog een en ander kunt iaele-
ven rond de groene rechthoek. Logisch ei
genlijk. In Duitsland geniet de aanvaller van 
het voordeel van de twijfel. De bal wordt er 
met grote regelmaat op de elfmeterstip ge
legd. Geen mens die er zich over beklaagt! 
Rood is in de Bundesliga ook een ver
trouwde kleur Spelers die er al te grof te
genaan gaan passeren met eens langs de 
«gele» verwittiging. Dadelijk rood als de 
geest van het spel wordt aangetast En aan 
rood kleeft in Duitsland vaak een schor
sing van zes, negen of twaalf weken. Om 
duidelijk te maken dat het echt «uit» moet 
zijn. En alsof het allemaal nog met volstaat 
meende de Duitse bondsvoorzitter in de 
voorbije week een bnef te moeten schrij
ven aan de klubs waarin hij hen verzocht 
de trainers en spelers aan te manen «voet
balsport» te bedrijven. Hij stelde onom
wonden dat verderschrijdende spelverru-
wing de sport naar de afgrond zou voeren 
Een voorbeeld dat ook de Belgische 
bondsvoorzitter in overweging zou kun
nen nemen.. Alhoewel we moeten toege
ven dat de Belgische refs niet kwaad aan 
het nieuwe seizoen begonnen. Vooralsnog 
werden twee spelers buiten gestuurd. Re
cidivisten die ook door geen geel konden 
worden ingetoomd. 

De gro te favor ie t 
Meestal wordt de regerende landskam
pioen als favoriet naar voor geschoven bij 
de kompetitieaanhef Op die regel werd 
een uitzondering gemaakt. Voor vele insi
ders IS Standard de te kloppen ploeg Het 
blijvende Happeleffekt De trainer die 
school maakte. Een wegwijzer. Aanvallen 
van begin tot einde. Volledige inzet van ie
dereen Ook van de vedetten Een trainer 

die betrouwt op de bekwaamheden van de 
eigen spelers en zich weinig of niet bekom
mert om het taktisch koncept van de te
genstander. De 1 —7 overwinning op Club 
Brugge was een sensatie. Zij getuigde van 
grote kracht Zij sproot evenwel voor een 
stuk voort uit de onverklaarbare onmacht 
van Club Brugge Club kan het dit jaar 
moeilijk krijgen. De verdediging is oud en 
statisch. De kern is ruim. Een gevaar wan
neer de uitslagen uitblijven en persoonlijke 
ambities bovendrijven wegens het te der
ven geldgewin. Clubs kracht kan haar 
zwakte worden. En omgekeerd natuurlijk. 

Anderlecht liep sensationeel van start. Het 
voetbalt momenteel in een totaal nieuwe 
stijl. Met ongewoon veel lichamelijke inzet, 
met veel baivaardigheid en aan een on
waarschijnlijk hoog tempo. Er worden 
vraagtekens geplaatst achter deze nieuwe 
benadenng. Kan het blijven duren? Wij 
vragen ons af waarom met. Als profs geen 
tweemaal in de week anderhalf uur tot op 
de bodem kunnen gaan... Indien Ander
lecht faalt en terugvalt zal dit zijn wegens 
het gebrek aan talent. Want de spelers
kern bevatte in het verleden vaak meer of
fensieve kwaliteit Anderlecht is voor ons 
het grote vraagteken. Een groter dan Lo-
keren dat na Late nu ook Dobias zou heb
ben aangetrokken. Internationale ervanng 
om een instorting als vong seizoen te voor
komen Lokeren is een outsider in de titel
strijd W I J verwachten dat ook Cercle 
Brugge aangenaam kan verrassen Deze 
ploeg, met veel linksvoetigen, drijft op de 
kombinatie van maturiteit, ijver en talent. 
Met Six, Delesie en Simoen werd eigenlijk 
een volledige voorhoede aangekocht Trai
ner Canjels moet het trio zien in te passen. 
Over trainers gesproken Slechts drie 
klubs veranderden in het tussenseizoen 
van oefenmeester Anderlecht (Ivic), Ant
werp (Davidovic) en Benngen (Rijvers). 
Maar in die situatie kan binnen de kortste 
keren verandering komen. Stel bij voor
beeld dat Beerschot blijft verliezen. 
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Volksnationalisme en 
staatsnationalisme 

Volkeren en Staten 
De oude «Vlaamse Leeuw», tot voor 
kort een inciviek lied, is officieel onze 
Vlaamse hymne geworden In de twee
de strofe zingen wij 

-Geen tronen blijven staan 
De legerbenden sneven 
Een volk zal niet vergaan' 

Deze drie verzen hebben een diepe 
betekenis De mens leeft in knngen: 
vanaf het gezin al over buurtschap, ge
meente en volk tot de wijde wereldge
meenschap. 
Nationaal bewustzijn betekent de ge
hechtheid aan één van deze knngen, 

• zijn volk en zijn staat De Vlaams-natio
nalisten hebben steeds het onder
scheid gekend tussen Volk en Staat 
(zonder allusie). De Belgische bis
schoppen hebben van dit alternatief 
voor de katolieken meer dan veel een 
gewetenskwestie gemaakt. 
In de drie verzen van de Vlaamse 
Leeuw zit een stuk staatsfilozofie. 
"Een volk zal met vergaan' wil zeggen 
dat de volksgemeenschappen door 
alle wedervaren heen de eeuwen trot
seren. Vlaanderen is daar een voor
beeld van. 
'Geen tronen blijven staan' betekent 
dat staten en staatsvormen bijlange 
met onveranderlijk zijn 
'De legerbenden sneven' (sneuvelen) 
houdt in dat het bestaan en de grenzen 
van de staten in de meeste gevallen 
een militair lot zijn. 
De volksgemeenschap als duurzame 
levenskring is van een hogere waarde 
dan de staat Van de vergankelijkheid 
van staten en staatspatnottismen be
staan menigvuldige voorbeelden Het 
volstaat de schoolatlassen van vóór 
1914, van na 1919 en van na 1945 te 
vergelijken De Elzassers bv. waren 
burgers van het Duitse Rijk vóór Lode-
wijk XIV, Fransen van 1919 tot 1940, 
Duitsers gedurende Wereldoorlog II 
en opnieuw Fransen sedertdien. 

De gehechtheid aan zijn volksgemeen
schap heeft voorrang op de staatsva-
derlandsliefde De aanhongheid aan 
zijn volk IS insgelijks duurzamer dan 
het klassebewustzijn. in zijn volk en in 
zijn staat is men meer vastgespijkerd 
dan in zijn maatschappelijke stand of 
zijn beroep 

Volksnationalisme 
en staatsnationalisme 
De gehechtheid aan zijn volksgemeen
schap en/of aan zijn staat kan men in 
het algemeen «nationalisme- heten 

Er bestaan volksnaties en staatsnaties 

«Nationalisme» is in de wereld echter 
een vuil woord geworden omdat men 
er onder verstaat het misbruik van hun 
macht dat staten maakten en maken 
Deze slechte faam, die alleen het 
staatsnationalisme treft is met onver
diend 
De staten verdrukken minderheids
groepen en vergeten dat elk volk recht 
heeft op zelfbeschikking. Het volksna-
tionaal verzet tegen de staat is «bevnj-

ZO ZIET 

DE VU 

dingsnationalisme». Het beroert tegen
woordig vele Europese landen Het 
streven naar zelfbeschikkingsrecht en 
naar sociale rechtvaardigheid zijn de 
twee grote emancipatiebewegingen in 
de wereld 

Het Vlaams-nationalisme 
Het lijdt geen twijfel dat het nationalis

me van de Vlamingen volksnationalis
me IS en geen verwerpelijk staatsnatio
nalisme 
De gewone man die in de media iedere 
dag het «nationalisme» hoort en ziet 
verguizen maakt echter dit onder
scheid met De Volksunie mag onder 
dit odium niet lijden Zeer wijselijk 
heeft dan ook geen enkele Vlaams-na-
tionale partij na Wereldoorlog II het 
woord nationalisme in haar naam op
genomen en gebruikt het met al te 
vaak als leuze 
Men kan toch met telkens een betoog 
gaan houden over het onderscheid 
tussen staatsnationalisme en volksnati
onalisme 
Eenmaal er een Vlaamse Staat be
staat, zouden staatsbewustzijn en 
volksbewustzijn voor ons samenval
len Hoeft het gezegd dat wij er zullen 
moeten op waken dat ons staatspatn-
ottisme met ontaardt Gelet op de men
taliteit die de Vlaamse Beweging ge
vormd heeft bestaat daar geen gevaar 
voor 

M. Van Haegendoren 

Zondag 12 oktober 

Nationale VU-meeting 

in het 

Koninklijk Cirkus 
te Brussel 

Als inzet van 
de hete politieke herfst 

Geanimeerde TOP-twintigers bijeen 

Vorige zaterdag verzamelden de twintig beste WIJ-wervers in het Schuttershof te Ramsdonk (Kapelle-op-
den-Bos) voor een traditioneel jaarlijl<s en overigens welverdiend etentje. Het werd niet zomaar een gezel
lig praatje bij een lekker wijntje. 
Er werd uitgebreid geanimeerd van gedachten gewisseld over de inhoud, de prezentatie en de financiële 
beslommeringen van het VU-weekblad. 

