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Regering van de sociale afbraak... 
Na de liberale fopspeen Lees biz. 5 

De Waalse hold-up 
Met zijn gewestvorming op zak en voortaan 
dus bevrijd van de druk om eender welke 
koncessie te doen, heeft PS-voorzitter Cools 
op een perskonf erentie een reeks brutale ei
sen gesteld. Het lijstje liegt er niet om: miljar
den voor de Waalse staalnijverheid, kompen-
saties voor Zeebrugge, uitbreiding van Brus
sel, sleutel op de waterverdragen, sluiting 
van de Vlaamse school te Komen indien de 
wallingantische terreur er in blijft slagen het 
aantal leerlingen te beperken. 

Praktisch op hetzelfde ogenblik dat Cools 
zijn perskonf erentie hield, werden syndikale 
akties gehouden in het Waals metaalbekken. 
De taktiek is duidelijk: met een hard en uitge
breid eisenpakket er alvast voor zorgen, dat 
de miljarden op tafel komen. Slechts bij uit
kering van deze miljarden zal Cools even
tueel wat «soepeler» zijn wat de rest betreft. 
Een duidelijk voorbeeld van een politieke 
hold-up, die daarenboven alle kansen op suk-
ses heeft. 

Want de regering staat reeds klaar om 5 mil
jard direkte staatssteun en 10 miljard over-
heidskredieten toe te schieten; dertien mil
jard daarvan gaan naar Wallonië. 
Dat is maar een begrini naast deze miljarden 
voor de staalnijverheid wordt reeds gespro
ken over 8 of 10 miljard voor de metaalver
werkende nijverheid. 
De 70 miljard van het staalplan-Claes, dat nu 
een tweetal jaren oud is, hebben niet de min
ste aarde aan de dijk gezet. Zowel het Waals 
syndikalisme als het Belgisch grootkapitaal 
hebben ze schaamteloos opgesoepeerd. De 
vakbonden in Wallonië hebben zich met 
hand en tand verzet tegen iedere sanering 
van de staalsektor. In plaats van in te krim
pen, zoals de EG-kommissie vraagt, werd nog 
uitgebreid. Inmiddels bleef het grootkapi
taal, met op kop de Société Générale, profite
ren van de miljardensteiin: verliezen werden 
uitgewassen door subsidies en overheidsbe
stellingen, terwijl winsten in het buitenland 
worden belegd. 

De bescheiden voorstellen ter sanering die 
minister Claes thans koppelt aan zijn subsi-
diebeheer, worden onmiddellijk verworpen. 
Het is de Walen te doen om de blote centen 
zonder pottekijkerij. 

De rekening loopt nu al op tot praktisch hon
derd miljard, voor het grootste deel te beta
len door Vlaanderen. En het einde is niet in 
het zicht: niet meer tevreden met de struktu-
rele steun van tientallen miljarden, eist Wal
lonië voortaan — en permanent — een einde
loze konjunkturele hulp. tvo 

SYLVANIA: 

Krisis in 

Hageland 

Biz. 28 

Bij vakbonden 
in het gevlij 
De regering heeft verleden week 
met een ongewone spoed be
slist, dat er onverwijld zal over
gegaan worden tot uitbetaling 
van de vakbondspremie aan de 
gesyndikeerden in de overheids
diensten. De wet op de toekennig 
van deze premie werd pas in de 
allerlaatste dagen voor de va
kantie in het parlement er door
gedrukt Daar za een terugwer
kende kracht heeft over een pe
riode van drie jaar, zal er ruim 
een miljard uit de staatskas moe
ten gehaald worden om de vak
bondspremie uit te betalen. 

Man van de week 

r 

Het toppunt van taktloosheid werd deze week bereikt door minis
ter van Pensioenen De Croo Met een aan cynisme grenzende 
loslippigheid vertelde hij de tv-kijkers eventjes, dat vanaf volgend 
jaar de pensioenen met meer zullen uitbetaald worden. Kommen-
taar bij de zoveelste stunt van De Croo op biz 4 

Minister Moureaux 
laat betijen 
in een verklaring aan het dagblad «Le Soir» zegde de PS-mi-
nlster van Binnenlandse Zaken Philippe Moureaux een paar 
dagen geleden, dat hij het als zijn eerste opdracht beschouwt 
«de orde te handhaven in de gemeenten langs de taalgrens». 
De ministeriële woorden blijken in de praktijk echter niet ge
volgd te worden door daden. Zeker niet In Komen, waar de 
wanorde ongehinderd voortduurt 
Het aantal kinderen in het Vlaam- genten die, ongestoord door de 
se schooltje op de wijk Geuten 
stjgt niet Enkele Vlaamse ouders 
geven gnf toe, dat ze hun kinderen 
niet willen blootstellen aan de pro-
vokaties en de scheldwoorden — 
«sale boche» behoort reeds tot de 
mildste verwijten' — van de wallin-

ordehandhavers, voor het school
tje blijven betogen 
Verleden week ging VU-senator, 
op verzoek van een der Vlaamse 
ouders, ter plaatse om zich zelf 
van de toestand te vergewissen 
en om zo nodig bescherming en 

Capoen 

dient 
klacht in 

hulp te bieden Zodra de frankofo-
ne hemeschoppers Capoen za
gen, kwamen ze dreigend op hem 
af, duwden en stootten hem en 
verweten ook hem voor «sale kx>-
che» Senator Capoen heeft 
daar, ondanks de tegenwnngenj 
van de verantwoordelijken, klacht 
opgesteld en ingediend 
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Grote VU-meeting te Brussel 



mi Brieven 

ASLK-LOGIKA 

VAKANTIE -
VERLOF 

Mijn lezersbrief in de «Wij» van 24 juli II. 
heeft heel wat reaktie losgeweekt Tot 
slot nog een paar bedenkingen. Ik heb 
niet alleen Van Dale, maar ook Ver-
schueren geraadpleegd voordat ik de 
brief over «verlof» en «vakantie» heb 
geschreven. Dat sommige «verloven» 
ook betaald zijn als het gewone loon 
doorloopt, is inderdaad juist Maar het 
extra geld dat voor de «betaalde va
kantie» wordt besteed, is een sociale 
verworvenheid, die met de ovenge uit
zonderlijke verloven niets te maken 
heeft Voor de handelaars en fabrikan
ten heet die periode dus ook «jaarlijkse 
vakantie» en niet «verlof». 

J.C Maasmechelen. 

KLEINE D 

In «Wij» van 4 september, biz. 3, schrijft 
U een stukje «Nicole en Coppieters», 
waarin U de draak steekt met de kleine 
d van Nicole de Blegiers. Ik ben niet zo 
zeker dat U daarmede gelijk hebt 
want die kleine «d» heeft niets met een 
adellijke titel te maken. Zeker in het 
Nederlands niet waar de Vlamingen 
verkeerdelijk een D gebruiken. U geeft 
zelf het voorbeeld met Toon van Over-
straeten. 

K.P, Antwerpen 
Red. — Helemaal akkoord wat het 
Nederlands betreft Maar Nicole de 
Blegiers is kennelijk een Fran^aise 
die op de kleine d staat 
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SLECHT INGELICHT 
In nr. 37 van «Wij» maakte lezer LD.S. 
uit Antwerpen er terecht zijn beklag 
over dat men in Nederland zo slecht is 
ingelicht over onze Vlaamse strijd. 
Onze noorderburen en stamgenoten 
zijn zo goed ingelicht dat de opsteller 
van de Kosmos-reisgids over België, 
kust en achterland, het zelfs over de 
IJzeren toren in Diksmuide heeft en 
enkele lijnen verder over het «ijzeren» 
monument En voor deze journalist 
staat er in Lier een toren, gebouwd 
door Zimmer, waar dan Zimmer een 
geniale prutser wordt genoemd. Over 
Bauwens: «In Gent staat er een stand
beeld voor Lieven Bauwkens, opge
richt voor een «schurk», met het besluit 
van de schrijver, «hij (Bauwkens) stierf 
in Parijs, straatarm, en dat doet ons 
een ideetje deugd.» Ooit al gehoord 
van een «Goudensporenslag van 1 juli 
1302»? Die nieuwe benaming vindt 
men in dezelfde reisgids. 
Spijtig genoeg vermeldt lezer LD.S. 
een Nederlands-Vlaamse boekenklub 
als uitgever van de catalogus met «ver
keerde inlichtingen». Om alle misver
standen te vermijden zou het mis
schien best zijn erop te wijzen dat het 
niet gaat om De Vlaamse Boekenklub, 
Jan van Rijswijcklaan 276/4,2000 Ant
werpen. Deze boekenklub heeft in 
haar fonds zowel boeken over de re
pressie («Het zwartboek der zwarten», 
heruitgave van oorspronkelijke druk, 
1945, «Face au mur», van Filip de Pille-
cijn, «Het zonnerad» van Herman Vos, 
enzj als van dr. Bias, «De geschiede
nis van de Vlaamse gedachte», Stijn 
Streuvels, «Mijn oorlogsdagboek», en 
nog moeilijk te vinden Westpockets 
met nog een massa andere «Vlaamse» 
werken. J.V.D., St-Martens-Latem. 

VORMING 

De hedendaagse Vlaamse jeugd voelt 
zich meer aangetrokken en betrokken 
bij de Vlaamse beweging dan de jeugd 
uit de zeventiger jarenZij hebben im
mers de sociale studentenrevolte van 
Leuven '68 niet meer meegemaakt Ra-
dikaal Vlaamse aktiegroepen (o.a 
TAK..J kennen dan ook een geweldige 
jeugdige aangroei, de strijd in de Voer 
wordt door vele jongeren met aan
dacht gevolgd, Vlaamse zelfklevers en 
badges worden weer veelvuldig opge
plakt en gedragen. 
Toch ontbreekt er iets. Een groot aan
tal van deze Vlaamsgezinde en zelfs 
extreem Vlaamse jongeren ontbreekt 
het aan veel elementair politiek-histo-
risch achtergrondnieuws en inzicht in 
het Belgisch politiek systeem. Deze 
jongeren laten zich dikwijls alleen lei
den door emoties en/of verontwaardi
ging. 
De traditioneel georganizeerde Vlaam
se beweging schiet hier duidelijk tekort 
wat betreft deze jongerenopvang en 
voornamelijk wat betreft de politieke 
vorming en scholing van deze jonge 
mensen. Op langere of zelfs op middel
lange termijn kan dit aanleiding geven 
tot ontgoocheling en/of ontsporing 
van zeer veel jeugdig idealisme. 

Om dit te voorkomen is het nodig dat 
de georganizeerde Vlaamse bewe
ging, en in de eerste plaats de Volks^ 
unie als enigste partij-politieke belicha^ 
ming van de Vlaamse beweging eens 
ernstig werk gaat maken met de vor
ming en scholing van de Vlaamse 
jeugd. 
Het partijbestuur moet al de plaatselij
ke VU-(JO) afdelingen de opdracht 
geven dit probleem in de afdeling gron
dig onder handen te nemen door o.a 
jaariijks een aantal algemeen vormen
de aktiviteiten in te richten (optredens 
van geëngageerde Vlaamse zangers, 
politieke debatten, film, vormingskur-
sussen, ludiek politiek toneel..J. Dit is 
levensnoodzakelijk voor de toekomst 
van de Vlaamse beweging en het 
Vlaamse volk, want de geschreven en 
gesproken pers zal de Vlaamse jeugd 
zeker niet vormen, eerder misvormen. 

LV.D.W, Move 

KNOEIERS 
Naar PVV-voorzitter Willy Ueclercq, 
kon ons land, zonder liberalen, geen 
ernstig beleid voeren. Met de P W zou 
het hemels manna in ruime mate in de 
schoot van de gemeenschap nederda
len. 
Wat zien we nu? Het hemels manna 
valt heel royaal in de zak van Willy De-
clercq. De benoeming tot direkteur 
van Ippa brengt hem een extra vergoe
ding van ruim 3 miljoen op. Ook de ka
binetsleden van de huidige regering 
met zijn 51 kabinetten zullen niet kla
gen. Bij zover dat de PVV-staatssekre-
taris, mevrouw Michielsen, wekenlang 
geen degelijke zetel vond om haar per
soneel te plaatsen. 
Hebt u uw belastingbrief al ontvan
gen? Ik wel. Vorig jaar betaalde ik 
9.033 fr. nu 11.359 fr. Wat denkt u nu 
over onze welvaartstaat? 
Ons land heeft de duurste benzine, het 
duurste vlees, het duurste brood, de 
duurste volkssigaretten, de duurste 
fjensioenen, enz~ Bij ons treft men de 
meeste jeugdwerklozen aan. 
De P W heeft nu het ministerie van Fi
nanciën in haar handen. Minister Hen-
rion — een kopstuk van het bankwe
zen — verdween na enkele weken. 
Waarom? 
Nu deelt Hatry — big boss van de pe
troleum — er de lakens uit Dat voelt u 
heel goed als u met uw wagentje moet 
tanken. De drie kleurenpartijen mogen 
fier zijn voor wat zij samen voor ons 
Vlamingen met de karwats ineenflans-
ten. Een Vlaming krijgt nu 2.289 fr. min
der dan een Waal. Dus kunnen wij blij
ven sparen voor de Franstaligen. 
Wij mogen ook fier zijn op de verte
genwoordigers van ons volk. Onge
veer honderd gekozenen spijbelen bij 
de eindstemming voor een Nieuw Bel
gië. En toch zullen deze heren er de 
volgende verkiezing bij zijn om uw 
stem te bedelen. Want zonder uw 
stem, uw steun kunnen deze heren 
niet op reis gaan. 
Over Komen durf ik haast niet meer 
spreken. Martens en al de Vlamingen 
uit zijn regering knoeiden zodanig dat 
het schooltje het mikpunt werd van 
een vernederd volk. 

J.V., Erps-Kwerps 

Ik wil wijzen op de onjuistheden vervat 
in uw artikel van 31 juli. 
Er bestaan in de ASLK twee aktiegroe
pen: een grote nl. de Vlaamse Bond 
die aangesloten is bij het W O en een 
klein, de Vlaamse Personeelsvereni
ging die zich van de Vlaamse Bond 
heeft afgescheurd. 
De Vlaamse Personeelsvereniging hul
digt een typisch Belgische schizofrene 
kool-en-geit-sparende politiek. In haar 
mededelingen aan het Vlaamse perso
neel neemt ze quasi hetzelfde Vlaam
se standpunt in als de Vlaamse Bond. 
Ten opzichte van de Franstaligen en 
de buitenwereld neemt ze een verzoe
nende nationale houding aan, kom
pleet met inwilliging van de Waalse ei
sen van administratieve regionalizering 
zonder taalkadergebondenheid, finan
ciële solidariteit via fondsen, en stand
by-arrangements en een centraal ka
der zonder taaikader maar in funktie 
van het werk dat beide gemeenschap
pen veroorzaken (en de Franstaligen 
veroorzaken werklM). Dat de Vlaamse 
Bond VVO met zulke doelstelling mets 
te maken wil hebben, lijkt nogal logisch. 
Wanneer de Vlaamse Personeelsver
eniging in bedoeld artikel nu beweert 
dat ze «dit» en dat ze «dat» doet dan 
zijn dat regelrechte verzinsels: 
1. Het is de Vlaamse Bond die de pro
cedures voor de Raad van State voert 
èn betaalt 
2. Het is de Vlaamse Bond die het pro-
tokol van 1976 heeft bekomen, waarin 
het belang van de lokalizatie wordt 
vastgelegd en dat als basis zal dienen 
voor een boekhoudkundige evaluatie 
van het belang van beide gemeen
schappen. 
•3. Het is de Vlaamse Bond die tegen 
de bodemloze overheveling van 
Vlaamse spaarcenten naar Waalse 
kredieten is. De Vlaamse Personeels
vereniging daarentegen voorziet soli
dariteitsfondsen, beheren met bijstand, 
enz... 
De basis van het ontstaan van de 
Vlaamse personeelsvereniging lag o.a. 
in het aanvechten van de taalkaders 
die volgens deze heren waren voorbij
gestreefd. Nu ziet men dat dezelfde 
heren die gaan verdedigen. De ware 
oorzaak van het ontstaan van de 

Vlaamse Personeelsvereniging ligt in 
macht en carrière. 
Als «Vlaamse» vereniging is alleen de 
Vlaamse Bond die naam waardig. 

LD.W., Beriaar. 
Red.: Samen met andere perskom-
mentatoren menen we dat deze tries
te ASLK-bekvechterij, tevens een on
begrijpelijke zaak voor buitenstaan
ders, best niet in perskolommen 
wordt uitgevochten. 

BAAIGEM 

Wekelijkse markt van boer naar ver
bruiker, zonder tussenpersonen en 
verkoop van verse landbouwproduk-
ten. ledere zondagnamiddag markt van 
15 tot 17 u. En vergeet niet het kerkje 
van Baaigem te bezoeken met zijn kin
derkruisweg van Vovaneska 

J.V.D, St-Martens-Latem 

MALLEMUNT 

De Vlaamse animatie op het Brusselse 
Muntplein is voor de negende keer 
achter de rug. Alles Is er niet altijd zo 
vlot en netjes veriopen wegens de late 
ordeverstoring door (meestal Fransta
lige) punkers die nu op de reggae en 
ska zijn overgewaaid en dan op een 
minder sympatieke wijze hun aanwe
zigheid lieten gelden. Maar het was 
voor de rest mooi voor de kinderen in 
de namiddag en ook de koncert-pro-
grammatie was ondanks wat schoon
heidsfoutjes geslaagd te noemen. Spij
tig genoeg heeft de dagbladpers soms 
wat al te veel met kleine negatieve kan
ten uitgepakt en te weinig uitgeweid 
over de muziek die er gemaakt is. En 
zo blijft sensatie het doen! 
We noteerden met vreugde dat van 
een Franstalige familie wandelaars 
toch iemand Nederiands sprak: het 
aangenomen negermeisje. En we 
hoorden een Marokkaantje zijn uiter
ste best doen te overtuigen dat hij een 
Vlaming was. De toekomst van Brus
sel is dus verzekerd» 

S., Brussel 

nRonAnnAA 
^M Deze week in ^M knack 

MAGAZINE 

Gesprek met HUGO CLAUS 

over zijn nieuwste stuk PHAEDRA dat 
eind deze maand in première gaat, 
gecreëerd in het kader van Europalia. 
"Of ik iets verneem uit Het Laatste 
Nieuws of uit Seneca, dat is in 
wezen hetzelfde." 

En nog veel meer kuituur, met inter
views van 
- Walter Hill, regisseur van "Warriors" 
- Tone Brulin, die "Ba Anansi" brengt 
van Edgar Cairo 

- Kolkowski, Poolse filosoof, over de 
ontwikkelingen in zijn land 

- Benoite Croult, Franse feministe en 
journaliste 

- een dokument over de Breugeltentoon
stelling in Europalia. 

knack 
MAGAZINE 
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Mensen m 
Wangermée wil reklame 
op radio en tv 
Wangermée, administrateur-ge
neraal van de RTBF, heeft aan de 
pers een witboel< voorgesteld 
waarin gepleit wordt voor rekla
me op radio en tv, als mogelijke 
oplossing voor de financiële 
nood van de omroep. 
De klacht van Wangermée is niet 
helemaal ongegrond. De RTBF en 
de BRT moeten het doen met ont
zettend weinig geld. Beide be
schikken over een begroting van 
iets meer dan 3,5 miljard. De be
groting van de Nederlandse om
roep ligt dubbel zo hoog, die van 
de Oostenrijkse en de Zweedse 
bijna driemaal zo hoog. 
Het is daarenboven onbill i jk dat 
radio en tv in ons land slechts 
een deel krijgen van de kijk- en 
luisterbelasting. Van de meer dan 
tien miljard die de kijkers en luis
teraars betalen, gaat minder dan 
7,5 miljard naar de omroepen. De 
rest verdwijnt in de staatskas. In
dien de BRT bijvoorbeeld 9 0 % 
van het Vlaamse kijk- en luister
geld zou krijgen, dan ware hij 
voorgoed uit de rats. 
Bij de RTBF liggen de zaken an
ders. De kwalen van de franstali-
ge omroep zijn niet alleen terug 
te voeren tot de keiharde konkur-
rentie van de commerciële Lu
xemburgse RTL-zender. De RBTF 
draagt de gevolgen van eigen 
wanbeheer. Zo heeft de frankofo-
ne omroep honderden mensen 
méér in dienst dat de BRT. De 
RTBF heeft een peperdure poli
tiek van decentralizatie gevoerd 
die de onbestuurbaarheid van 
het huis nog heeft vergroot en 
die de kijkers niet ten goede is 
gekomen. Vlaanderen heeft dit 
wanbeheer mee moeten financie
ren: het vroeg slechts de helft 
van de koek. 

Het is daarenboven zeer de 
vraag, of eterreklame de aange
wezen remedie is. Van de op
brengst van eterreklame zal ie
dereen een graantje willen mee
pikken, de staat en de geschre
ven pers. Reklame op de beeld
buis komt niet noodzakelijk de 
programma's ten goede: talrijke 

voorbeelden in het buitenland 
bewijzen de vervlakkende in
vloed van de reklame en haar ei
sen op de hele programmatic. 
Het feit dat een socialistisch ad
ministrateur-generaal zich achter 
de vlag van de eterreklame op
stelt, is dan ook in de eerste 
plaats het potsierlijke bewijs van 
eigen falen. 

Moureaux, de PS 
en Brussel 

6 ^ ' 

Minister van Binnenlandse Zaken 
Moureaux, die een snel stijgende 
ster is aan het firmament van de 
Parti Socialiste en die steeds va
ker vernoemd wordt als mogelijke 
opvolger van Cools aan de leiding 
van de partij, heeft voor de PS-af-
deling Jette zijn kijk gegeven op 
het toekomstig gesprek over 
Brussel: «De Waalse socialisten 
blijven aandacht schenken aan het 
lot van Brussel. Zij bevinden zich 
trouwens in een positie om Brus
sel zonder bijbedoelingen te steu
nen, omdat zij niet langer toegevin
gen moeten doen met het oog op 
de autonomie van Wallonië.» 
Zo legt Moureaux nog eens glas
helder de fatale strategie van de 
Vlaamse meerderheidspartijen bij 
de staatshervorming bloot De 
Walen kregen hun gewestvor
ming. Zij hebben voortaan de han
den vrij om het volle gewicht van 

hun steun aan de franstalige Brus
selaars te geven. En Vlaanderen 
heeft geen enkele troefkaart 
meer... 

Calewaert in 
«Vrij Nederiand» 
Dat minister van Nationale Op
voeding Calewaert in een onbe
houwen verklaring aan «Vrij Ne

derland» zegde, dat de verdwij
ning van het katoliek onderwijs 
een na te streven doel is, heeft 
geleid tot een nieuwe reuzerei in 
de regering. Op zichzelf bevat 

Deze week dit... 
Een tiental dagen geleden 
wandelde ik een ganse 
namiddag in het centrum van 
Brussel, samen met mijn gezin 
en een 200-tal andere 
Vlamingen. Allen droegen we 
hetzelfde kenteken: «Ken uw 
hoofdstad», het was de 
dertiende maal dat de jaarlijkse 
voetzoektocht plaatsvond 
doorheen het oude Brussel, 
ingericht door de Vlaamse 
gemeenschap; 
Weer ontmoette ik een 
hoofdstad, totaal vreemd aan het 
beeld dat er doorgaans van 
opgehangen word t 
Het Brussel dat de Vlamingen 
meestal kennen en waartegen zij 
zich terecht keren, is het 
pralende pronkerige Brussel vol 
Franstalige arrogantie en anti-
Vlaamse pretentie, het Brussel 
dat zich opzwelt tot afzonderlijk 
gewest en beweert een 
Europese roeping te hebben. 
Terwijl het nog niet in staat is 
de hoofdstad te zijn van een 
klein land. 

Neen, dat Brussel hebben wij 
tijdens die zondagwandeling niet 
ontmoet Integendeel, we 

trokken doorheen het weefsel 
van de binnenstad, langs 
«straten en pleinen» op 
mensenmaat waar de gevels, 
opschriften en kunstwerken nog 
getuigen van een rijk volksleven 
dat door en door Vlaams was. 
We spraken met de echte 
Brusselaar... 