Na redaktionele toelichtingen van WIJ-redakteur Maurits Van Liedekerke en politiek-direkteur Toon Van 
Overstraeten, belichtten partijvoorzitter Vic Anciaux en algemeen sekreatris Willy De Saeger bet politiek 
en informatief belang van WIJ, waarbij ook de financiële inspanning ter sprake kwam. 
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Wommelgem zag Vlaamse 
Beweging in bloemen 

i in de Volksunie 

Op 31 augustus j I was er ondanks de 
hondsdagen van de voorbije week 
feeststemming in Wommelgem De 
28ste maal trok de reeds befaamde 
bloemenstoet door onze gemeente 
Daar er met minder dan vijf bloemen
wagens in het teken stonden van 150 
jaar Vlaamse Beweging hadden wij 
een inspanning geleverd om zoveel 
mogelijk met de Leeuw te vlaggen Het 

stormende golven waarin een zeilschip 
de helse natuur tracht te trotseren 
voor Aan de achterzijde drie koene 
ridders 

Verdienste en werkkracht gaan afme
ten in deze vooral door jongeren gele
verde honderden uren belangeloze 
medewerking en inzet is onmogelijk, 
een hartelijk dank echter aan de hel
pers van buiten de gemeente Dat wij 

echter twee namen durven vernoe
men zal ons geen enkele medewerker 
durven kwalijk nemen Deze beide 
kunstenaars Guido Torfs met zijn 
schetsen en tekeningen, en Andre Ta-
elemans met zijn ongenadig kerven en 
snijden van koppen en handen, heb
ben de laatste dagen en nachten 
gewerkt met een bezieling die alle me
dewerkers stimuleerden om te blijven 
volhouden ondanks vermoeidheid en 
bar slecht weder 

De bloemenwagens met als onder
werp Gezelle Rodenbach en de paro
die op 150 jaar België (een zinkende 
bark, door een Brussels menneke de 
golven ingeblazen met daarop de le-
gendansche weegschaal met als ge
wichten een haan en een leeuw waren 
juweeltjes (maar dan heel grote) 

Prijzen 

'Vliegt de Blauwvoet- en 'Gezelle' door groep 'Gheselle van het Steynen 
Cruys' 

Grote vreugde echter wanneer wij na 
een ongeveer twee uren durende om
gang onze wagen voor de tnbune 
loodsten en de eerste prijs van alle 
deelnemende wagens in ontvangst 
mochten nemen tevens de eerste prijs 
van de A-reeks Even was het stil dan 
werd er van onder de wagen die door 
een 15-tal jongeren werd voortge
duwd een Vlaamse Leeuw gezongen 
die nog lang zal nazinderen in de oren 
van de prominenten Met de eerste 
prijs voor «G Gezelle». was de ver-
broedenng 's avonds in «de Klau-
waert» des te hartelijker' 
Bert Karl, Leon en al de anderen tot 
volgend jaari 

W Herbosch 

was gewoon fantastisch' De grootste 
en tot de verbeelding sprekende bloe
menwagen was deze van de Welkom-
vnenden «Vlaanderen, Vlaanderen bo
ven al», ontwerp Bert Peeter (VUJO-
sekretaris) Deze bloemenwagen met 
een lengte van 15 m, hoogte 5.40 m en 
een breedte van 4 m moest de blikvan
ger worden Op het voorste gedeelte 
bevonden zich zes panelen van 2 m op 
1,50 m met daarop enig mooi in bloe
men gestoken en geknipt de meer dan 
levensgrote koppen van G Gezelle, E 
Ctaes, H Vernest F Timmermans, C 
Verschaeve en Streuvels Aan de an
dere kant de O-L-V van Vlaanderen, 
Tijl en Nele, een heldenhuldezerkje, 
enz Het middengedeelte werd gevuld 
met de monumentale rekonstruktie 
van de gedinamiteerde ijzertoren, de 
PAX-poort met daarnaast het grote 
kruis met het A V V - W K Hiervoor de 
monumentale trappen leidend naar de 
toren met vooraan daarop levensgroot 
Albrecht Rodenbach met wiekende 
blauwvoet m de hand Op het achter
paneel, een der mooiste schildenjen 
uitgevoerd in bloemen, vliegt de blauw
voet Een paneel van 4 m op 5 m stelt 
een wiekende blauviwoet boven de 

Te huur: 
D Voll opgeknap landel woning 
Asse-Walfergem 3 sipk, gr liv, 
keuk, badk, gar, bijgeb, zold. 
keld c v . gas. elektr Lust- -|-
moestuin Tel 4660494 tuss 19 
en 21 u (Adv 179) 

ANTWERPEN 
September 
13 TIELEN (Kasterlee) Folk-, kolder- en rockavond met niemand 

minder dan -Trezeke», «The genne naom» m « K A Z A N ' » Om 
20 u in het parochiehuis 

14 Tongerio St-Maartensfonds K e / ü Wim Maeshulde om 20 uur in 
de Kapellekeshoef te Tongerlo-Westerio Filmvoorstelling door de 
werkgroep Wim Maes over de beginperiode van V M O en TAK 

19 Lint Gespreksavond -De V U nu» door algemeen voorzitter Vic 
Anciaux Om 20 u 30 in zaal Centrum te Lint Daarna overhandi
ging van VU-vlag gevolgd door receptie 

27 EKEREN Volksunie-herfstbal in feestzaal -De Boterham», Velt-
wijcklaan 23 Dansorkest High Fever Inkom 80 fr Voorverkoop 
70 fr Vanaf 20 u 30 

27 Laakdal Jaarlijks VU-bal in zaal Vinea te Veerie 
27 Borgerhouf Instuif met Bodega in het Kultureel Wijkcentrum «Git

schotel» Lode van Berckenlaan Steun voor VUJO-kern 

OPENBAAR CENTRUM voor 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van ANTWERPEN 

In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant 

GEGRADUEERDE 
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN 
bruto-aanvangswedde: 35.897,- fr per maand of 

36.374,- fr met haardgeld 

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN 
PEDIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN 

bruto-aanvangswedde: 35.897,-fr per maand of 
36.374,- fr met haardgeld 

GEBREVETTEERDE 
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN 
bruto-aanvangswedde: 33.512,-fr per maand of 

34.496,- fr met haardgeld 

ZIEKENHUISASSISTENTEN 
(voorheen VERPLEEGASSISTENTEN) 

bruto-aanvangswedde: 32.399,-fr per maand of 
33.353,- fr met haardgeld 

De kandidaten moeten in het bezit zijn van een wettelijk diploma, 
geviseerd en geregistreerd door de Provinciale Geneeskundige 
Commissie. Houd(st)ers van een wettelijk brevet van zieken-
oppass(t)er (oud regime) kunnen postuleren voor de plaats van 
ziekenhuisassistent(e). 
Vorige diensten worden in aanmerking genomen voor bijkomende 
weddeverhogingen. 
Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten zijn alle 
andere verpleegkundige specialisaties voorzien, waaronder be
jaardenzorg. 
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot 2 jaar. 
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt bij 
hun indiensttreding kunnen in aanmerking komen voor vaste 
benoeming indien zij hun aanvraag indienen uiterUjk op 
6 oktober 1980 op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, 
Antwerpen en het inschrijvingsrecht betalen ten bedrage van 
120,-fr. 
Verplicht inschrijvingsformuUer en volledige voorwaarden te 
bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuis

straat 39, Antwerpen (tel. 031/31.09.70 - 32.98.35). 

(Adv. 183) 

VU-Mortsel zet aktief in 

'Geen njker kroon dan eigen schoon' door 'De Welkomvnenden' 

Het nieuwe jaar wordt onmiddellijk met 
een goedgevulde kalender ingezet 
De traditionele herfstwandeling heeft 
dit jaar plaats op zondag 14 september 
onder de kundige leiding van Jef Sen-
zier We komen met eigen wagens sa
men op de parking achter het nieuwe 
gemeentehuis om 10 u 30 stipt Van
daar rijden we eerst nchting Boom om 
dan via een stukje Scheldelandroute 
de Sint-Bernardusabdij te bereiken 
Daar laten we de wagens staan en be
gint de eigenlijke wandeling door het 
prachtige Kleinbrabantse landschap 
naar Weer t 
Met de veerpont steken we de Oude 

Schelde over en in de afspanning 
«'t Veer» kunnen we eten Langs de 
Oude Schelde-dijken en Schelde-dij-
ken bereiken we na een wandeling van 
ongeveer 10 km terug de Sint-Bernar-
dusabdij in Bornem 's Avonds maken 
we er nog een gezellig samenzijn van 
in het «Hof van Vlaenderen» in Kalfort-
Puurs Wie deze prachtige dag met wil 
missen schnjft in bij onze organizatie-
leider Michel Theunis, Edegemsestraat 
211 2510 Mortsel 

Dit jaar opent volksunie Mortsel het 
balseizoen met zijn achtste herfstbal 
op zaterdag 27 september Opnieuw 
zal het orkest Walter Van der Smissen 

borg staan voor een prachtige avond 
in de voor ons bal nieuwe omgeving 
van de zaal Lepelhof, achter de Sint-
Benedictuskerk in Mortsel-Dorp Voor 
een inkomprijs van 100 fr krijgt men 
naast het bekende orkest ook nog een 
reuzenverrassingstombola, koffie- en 
broodjesbar en een bodega 
Tot slot willen we onze leden er op wij
zen dat de statutaire bestuursverkie-
zingen plaatsvinden op donderdag 16 
oktober van 19 u tot 23 u in zaal 't 
Centrum, Osylei 43, Mortsel Kandida
turen binnenbrengen bij onze sekreta-
ns Emiel Croes, Steenakker 90, 2510 
Mortsel, ten laatste op 9 oktober 
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Wij in de Volicsunie 

Borgerhout: aktieve zomer 

m 19 

BORGERHOUT - Ook tijdens de va
kante bleef de werking van de VUJO-
kem Borgerhout op volle toeren draai
en 
Vooreerst hebben wij de opkuis van 
ons huisje dat dank zij onze burge
meester Dirk Stappaerts en met me
dewerking van het gemeentebestuur 
ter beschikking wordt gesteld voor 
onze kern De inhuldiging zal plaatsvin
den op een nog nader te bepalen da
tum 
Ook onze aktiviteiten werden met 
stopgezet, zo hadden wij op 11 juli een 
autokaravaan gepland die tot een suk-
ses uitgroeide Hiervoor nogmaals 
dank aan al diegenen die hiertoe heb
ben bijgedragen 25 wagens waren pa
raat om een langzame weg af te leg
gen door onze gemeente, 10 km lang. 
Daags daarvoor hadden wij nog 2 000 
pamfletten gebust met onze Vlaamse 
eisen op, die eveneens nog eens dui
delijk naar voor werden gebracht tus
sen de strijdliederen in 
Na heel dit gebeuren brachten wij dan 
nog een gezellig samenzijn door, dat 
eindigde in de vroege uurtjes in de kel
der van de Piet Pot 
Een tweede aktie werd op touw gezet 
en ging door op 21 juli Voor de 4de 
maal dit jaar werd de amneste-es naar 
voor gebracht Na het Te Deum dat ge
houden werd in de kerk O-L-Vr-Ter-
Sneeuw rolden wij bij het buitenkomen 
van de genodigden een groot span
doek open met «Amnestie», ook had
den WIJ borden bij met volgende tek
sten «150 jaar onrecht» en «21 juli 
rouwdag voor Vlaanderen» Lang kon
den WIJ ze met vasthouden, want al 
vlug kwamen twee agenten om alles in 
beslag te nemen, zij bedankten ons te
vens voor de bereidwillige medewer
king 
Om 14 uur mochten wij ons matenaal 
terug ophalen op het politiebureau Na 
een dik halfuur kregen wij alles terug 
en konden huiswaarts toe 

Terwijl de meesten onder ons genoten 
van een welverdiende vakantierust in 
binnen- of buitenland, ging het leven 
echter door met zijn vreugden en 
smarten 
— Op 12 juli huwden Rita Huygens en 
Eddy Gaublomme Hartelijke geluk
wensen aan de jonggehuwden Het 
spijt ons evenwel dat Rita naar de af
deling Boechout IS verhuisd 
— Op 19 juli werd Peter geboren als 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
van Antwerpen 
Plaatsen van bejaardenhelp-
(st)er worden openverklaard 
Huidige aanvangswedde 
28919 fr of 29 873 fr bruto per 
maand, naargelang de kandida
ten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op haard-
geld 
Leeftijdsvoorwaarden de leef
tijd van 21 jaar bereikt hebben 
en de leeftijd van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 
6101980 Toepassing der wetten 
van 38 1919, 275 1947 en 277 1961 
op de prioriteiten 
De kandidaten moeten in het 
bezit zijn van het brevet van be-
]aardenhelp(st)er 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar 
bestuur, inleveren de mannelij
ke kandidaten tevens een mili-
tieattest 
Een bijzondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing 
Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7de Afdeling-Personeels
zaken, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen 
Inschnjvingsrecht 120 fr 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretanaat, 
Lange Gasthuisstraat 33, Ant
werpen uiterlijk op 6 oktober 
1980 

(Adv. 182) 

broer van Petra die beiden thuishoren 
bij onze leden Raymond en Christel 
Van Echelpoel-Van Vaerenbergh Het 
vendel moet marsjeren" Prof iaat en 
doe voort I 
— Net geteld 10 dagen later was het 
de beurt aan Wim Bombey om mooi 
Vlaanderen te aanschouwen Aan be-
stuurslid-vader Stefan en moeke Ingnd 
onze hartelijke gelukwensen Denk er
aan, Wim, va en moe moeten ook sla
pen ssstt 
— 30 juli 1980 was geen blije dag op 
79-jarige ouderdom werd uit onze 
Vlaams-nationale schare weggerukt 
Remi Gerardus Vereecken, lid van 

Broederband en St-Maartensfonds 
WIJ zullen hem zeker met vergeten 
Aan alle familieleden van de overlede
ne willen WIJ langs deze weg onze 
deelneming in het smartelijk verlies be
tuigen 
— 26 september kent een aangename 
avond Vierde vnjdag van de maand 
dus onze maandelijkse ledenvergade-
nng Een denderende kwis-avond, 
waaraan ieder kan deelnemen, in sa
menwerking met FVV-Nele en VUJO, 
vangt aan om 20 uur in ons nieuw lo
kaal zaal «De Passer», Tumhoutse-
baan 34 te Borgerhout Wij verwach
ten U 

Vlaamse 
Vriendenkring 
Tielen gesticht 
Onder impuls van de VU werd in Tie
len de vzw Vlaamse Vnendenknng ge
sticht Bedoeling is om hiermee infor
matie- en ontspanningsavonden naar 
een ruimer publiek te brengen 
Er wordt dan ook gestart met een pri
ma avond zaterdag 13 september tre
den in de Parochiezaal met minder dan 
dne groepen op die in de streek maar 
ook daarbuiten reeds kjekendheid ver
wierven Beslist een avond om met te 
missen, want voor hetzelfde geW zie je 
aan het werk 
— de folk en koWergroep KAZAU 
— de pure rockgroep t' He genne 

noam 
— de Nederlandstalige rockgroep 

Trezeke 
Een aanrader voor alle VU-leden uit 
het Tumhoutse 

Zwijndrecht-Burcht 
naar 't Zwin 
De Vlaamse Knng Scfieldemeeuw 
trekt op 14 september naar het Zwin, 
Damme en Brugge In de voormiddag 
IS er een geleid bezoek met konserva-
tor door het Zwin (laarzen verplichO 

Daarna gaan we naar Damme, eens de 
grootste haven van Europa, daar is ge
legenheid tot middagmalen en wande
len In de namiddag varen we per boot 
langs de Damse vaart naar Brugge, 
waar we in promotie worden opge
wacht door de bootjes van de reien 
Daarna een vnj uurtje in Brugge 
Deelname in de onkosten bus 225 fr, 
boottochten ± 200 fr 
Vertrek Vlaams Huis om 7 u 45, stati
on Zwijndrecht om 7 u 40, Kerkplein 
Burcht om 8 u Aankomst ± 20 u 30 
Inschnjven bij een van de bestuursle
den of in het Vlaams Huis, voor 12 sep)-
tember 

Gezocht 

a WIJ zoeken alle oud-leden van 
Panel P terug Met het vergroot
glas en Ijver Dat zij wederkeren 
tot de ware schaapstal Want 
onze vereniging bestaat 20 jaar 
En dat vieren we Zeer binnen
kort Neem aub dnngend kon-
takt op met ons feestsekretan-
aat Panel P 20, üersesteenweg 
148, 2510 Mortsel, tel 031-
402594 

^^P^^ 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften ais «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 

wonderbaar in ha?r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou stemmen. 
Een acl)ttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een vifaarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bi) Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat • 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziel^teverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

VU-KADERVORMING 
Kalender voor 
september 1980 
• Zaterdag 13 september studie
voormiddag over «het gunnen van 
overheidsopdrachten» Adres Europa
zaal in het Kongresgetx)uw, Couden-
berg 3, 1000 Brussel Aanvangsuur 
10 uur (tot 13 uur) Georganizeerd 
door het Vlaams-Nationaal Studiecen
trum in samenwerking met de Vereni
ging van Vlaamse Mandatanssen 
• Maandag 15 september oud-sena-
tor Maunts Van Haegendoren spreekt 
over de VU en de staatshervorming 
van Martens III Adres Zaal «het rustig 
hoekje» met name de hoek van de Vol-
pestraat en Minderbroedersstraat te 
Halle (Vlaams-BrabanO Aanvangsuur 
20 uur Georganizeerd door het kan
ton Halle 
• Zaterdag 20 september «Zo doen 
WIJ het in Brugge» Adres samen
komst «Hof Van Gistel» Naaldenstraat 
Brugge Aanvangsuur 9 u 30 Georga
nizeerd door het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel Vooraf inschnjven is 
noodzakelijk, vermits er een maximum-
groep van 50 personen voorzien 
wordt 
Dit kan telefonisch of schnftelijk op 
volgend adres Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 
Gent CTel 091 -25 75 27) of op het Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel, tel 02-
2194930 

Het VCLD organizeert in samenwer
king met enkele plaatselijke verant
woordelijken in het najaar '80 in ver
schillende gemeenten een reeks kon-
frontatiedagen over het gemeentebe
leid Deze dag te Brugge is de eerste in 
een reeks van vier Vertrekkende van
uit hun algemene beleidsvisie van de 
fraktie in de meerderheid brengen de 
deelnemers een bezoek aan de kon-
krete realizaties Telkenmale worden 
deze realizaties toegelicht door des
kundigen op dat vlak, nadien volgt dan 
een rondleiding doorheen stad of ge
meente Naast deze informatieve Of)-
dracht is het vooral de bedoeling men
sen samen te brengen om hen eens 
heel konkreet te laten kennismaken 
met het VU-beleid in een andere ge
meente 

• Vnjdag 26 septemt>er Prof Dr J 
Maton, ondervoorzitter, spreekt over 
Vlaamse ekonomie en staatshervor
ming Adres Zaal -Gildenhuis» Kerk
straat 22, 1512 Dworp Aanvangsuur 
20 uur Georganizeerd door de VU-af-
deling Alsemberg ter gelegenheid van 
de afdelingsbestuursverkiezingen 

Voor u gelezen 
Volgende bijdragen in het «Belgisch 
Staatsblad» verschenen kunnen onze 
mandatanssen interesseren 

• De nchtlijnen ivm de gemeente
begrotingen voor 1981 Deze nchtlij

nen gelden voor de gemeenten van 
het Vlaamse Gewest behoudens de 
gemeenten met een biezonder taalre-
gime Nr 159 Cbiz. 9594, 9595, 9596, 
9597) van 19 augustus 1980 

9 Het Koninklijk Besluit tot instelling, 
voor het Vlaamse Gewest van bouw-
premies voor het oprichten of het ver
werven van nieuwe woningen Nr 168 
van 30 augustus 1980 Oslz. 10034 tot 
en met 10039) 
Het K B tot instelling, voor het Vlaam
se Gewest van verwervingspremies 
voor het kopen van bestaande eenge
zinswoningen in de pnve-sektor Nr 
168 van 30 augustus 1980 (biz 10025 
tot en met 10030) 
Het K B (tot wijziging van het KB van 
14875) betreffende het verlenen van 
voordelen voor het saneren van ver-
beterbare ongezonde woningen gele
gen in het Vlaamse Gewest Nr 168 
van 30 augustus 1980 (blz. 10031 tot 
en met 10033) , 
Het K B tot instelling, voor het Vlaam
se Gewest van premies voor het ko
pen van woningen in de openbare sek-
tor Nr 168 van 30 augustus 1980 (blz. 
10039 tot en met 10044) 

• De nchtlijnen ivm de begroting 
van de gemeentebednjven voor 1981 
ten behoeve van de gemeenten van 
het Vlaamse Gewest behoudens de 
gemeenten met biezonder taaistatuut 

Nr 170 van 3 September 1980 (Wz. 
10199) 
Indien u de bewuste eksemplaren van 
het Staatsblad met zou kunnen be
machtigen, kan u altijd kontakt opne
men met fiet VNS-sekretanaat tel 02-
2194930 

Inlichtingen 
Indien u meer inlichbngen wenst over 
bijeenkomsten aangekondigd in onze 
kalender of indien u zelf iets wenst te 
orgamzeren neemt u kontakt op met 
het Vlaams-Nationaal Studiecentrum, 
Bamkadenplein 12, 1000 Brussel (tel 
02-2194930) 

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 be
gint om 20 uur 
Wegens de beperkte vergader
ruimte is het best nu reeds voor 
deze dag In te schnjven. 
Dat kan door kontakt op te ne
men met Lutgart De Beul, tel.. 
02-2194930 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 