En ik voelde de kloof, de 
afstand die gegroeid is tussen 
deze aloude Nederlandse stad 
en het levende Vlaanderen van 
1980. De kloof die ontstaan is 
tussen dit joviale, hartelijke deel 
van ons volk en diegenen die 
momenteel de Vlaanderse 
Vlamingen genoemd worden. De 
kloof tussen deze op zichzelf 
levende Brussels-Vlaamse 
gemeenschap en de 150-jarige 
Vlaamse beweging. 
Meer dan ooit voelde ik de 
tekorten van de Vlaamse 
kulturele en politieke strijd, die al 
te vaak te weinig aandacht heeft 
besteed aan de noodzakelijke 
volkse dimensie om deze 
sociaal- en kultureel-zwakken in 
onze gemeenschap te 
behouden. Meer dan ooit voelde 

ik de plicht alle politieke 
krachten samen te ballen om dit 
Brussel te beschouwen als een 
stuk van ons Vlaams 
patrimonium, om deze 
Brusselaars te behandelen als 
essentieel deel van ons volk. 
Ik wil niet behoren tot de 
generatie van politieke leiders 
die dit kroonstuk uit de 
Nederlandse en Vlaamse 
geschiedenis zou afschrijven. 
Ook al heeft ons volk te weinig 
ambities, wij Vlaams-nationalisten 
moeten de fierheid en 
zelfzekerheid hebben de 
verfransingsmachine te stoppen. 
Niemand in Vlaanderen heeft 
het recht Brussel los te laten of 
los te haken, de franskiljon niet 
de halfslachtige toegeeflijke 
traditionele kleurpolitieker niet en 
ook niet de zichzelf radikaal 
noemende Vlaamse extremist 

Vic ANCIAUX 

deze verklaring niets nieuws en 
is ze de herhaling van een socia
listisch standpunt dat al vaker 
werd ingenomen. Dat ze echter 
komt uit de mond van een minis
ter van Nationale Opvoeding in 
funktie, maakt haar toch wel tot 
een belangrijk politiek incident. 
Van Miert heeft zich dan ook ge
haast, de verklaring van zijn mi
nister-partijgenoot publiek te la
ken. Het openhartig moment van 
Calewaert kadert immers hele
maal niet in het imago, dat Van 
Miert graag zijn partij zou aange
meten zien. 

Wie vooral zijde spon bij dit inci
dent was Tindemans. Voor hem
zelf en de CVP is een fris-vroli jke 
schoolstri jd nog alti jd het ge
droomde middel om eigen on
macht en eigen verdeeldheid te 
verbergen. 

Martens: 
vroeg of laat 
Door de journalisten ondervraagd 
over wat hij voornemens is te 
doen tegen het gemeentebestuur 
van Komen dat geweigerd heeft 
de taalwet toe te passen, heeft 
eerste-minister Martens geant
woord «dat de regering de beslis
sing van de Komense gemeente
raad van 13 augustus, die voor het 
ogenblik geschorst is, vroeg of 
laat zal moeten vernietigen indien 
Komen ook deze schorsing ne
geert» 

Met «vroeg of laat» kan Martens 
alle wegen uit, en vooral de weg 
die leidt naar nooit 

Iedereen 
over iedereen 
PRL-voorzitter Gol zegt dat Mar
tens al even besluiteloos is als Tin
demans destijds. PW-minister De 
Croo zegt dat hij de verdachtma
kingen van Van Miert beu is. SP-
fraktievoorzitter Tobback noemde 
de kristen-demokratische koalitie-
partners kwallen. PSC-minister 
Desmarets zegt dat de SP-voorzit-
ter de oorlog dient en Van Miert 
antwoordt dat zo'n verklaring ruikt 
naar pre-fascisme. 
Zoals men weet werd de driepar-
tijen-koalitie enkele maanden gele
den boven de doopvont gehou
den onder de naam «regenng van 
nationale unie». En zoals men weet 
was Tindemans de mening toege
daan, dat deze driepartijen-krab-
benmand de beste formule is «in 
tijden van krisis of oorlog». 
Nou ja, de oorlog is er óók al... 
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Kommentaar 

De boeman van De Croo 
Verleden dinsdag, op het tv-
scherm van de RTBF, trok minis
ter De Croo meer dan ooit op de 
baardige Judasfiguur uit de pas
siespelen van Oberammergau. 
Met een tragische mimiek en met 
een Frans dat geen haar beter is 
dan zijn Nederlands liet hij op de 
onvoorbereide kijkers de jobstij
ding los, dat vanaf eind van vol
gend jaar de pensioenen niet 
meer zullen kunnen uitbetaald 
worden en dat een privatizering 
van het pensioenstelsel dus on
vermijdelijk is. 
De mensjes van 70-75 jaar, die 
voor hun dagelijkse boterham 
aangewezen zijn op de tijdige uit
betaling van hun vaak karig pen

sioentje, zullen de PW-minister 
van Pensioenen en PTT dankbaar 
zijn voor de uiterst kiese en takt-
volle wijze waarop hij hen een 
oude dag vol zorg en leed voor
spelde. 

Want ofwel heeft De Croo gelijk. 
Maar dan is er wat méér nodig 
dan een loslippig babbeltje op de 
tv, vrijblijvend en buiten ieder ka
der van een regeringsinspanning, 
om dat aan de burgers te vertel
len. 

Ofwel heeft hij gedeeltelijk of he
lemaal ongelijk. En dan bespeelt 
hij met ongehoord politiek cynis
me de snaren van vrees en wan
hoop bij de burgers. 

Het CVP-SP-stadsbestuur van Roeselare heeft ver
leden zondag een flinke les gekregen. Dit gemeente
bestuur weigerde, ook maar iets te doen om de hon
derdste verjaardag van het overlijden van Roesela-
res «v>/onderknape» Berten Rodenbach te herden
ken. Heel wat mensen vonden deze weigering al te 
gortig en gingen zelf aan de slag. Rond e.h. Van Som-
fielen en rond de Rodenbach- en Lutgartwijken ont
stond het plan om een grootse stoet op touw te zet

ten. In arren moede en op het allerlaatste ogenblik 
besloot het gemeentebestuur van Roeselare wijse
lijk maar zuur, een subsidie van 200.000 fr. aan de in
richters te geven. De omvang van deze aalmoes kan 
men meten aan het feit dat er meer dan duizend 
mensen verleden zondag in de stoet meestapten, 
dat er bijna een dozijn fanfares meededen en dat 
tienduizenden mensen van elders naar Roeselare 
kwamen. 

Bij een 
opiniepeiling 
Men moet steeds uiterst voorzich
tig zijn met de resultaten van opi
niepeilingen, die weliswaar een 
trend kunnen aanduiden maar 
geen verkiezingsuitslag kunnen 
voorspellen. 
Uit de begin september georgani-
zeerde en zopas in de pers gepu
bliceerde resultaten van de jong
ste opiniep>eiling vallen toch wel 
een paar trends af te leren. De drie 
Vlaamse regeringspartijen blijken 
het slecht te doen. De achter
waartse trend van SP en CVP is 
zo sterk, dat hij niet over het hoofd 
kan gezien worden. De P W kan 
zich troosten met een statu quo 
ten overstaan van de vorige ver
kiezingen, maar vertoont een ster
ke achterwaartse trend tegenover 
vroegere opiniepeilingen. 
De Volksunie kent een duidelijke 

opwaartse trend. 
Opmerkelijk is de verschuiving 
van het kiezerskorps naar de ex
tremen. In Vlaanderen verklaren 
10 th., in Brussel 15 th. en in Wal
lonië zelfs 20 th. van de kiezers, 
hun stem te zullen geven aan klei
ne partijtjes aan de rand van het 
politieke spectrum. 
Niet over het hoofd te zien! 

Gehoord 
te Roeselare 
De Rodenbachstoet te Roeselare 
verleden zondag was een indruk
wekkende volksstoet; de Inrich
ters ervan schrokken niet terug 
voor kalre taal rond duidelijke 
zinnebeelden. 
In de stoet werd ook het gedicht 
«Fierheid» van Rodenbach uitge
beeld. Bij de tekst «Waar is der 
oud'ren fierheid nu gevaren» riep 

een spuiter vanuit het publiek 
«dat moet ge aan Wilfried Mar
tens vragen». 
De hartekreet kreeg duidelijk de 
bijval van de omstaanders. 
Een opgemerkte groep te Roese
lare waren de honderden VNJ-
jongens en -meisjes, verleden 
zondag bijeengekomen om op 
een Rodenbachmale het twintig
jarig bestaan van hun beweging 
te vieren. Hun aanwezigheid viel 
des te sterker op, omdat de «gro
te» jeugdbewegingen verstek lie
ten gaan. 

Het leger 
doorlichten 
ledere frank die besteed wordt 
aan een inoperationeel en dus nut
teloos leger, is uiteraard een frank 
te veel. Het geld dat aan landsver
dediging uitgegeven wordt, moet 
goed besteed zijn. Dat veronder

stelt de bereidheid om de nodige 
middelen op te brengen, ten einde 
het leger operationeel te maken of 
te houden. 
Al te vaak echter wordt iedere dis-
kussie over militaire budgetten on
mogelijk gemaakt. Wie het nut of 
de noodzaak van een bepaalde 
miljardenaankoop durft betwisten, 
wordt uitgemaakt voor een halve 
of hele handlanger van de vijand. 
Wie wat dieper durft boren in be
paalde dossiers, waaruit de reuk 
van korruptie of verkwisting om
hoog walmt, ziet zich de weg ver
spert door het «top secret». 
De regering heeft zopas beslist 
een gemengde kommissie op te 
richten om het operationeel karak
ter van het Belgisch leger eens uit 
te pluizen. 
Wordt dat de zoveelste kommis
sie die zal zorgen voor een stille 
begrafenis van de goede voorne
mens? 

Tegen 
welke prijs? 
Welke prijs zullen de Vlaamse mi
nisters bereid zijn te betalen aan 
de Franstalige onderwijsminister 
Mathot om van hem de «gunst» te 
bekomen dat het Vlaamse school
tje te Komen niet wordt afge
schaft als het — dank zij de fran-
kofone terreur — einde van de 
maand minder dan zestien leeriin-
gen telt? Zal het Vlaamse school
tje te Komen wellicht verder «ge
duld» worden, in ruil voor de wei
gering om de Franstalige school 
van St-Genesius-Rode door het 
Rijk te laten overnemen? 
Want terwijl Komen halsstarrig 
weigert de wet na te leven, draai
en de Vlaamse gemeenten rond 

Brussel ieder jaar voor ettelijke 
tientallen miljoenen op voor Frans
talig onderwijs. 

De schuldige 
In de Antwerpse liberale krant 
«De Nieuwe Gazet» bekende de 
kroniekschrijver F. Papon in een 
openhartige bui het falliet van de 
PW-verkiezingsbeloften: «De 
balans is gauw gemaakt en het 
eindresultaat is bepaald niet om 
toe te juichen. Nadat ons op het 
vlak van de aanvullende perso
nele belastingen eerst een luch
tig decumulhapje werd toege
worpen, werden we onmiddellijk 
daarop ter kompensatie van 
deze zuur-oprispende banana-
split vergast op een stortvlaag 
van onrechtstreekse heffingen, 
waardoor velen nu nog méér be
lastingen betalen dan vroeger. 
Zonder enig vooruitzicht op soe
laas!» 

dio Genes in de dessa 
Terwijl het vliegtuig aanzet voor de landing, werp je een eerste blik op de stad die on
der de vleugels voorbijglijdt Ze ziet er gewoontjes uit Er is iets zo vertrouwd aan, dat 
ze bijna banaal lijkt Het waarom ontdek je niet onmiddellijk. Tot wanneer je beseft dat 
je boven een zee van rode daken vliegt Het eerste watje van Djakarta te zien krijgt, 
zijn miljoenen dakpannen. En meteen weetje dat daar het oude Batavia ligt, waar de 
Nederianders meer dan drie eeuwen gebouwd en gehuisd hebtien. 
De sporen van Nederlandse aanwezigheid kom je overal tegen. Niet alleen in een ver
geten opschrift aan een officieel gebouw. Of in de smeedijzeren tekst 'rust na arbeid» 
op een koloniale villa. Het Nederiands is ook aanwezig in gloednieuwe teksten. Een 
handelaar verkoopt 'jurken*; een garnierder prijst zijn 'Ijekleding» aan. En allebei zul
len ze, na verkoop, de 'rekening» prezenteren. Er is een groot aantal Nederlandse 
woorden gewoon in het Indonesisch blijven hangen. Soms herken je ze niet op het 
eerste zicht Slechts nadat je te weten gekomen is dat de 'f» hier als «p» wordt uitge
sproken, kan je 'pabrik pemis» thuisbrengen als een fabriek waar vernis wordt ver
vaardigd. 
In het Indonesisch is er maar één enkele term waarmee zowel de Nederlander als ie
dere blanke wordt aangeduid: orangbelanda, een 'Hollandse man». 
De doorsnee-Indonesiër heeft aan het koloniaal verieden blijkbaar geen trauma over
gehouden. Nederianders maken hier terug een goede beurt, ook in het zakenleven. In 
de steden koopt de welstellende Indonesiër of Chinees zijn brood in de Holland-Bak
kerij Bir Bintang pakt uit met de slogan dat het gebrouwen wordt onder toezicht van 
Nederiands grootste bierbrouwerij 