12 TOT 18 SEPTEMBER 

TERVUREN 
Vnjd, zat, zond maand dinsd 
woensd 20u 30 - Zond 18 u 
20 u 30 K N T 

Bo Derek in «10» 
van Blake Edwards 

Donderd 20u 30 KNT 
The Third Man 

TIENEN 
Zondag 15 u 

Jungle Book 
van Walt Disney 

KT 

Zond maand dinsd, woensd 
20 u KT 
Voor een handvol dollars 

van Sergio Leone 

Vnjdag, zaterd 20 u - Zond 17 u 
KT 

Een brug te ver 
van Richard Attenborough 

Vrijd, zat 23 u - Zond maand, 
dinsd woensd 22 u KNT 

Laura Moore 

Dond 20 u 30 
Manhattan 

van Woody Allen 

K.T 

LEUVEN! 
13u30,18u KT 

The Empire strikes back 
van Irvin Kershner 

20 u KT 
Waterschaps heuvel 

van Richard Adam 

15 u 45. 21 u 45 
Being there 

van Hal Ashby 

KT 

24 u K.NT 
Maximilian Schell's 
Geschichten aus 

dem Wiener Wald 

LEUVEN 2 
15u45, 19u45 KT 

The Empire strikes Back 
van Irvin Kershner 

13u30, 22u 
All that Jazz 
van Bob Fosse 

KT 

18u ,24u KT 
The Lady Vanishes 

van Antfiony Page 

KURSAAL TURNHOUT 

Vnjd, zat, zondag 20 u 
The nude bomb 

KT 

22 u Vnjdag, zaterdag, zondag 
Maandag, dinsdag 20 u 
Woensdag 18 u KNT 

When a stranger calls 

Zat, zondag, woensdag 15 u K T 
Jungle book 
Walt Disney 

Zaterdag, zondag 18 u 
Maandag, dinsdag 22 u 

Wet dreams 

Woensdag, donderdag 20 u 30 
Roodbaard N.I.V.W.F. 

Kagemusha 
Film van Akira Kurosawa 

(Cannes 80) 

mi Wij in de Volksunie 

VU-St.-Niklaas bespreekt 
Waas gemeentebeleid 
Het arrondissementeel VU-kongres op 
zaterdag 27 september 1980, onder 
het motto -Gemeentebeleid in het 
Waasland- heeh plaats in de foyer van 
de Stadsschouwburg te St-Niklaas 
Om 9 u 30 Opening verwelkoming 
door de arrondissementele voorzitter 
Alfons Claes 
Om 9 u 45 Opsplitsing van de vier 
werkgroepen voor afzonderlijke werk-
vergadenngen Algemeen beleid on
der leiding van R De Ryck Ekono-
misch onder leiding van mevr N 
Maes Leefmilieu onder leidina van L 

Van Hoeylandt Welzijnszorg onder 
leiding van A Claes 
Om 14 u 15 Opening van de plenaire 
zitting door senator dr W Peeters Re
feraten resoluties en stemmingen 
Om 15 u 30 spreekt senator dr M 
Coppieters over de gemeente Natio
nalisme op kleine schaal 
Om 16 uur Slottoespraak door dr Vic 
Anciaux nationaal VU-voorzitter 
Het einde van het kongres is voorzien 
rond 16u 30 de kongressisten wor
den op een kleine receptie uitgeno
digd 

VU in de bres voor 
speelplein te Berlare 

De woonwijk «Boonvenne» te Berlare 
IS een kindonvriendelijke woonzone 
geworden Deze verkaveling met zo n 
50 woningen is in hoofdzaak bewoond 
door jonge gezinnen met kinderen De 
ongeveer 80 kleine kinderen hebben 
er als enig speelterrein de gevaarlijke 
straat > De steeds groter wordende ge
varen werken reeds lang op de zenu
wen van verschillende bewoners Bij 
de aanleg van deze verkaveling werd 
er geen enkele ruimte voorbehouden 
voor een speelterrein 
Blijkbaar heeft de interkommunale 
D D S die de gronden heeft verkocht 
en het toenmalige gemeentebestuur 
geen rekening gehouden met speel-
mogelijkheden voor de jeugd 
Ook het huidige gemeentebestuur 
heeft nog niets ondernomen om deze 
kinderen veilig te laten spelen De wijk
bewoners vragen geen speelplein (al
hoewel er nog een perceel vnj is) De 
wijk heeft geen enkele straat voor 
doorgaand verkeer en een aanduiding 
•uitgezonderd plaatselijk verkeer met 
een bijpassende kilometerbeperking» 
zou zeker met overtxxlig zijn, maar 
zelfs dat lijkt de gemeente te veel ge
vraagd Op uitzondenng van de plaat

selijke Volksunieafdeling, is er geen 
enkele andere politieke partij die zich 
om deze problemen heeft bekommerd 
(ook in andere woonwijken worden 
dezelfde klachten gehoord) Het enige 
gemeentelijk ravotterrein is 1 1 /2 km 
ver Het is enkel te bereiken langs een 
hoofdweg met verschillerKJe gevaarlij
ke kruispunten 
Ook al IS de vakantieperiode bijna 
voorbij de laatste weken was het van 
het slechte te veel Rondsnorrende 
motorrijders en allerfiande gelegen-
heids-racers joegen de kinderen van 
de straat Daarom hebben de buurtbe
woners zelf getracht de veiligheid van 
hun kinderen te vert>eteren Op de 
hoeken van de Zandberg- Biezen-, 
Brem- en Boonvennestraat werden 
door de inwoners zelf, waarschu
wingsborden aangebracht Door deze 
borden worden de weggebruikers er 
attent op gemaakt dat er steeds kinde
ren op straat kunnen spelen en wordt 
hun gevraagd langzamer en voorzichti
ger te rijden Alle wijkbewoners hopen 
met deze aktie, dat het gemeentebe
stuur eindelijk wakker wordt en de vei
ligheid van zijn kleinste inwoners ook 
zal waartxM-gen 

Wase Jonge Leeuwen 
van start 
In tegenstelling tot de jaren 70, voelen 
vele Vlaamse jongeren zich thans wel 
tietrokken bij de nationale ontvoog-
dingsstnjd van hun volk 
Niettemin ontbreekt het tal van 
Vlaamsgezinde jongelui aan histori
sche achtergrondkennis en inzicht in 
de werking van het Belgisch politek 
bestel In dat opzicht schiet de georga-
nizeerde Vlaamse Beweging schrome
lijk te kort de jongerenopvang en -vor
ming IS nagenoeg onbestaande Op 
termijn kan zoiets leiden tot vervlak
king of ontsporing van veel jeugdig 
idealisme 
Om dat in het Waasland te voorkomen, 
werd begin 1980 een jongerenkem op-
gencht onder de naam «Wase Jonge 
Leeuwen- (WJL) Het doel dat WJL 
nastreeft is drieledig 1 De Wase jon
geren via het organizeren van vor-
mingskursussen, optredens van geën
gageerde zangers, fietstochten naar 
het Zangfeest enz uit te nodigen tot 
een positief flamingantisch engage
ment, 2 Het vemchten van denkwerk 
m b t alle aspekten van het Vlaamse 
autonomiestreven, 3 Het tot stand 
brengen van een gekoordineerde sa

menwerking tussen alle flamingantn 
sche verenigingen in het Waasland 
Het tijdschnft Volksopbouw (at>onne-
ment 100BF op rek 001-0594644-13, 
tnv L Dehandschutter, Knaptand-
straat 143, 2700 Sint-Niklaas) werd 
geïntegreerd in het vormings- en denk
werk van WJL Net als in het verleden 
zal Volksopbouw zich ook richten tot 
jongeren buiten het Waasland 
Men kan WJL-lid worden door 50 BF 
onder gesloten omslag of via storting 
op rek 001-0992205-68 te bezorgen 
aan de Wase Jonge Leeuwen Sekr, 
pa Kns Verguit Isengnmiaan 13 te 
9180 Belsele WJL-leden ontvangen 
gratis het mededelingenblad «De Jon
ge Leeuwen-

GROOT-GENT 
a Jonge man - 28 jaar - zoekt be
trekking als mekanicibn A3 of als 
pasteibakker Geen avond- of 
pk>egwerk (volgt avondschooD 
Gevraagd schoonmaakster te 
Genttw-ugge, 1 voormiddag per 
week (donderdag) 
Voor inlichtngen zich wenden 
O Van Ooteghem • senator, 
Oud-Stnjdersstraat 29, 9219 
(Bentbrugge, tel 091-307287 

VU-Dendermonde 
vraagt... 
Vrijwilligers, meisjes, jongens, vrou
wen mannen om deel uit te maken van 
een groep die om beurt in ons sekreta-
riaat Oude Vest 129 te Dendermonde, 
de permanentie willen verzekeren Dat 
kan naar keuze op ofwel woensdagna
middag van 14 tot 17 uur, op zaterdag
voormiddag van 9 tot 12 uur of op zon
dagmorgen van 10 tot 12 uur De enige 
uit te voeren taak bestaat enn de wen
sen van de bezoekers te noteren en 
de Volksunie bewijst U er een grote 
dienst mee Aarzel met en help diege
nen die kwasi al hun vnje tijd aan onze 
partij besteden 

U kunt hiervoor terecht ofwel op ge-
rraemde dagen en uren op het sekreta-
riaat zelf ofwel bij VU-sekretaris Mare 
Dedonder Acacialaan 46 Zele, tel 
052-4461 85 Herman Van Den Abbee-
le Losweg 11 Schoonaarde tel 052-
423549 Karel Uyttersprot Opwijk
straat 41D Lebbeke 

OOST-VU\ANDEREN 
September ' t ! ^ «; 

13 St-Amandsberg 11 de VUJO-knal T-dansant in zaal Tijl, Klinkkou-
terstraat 70 Met Studio «UFO's Disco Show- Toegang 60 fr Deu
ren vanaf 20 u 30 

17 BEVEREN Vlaamse Vrouwenbeweging Nele - Poëzie in klank en 
beeld door de heer Louis Moeyersoms Om 20 u in de bovenzaal 
van de C^ntrumschool, Bosdamlaan 

19 St-Amandsberg 4de VUJO-kontaktavond om 20 u in zaal Tijl In
formatie plaatselijke werking vormingsgedeelte gesprek over o a 
het Pand de staatshervorming met als gastspreker senator O Van 
Ooteghem Nadien gezelligheid en vnje-aktiviteitdiskussie onder 
de muzikale tonen van VUJO's Discobar 