Wie Belanda spreekt, al zijn het maar enkele woorden, pakt er mee uit Tienduizenden 
die de veertig, vijftig jaar voorbijzijn, spreken nog altijd en graag een vaak uitstekend 
en vloeiend Nederiands. 
In Yogyakarta bezoekje het paleis van de sultan. Je wandelt door de ingangspoort en 
je schrijft je naam en adres in het gastenboek. En je loopt door de oosterse weelde 
van het kraton. Onder het welwillend maar waakzaam oog van de wachters van de 
sultan, Javanen in groot ornaat, met de sieriijke sarong en met de kris op de rug. 
Als je terug buiten staat, wordt je op de schouder getikt Je draait je om en je staat 
oog in oog met een kratonwachter die je met bijna Haags-aksent verwelkomt: 'Zo, jul
lie komen dus uit Flaanderen.» Dat is hij even, belust op een praatje, in het gastenboek 
gaan uitvissen. 
Het keurig Nederiands gesprek hopt over koetjes en kalfjes, over de koloniale tijd, de 
Hollandse school en de onafhankelijkheidsstrijd. En dan komt de Javaan met een on
verwacht verzoek. In zijn schoolboek heeft hij enkele bladzijden gelezen uit een mooi 
Nederiands boek. Hij zou drommels graag iemand vinden die het hem wil opsturen; hij 
wil het wel eens helemaal lezen. Het was geschreven, nou, hoe heette die ook weer, 
door een zekere Conscience. En het heette 'De Leeuw van Vlaanderen». 
Je bent vijftienduizend kilometer van huis en je praat met een bruine man... 

dio Genes 
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Sociaal-ekonomisch m 

Na de liberale fopspeen... 

Regering 
van sociale afbraald 
Er is bekendgemaakt dat de zo
geheten sociale partners deze 
week een regeringsvoorstel zul
len ter overweging krijgen om 
voortaan alle vervangingsinko-
mens (met uitzondering even
tueel van het kindergeld) belast
baar te maken. 
Dit bericht zal geen kleine 
schokgolf in honderdduizenden 
gezinnen veroorzaken. Temeer 
omdat de regering deze nieuwe 
vorm van belasting voorstelt als 
een middel om op de rijksbegro
ting te besparen. 
Het is nu afwachten of de vak
bonden even heftig zullen reage
ren als bij de bestrijding van de 
inmiddels berucht geworden 2 
procent afhouding op weddever-
hoging van ambtenaren. 
Stilaan wordt het nu wel duidelijk 
op welke wijze het door minis
ters aangekondigde verarming
sproces zich aan het voltrekken 
is. Er wordt geen enkele poging 
gedaan om een ernstig bezuini
gingsplan uit te voeren. Wél 
wordt druk gezocht naar welke 
vorm van belastingverhoging 
dan ook. En daarbij wordt ge
zocht naar de weg van de minste 
weerstand. Nadat het Vlaams 
Ekonomisch Verbond erop ge
wezen had, vorige week, dat het 
begrotingstekort van dit jaar 
door de regering met nagenoeg 
40 miljard te weinig werd voorge
steld, kraakt een CVP-PSC doku-
ment ongenadig het begroting-
swerk van de regering en van 
CVP-minister Geens in het bie-
zonder. In deze nota wordt ge
steld dat de stijging van de over
heidsuitgaven voor '81 door 
kunstgrepen vals is voorgesteld, 
en dat er voor volgend jaar een 
extra-belastingverhoging van 20 
miljard frank in de begroting ver
doken wordt gehouden. 

Het verkiezingsfoefje van de li
beralen — belastingverlaging als 
wij in de regering komen — is nu 
wel overduidelijk voor wie de 
PW-mooipraters nog zou gelo
ven. 

Immoreel 
Er wordt dus gezocht naar meer 
inkomsten voor de verkwistende 
staat Daarbij werden reeds een 
aantal fiskusgrepen doorgevoerd: 
een prijsverhoging van de marga
rine, sigaretten, sigaren, benzine... 
en noem maar op. Maar nu wordt 
het pas ernstig. Nadat de regering 
een zware ofxioffer kreeg door 
luidop te denken aan het zachtjes 
afromen van ambtenaren-wedden, 
worden andere bevolkingsgroe
pen door de fiskus op de hielen 
gezeten. 
Zo Is er het voornemen om ook de 
gezinnen die geheel leven van een 
zogeheten vervangingsinkomen 
(werklozen, zieken. Invaliden, ge
pensioneerden), In belangrijke 
mate te laten opdraaien voor de 
geldhonger van de staatsoverheld. 
En daarbij worden natuurlijk een 
aantal goede argumenten op)ge-
dist Zo bij voorbeeld werd reeds 
eerder, aan de hand van cijferma
teriaal, geopperd dat het momen
teel In sommige gevallen lonender 
Is te genieten van werklozensteun 
dan te werken tegen een Inkomen 
dat niet aan de aanspraken van de 
fiskus kan ontsnappen. Er zijn nog 
zo een aantal ongerijmdheden die 
maken dat de prikkel om werk te 
zoeken ontbreekt 
Maar dat argument gebruiken om 
nu alle minderbegoede gezinnen 
zwaarder te gaan belasten, en als 
eerste te treffen met verarming, 
getuigt van politieke Immoraliteit 
Reeds eerder werden bij voor
beeld de gezinnen met langdurig 

zieken financieel zwaar getroffen, 
en voortaan Is voor elkeen een 
hospltallzatle een bittere financiële 
zaak. 
Dat houdt de regerIng-Martens In 
niets tegen om nog meer belastin
gen te zoeken bij die gezinnen die 
nu al last hebben van bestaanson-
zekerheid. 
Als dit geen regering van de socia
le afbraak ls...l Maar de socialisten 
blijven ondanks woordengekraam 
die sociale politiek meespelen. En 
de liberalen blijven huichelen over 
belastingverlaging. Terwrijl de CVP 
sloganesk de gezinsvriendelijke 
partij speelt 

Sylvania 
ontmanteld 
Deze week worden definitief 
meer dan 800 werknemers bij 
Sylvania op straat gezet Er is 
een tijdlang getracht om een Ja
panse kandidaat-investeerder 
naar Tienen te halen. En de Inte
resse voor overname van Sylva
nia was zeer reëel. Maar aan de 
ministeriële bemoeienis terzake 
schortte nogal wat Het enige dat 
Staatssekretaris Akkermans 
meedeelde was dat de Ameri
kaanse GTE-multinational zou 
verplicht worden om een brok 
van de eertijds opgestreken ex
pansiekredieten aan de staat te
rug te geven. 
Vooi het overige was er alleen 
de politieke onmacht om de ont
manteling van een levensbelang
rijk bedrijf in het Hagelend te 
verhinderen. 

Brusselse 
gokkers 

op 
in 

In 1979 heeft de belasting 
spelen en weddenschappen 
Vlaanderen zowat 246 miljoen fr. 
opgeleverd. In vergelijking met 
de personenbelasting, waar 
Vlaanderen instaat voor meer 
dan 56 procent van de rijksop-
brengst, betekent die 246 miljoen 
nauwelijks 13,63 procent van de 
nationale opbrengst van de be
lasting op spelen en wedden
schappen. 
Het is dus duidelijk dat in Wallo
nië en Brussel heel wat meer 
«gespeeld» en <gewed> wordt In 
Wallonië brengt de speel- en 
goklust de schatkist 632 miljoen 
bij, of ruim 35 procent van de 
rijksopbrengst 
De meest verwoede gokkers zijn 
evenwel de Brusselaars. De 
staat verdient er dan ook bijna 
één miljard aan, meer dan 50 pro
cent van de nationale opbrengst 
Wat de personenbelasting be
treft is de Brusselse Vlijt heel 
wat minder; slechts 1338 pro
cent wordt vanuit de hoofdstad 
bijgedragen. 

Financieel 
gerommel 
We zitten in een gevaarlijke 
kringloop. Door het feit dat de 

staatsoverheld op flagrante wij
ze de kapitaalmarkt afschuimt 
worden in de nijverheid en ande
re ekonomische sektoren de mo
gelijkheden miniem om nog aan 
belangwekkende nieuwe inves
teringen te denken. Zo bijvoor
beeld glijdt de bouwsektor, sa
men met al de toeleveringsbe
drijven die er om en rond draaien, 
steeds verder de dieperik in. 
Door de scherpe verhouding tus
sen Inflatie en de prijs van het 
huurgeld, zitten we geplaagd met 
een intrestvoet die veruit de 
duurste ter wereld is. 
Toch blijkt de huidige regering 
niet van plan om ook maar iets in 
het werk te stellen voor een ge
zondmaking van de frank. Dit jaar 
nog mogen we ons aan (alweer 
zwaar) gerommel op de geld
markt verwachten. 

Vervalste 
begroting 
Een gezin dat na een periode van 
budgettair ondraaglijke verkwis
ting niet bijtijds de tenng naar de 
nering zet wordt spoedig en on
vermijdelijk gekonfronteerd met 
een' financiële katastrofe. Dat 
geldt ook voor de staatsoverheld 
die evenwel meer middelen heeft 
om kredietwaardig te blijven, en 
leningen aan te gaan om schul
den af te betalen. 
Maar er Is een grens aan alles. 
Het zieternaar uit dat we snel af
stevenen naar het moment waar
op het laatste greintje krediet
waardigheid van onze frank 
dreigt zoek te geraken. Al jaren is 
er het besef dat de overheidsuit
gaven bij nazicht van de rekenin
gen budgettair blijven onder
schat te zijn. 
Maar, middels een CVP-PSC do-
kument werd nu ook scherp ge
steld dat de regering ronduit on-
eeriijk spel speelt 
Behalve de verdoken belasting
verhogingen werd met een rood 
potlood aangestipt dat de stij
ging van de overheidsuitgaven 
met tal van kunstgrepen in de be
groting voor volgend jaar zonder 
meer werd vervalst 
Wat voor een belabberd figuur 
heeft dit land voor de monetaire 
spraakmakers gekregen? 
Bijkomend is er ook de vaststel
ling dat we nauwelijks nog een 
regering hebben; alle regerings
partijen, tot en met de CVP, heb
ben onderhand elk op hun beurt 
het regeringsbeleid op de korrel 
genomen. 

Sociale zekerheid voor de sterkste 
Wat we reeds wisten, en wat dus 
nog slechts hoefde bewezen te 
worden, werd nu ook met cijfers 
en wetenschappelijke ernst in 
een dokument geboekt: het stel
sel van de sociale zekerheid is in 

de voorbije jaren almaar finan
cieel happiger geworden, terwijl 
precies die gezinnen die brood
nodig behoefte blijven hebben 
aan sociale hulp nog in de kou 
gelaten worden. 
De Antwerpse professor Herman 
Deleeck becijferde met een 
handvol assistenten dat dit land 
geen armoedig gezin meer zou 
tellen indien aan die kansarmen 
globaal 11,5 miljard frank (cijfer 
van 78) als sociale steun zou 
toegereikt worden. 
We leven met de paradox dat 
precies die mensen die de socia
le zekerheid hoognodig hebben 
in de kou gelaten worden, terwijl 
anderzijds deze vorm van staats
steun met miljarden In zekere 
mate gretig binnengerijfd wor
den door diegenen die zelf al een 
behoorlijk Inkomen hebben. 
Nu in de komende weken op-
i;iieuw het stelsel van de sociale 
zekerheid op het hoogste poli

tiek niveau ter diskussie komt, 
zou best de scherpe weten
schappelijke analyse van het 
Antwerps onderzoeksteam niet 
meteen vertikaal geklasseerd 
worden. Maar dat is het wat mag 
gevreesd worden. Want de dis
kussie die momenteel aan gang 
is over de sociale zekerheid 
dreigt niets anders te worden 
dan het heen en weer trekken 
van het laken waarbij de sterkste 
groep het zal halen, en de zwak
ke groep voor wie uiteindelijk de 
sociale zekerheid zinvol en ver
antwoord Is, de dupe van hervor-
mlngsmaatregelen wordt 

Getuige daarvan Is al het feit dat 
prof Deleeck, tevens CVP-sena-
tor, er zelfs In zijn eigen partij 
niet toe komt om zijn bevindin
gen en voorstellen in duidelijke 
opties en beleidsmaatregelen 
door te drukken. Ook hier is de 
dubbelzinnigheid van de CVP 
troef. 
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Opinie 

De spoedige uitbetaling van de syndikale premie aan het overheidspersoneel, waartoe de regering 
in zeven haasten besloten heeft, brengt de heren Houthuys en Debunne geen windeieren. De syn-
dikaten ontvangen een «administratierecht» van 35 fr. per gesyndikeerde. De drie kleurvakbonden 
— want ook de liberalen pikken een graantje mee — krijgen samen meer dan 50 miljoen uit de 
staatskas. 

Zo zien zij het 
Het dagblad «Le Soir» schreef een 
kommentaar bij de ondertekening 
van het Belgisch-Nederlands Taal
unieverdrag. 

Het slot van dit kommentaar was 
de zoveelste volksverlakkerij en 
ophitsing van de Brusselse franko-
fonen. De «Soir» voorspelt name
lijk dat het Taalunieverdrag een 
weerslag zal hebben op de taalek-
samens in België. Er zullen richtlij
nen gegeven worden om ongena

dig, met een gestrengheid zonder 
voorgaande, ieder gallicisme uit te 
bannen. De arme Franstalige die 
een eksamen-Nederlands zal 
moeten ondergaan en die anders 
spreekt of schrijft dan een Hage
naar, zal zonder medelijden ver
volgd worden. 

Naar een regeringskrisis? 
Het steekt nu wel voor iedereen 
de ogen uit, dat de huidige rege-
ringskoalitie zo soepel draait als 
een vierkant wiel. Aan de wens 
van Tindemans is voldaan: er is 
nu de drieledige formule, die hij 
altijd heeft verdedigd. En het 
gaat slechter dan ooit De uit
vlucht dat alle krachten van de 
regering opgeslorpt worden 
door de staatshervorming gaat 
ook al niet meer op: sinds de 
staatshervorming er vlak voor de 
vakantie in zeven haasten door
gejaagd werd, is de herrie in de 
krabbenmand maar voor goed 
begonnen. 
Tussen de P W en de SP is oen 
snelheidswedstrijd aan de gang 
om uit te maken, wie er de ander 
best kan uitwerken met zoveel 
mogelijk profijt ten eigen bate, of 
wie er het snelst en in de voorde
ligste voorwaarden zelf kan uit
trekken. De CVP kijkt schijnbaar 
onbewogen toe. Maar dat is in
derdaad slechts schijn. De 
Vlaamse kristendemokraten zijn 
vandaag nog net evenzeer ver
deeld als gisteren en eergisteren. 
Tindemans telt onbewogen de 
slagen die Martens moet inkas-
seren en zorgt zelf af en toe voor 
een stootje onder de gordel. 
Opmerkelijk is het verschil in de 
houding van de SP en de PS. Ter
wijl Van Miert zich herhaaldelijk 
tot op het randje van de breuk 
waagt om in een voordelige posi
tie te geraken, blijft Cools en blij
ven de Franstalige socialistische 
kranten hartstochtelijk pleiten 
voor een voortgezette socialisti

sche aanwezigheid in de rege
ring. Zij verwachten van deze re
gering minstens nog de inwilli
ging van hun miljardeneisen in 
verband met het Waalse staal. 
Scheutig op verkiezingen zal wel 
geen enkele regeringspartij op 
dit ogenblik zijn: de opiniepeilin
gen liegen er niet om. 
De ijdele partijpolitieke spelle
tjes en berekeningetjes worden 
opgevoerd precies op het ogen
blik, dat ook de allerlaatste bur
ger beseft dat het land naar de 
dieperik gaat indien er niet vast
beraden geregeerd wordt 

het land van 
de fiskale 
beloften 
«Belofte maakt schuld» heet het in de volksmond. En 
omdat niemand zoveel belooft als een politieker vóór de 
verkiezingen, loont het beslist de moeite de beloften aan 
hun vervulling te toetsen. 
Wij hebben de propaganda van de vorige verkiezingen 
bewaard en geven dan ook een beknopte bloemlezing. 

De beloften-
De CVP schreef: 
'Om de belastingvermindenng mogelijk te maken, moet 
de stijging van de overheidsuitgaven beheerst worden. 
Daar is geen weg naast C.J Onze stelregel is klaar: 
verlaging van de fiskale druk door vermindering van de 
staatsuitgaven. Dat is geen slogan- («Zeg» extra-editie) 
De PVV beweerde «de oorlog te verklaren aan de alles 
opvretende staat waarin de burger een nummer wordt 
en niet meer weet wanneer zijn fiskale uitpersing een 
einde zal nemen: 
De heer Willy De Clercq verzekerde ons bovendien dat 
wij 'echt beter verdienden-: 
'U bent al die belastingen beu: zij moeten verminderen. 
U wil werk, maar u wil tevens loon naar werk: uw 
koopkracht is onze zorg!' («Wakker worden», PVV-
verkiezingsinformatie). 
De BSP ten slotte zei, bij monde van voorzitter Van 
Miert, dat zij een partij is 'die aandringt op meer 
rechtvaardigheid en een eerlijker verdeling in onze 
maatschappij'. De BSP pleitte voor een strenge 
prijsbeheersing en een 'verlaging van de belastingen 
voor kleine en middelgrote inkomens'. (De Standaard, 
13 december 1978, «Kiezen uit partijprogramma's) 

„en hun vervulling 
Nu deze partijen zich in de meerderheid hebben 
genesteld, loont het de moeite te onderzoeken in 
hoeverre ze hun beloften waarmaakten. 
* De staatsschukJ in eigen land en in het buitenland 
blijft aan een duizelingwekkend tempo toenemen. 

— In de komende acht jaar zal de staat meer dan 1.000 
miljard fr. schuld moeten terugbetalen! De zware tijden 
staan ons nog te wachten. 
— De beloofde bezuiniging is een fabeltje: de regering 
Martens III telt ruim 50 kabinetten. Onze regering kost 
meer dan twee miljard. Verwacht wordt dat de 
opbrengst van de verhoogde margarineprijs ( ± een half 
miljard) in bijkomende kabinetskosten zal wegsmelten! 
* Het aantal falingen in de zakenwereld stijgt 
schrikbarend. In de maand juni alleen reeds publiceerde 
het Staatsblad er 300 tegen 243 in 1979. Voor het 
eerste semester van 1980 zijn er niet minder dan 1.725. 
Een triest rekordcijfer: over dezelfde periode waren het 
er 1.383 in 1979 en 1.452 in 1978. De beloofde 
beperking van de werkloosheid is bijgevolg een fabeltje! 
* Op de valreep van de politieke zomer-aktiviteiten 
heeft de regering een aantal prijsmaatregelen getroffen. 
— Vanaf 1 augustus zijn de broodprijzen de hoogte 
ingegaan. Een groot brood kost één frank meer en een 
klein brood 75 centiemen. Maar aangezien het geldstuk 
van een kwartje uit de cirkulatie wordt genomen, komt 
ook voor een klein brood de opslag neer op één frank. 
— Vanaf 16 augustus worden de automobilisten nog 
eens extra op de bankschroef geklemd: 
— het inschrijvingsgeld voor motorvoertuigen stijgt al 
naar gelang de pk van de wagen, met 60 tot 150 %. 
— een nummerplaat komt voortaan op 800 fr. in plaats 
van 500 fr. 
— de grijze kaart zal 500 fr. kosten in plaats van 200 fr. 
— de prijs van het rijbewijs wordt gewoon verdubbeld. 
— België heeft de duurste benzine van gans de 
Europese Gemeenschap. De Franse prijs benadert de 
Belgische, maar ligt nog lager. De Nederlandse prijs ligt 
10 % lager, de Duitse en de Britse praktisch 20 % en 
de Luxemburgse bijna 25 %. 
— Het zal een dure winter worden. De dieselolie voor 
auto's met dieselmotor zal vanaf 1 oktober 1,5 fr. per 
liter meer kosten. 

— De prijzen voor de brandstof voor huisverwarming 
zullen op dezelfde datum gevoelig stijgen: er komt 45 
et bij per liter stookolie en het aardgas zal met niet 
minder dan 10 % in prijs stijgen. De manier waarop de 
prijsstijging voor mazout als huisbrandstof wordt 
«gerechtvaardigd» is een monument van 
dubbelzinnigheid: de aksijns op mazout wordt 
afgeschaft maar de BTW stijgt met 6 %. Eindresultaat: 
het «afschaffen van de aksijns» zal de koper van 
huisbrandmazout 450 fr méér per 1.000 liter kosten! 
— De grondlasten: ondertussen hebben heel wat 
eigenaars van een eigen woning hun aanslagbiljet voor 
het kadastraal inkomen ontvangen. De operatie van ex-
minister Geens is — totaal in tegenstrijd met wat hij 
meermaals op radio en televisie verklaarde — geenszins 
een «nuloperatie» geworden. Deze belastingverhogingen 
lopen op tot 57 %! 
Ook tabak en alkohol werden duurder. 
De fiskale ontvangsten van de staat zijn met 8,2 
gestegen, de belastingen aan de bron op lonen en 
wedden afgehouden stijgen zelfs met 12,5 %. De 
Volksunie berekende dat er dit jaar maar liefst 54 
miljard extra-belastingen zullen zijn. 
Als we de situatie van België vergelijken met deze van 
onze buurianden komen we tot de volgende balans: 
* Het tekort op de begroting is het hoogste in de 
Europese gemeenschap (7,2 % van het Bruto Nationaal 
Produkt in 1979). 
* De rechtstreekse en onrechtstreekse belastingdruk 
behoort tot de zwaarste in heel Europa (44,4 % van het 
BNP in 1978). 
ir De opyenbare schuld is de grootste in de Europese 
gemeenschap (160 000 fr. per inwoner eind 1979). 
* De werkloosheidsstatistieken stijgen hoger dan 
elders in de westerse wereld en bieden een duister 
perspektief. 

Willy De Saeger 
Algemeen Sekretaris van de Volksunie 
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Kommentaar M} 
Parlementaire 
sprokkels 

ging van het reglement in die zin 
wordt door de bevoegde minister 
in het vooruitzicht gesteld. 

• Uit het antwoord op een vraag 
van kamerlid A. De Beu/vernemen 
we dat het Hoog Komitee van 
Toezicht tijdens de jongste tien ja
ren 7.327 onderzoeken JDehandel-
de, waarvan 2.588 gerechtelijke. 
De meeste ervan hadden betrek
king op de gedragingen zowel van 
personeelsleden van openbare 
besturen als van partikulieren, en 
hadden vaak een zeer belangrijke 
weerslag op administratief, bur
gerlijk en/of fiskaal gebied. 

• In antwoord op een vraag van 
senator B. Maesbelooft de minis
ter van Openbare werken snel 
een einde te zullen maken aan de 
verwaarloosde toestand waarin 
het fort van Loncin zich momen
teel bevindt. 
• Op 1 januari 1980 genoten 
23.205 oorlogsgetroffenen van 
een vermindering bij de NMBS. 
Daarvan werden er, aldus het ant
woord op een vraag van senator 
O. Van Ooteghem, 9.779 uitgereikt 
in de Nederlandse taal. 
• In 1978 werd door België 
haast vijf miljoen uitgegeven ter 
bevordering van de bedrijfsbeëin
diging in de landbouw en van de 
aanwending van kultuurgrond. Uit 
een parlementaire vraag van sena
tor R. Vandezande blijkt dat hier
van meer dan 3,5 miljoen in het 
Franstalig landsgedeelte uitgege
ven werd. 

• AankamerlldJ. Va//cen/ers ant
woordde de minister van Openba
re Werken dat de bestaande ge
luidswerende bermen op de ring 
rond Brussel in de toekomst nog 
zullen verlengd worden. 
• Het aantal pensioengerechtig
den in de regelingen werknemers 
en zelfstandigen bedraagt respek-
tievelijk 1.313.543 en 435.472 
(rust- en overlevingspensioenen). 
Daarnaast zijn er nog 187.339 pen
sioenen ten laste van de schatkist 
en de omslagkas van het gemeen
telijk personeel. Aldus de gege
vens die verstrekt werden aan ka
merlid J. Veükeniers. 

# Via een parlementaire vraag 
van kamerlid J. Caudron verne
men we dat de tweetalige hoof
ding van ons Rijbewijs een gevolg 
is van een internationaal verdrag 
op het wegverkeer. 
• In antwoord op een vraag van 
senator B. Maes kan de minister 
van Verkeerswezen niets anders 
dan erkennen dat heel wat sta
tions, om zeer diverse redenen en 
niettegenstaande de goede wil 
van de NMBS, niet het gewenste, 
nette uitzicht vertonen. 