20 Zele FVV 2de provinciale kaderdag in zaal «De Clodde- Lokeren-
baan 17 Om 14 uur 

20 St-Gillis-Waas Poppenspelnamiddag om 14u 30 
20 Lede Vnendenkring «Snel/Pede» bloemenhulde te Lede-kerkhof 

op de graven van Jef De Clercq en Oumtijn Oscar Verzamelen 
om 13 u 45 aan de ingang van het kerkhof 

21 Impe Vnendenkring «Snel/Pede» Zieledienst voor al de overle
den kameraden en familie Om 11 uur in de kerk te Impe (op 2 km 
van Lede of 6 km van AalsO Na de mis gezamenlijk middagmaal 
Voor ml Bert Van der Speeten, Duivekeetstraat 30 te Aalst tel 
053-216225 Gastspreker senator Bob Maes 

26 Ninove (Outer) Bal van Volksunie Groot-Ninove in zaal De Jacht
hoorn Kerkstraat te Outer (Lebeke), georgamzeerd ten voordele 
van driemaandelijks streekblad -Wij, de Roelanders» Orkest The 
Honeys Aanvang om 21 uur Kaarten in voorverkoop bij alle be
stuursleden 

26 KALKEN-LAARNE VU-bestuursverkiezingen in cafe St-Hubert 
Dorp te Laame, om 19 u Rond 21 u toespraak door senator Wal
ter Peeters, gevolgd door receptie en gezellig samenzijn 

28 Ninove (Outer) Daensdag georgamzeerd door het Priester 
Daensfonds Kring Outer-Ninove Mis om 9 u 30 in de parochiale 
kerk St-Amandus te Outer Opgeluisterd door het koor 't Snoerke 
Daarna herdenking van de Roelanders bij de gedenksteen Smid 
Lambrecht Optocht met de fanfare «Tot heil des volks» naar buurt
huis «De Pallieter» met toespraak door F J Verdoodt en receptie 

28 Erpe-Mere Vienng 20 jaar Volksunie vanaf 13 u 30 in zaal Zanzi
bar, Dorp Erpe Om 14 u op het Kerkplein Optreden van muziek
kapel VNJ, een fanfare en mapretten uit Erondegem en van ven-
deliersgroep Vredon Om 14u 30 Optocht naar kerk te Mere 
langs Rooseveltlaan Om 15 u H Mis met wijding van nieuwe VU-
en VUJO-vlag Om 16 u Optocht van Mere-kerk naar Hof ten 
Dale te Mere Om 16 u 30 Toespraak in feestzaal van Hof ten 
Dale door algenneen voorzitter Vic Anciaux Om 17 u Gratis be
legde broodjes Vanaf 19 u gezellig samenzijn met samenzang en 
aangepaste muziek 

OKTOBER 
4 Destelbergen-Heusden: VU-bal in zaal Berghina, Dendermondse-

steenweg 445, Destelbergen Vanaf 20 uur 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

Aalst 
De raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het verplegend en ver
zorgend personeel een betrekking opengesteld van gebre-
vetteerde verpleegster. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de voorzitter van het 0(i;MW, 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 bepahngen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd antikri-
slswet. Is de opengestelde betrekking toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is voor
zien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel 053-212393, bmnenpost 104) 

(Adv. 180) 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de Stad Aalst, heeft bij het verplegend en ver
zorgend personeel een betrekking opengesteld van gegra
dueerde verpleegster. 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende bnef 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, de h M 
VAN DER SPEETEN, Gasthuisstraat 40, 9300 AALST, en die
nen met de bewijsstukken uiterlijk op woensdag 17 septem
ber 1980 ter bestemmmg te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heronentenng van 4 81978, genaamd anticn-
siswet, IS de opengestelde betrekking toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is voor
zien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel 053-215393 - bmnenpost 104) 

lAdv. 181) 
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Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-»lei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

FRITUUR-EETHUIS 
INGRID 

Olenseweg 41 Westerio 
(Vöortk.ipel) tel 014 213696 

Vraag prijzett voor uw 
feestnietui s 

Specialiteiten 
Alle dagen verse iiiosselen 

LINDENHOVE 
Bellestr.ial 49 

1970 HEKFLGEM 

C(ïfï rt st njr inl spt < tliHO k i r is 
Wo( ns<i icj <;n <i<>iKi( r(i q gt sloU n 
M I tntJ Kj diris<i if) vri|(1 i<} v in if Ib u 
,(̂  itf rd K) {11 ZÜIKJK) V in if s nud 

d >f)S 
Tel 053 66 87 40 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Arogonstrnnt 6 Lier 

Tel 031 80 15 68 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
U I T B E R G E N 

Tel 091 67 57 12 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A MinpiiK 1 V in tille fet st< n 
Onk v t i hu i i nq v^n t l f r l q ( r i ( f 

S c h i l d d s t m l 33 
2000 Anlw( r p m 
T, I 031 37 45 72 

COR'J.1 lAr.S 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie V m L lere MnrccMn Naessens 

Lokiinl Volksunie 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091 3006 53 

DE OUDE KRING 

Cnfo VU loknol 

Doipsp l ( i i Housdcn Limburg 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

geit qc^nhed( n 

Steeds v^olkom \\^ 

K R E K E L H O F 

Drankfiuis met sfeer 

Brusselbn.ui 11 GOOIK 
Tol 054/33 48 57 

Uw tweede thuis' 

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

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli jkheden 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken 

Bent u van Aalsf^ 
Komt u naar Aalst? 
A'tijd welkom in cafe 

IN DE OOIEVAAR 

bij Jef Michiels 

Hopmarkt 9 
9300 Aalsl Tel 053 775074 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

A t / ^ Verzorgde keuken 
\i\luiMl\ Domokr.itische piijZLH 
\ \ \y/ Utqclozen dipnstbtloon 

K( "nSt Istctiiwtq 38 
??60 Ni i l in - Tel 031 /818841 

«Den Bo tan iek» verwacht alle vol 
waardige Vlamingen in zijn Vlaams-
Brabants restaurant in de Konings
straat te Brussel Bar restaurant en 
tuin Buitengewoon kader meester
keuken matige rekening Konings
straat 328 1030 Brussel (St -Mana-
kerk) Open van maandagmorgen tot 
vri jdagavond JaaHijksö u«k»UtL~van 
14-)ult to t -3augustus Tel 2184838 

Dronk en eethuis 

« WALTRA >> 
ArdiM.ikaai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De v e r troeven vnii dc W i l l r i 

1 Vf lints in t h trt vin Brussel 
2 Ji k l/l er ilti/d f) trkeren 
3 Jt kri/gt er ilti/d w it te ttcn 
4 D l piiizcn zi/n soci t tl 

WIJNIMPORT HERMAN 
M( i( isii 1 ,1 376 WEVELGEM 
T( I 056/41 29 22 

Bordeaux en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

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

t IS een specialist 
zoek hem op 
voor vlees of toespijs 
de Beauvoordse pastei 
t IS de meest verteerbare 
de meest klassieke 
de beste 

M a a k o o k eens kenn i s met 
de geze l l i ge s fee r in 

C a f e - R e s t a u r a n t 

iEtiUTTER&HHF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel 015-71 1549 

Europ. Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

( H u l s v a n v e r t r o u w e n ) 

D M IMPORT 
Duitse voedingsspecialitei 
ten 

Bouillonpastas ossestaart 
soep goulachesoep jagers 
soep keukenkruiden en 
specerijen 
bchapenstraat 43 2200 Borger 
houl Tel 031/36 00 45 

Het Balmgl^uii^ 
• • • ' 1910-1980 ^ ^ -^ 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« familiezaak met traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

VOEDING DE POLDER 
Poldcrs l r i i l 12 

8458 Oosidu inkcrk t 

Spocidliteii dcig vers fruit en 
groenten 

Dubbele Vdlois zegels aan alle 
loden 

Restauran t 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

Maandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

K E M P E N L A N D 

Vlaamse gezelligheid 

Cafe Kempenland 

Gemeentestraat 41, 

Tel 031/817316 

Nijlen 

Voor uw feestgerechten 

J BOONEN-KWANTEN 

Kamperbaan 24 

3568 Hechtel 

Tel 011/736884 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraal 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052/21 1606 

Algemene voeding bieren wijnen h 
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

Herberg 't STAMPKOT 
St Mana Latem ZWALM 

Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055 4994 76 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandii i 

Beauvoordse specialitett 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

P a u w e l y n - D u q u e s n e 

W u l v e r i n g e m s l r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

Café «'t Leeuwke» 
Kru i t t o renwa l 2 

3690 BREE 
Tel 0 1 1 - 4 6 3 4 5 1 

Waar een Vlaming thuis i s ' 

M a a n d a g ges lo ten 

D Pas afgestudeerde indus
trieel laborante (Rega-Leuven), 
zoekt een betrekking in schei
kundige of farmaceutische indus-
tne 

ü Licentiaat tolk, Ned, Eng en 
Frans, op einde van militaire 
dienstplicht zoekt een betrek
king als tolk in een openbare of 
pnvate instelling 

D Vlaamsnationale diëtiste 
zoekt een betrekking in het Ant
werpse of in de Kempen waar ze 
na haar huwelijk gaat wonen 
D Zeer dynamische en tweetali
ge jongeman met A2-diploma, 
twee jaar A l -opleiding en 23 jaar 
militaire dienstplicht vervuld 
zoekt een betrekking in Brussel 
of Halle-Vilvoorde 
D Een paar jongeren met A2-di-

ploma gezocht die het arrondis
sement Aalst bewonen die als te
werkgestelde werklozen of sta
giairs aan het werk zouden kun
nen in een openbare instelling 

D 17-jang ongehuwd meisje 
met diploma bureauwerken en 
kennis van stenografie zoekt 
een gepaste betrekking op de as 
Brussel-Aalst of industnepark 
van Ternat 

Voor al deze zoekertjes ncht 
men zich tot Dr J Valkeniers (02-
5691604) 
G Pas afgestudeerde (Hoger 
Secundair Technisch Onderwijs) 
zoekt een betrekking in Dender-
monde of omgeving) 

n Technisch tekenaar A2 (41 
jaar) zoekt een passende betrek
king 

Gelieve voor al deze zoekertjes 
kontakt op te nemen met Vic An-
ciaux Algemeen Sekretanaat 
(tel 2194930) te Brussel 

D 18-jange kinderverzorgster 
zoekt een betrekking in het Brus
selse of op de as Brussel-Ninove. 
ook bereid een betrekking te 
aanvaarden in een bejaardenin
stelling 

D 18-jang meisje uit het Aalster-
se met diploma van lager secun
dair en getuigschrift van daktylo 
zoekt een betrekking op de as 
Brussel-Ninove vanaf februan 
1981 ingevolge huwelijk 
n 22-jange ergoterapeute 

zoekt een aangepaste betrek
king in de streek van Brussel-Hal-
le-Vilvoorde of het arrondisse
ment Aalst 

D 18-jang meisje met diploma 
lager secundair beroepsonder
wijs bureelwerken instituut 
Funck en diploma van daktylo, 
zoekt een passende betrekking 
in de dnehoek Aalst-Brussel-Ni-
nove 
D Licenciate in de psychologie. 

tewerkgesteld in BTK-projekt 
zoekt een vaste betrekking 
Inlichtingen omtrent al deze zoe
kertjes zich wenden tot volksver
tegenwoordiger dr J Valkeniers, 
Ninoofsesteenweg 11, Schep-
daal tel 02-5691604 
n Jonge man (16 jaar) uit Kor-
tenberg zoekt werk in de omge
ving van Brussel of Leuven Hij 
heeft een diploma van loodgieter, 
bedrijfsbeheer 

Zich wenden tot Vic Anciaux al
gemeen sekretanaat tel 02-
2194930 
Jongedame uit Berlaar diploma 
kinderverzorgster en twee jaar 
verpleegkunde zoekt dringend 
een betrekking in de omgeving 
Lier Mechelen-Antwerpen Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers Liersesteenweg 11 
te 2580 Sint-Katelijne-Waver of 
telefonisch op het nummer 015-
21 7900, referentienummer 2112 
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vu schaft verhaalbelasting 
op voetpaden af te Menen 

Wij ir> de Volksunie 

Dat de VU te Menen een polit ieke faktor is die voor het volle pond meespeelt 
in de Menense politiek, kwam op 1 september II. weer eens aan de oppervlakte 
in de gemeenteraad. 
Raadslid dr. Vanholme had er nl. — tegen de wil van de CVP-koalit iepartner — 
een voorstel op de dagorde laten plaatsen tot afschaffing van de verhaalbelas
ting op de voetpaden. 
Dr. Vanholme heeft die beslissing genomen in volledig overleg met de andere 
mandatarissen en het bestuur. 
Wi j zijn daarbij uitgegaan van de stell ing dat van de Volksunie opposit ie of 
deelname in de meerderheid slechts een vraag van modaliteit en niet van doel
stell ing is. 
Konkreet: de VU wenst niet haar standpunten in te slikken omdat we in de 
meerderheid zitten — wel integendeel! 
De geschiedenis van het verhaalbelas- onze gemeente. Wij moeten toegeven 
ting gaat terug tot de voortjereidende 
besprekingen over de stadsbegroting 
'80 tussen V U en CVP. Na lang aan
dringen werd door de V U verkregen 
dat door de CVP-scheF)en van Finan
ciën een verklaring werd voorgelezen 
waarin werd aangekondigd dat een of 
andere verhaalbelasting In de loop van 
'80 zou afgeschaft worden. 

Op de lange baan? 
De CVP beschouwde daarbij haar op
dracht als vervuld en vroeg niets beter 
dan de hele zaak, zoniet te vergeten, 
dan toch op de lange baan te schuiven. 
Dat de VU deze zaak niet op haar be
loop zou laten lag voor de hand. Mede 
op vraag van de oppositie kwam het 
zelfs tot een werkgroep, waarin alle 
frakties vertegenwoordigd waren, om 
het probleem «objektief» te onderzoe
ken en voorstellen uit te werken. Door 
het geleidelijk afhaken van de opposi
tie, werd de diskussie echter terug ver
schoven naar de meerderheidspartij
en. 

Op de meerderheidsvergaderingen 
die speciaal aan de verhaalbelastingen 
werden gewijd, kwamen stilaan de 
ware bedoelingen van de CVP naar 
boven. Zij wilde van geen wijken we
ten en werd niet tsereid gevonden 
maar een duimbreed toe te geven. 
Ook niet nadat ondergetekende op 
vraag van de burgemeester met de 
voorzitter van de CVP gesprekken ge
voerd had om uit de impasse te gera
ken en van de CVP-voorzitter een 
principieel akkoord kon verkrijgen. 
Principieel akkoord dat op de daarop 
volgende vergadering prompt door de 
aanwezige CVP-mandatarissen werd 
gedesavoueerd. Ondanks de formele 
beloften en toezeggingen van haar 
voorzitter. 

Forcing-
Kort daarop werd hef voor de Volks
unie duidelijk dat ze de zaak ging moe
ten forceren... 

Op 1 september II. hield dr. Vanholme 
dan ook volgende tussenkomst in de 
gemeenteraad: 

-Wanneer de VU een voorstel indient 
om de verhaaltielasting op de voetpa
den af te schaffen dan heeft zij zich ge
steund op volgende gegevens: 
Ten eerste op het feit dat de gemeen
terekening elk jaar een steeds maar 
groter boni vertoont dat nu opgelopen 
is tot niet minder dan 95 miljoen! 
De VU van haar kant kan geen uiteen
lopende politieke lijn volgen naarge
lang ze in de oppositie zit of in de 
meerderheid. 

Welnu gedurende onze 6-jarige oppo
sitie hebben wij ons steeds gekant te
gen dit almaardoor groeiende boni van 

In memoriam 
Hendrik Decroo 
Vanuit Nieuwpoort meldt men ons het 
afsterven van Hendrik Decroo, Vlaams 
oud-strijder 1914-1918, repressie-
slachtoffer, Vlaams-nationaal kamper. 
Na meer dan een halve eeuw trouw 
aan Vlaanderen en zijn volk is hij op za
terdag 26 juli ten grave gedragen met 
de VOS-vlag en -klauwen. Hendrik wij 
danken U voor al hetgeen je gedaan 
hebt voor Vlaanderen. 
Aan de achtbare familie onze innige 
deelneming, bij het heengaan van onze 
trouwe kameraad. 

dat onze strijd toen zonder enig resul
taat is gebleven. 

Gezien de omvang die het huidige boni 
nu bereikt heeft zijn wij ten stelligste 
overtuigd dat de belastingverlaging die 
wij voorstellen onze t>egroting geens
zins in het gedrang zal brengen. 
Een tweede feit waarop wij ons steu
nen, is één der konklusies van de spe
ciale kommissie die zich gedurende 
meerdere maanden met de verhaalbe
lastingen heeft bezig gehouden. 

Deze bielangrijke — zij het een beetje 
onaangename — konklusie was de 
volgende: 

Hoe men ook een der verhaaltielastin-
gen wil verminderen of gedeeltelijk of 
volledig afschaffen, er zullen steeds 

mensen zijn die meer bevoordeligd 
worden dan andere. 

De minste discriminatie zou volgens 
ons nog bekomen worden indien wij 
— moest dit mogelijk blijken — gelei
delijk alle verhaalbelastingen konden 
afschaffen. 

De VU heeft dan ook, rekening hou
dend met bovengenoemde konklusie 
en met de financiële weerslag op onze 
begroting gekozen om — met uw 
goedkeuring — te starten met de af
schaffing van de belasting op de voet
paden. 

Wat de afschaffing van de andere ver
haalbelastingen betreft zullen wij onze 
houding moeten t>epalen naar de reke
ning van 1980 die ons volgend jaar zal 
kiekend zijn. 

Om te sluiten herhaal ik nog eens ons 
voorstel: afschaffing van de verhaalbe
lastingen op het leggen van alle voet
paden, dit met ingang van 1 januari 
1980. 

Wij twijfelen er niet aan dat de ganse 
raad in het voordeel van de ganse be
volking ons voorstel zal goedkeuren-
Dit voorstel Vanholme werd na het ge
bruikelijk geïntrigeer van de CVP 
goedgekeurd door VU, gevolgd door 
SP en PVV! 
Wilfried, we zijn fier op UI 

Slephaan TACOEN 
Voorzitter VU-Menen-Lauwe-Rekkem. 

WEST-VUANDEREN 
WEST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

13 Menen-Lauwe-Rekkem: Met FVV leren boetseren voor kinderen 
van 14 tot 16 uur in het Kultureel Centrum te Lauwe. Ook op 20 en 
27 september. Voor leden: gratis; niet-leden 20 fr. 

13 Tielt: De Vlaamse Vriendenkring trekt naar Zeebrugge om er wer
ken, een tentoonstelling en een film over de reusachtige bouwwer
ken te bekijken. Samenkomst om 13 u. op het Hulsteplein. Inl. bij H. 
Verslijpen, Kasteelstr. 188 te 8880 Tielt (051-40.00.54). 

14 Menen-Lauwe-Rekkem: Fietstocht naar Dadizele. Verzamelen om 
13 u. 30 te Rekkem, om 13 u. 45 te Lauwe, boerderij Debrabandere 
en om 14 u. te Menen: Leiebrug. 

BRABANT 
SEPTEMBER 

19 Gooik: VU-mosselfestijn in «Groene Poort». Bestuursleden, ge
meenteraadsleden en ÓCMW-leden en bestendig afgevaardigde 
S. De Doncker nodigen uit. Ook op 20 en 21 september. 

VUJO 
Halle-Vilvoorde 
houdt arr. kongres 
V^/egens de geplande nationale strijd-
dag van de Volksunie op 12 oktober 
zal het eveneens op 12 oktober ge
plande kongres nu op zaterdag 11 ok
tober doorgaan. 

Geïnteresseerden dienen dus als juist 
te noteren: arr. VUJO-kongres Halle-
Vilvoorde -Republiek Vlaanderen -
staat en natie», zaterdag 11 oktober 
van 9 tot 18 u. 

Het arr. kongres gaat door in de Euro
pazaal van het kongresgebouw te 
Brussel. 

Gejuich in Vossem 
Twee augustus 1980 zal niet zo gauw 
vergeten worden! Op die zeer warme 
zomerdag traden Kris Laes en Peter 
Van Den Abbeele te Vossem in het hu
welijksbootje. Kris en Peter... een echt 
VUJO-paartje. Kris was het eerste 
vrouwelijk bestuurslid van onze 
bloeiende VUJO-afdeling, later werd 
zij de sekretaresse ervan. Peter was 
ondervoorzitter, later sekretaris van de 
VUJO. Onlangs werd hij ko-sekretaris 
van onze VU-afdeling. 