• Inzake opslag, verwerking en 
vervoer van nucleaire stoffen op 
het grondgebied van een gemeen
te worden momenteel vergunnin
gen afgeleverd door het ministe
rie, zonder dat de betrokken ge
meente hiervan op de hoogte is. In 
deze omstandigheden is het dan 
ook, aldus senator C. Van Eisen, 
voor de gemeenten onmogelijk 
maatregelen te treffen ter beveili
ging van de bevolking. Een wijzi-

0 Uit een informatieve vraag van 
senator R. Vandezande blijkt dat 
sedert de wet van 1971 betreffen
de de gelijkwaardigheid van de 
buitenlandse diploma's aan 74 ge
neesheren uit niet EEG-landen de 
gelijkwaardigheid werd verleend. 

# Tussen twee brokken grond
wet en begroting door heeft het 
Parlement tijdens de vakantie het 
wetsontwerp goedgekeurd be
treffende de toekenning en de uit
betaling van een vakbondspremie 
aan sommige (jersoneelsleden 
van de overheidssektor. In zijn tus
senkomst betitelde kamerlid W. 
Kuijpers deze wet als een dood
steek voor de vrije, onafhankelijke 
vakvereniging en als een verho
ging van de partijpolitieke p)olitise-
ringsgraad van de «grote» vakbon
den 

• De diskussie m de schoot van 
de regering over de buitenlandse 
politiek en de landsverdediging 
blijft voortduren. Naar aanleiding 
hiervan heeft kamerlid P. Van 
Grambergen een verzoek gericht 
aan de Kamervoorzitter om de 
parlementaire kommissies van 
landsverdediging en buitenlandse 
zaken bijeen te roepen. 

• De elektrifikatie van de spoor
lijn Ronse-Leuze blijkt een ijdele 
belofte geweest te zijn van de 
voorganger van de huidige minis
ter van Verkeerswezen. Volgens 
deze laatste ligt het statuut van 
deze spoorlijn nog steeds ter stu
die, aldus het antwoord op een 
vraag van senator G. De Rouck. 

• Nieuwsgierig informeerde ka
merlid J. Gabnéls naar de totale 
kosten van de jaarlijkse statutaire 
algemene vergadenng van de Irv 
terkommunale E 39 op vrijdag 
30 mei. Antwoord van de minister: 
82.825 fr., zijnde de kosten voor 
een receptie en een lunch voor 
43 personen. 

PERSpe^t/e^ 
De besluiteloosheid van deze re
gering, het uitstellen van elk ne
telig probleem, het terugkrabbe
len bij de eerste syndikale tegen
wind, kortom: het niet-regeren 
van dit mammoetkabinet is de 
belangrijkste vaststelling van na
genoeg alle perskommentaren. 

Een man als Hugo Camps, die toch 
zéér dicht staat bij zijn vrienden 
Wilfried, Willy en Karel, is het nu 
ook al te gortig geworden. 

N Het Belang van Limburg 
I schrijft hij 'Het is allemaal heel 

. doorzichtig: de regering heeft 
de grondige kritiek van SP-voorzit-
ter Van Miert en van minister 
Claes niet meer durven wegwui
ven maar heeft de betwiste pun
ten dermate ingebalsemd dat ze 
nu als onpersoonlijke mummies 
nog een tijdje van de ene partij 
naar de andere kunnen gegooid 
worden. Een en ander zegt alles 
over de slagvaardigheid van dit ka
binet Dit is pure dekadentie van 
het politiek gezag. Als nu ook al 
een minister zelfs ongestraft mag 
staan te liegen, ja dan blijft er van 
de meest elementaire etische 
grondslag van deze regering niets 
meer over Beëdigde excellenties 
kunnen dan nog alleen begroet 
worden als charlatans. Wat we 
dus voortaan ook zullen doen.' 
Als Hugo Camps konsekwent zal 
zijn, gaan we nog mooie dagen te
gemoet: eerste charlatan Martens, 
vice charlatan Spitaels... 
Voorwaar, ondanks alle somber
heid zal er nog wat afgelachen 
worden. Of niet? Is het niet veel
eer om te huilen dat dit kabinet 
van nationale unie er helemaal niet 
toe komt om de biezonder ernsti
ge sociaal-ekonomische proble
men aan te pakken, laat staan pro
beren op te lossen? 
Kommentatoren van uiteenlopen
de politieke overtuiging stellen dan 

ook openlijk de vraag of het niet 
beter zou zijn dit kabinet maar af 
te schieten. 

I N de Antwerpse PW-krant De 
' Nieuwe Gazet kan je l^zen: 'In 

die omstandigheden moet men 
zich werkelijk de vraag gaan stel
len of het voortbestaan van dit ka
binet nog wel zin heeft Als over
gangsregering voor de verwezen
lijking van de tweeledige gewest
vorming heeft zij uitgediend en als 
instrument om het sociaal-ekono-
misch getij te doen keren is zij on
bruikbaar gebleken. 

De tijd is nabij dat socialisten en/ 
of liberalen in geweten zullen moe
ten kiezen. De enen staan met 
méér dan een voet buiten het kabi
net en saboteren de essentie van 
het regeringspakt De anderen blij
ven bereid hun nationale verant
woordelijkheid op te nemen, maar 
slagen er niet in de afspraken te 
doen eerbiedigen. Terwijl de CVP 
koud en warm tegelijk blaast om 
in het gevlij van iedereen te blijven. 
Zou de korte pijn niet de beste 
zijn?' 

EEN soortgelijke redenering 
volgt Manu Ruys in De Stan-

- daard. Maar zoals het een 
goede CVP'er past is Ruys niet zo 
duidelijk en doet hij of hij geen 
stelling kiest: 
'Zelden is een regering van natio
nale unie zo broos geweest als het 
huidige kabinet Het is precies of 
de reden, waarom de traditkjnele 
partijen gingen samenwerken, 
plotseling is verdwenen. De moti
vering voor de binding, de samen
hang zijn weggevallen. Men eer
biedigt zelfs niet meer de schijn. 
Tegelijk is bij de Waalse vakbon
den een offensief tegen de rege
ring in voorbereiding, wegens de 
nakende ineenstorting van de 
staalnijverhexl in de driehoek van 

Charieroi, de aanslepende ziekte 
van Cockerill, het nakende einde 
van Val Saint-Lambert en andere 
sieraden van de Waalse ekono-
mie. Daar ligt de tweede grote 
dreiging voor het kabinet-Martens 
dat thans nog in leven wordt ge
houden door partijen, die menen 
als eerste taak te hebben: elkaar 
dood te pesten. Lang kan zo 'n 
tostand niet duren. Het land kan 
niet worden geregeerd door een 
verscheurde en vergiftigde koalh 
tie.' 

Voor. een aandachtig lezer is het 
wel duidelijk, hoe indirekt het pro
za van Ruys ook is, dat de Tinde-
mans-clan in de CVP (waarvan De 
Standaard de spreekbuis is) hele
maal niet gelukkig is met dit kabi
net Hoe kan het ook anders? 
Zouden Leo en de zijnen wel iets 
goed vinden wat hun partijgenoot 
Wilfried doet? Of is Martens nog 
wel een CVPer? 

A AN Le Soir heeft Martens im-
' ^ mers duidelijk gezegd dat hij 

behoort tot de kristen-demo-
kratische vleugel van de CVP, met 
andere woorden: ik ben een A O 
Ver. Daarmee geeft Martens 
openlijk toe dat de CVP eigenlijk 
geen partij is van gelijkgezinden, 
maar wel een samenraapsel van 
allerlei groepen en groepjes, die 
voortdurerK) met mekaar ruzie 
maken om het laken helemaal naar 
zich toe te trekken. Trouwens: als 
Martens zich bekent tot de kris-
ten-demokratie in de CVP, moeten 
we daaruit bgisch afleiden dat er 
bij de CVP ook mensen zijn die 
géén kristen-demokraat zijn. Wat 
doen die dan bij de CVP? Maar 
het probleem van die krabben-
mand is gelukkig onze zorg niet_ 
Wat ons wel rechtstreeks aanbe
langt is een uitlating van de Brus
selse socialist Philippe Moureaux, 
miniter van Binnenlandse Zaken, 

baas van generaal Sokay, minister 
voor de Hervorming van de Instel
lingen en volgens bepaalde ge
ruchten de opvolger van André 
Cools als voorzitter van de Frans
talige socialisten. 
Die man moet vanaf volgende 
maand de regeringstekst mee op
stellen over het statuut van Brus
sel en het randgebied. 

yV AN Le Soir heeft Moureaux 
^ ^ gezegd: 'Het belangnjkste 

probleem voor de taalgrens
gemeenten is het handhaven van 
de orde.' Daarvan kunnen de 
Vlaamse kinderen in Komen mee
praten! Elke dag wordt in Komen 
het weerzinwekkend schouwspel 
opgevoerd dat kleine kinderen 
worden uitgejouwd en beledigd 
door volwassen (?) Waalse heme-
schoppers. Is dat handhaven van 
de orde? 
Maar het mooiste van Moureaux 
komt nog. De achtbare excellentie 
betwijfelt dat tweetalige rijks
wachteenheden in taalgrensge
meenten wel een goede oplossing 
zijn, want — stel je voor — de 
Waalse Komenaars zouden wel 
eens geplaatst kunnen worden te
genover Vlaamse gendarmes. En 
dan komt de aap uit de mouw: 
'Temeer wil ik eraan fierinneren, 
als socialist, dat in de 19de eeuw 
het vooral Vlaamse rijkswachters 
waren die de stakingen in Walkxiië 
bedwongen ftetiben.' 
Voile. Toen al waren de Vlamingen 
meester in België en klopten zij op 
de Walen. Heerlijke geschied
schrijving is dat! Maar wat erger 
is: een man als Moureaux is zo be
hept met een anti-Vlaams com
plex, dat zijn komende voorstellen 
voor Brussel nog slechter zullen 
zijn voor de Vlamingen dan de 
mini-staatshervormng, die tijdens 
de vakantie door het parlement 
werden gejaagd. 
Charlatan Moureaux? 
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Opgemerkte afwezige bij de huidige Navo-herfstmaneuvers: het Belgisch leger. Terwijl Britten en Amerikanen 
de Rijn oversteken, aarzelt de Belgische regering voor de Rubicon van een operationeel defensie4(oncept 

Neo-Kemal 
De Turkse legerieiders waren 
kennelijk zo ontstemd over de 
gang van zaken, dat ze voor de 
zoveelste keer regering en parle
ment uitschakelden, de topfigu
ren in bescherming namen en 
zelf de macht in handen namen. 
Een van de eerste maatregelen 
van de nieuwe bewindhebbers 
was een loonsverhoging van 
eventjes 70 procent aan 40.000 
stakende arbeiders'— Een twee
de maatregel was de benoeming 
van zich zelf tot president van de 
nieuwe sterke man, generaal Ev-
ren. Hij moest daarvoor niemand 
afzetten vermits er al maanden 
geen president was. In het Turk
se parlement was er na meer dan 
honderd stembeurten nog 
steeds geen kandidaat gekozen! 
Het leger heeft aan deze bizan-
tijnse diskussie terecht een ein
de gemaakt Dit doet ons denken 

aan de verkiezing destijds van 
president Coty van Frankrijk, die 
pas na vele stemronden verko
zen werd. 

Verdeelde reakties 
Het nieuwe bewind verklaarde, 
dat Turkije alle verdragen zal res-
pekteren, ook het lidmaatschap 
van de NATO. Deze houdt toeval
lig maneuvers in Turkije. Alleen 
Engelsen, Amerika, en West-
Duitsland nemen aan de maneu
vers deel, de kleinere lidstaten 
stuurden hun kat 

Het onthaal van de putsch in het 
Westen is verdeeld. De Amerika
nen staan positief tegenover Ev-
ren. In Engeland waren de reak
ties verdeeld maar niemand twij
felt eraan, dat men de Turkse 
machthebbers voor als na zal 
steunen. Turkije is immers meer 

dan ooit als schkel in de «omsin
geling» van de SU zeer belang
rijk. Wat meer is: zijn leger is een 
geducht wapen. Daarover kun
nen de Grieken meepraten. 

Bankroet land 
De nieuwe regering staat voor 
een ontzaglijke taak. De staat is 
bankroet, het geweld beheerst 
de straat, er zijn honderdduizen
den werklozen, de Turkse munt is 
zoveel als waardeloos, door een 
op hol geslagen inflatie, de poli
tieke verdeeldheid is groter dan 
ooit Het is een ontzaglijke op
dracht waarmee jaren zullen ge
moeid zijn. Vandaar dat de op
roep «zo spoedig mogelijk naar 
de demokratie terug te keren» 
erg oppervlakkig overkomt 

Harde Iraanse 
voorwaarden 
De meest pijnlijke voorwaarde van Iran tot vrijlating van de nu al bijna 
één jaar gegijzelde Amerikanen is deze waarin geëist wordt dat de 
Verenigde Staten hun excuses moeten aanbieden voor de hulp die ze 
verleenden aan het sjah-regime. Ingaan op deze eis betekent een 
zwaar gezichtsverlies voor Washington, tenzij men de zaak relati
veert en het iot van 52 mensen hoger plaatst dan het prestige van de 
staat Aan dit prestige werden reeds teveel mensen opgeofferd. 

De vraag Is tevens wie voordeel 
zal hebben van deze vrijlating: 
Iran of Amerika. Het Inwilligen van 
de eisen betekent prestigewinst 
voor Iran. Een andere vraag is 
deze: zal de vrijlating winst ople
veren voor Carter, wiens popula
riteit weer een stijgende curve 
vertoont? Hij evenaardt nu Rea
gan (die dadelijk zei, dat Amerika 
Khomeiny's voorwaarden moest 
aanvaarden) met 37 t.h. terwijl de 
derde kandidaat Anderson 12 
procent scoort bij 13 th. onbe-
slisten. Moest Carter erin slagen 
de 52 vrij te krijgen dan is zijn 
broodje gebakken. 

Harde eisen 
Blijkbaar kan men nu reeds in
gaan op volgende eisen: belofte 
van niet-inmenging in de binnen
landse aangelegenheden van 
Iran: 
— deblokkering van de Iraanse 
banktegoeden; 
— teruggave van het fortuin van 
de sjah (wat eigenlijk meer een 
aangelegenheid voor een recht
bank is) en ten slotte de beruchte 
excuses. Deze laatste eis wordt 
door het parlement gesteld, Kho-
meJny had daarop niet zo sterk 
de nadruk gelegd. Nu is het wel 
zo, dat Khomeiny de zaak steeds 
heeft verwezen naar het parle
ment Maar hij heeft ook reeds de 
politieke partijen opgeroepen uit 
te scheiden met «de kleingeesti

ge vitterijen» en het aangeraden 
«zich onledig te houden met op
lossingen voor de socio-ekonomi-
sche sektoren». 

Het valt nu af te wachten of het 
parlement voet bij stek zal hou
den. Normaal zou hierover tussen 
beide landen moeten onderhan
deld worden. Dat zal waarschijn
lijk het geval zijn, vooral omwille 
van de gevraagde verontschuldi
gingen. . 

Iran heeft er trouwens belang bij, 
de verhoudingen met de VSA 
niet op de spits te drijven, want 
zijn tot op de helft van de produk-
tie terug gevallen ekonomie zou 
best nog steeds Amerikaanse 
(Westerse) how know kunnen 
gebruiken, liever dan daarvoor 
verplicht te zijn, later een beroep 
te moeten doen op Westeurope-
se staten. Het is overigens al veel 
dat Iran zich tussen de twee bk>k-
ken opstelt liever dan de zijde 
van het Westen te kiezen, het sa
mengaan met de Sovjets uitge
sloten zijnde. 

Van louter menselijk standpunt 
ten slotte ware het te hopen, dat 
de gegijzelden zo spoedig moge
lijk zouden vrijgelaten worden. 
Engeland heeft in dit vert>and 
voorzorgen genomen door het 
overgrote deel van zijn diploma
tiek personeel te Teheran terug 
te roepen, zonder daarom de di
plomatieke betrekkingen te ver
breken. 

De zoveelste 
samenvoeging van 
Arabische staten 

De sterke man in Turkije: generaal Evren. 

Sedert 1958 zijn verscheidene 
pogingen gedaan om te komen 
tot een hergroepering van Arabi
sche landen. Geen enkele van 
deze kombinaties of samenvoe
gingen heeft evenwel geleid tot 
een innige of volledige eenheid. 
Onze kaart laat enkele pogingen 
zien waarbij Libië was betrokken: 

• Nadat in 1969 en 1970 ver
geefse pogingen waren gedaan 
om te komen tot een «soepele fe
deratie» tussen Libië, Egypte, 
Soedan en Syrië, kwam in april 
1971 de Unie van Arabische Re
publieken tussen Libië, Egypte en 
Syrië tot stand. Deze Unie heeft 
nooit meer dan een teoretische 
Ijetekenis gehad en op papier be
staat deze trouwens nog. 
• In augustus 1972 besloten de 
presidenten van Egypte en Libië 
tot een volledige versmelting van 
hun landen, maar het referendum, 
dat deze beslissing een jaar later 
moest bekrachtigen, is voor on
bepaalde tijd uitgesteld. 
• Vervolgens de Aratiische Isla-

LIBIË - EGYPTE - SYRIË 
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mitische Republiek, een samen
voeging tussen Libië en Tunesië. 
De Tunesische president liet het 
ontwerp na enkele dagen vallen. 
# En dan nu de voorgenomen 
samenvoeging tussen Libië en 
Syrië. De twee landen zullen, al
dus het perscommuniqué, één 

staat vormen en men zal komen 
tot een volledige samenvoeging 
op ekonomisch, politiek en militair 
gebied. 
Gezien de ervaringen opgedaan 
met de vorige pogingen, rijst de 
vraag of het ook dit keer niet bij 
het voornemen zal blijven. 
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jeugdig , . . prettig om te dragen . . . 
gezellig warm . . . 

DE BLOUSON-STIJL.. 
EEN MODE DIE "IN" IS 
EN BIJ f 
VIERT ZE HOOG TIJ ! 

EXTRA BON 
-WIJ» 

10 o/o korting 
op alle prijzen, 

uitgezonderd koopjes. 
afgeven aan uw 
verko(o)p(st)er 

een ongelooflijk gamma in alle soorten stoffen zoals 
.zuiver scheerwol, popeline, velours, denim, jeansstof 

enz... 
in talrijke modellen, in alle maten verwerkt, tegen 

onklopbare prijzen. 

daarom is blouson-mode 
SKM-mode ! 

damesblouson vanaf I • ïlïl3 

herenblouson vanaf ^•4Slil 

damesbroeken vanaf I • 1 Slw 

herenbroeken vanaf 650 

F 
F 
F 
F 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A I l 
TEL 031 87.38.42 A A R T S c L A A R 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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10 m Aktualiteit 

Wil de regering 
aan ons openbaar 
vervoer denken? 
In tijd van krisis rou men verwachten dat de regering het open
baar vervoer krachtig stinriuleert Dit is onvoldoende het geval. 
Erger nog, de op 5 juli jl, ingegane bezuiniging bij het streek
vervoer betekent een nog grotere achteruitstelling van het mi
lieuvriendelijk transport 

Momenteel bereidt de administra
tie zich voor op een verdere afta
keling van het openbaar vervoer. 
Op de jongste vergadering van de 

Raad van Beheer van de Nationale 
Maatschappij van Buurtspoorwe
gen werd, in overleg met een ver
tegenwoordiger van de regering, 

De Europese 
glasberg groeit 
Wist u dat iedere Europeaan per 
jaar gemiddeld 35 kilo glas ver
bruikt? Voor het maken van al dit 
glas zijn enorme hoeveelheden 
energie en grondstoffen nodig. 
En in feite is die 35 kilo nog maar 
het topje van de Europese glas
berg. Van de 15 miljoen ton glas, 
die jaarlijks in de Gemeenschap 
wordt gebruikt, bestaat 9 miljoen 
ton uit flessen, glazen potten enz. 
En dit zijn de cijfers van 1973, 
waaruit we mogen afleiden dat 
de cijfers voor 1980 nog hoger 
liggen. Het is dan ook meer dan 
ooit nodig om aan deze verspil
ling van grondstoffen en energie 
een halt toe te roepen. Uit stu
dies is gebleken dat het mogelijk 
moet zijn om per jaar 6 miljoen 
ton glas in te zamelen en voor de 
tweede maal te gebruiken. Dit 
glas moet dan voornamelijk van 
flessen en glasverpakkingen ko
men. 

het princiep besproken om vol
gend jaar 1/3de van de basis
dienst op de werkdagen af te 
schaffen. Wij verwijzen hier even
eens naar de recente mededeling 
van de Maatschappij voor het In-
terkommunaal Ven/oer te Antwer
pen, waarin de maatschappij aan
kondigde vanaf 1 septemt)er de 
normale werkdagdienst niet meer 
te kunnen verzekeren wegens de 
opgelegde bezuinigingen. 
Vanaf mei 1981 zal de Nationalei 
Maatschappij van Belgische 
Spoorwegen bij de opening van 
geëlektrificeerde lijnen (Lokeren-
Brussel, Antwerpen-HasselO on
voldoende middelen hebben om 
normale dienstregelingen in te 

voeren. Aldus verliest de inspan
ning van de gemeenschap voor de 
elektrifikatle van het spoornet 
voor een deel zijn nut Verder ont
breken de middelen om een aantal 
gebieden zoals de Vlaamse Ar
dennen, de Westhoek, Meetjes-
land e.a. van elementair treinver
keer te voorzien. 
Het anti-openbaar vervoert)eleid 
van de regering kontrasteert fel 
met de nog steeds voortgezette 
«super-de-luxe politiek» inzake we
genbouw, wegenverlichting, en an
der grootschalige projekten die 
men steeds meer en meer in vraag 
gaat stellen. 

De Bond Beter Leefmilieu - Vlaan
deren vindt het huidige mobilitelts-

t)eleid van de regering onverstan
dig. De bevolking wenst een tieter 
openbaar vervoer (naar de nieu
we industrieparken bij voort)eeld) 
en een beter leefmilieu. BBL-
Vlaanderen verwacht dan ook van 
de regering een herstel en een be
vordering van het trein-, tram- en 
busverkeer: in de eerste plaats be
tere dienstregelingen en meer In
formatie. Het geW daarvoor kan 
gevonden worden door zekere 
kredieten voor wegenwerken 
naar het openbaar vervoer over te 
hevelen. 

* Wie meer informatie wenst over de BBL-
aktie voor liet herstel van ons openbaar 
vervoer neemt kontakt op met Bond Beter 
Leefmilieu - Vlaanderen, Aarienstraat 25 te 
1040 Brussel (02-230;94.10X 

Tijdens een internationaal semi
narie in Brussel bleek onlangs 
dat de meeste lidstaten van de 
Europese Gemeenschap de 
kringloop serieus beginnen te 
nemen. Met name geldt dit voor 
België, Duitsland en Frankrijk. In 
de andere landen is dit idee nog 
niet zo ingeslagen. 

In Duitsland werd in 1974 150.000 
ton glas gerecycleerd, in 1978 
was dit al 370.000 ton en voor 
1980 en 1981 is 450.000 ton ge
raamd. In België werd in 1978 
100.000 ton omgesmolten, in 
Frankrijk 220.000 ton in 1978, 
30a000 ton in 1979 en in 1983 
zou dit 600.000 ton moeten zijn. In 
het Verenigd Koninkrijk hebben 
twee glasfabrikanten besloten 
om twee fabrieken te bouwen, 
die elk 50.000 ton glas zouden 
kunnen verwerken. In Nederiand 
is het in kringloop brengen, zoals 
in de meeste andere landen, ge-
bazeerd op plaatselijke of regio
nale ophaling van oud glas. 

Grondstoffen sparen 

Met deze ophalingen wordt niet 
alleen het leefmilieu schoon ge
houden, maar er zijn ook ekono-
mische voordelen. Het bedrijfsle
ven heeft geschat dat bij een 
recycling van 10 "/o van al het 
glas het energieverbruik met 
2 Vo zal afnemen en op iedere ton 
glas, die voor de tweede keer 
wordt gebruikt, wordt 1,2 ton 
grondstoffen gespaard. 
Per slot van rekening draait alles 
rond een doelbewust beleid voor 
het behoud van grondstoffen, die 
steeds duurder en schaarser 
worden. Dat het ook bij ons kan 
bewezen reeds heelwat steden 
en gemeenten. 