Waar hebben zij elkaar gevonden? 
Dat zal voor niemand wel een raadsel 
zijn! Op de receptie zagen wij haast al
leen stralende VU-gezichten die Kris 
en Peter kwamen feliciteren. Wij her
nieuwen hier graag de wensen die 
onze voorzitter Herman Goossens in 
naam van gans de afdeling uitte. Ook 
hun beider ouders en familieleden wil
len wij graag bij die gelukwensen be
trekken. 
André Laes is één van onze oudste en 
trouwste VU-leden van Vossem. Ge
ruime tijd was hij gekoöpteerd be
stuurslid, nu is hij onze zeer nauwge
zette sekretaris. 
Heel de familie Van den Abbeele prijkt 
op onze ledenlijst Broer Fons is im
mers onze ondervoorzitter. 
Aan allen nogmaals oprechte geluk
wensen vanwege heel de Vossemse 
VU-familie. 
Vaert wel ende lavet scone... Kris en 
Peteri 

Rodenbachmale 
Op 14 september heeft te Roeselare 
de -Rodenbachmale» van het VNJ 
plaats. In de voor- en namiddag vinden 
er verschillende jeugdaktiviteiten 
plaats. Deze zullen volledig in het teken 
van Rodenbach en zijn blauwvoeterie 
staan. 

fifinB€uoL€n r" 
Verzekeringen - Hypoteken 

Jaak VAN DUCK 
Verzekeringsraadgever 

Grote Baan 435 

3538 HOUTHALEN-
HELCHTEREN 
Tel. 011-53.42.52 

Wij bouwen voor u... 

— sleutel op de deur 
— en... zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

U zoekt een goede drukker? 

I edereen k ies t 

i 
JAN TRUYEN 
Waarom u dan niet? 

Sta t ionsst raa t 58 2440 GEEL 

Tel. 014-58.85.81. • Al le dag- en weekbladen. 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

1 el. 053-62.37.65 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk. 

D e V o s Luc 
C e n t r a l e w e g 27 

2260 NI j len 
T e l 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

<> 

T H E O B A R B I E R 

Instal lat iemateriaal - huis
houdtoes te l len - d raad en ka-
belakkumulat ie . 

H U W E L I J K S L I J S T E N 

A n t w e r p s e s t r a a t 47 
2640 Niel. 
Tel.. 031-88.25.31. 

P V B A G A B R I E L 

Vrijdagmarkt 47 9000 GENT 
Tel. 091-25.64.05 
Boelare 10, Eekio 
Tel. 091-77.13.12 
Nieuw! De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld met ge
heugen dat naait en schrijft. 

1 

Gordijnen en overgordijnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.46 

- < > < 
A N T I E K Z A A K 

Mev r . J u l l e n S C H E R R E N S -
G H E K I E R E 

Nederweg 113, 

8700 I Z E G E M 
Tel. 051-30,15.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskastenLmfiubelen en 
borden -f- kunstvoorwerpen. 

4de Europese Volkshogeschoolreis 

Corsica-Vlaanderen 
Na Basken land, Cata lon ië en W a l e s o n t d e k t e n 33 V lamingen 
van 13 to t 28 augus tus Cors ika . D e banden tussen d e V U en 
d e Un ione di Popu lu C o r s u (U.P.CJ van d r E d m o n d S imeon i 
w e r d e n In e e n kameraadschappe l i j ke , v o r m e n d e s feer nauwer 
toegehaald . T i jdens d e zwempar t i j en , be rg toch ten , in le idende 
lessen, zangavonden enz... g roe ide een s tuk n ieuw Europa de r 
Vo l ke ren . V laanderen én d e Neder landen k regen er 33 niet-of-
f ic iële ambassadeu rs ! O v e r d e z e sch i t te rende on tmoe t i ng 
lees j e b innenkor t méér in «Wij». 

O p 27 s e p t e m b e r 1980 nod igen d e dee lnemers alle belangstel 
lenden uit o p hun Cors i kanamiddag , d ie vanaf 14 u. doo rgaa t in 
d e Abd i j van Ko r tenbe rg , Abd i jd ree f . Jean-Pier re en M i e k e 
Demars in v e r t o n e n er hun en ig-mooie l i ch tbee ldenreeks in 
overv loe i ing en me t muzikale begele id ing. Wa l te r Luy ten zo rg t 
v o o r een Cors ikaans-V laamse zangs tonde , Wi l ly Ku i jpers voo r 
e e n inleiding s a m e n me t d e Cors i kaan Ferrandi . O m 17 u. 45 is 
er e e n l icht avondmaa l voorz ien . V o o r hen d ie er aan d e n k e n 
vo lgend jaar d e Cors i ka -Vo lkshogeschoo l re i s m e e te maken is 
deze namiddag de eers te voorbere id ing . 
Bovend ien is het pracht ig na tuurkader van de o u d e Abd i j je 
aanwez ighe id waard . O o k d e da tum is symbol isch-r i jk . O p 27 
s e p t e m b e r 1312 ve r k regen de Braban tse s teden A n t w e r p e n , 
Brussel , Leuven , 's He r t ogenbosch , T ienen en Z o u t l e e u w van 
h u n adel l i jke He r tog Jan II e e n dee l demok ra t i sche vr i jhe id in 
d e «Keure van Kor tenberg» . V o o r d e g o e d e gang van zaken : 
g raag e e n verwi t t ig ing van je k o m s t me t o p g a v e van he t aan
tal dee lnemers bij Wi l ly Ku i jpe rs -Dev i j ve r , Swer tmo lens t raa t 
23, 3020 Herent , 016-22.96.42. 

Met Willy Kuijpers te Scherpenheuvel 
Voor U komt volksvertegenwoordiger 
Willy Kuijpers kolporteren op de weke
lijkse markt te Scherpenheuvel vanaf 
14 u. nu zaterdag 13 september. Kom 
eens spreken en kennismaken met 
ons aktiefste parlementslid. Gelegen
heid voor sociaal dienstbetoon enz. 
Alle 16 bestuursleden van de fusiege
meente worden vriendelijk uitgeno
digd mee te werken aan deze aanwe-

zigheidspolitiek met het uitdelen van 
stencils, pamfletten, ons weekblad 
«Wij», zelfkleververkoop, en zo meer. 
Allen op post. Deze dag moet beslist 
een even goede weerklank en sukses 
kennen als op 12 juli l.l. het geval was! 

Namens het bestuur; De Vos Clement, 
Marcel Gemoets, Robert Janssens, 
André Crabbé, Mare Pairoux. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri i 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

Boekfjandel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Ti|dschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed' 

SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016 5693 34 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten, ook medika-
le en anii-allergische matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA. 

Kerkstraat 23 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

Kort ing van 10 % voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Goleri] .de Gapaer l . . 
Molenstraat 45. 9300 Aalst. 
Tel 053-70 32.19. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraat 164 177 

Stijlmeubelen + kleinmeubelen 

Ed Claessenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 881316 

Meer dan 3 0 0 0 m 2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tekluur 
— Huweli |ksreportages 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 jaar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius Oe Saedeleerslraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

I D E L - Tel 011-5343.49 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
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 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 33 37 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstell ingen 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 8811 19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

IO%vr.V.U.Ied8 
KOSTUUMS - VESTONS 
BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52 Antwerpen 
Tel 031 313583 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL-BANKELINDEWEG 11| 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cervtrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw ] 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Fngo's en 

Diepvnezers 

Gclcgenheidsgraf iek: Huweh)k - Ge
boorte - Zelfklevende plakband en 
etiketten. Houten druklettcrs - Rekln-
ine-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

( Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14 

OOSTDUINKERKE A/ZEE 
TE KOOP 

A P P A R T E f ^ E N T E N 
S T U D I O ' S 

Villasti|l - Alle komfort 
Garages 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 
8458 Oosiduinkerke 

Tel 058-51 2&29 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primihef -
stij lmeubelen en modern 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 7340643 
Na 18 u 4254642 

A. RUTTEN 

Radio-TV-Hifi-Video 
Eigen hersteldienst 

Dorpstraat 43 
HOUTHALEN 

Tel. 011/53.5040 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.. 5116133 

Privé 569.03.18 

Aankoop en verkoop van Hollandse 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

I K E U K E H S I 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur 

DURASON KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 2193 25 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

LUKOS p v b a . 
Ringmappen - dokumenlhouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

V o o r i e d e r o n d e r h o u d e n / o f 
a a n l e g van t u i n e n , s n o e i e n van 
f r u i t b o m e n d i v e r s e b o m e n , 
p l a n t e n , a f z a g e n van b o m e n + 
v e r k o o p v a n o p e n h a a r d h o u t 
aan zee r v o o r d e l i g e p r i j z e n Te l 
0 2 - 4 6 6 8 0 23 of 452 58 25 

Firma M U Y T D E W I L G E N 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geyterslraat 204 Antwer 
pen Tel 031/290787 

Jeroom EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schilder-, behang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
DENDERLEEUW 
Tel 053-667408 

GALERIJ ej l GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmeubelen 

schilderijen geschenkartikelen 
lustrerie 

Zaakvoerder Staf Kiesekoms Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel: 02-582 22 22 

K O N F E K T I E - D I S C O U N T 
J o s L A G R I N G -

V A N DAELE 

" V E R K O O P A A N 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BHObKEN (J( j n s en andere) PAR 
K A S BLOESONS ANORAKS 

'""' Tri 053 66 /3 33 
St( ( nw( g n i,ir Ninovf 76 
9470 DENDERLEEUW 

lustrer ie 

mare 
de vriesê 
bar. ruzettelaan 56c brugge 
050/35 ?4 04 , 
baan brugge-kortrijk 

Georges DE RAS pvba 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 

THEO BARBIER 
Installatiematenaal - huis
houdtoestellen - draad en 
kabelakkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
tel 031-882531 

TAVERNIER pvba 

Zonneluiken en aluminiumramen. 
staalkonstruktie 
IJzer- koper-, atummium- en inox-
verwerking 

Binnenstraat 32 
9300 AALST 

Tel 053 214207 

Voor al Uw meubelen steeds 

DE KLEINE WINST 
Antwerpsestraat 164-177, Niel 
Ed. Claessenlaan 50-52, Niel. 

TeL 031-88.13.16. 

Alle moderne alsook stijlmeubelen, kleinmeubelen meer dan 3000 m2 toonzalen. 
Zond.- en maandag gesloten - gratis dienst na levenng 
Al njdt men op vele wegen steeds komt men De Kleine Winst tegen ADV. 184 
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Mensen van bij ons 

Bekijk die beelden... 
Ik zal zeggen wie ge zijt 

STEENKERKE (VEURNE) - «Wij hebben de eer U uit te nodigen 
tot de onthulling van het beeldhouwwerk «De Profeet, of de Ge
zant van Los Alfaques». Tijdens een akademische zitting zal een 
panel het werk én de kunstenaar Vermandere Willem benaderen. 

De deelnemers aan het panelgesprek waarborgen het gehalte van 
de benadering van de beeldhouwer, grafikus en zanger Vermande-
re Willem, wonende in Steenkerke, en geboren in Lauwe (heden 
fusiegemeente MenenL» 

De dag dat dit blad verschijnt, donderdag, leent de genaamde 
Vermandere Willem zich dus blijkens plechtige uitnodigingen tot 
een «benadering van gehalte» (om 18 u.) in het Ontmoetingscen
trum van Menen, 't Is nietwaar zekere? Troebadoer Willeme van 
Lauwe? Op een akademische zitting? 

Willem Vermandere: -Ach, af en 
toe, terwijl il< wat aan tiet l<appen 
of aan fiet zingen ben, dan schud 
ik mezelf wakker, en dan zeg ik 
luidop: Nondedzju Vermandere, 
wat zijt ge bezig... 7 

Ik weet dat veel mensen me nog 
echt niet 'tegoei» kennen, en ik 
word wel eens meer geambeteerd 
door de gedachte en de ervaring 
dat mensen bij mij komen zoeken 
wat ik echt niet kan of wil bieden; 
ik beantwoord aan geen één ste
reotiep (kunstenaars) beeld dat 
van mij in de voorbije jaren ge
maakt werd. 

Ik ben niet klassiek. Ik ben ook 
geen militant hervormer Ik ben 
een t>ekend zanger, da's zeker 
Maar de zanger Vermandere, die 
woont niet in Steenkerke. De lied
jeszanger die treedt her en der op, 
die staat op de planken voor het 
voetlicht, maar die heeft geen 
thuisadres.» 

Op de akademische zitting in 
Menen, met als lijdend voorwerp 
Willem Vermandere, wordt voor
namelijk de nog weinig gekende 
beeldhouwer op de gespreksta
fel gelegd. Waar is dat goed 
voor? 

Willem Vermandere: 'Ik zal bij dit 
gebeuren alleen gelukkig zijn als 
het uiteindelijk een ludieke bedoe
ning wordt Natuurlijk ben ik tevre
den dat de stad Menen als eerste 
een beeld-van-mijn-hart (op voor
stel van het sympatieke Yvonne 
Serruyskomltee) aankoopt voor 
de versiering van het ontmoe
tingscentrum. Maar ik heb ook de 
verslagen van de gemeenteraad 
gelezen, waarvan sprake was 
'Over het veel geld dat enkele 
raadsleden teveel vonden voor 
een stuk arduin'- Zoiets, zo'n uit
spraken, treffen mij diep. 

Vooral omdat het hier om een 
hoogtepunt in mijn kreatieve be
zigheid als beeldhouwer betreft 
Aan dat beeldhouwwerk, aan die 
profeet, heb ik een half jaar 
gewerkt Al mijn werkuren betalen 
is voor een stadsbestuur onbe
gonnen werk; en zulks vraag ik 
ook niet 

Wél hoop ik dat nog een aantal 
mensen begrip kunnen opbrengen 
voor «De gezant van Los Alfa-
ques' die ik op een marmeren 
voetstuk heb geholpen. 
Je weet wel, in Spanje werden 
een tijd geleden tientallen mensen 
op een camping midden hun zo-
merroes verkoold. De kranten- en 
weekbladreportages brachten mij 
trieste Pompeï-indrukken. De ge
zant de profeet, van Los Alfaques 
is het versteend mensenbeeld dat 
ik aan dergelijke rampzalige be
richten overhoud." 

Een pijl afgeschoten 
De genaamde Vermandere Wil
lem. Hij is niet vies van vraagge
sprekken zoals dit; maar hij is 
wel op zijn hoede. 'Pas op hé, 
schrijf geen verkeerde dingen. 
Gooi mijn woorden niet door me
kaar Maar 'k weet het wel: jour
nalistiek is een moeilijke stiel. En, 
ge zult er wel navenant het beste 
van maken-: Wat zouden we 
over Willem Vermandere ver
keerde dingen willen schrijven? 
Maar, bij elke volzin die we dur
ven citeren doen we Willem Van 
Lauwe geweld aan. Want Willem 
Vermandere kan je niet vatten in 
woorden. Deze Westhoek-artiest 
moetje zien, moet je horen; maar 
moet je vooral zien-

Willem Vermandere: «De mensen 
kennen mij vooral als liekeszanger 
En ik ontgoochel nog immer diege
nen die mij in mijn dagelijkse be
doening beter leren kennen. Ik 
zing natuurlijk mijn liekes; ik ver
dien er mijn brood mee, en de kost 
voor mijn vrouw en vier kinderen. 
Maar het steenkappen dat is mijn 
obsessie.» 

Een obsessie, zeg dat wel. Op de 
kleine groene binnentuin van 
Vermandere in Steenkerke (eer
tijds het soldatencafé van de 
14-18 soldaten, pal tegenover het 
godshuis van meneer pastoor) 
staan zijn granieten, marmeren 
en ook (binnenskamers) houten 
kreaturen tussen bloemen, moes
tuin en onkruid nonchalant opge
steld. 

Willem Vermandere: «Zeg maar 
wat ge ziet in al die beelden, en ik 
zal zeggen wie ge zijt Die beeld
houwwerken staan daar; aan de 
meeste ervan heb ik vandaag niet 
en allicht nimmer de laatste hand 
gelegd. Maar hoeft dat? Laat die 
beelden zoals ze er staan maar 
hun eigen levenswandel maken...» 
De beeldhouwer Willem Verman
dere kennen weinig mensen. En 
dat stemt de liekeszanger echt 
niet droef. Want, hij leeft zeer be

wust een dubbel leven. Hij hoopt 
het op die wijze nog een aantal 
jaren voor zichzelf en voor zijn 
gezin te kunnen volhouden. En, er 
is geen reden om pessimist te 
zijn. Integendeel. Vermandere 
laat zich niet overmannen in de 
verre Westhoek. Hij port zichzelf 
aan om, na vier jaar, een nieuwe 
LP te laten verspreiden door een 
platenfirma die dit keer hopelijk 
niet in de handen van een kurator 
terecht komt. 

Willem Vermandere: «Ik zing om
dat ik me ermee amuzeer, omdat 
ik de mensen amuzeer, omdat ik 
er ook wel na de vertoning wat 
centen aan overhoud. Als ik op het 
podium liekes zing, dan voel ik me 
best thuis in welke uithoek ook 
van Vlaanderen, van Nederland of 
elders. Maar toch blijf ik het liefst 
van al thuis. Bij vrouw en kinderen; 
dat klinkt zo gezellig klassiek, en 
dat vind ik dan ook zo klassiek ge
zellig...» 

Nee, de troebadoer Willem Ver
mandere hebben we in Steenker
ke vorige week donderdag niet 
thuisgevonden. 

Willem Vermandere: «Ik steek mij 
en onze woonst achter een haag 
weg voor de voyeurs; voor de toe
risten die onze bedoening als een 
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Bokrijk-attraktie pogen te bekij
ken. Maar ik ben er zeker niet vies 
van dat sympatieke mensen bij 
ons komen aanbellen. Het is hier al 
zo'n dagelijkse ophefmakende (?) 
berichtgeving over traktors die 
met de graanoogst af- en aanrij
den...» 

Hoe is het in godsnaam mogelijk 
Vermandere Willem kunstzinnig 
te benaderen via een akademi
sche zitting, die volgens het 
voornemen van de betrokken pa
nelleden ook nog onthullend 
heet te zijn ? We hebben het ge
noegen gehad bij het gezin Ver
mandere een lange middag te 
gast te zijn. Bij Willem die hon
derduit praatte over zijn beeld
houwwerk. Die zijn skulpturen op 
het binnenhof voor ons liet defi
leren. Die inmiddels het houtvuur 
aanwakkerde voor wat in het 
schoonsprakerige Brussel een 
«Barbecue» heet Een Willem die 
heen en weer liep tussen de 
wiegkoets van dochter Amalia en 
de gezant van Los Alfaques waar 
hij duidelijk al evenzeer trots op 
is. Een Willem Vermandere die in 
al die tijd zijn gitaar geen enkel 
moment aanraakte. Da's toch niet 
echt serieus dat Vermandere 
twee levens lijdt en dus voor zijn 
zangerspubliek niets meer dan 
een goedkoop nummertje op
voert ?Het zou niet «serieus zijn » 
mochten we Willem Vermandere 
,die vraag serieus laten beant
woorden. Hij heeft trouwens ferm 
gelijk als hij de verkeerde pun
ten, komma's en zangerige klem
tonen zou aanwijzen die wij on
vermijdelijk in zijn antwoorden-
op-vragen hebben gelegd. 
Willem Vermandere: «Die akade
mische zitting in Menen is, dat 
geef ik grif toe, voor mij een ambe-
tante zaak. Ochgod, de mensen 
die er 't een en 't ander komen ver
tellen weten al goed en wel dat zij 
de zogeheten onthulling van het 
beeldhouwwerk «De Profeet» lite
rair overdonderen. Maar we zullen 
wel zien.» 

Het beeldhouwwerk van de stille 
nondedzju-artiest blijkt van 
langsom meer mensen te beko
ren. Vermandere eist daarbij van 
zijn bewonderaars (of gewoon
weg artistieke vrienden) een bie-
zondere inspanning: bekijk die 
wriemelden handen in elk beeld
houwwerk van Vermandere- Het 
zijn handen die drukdoende zijn, 
die tasten, die grijpen. Laat Wil
lem Vermandere nog maar een 
paar jaren kappen; tussendoor 
zal hij ook nog wel wat liekes ma
ken. 

Zoals hijzelf zegt over zijn kinde
ren: «Je hebt als vader een pijl af
geschoten. En die blijft almaar vlie
gen, die zoekt zijn eigen weg. Een 
weg die niemand op voorhand 
kent.» 

Laat Willem Vermandere maar 
los: met zijn gitaar bij de hand, 
met zijn stenen waar hij bezige 
handen in houwt Iets kreëren is 
voor de zoon van timmerman 
Vermandere uit Lauwe een pas
sie geworden, (hds) 
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