Twee belangrijke 
leefmilieumanifestaties 

27ste Nationale 
Natuur-
beschermingsdag 
Op zondag 21 september a.s. 
heeft te Matagne-la-Grande en 
Vlen/es-sur-VIroin In de provincie 
Namen de 27ste nationale natuur-
beschermingsdag plaats. In deze 
streek niet zo ver van Phillppeville 
wordt het natuurpark van Vlroin-
Hermeton uitgebouwd. Het rijkge-
vulde programma: 
10 u.: Bijeenkomst te Matagne-la-
Grande 
lOu. 15: Morgenwandeling van 

ca. 1 u. geleid door natuurgidsen 
(Matagne: Rateau des Mires -
graslanden, met de merkwaardige 
flora en beukenbossen op kalk
steen). 
12 u.: Middagrust en maal te Vier-
ves-sur-Viroln. Diaprojektie over 
het toekomstige natuurpark Vi-
roln-Hermeton (in de kerk). Lokale 
folkloristische dansgroep, enz. 
14 u.: Officiële manifestatie In het 
Centre Marie-Victorin gebouw nr. 
1, Centre d'Ecologie du Viroln 
(Home van de Vriendenkring van 
het Kon. Ateneum van BInche). 
15 u.: Namiddagwandeling (ca. 
2 uJ door de Calestienne en de 

Ardennen langs een deel van de 
natuurweg van het Centre Marie-
Vlctorin, O.I.V. natuurgidsen. 

Provinciaal 
milieu-overleg 
in West-Vlaanderen 
Voor de eerste maal wordt In deze 
provincie een milieudag Ingericht 
door Bond Beter Leefmilieu -
Vlaanderen. De bedoeling is een 
stimulans te geven aan een vroe
ger In het jaar gestart initiatief: alle 
natuur-, milieu- en werkgroepen 
bijeenbrengen om elkaar Informa
tie en steun te geven en gezamen
lijke aktles te kunnen voeren. Na 
een opdeling van de provincie in 5 
regio's, het zoeken van evenveel 
koördinatoren, kreeg de regio 
Leefmilieu-Westhoek konkrete 
vorm met een zestal groepen die 
lid werden van de federatie. De ka
der- en mitleudag van 28 septem
ber 1980 Is een gelegenheid waar 
alle groepen en personen rond na
tuur en leefmilieu, met elkaar kun
nen kennismaken, gegevens uit
wisselen, meehelpen aan de uit
bouw van een regio, voorstellen 
formuleren, enz_ 

* Kaderdag milleuaktie West-
Vlaanderen 28 september In het 
Dienstencentrum, Maria Doolaeg-
hestraat 2 te 8160 Diksmulde van 
9u. 30 tot 17u. 30. Inlichtingen: 
051-50.15.48. 
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Zeker voor 
modieuze 
wintermantels 
1. Het is nu weerom volop herfsttijd, 
tijd voor een elegante wintermantel, 
of herfst-tailleur. Een herfstmantel in 
lama, mohair, zware tweed in zuivere 
scheerwol- l(ortom ieder vindt zijn 
gading. Zo hebben we bijvoorbeeld 
een warme aangename mantel in een 
zuiver wollen tweed, normaal aan de 
prijs van 3.495 fr., die SKM nu aan
biedt aan de prijs van 2.995 fr! 
En natuurlijk kies je zo'n mantel in 
een grote modieuze zaak, die een 
goede mantelreputatie geniet- waar 
de keus enorm groot is, en de prijzen 
aan de prettige kant liggen. Dan is 
S.K.M aan de Boomsesteenweg 35 te 
Aartselaar wel het juiste adres. 

• • • 
2. In gans Vlaanderen is er wel geen 
tweede modezaak, die U zo'n gewel
dige keus wintermantels en herfst-
tailleurs brengt S.K.M is sinds meer 
dan een halve eeuw «mantelspecia-
list». Ook in de herfst, juist zoals in 
de lente, vindt U bij S.K.M duizenden 
gloednieuwe, prachtige mantels. En 
de maten beginnen vanaf 36 en gaan 
tot de enorme maten van 56, met hier
tussen halve maten en kwartmaten 
voor dames die iets kleiner, doch iets 
zwaarder zijn. Zelden zult U zo'n keus 
mantels en tailleurs voor de herfst, 
samen hebben gezien. 

• • • 
3. Een kollektie die samengesteld is, 
uit de grootste Europese merknamen, 
en waarvan de prijzen steeds die 
prettige «Meyers>-prijzen zijn. Inder
daad, Mevrouw, als U dit najaar iets 
kunt hebben aan een mooie nieuwe 
wintermantel, is een uitstapje naar 
S.K.M op amper 10 minuten van Ant-
werpen-centrum meer dan de moeite 
waard. S.K.M is elke dag open van 9 
tot 20 uur, zonder onderbreking, en 
de ganse dag staat de koffie bij ons 
klaar. Zaterdag is de zaak open van 9 
uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. 
Op zon- en feestdagen zijn we steeds 
gesloten. 

• • • 
4. U kunt S.K.M ook bereiken vanuit 
Mechelen, en vanuit Antwerpen, met 
de autobuslijn 50 die juist voor onze 
deur stopt Deze autobussen vertrek
ken te Antwerpen aan de Roosevelt-
plaats, dus Mevrouw, voor Uw herfst-
tailleur of Uw wintermantel: zeker 
S.K.M en wanneer U er toch bent ver
geet dan niet even te kijken naar die 
geweldige keus van ruim 5000 nieu
we herfst- en winterkleedjes die te
vens in alle denkbare maten, ook in 
tussenmaten en kwartmaten, aange
boden worden. 
S.K.M niet voor niets de meest ge-
specializeerde damesmodezaak in 
het Vlaamse land. 

(publi-mededeling) 

Alles is begonnen 
met het openen van een Universele Rekening. 

Een hms bouw je niet om de 
haverklap. Daarom kan je ook niet 
vroeg genoeg beginnen met voor
zorgen te nemen. 

Een goede start is alvast je 
salaris te doen betalen op een Uni
versele Rekening bij de ASLK. Dan 
profiteer je niet alleen van al de 
voordelen van een degelijke bank
rekening (cheques, Eurocheque-
kaart, Bancontact), maar je kunt 
ook miakkeUjker sparen voor je 
toekomistige eigendom. 

Op je verzoek zal de ASLK 
geregeld en automatisch geld van 
je Universele Rekening overboeken 
naarje spaarrekening. Dan kan je 
er zeker van zijn datje te gepas-
ten tijde een hypothecaire lening 
bij de ASLK kunt aangaan. Op de 
beste condities. En je weet het: als 
je gaat bouwen telt elke frank mee. 

Wees vooruitziend: neem een 
Universele 
Rekening. 
Vandaag nog. ASLKi 

ALGEMENE SPAAR EN LIJFRENTEKAS 

3 De Universele Rekening 
geeft je waar voor je geld 

Rouwkleding voor 
DAMES EN HEREN 

Succes Kleding 
Meyers 

Boomsesteenweg 
Aartselaar 

Te huur: 
D Voll opgeknap landel woning 
Asse-Walfergem 3 sipk, gr liv, 
keuk, badk, gar, bijgeb., zold, 
keld, cv, gas, elektr Lust- + 
moestuin Tel 4660492 tuss 19 
en 21 u (Adv. 179) 

Technisch ingenieur in de elec-
tro-mechanica, zoekt per 1 de
cember a s een betrekking in de 
omgeving Mechelen-Brussel Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 St-Katelijne-Waver, of 
telefonisch op het nummer 
015-217900, referenbenummer 
2121 

ü 4-talige korrespondente-dak-
tylo zoekt een passende betrek
king ZIJ komt in aanmerking voor 
een stage Gelieve kontakt op te 
nemen met Vic Anciaux, alge
meen sekretanaat, tel 2194930 

a 33-jange specialist in koel-
techniek zoekt een nieuwe werk-
knng in het Brusselse 
D 18-jang meisje met diploma 
lager secundair onderwijs, afde
ling kantoor en 1 jaar hoger se
cundair, in bezit van getuigschrift 

daktylo, zoekt een gepaste be
trekking in het Brusselse of op 
de as Brussel-Ninove 
D 20-jange juffrouw, in bezit 
van dipbma hoger secundair be
roepsonderwijs bureauwerken, 
Nederlands-Frans en daktylo, 
zoekt een gepaste betrekking in 
het Brusselse en op de as Brus-
sel-Aalst 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Volksvertegenwoordiger Dr 
J Valkeniers, Schepdaal, tel 02-
5691604 

D De Vereniging van Vlaamse 
Dienstplichtige Militairen zoekt 
voor spoedige indiensttreding 
— een vastbenoemde leerkracht 
als gedetacheerde (er wordt 
geen rekening gehouden met di
ploma, noch met het onderwijs-
net waaruit men komt mannelijke 
kandidaten moeten echter leger
dienst gedaan hebb)en als niet-
gegradueerde) 
— een junst(e) in een BTK-plan 
(Brussel en Leuven) 
— een daktylo als tewerkgestel
de werktoze (geen diploma's ver-
eisO 
Voor meer inlichtingen zich liefst 
persoonlijk aanmeldien na een te
lefoontje W D M , Naamse Vest -
3000 LEUVEN (016-2241 60) 
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12 mi Reportage 

KOltSIKA duve u sok 

C O R S I C A — Een fe l begee rd vakan t i eoo rd . Een e i land waar 
mens en dier, be rg land en r i v ie ren , nog o n g e r e m d ve rs toppe r 
t je kunnen spe len . Een land waar o o k po l i t i eke v r i j he i dss t r i j 
de rs en CRS-agen ten in het maqu is haas je- rep- je spe len. He t 
is in de v o o r b i j e ja ren be ruch t g e w o r d e n o m zi jn bosb randen , 
én o m de «p las t i cages» ; aans lagen op symbo len van het Par i j -
se cen t ra l i sme. 

Vanu i t de luch t bek i j k je het a ls een ve r l o ren , gr i l l ige rugge-
graat in de M i d d e l l a n d s e Z e e ; s lech ts 183 km lang en 83 km 
b reed , maar ove r de b o c h t i g e s lech te be rgwegen doe je d ie af
s tand we l v ie rmaa l . Na S ic i l i ë en Sard in ië is d i t het de rde 
g roo t s t e M i d d e l l a n d s e Zee-e i land en seder t 1769 inge l i j fd a ls 
Frans depa r temen t o p 170 km van de A z u r e n k u s t ! M a a r t a a l en 
ku i tuur hebben hun wezen en ziel gemeen met Sard in ië da t 12 
km zu ide l i j ke r l igt , met het Toskaanse , met Genua en Pisa, zo
wa t 85 km ver ove r zee in I tal ië. O o k Cata lon ië , dat 450 km ver
der v o o r z i jn au tonomie vecht , heef t i nv loed gehad op de vor 
m ing van het C o r s i c a a n s e e igene. 

Een eeuwigdurende 
boerenkrijg... 

Met 1.000 km toegankelijke kust 
— meer dan bv. Portugal — zou je 
dit eeuwenoud eilandvolk bij de 
vissers rangschikken, maar onze 
povere 60 km Vlaamse Noordzee
kust herbergen haast evenveel 
zeevolk als Corsica! De Corsica-
nen zijn een herdersvolk in de ber
gen. Dun verstrooid over onge
naakbare mini-dorpjes, gebouwd 
op bergtoppen, beheerst door de 
Monte Cinto (2.707 m) en 'n 150-
tal pieken boven de 2.000 meter. 

Corsica beslaat zowat de helft van 
Vlaanderens oppervlakte (8.722 
km2 ta.v. 15.510 m2) maar 15 % is 
bedekt met een ondoordringbaar 
doornig kreupelhout met tientallen 
soorten geurende struiken en 
bloemen. Het fameuze maquis, 
waarin Asterix de Romeinse le
gioensoldaten zag verloren lopen. 
Een deel van het eiland werd se
dert 1971 met ± 230.000 ha er
kend als natuurpark; 78 kleine 
dorpjes liggen er in verspreid. Op 
Corsica wonen 225.000 mensen, 
waarvan 120.000 Corsicanen. 

Deze zijn aardig aan het verdwij
nen: in de landelijke gebieden is 
één persoon op vier méér dan 65 
jaar oud en in tientallen bergdor
pen werd sedert drie jaar geen en
kel kind meer geboren... 
De Franse staat heeft dit eiland uit
gekozen als een toeristengebied. 
Honderden kilometer mooie zan
derige kuststroken werden door 
de internationale hotelketens op
gekocht. Onder leiding van konti-
nentale Franse technici dreigen zij 
Corsica verder te vervreemden 
door een agressief toerisme. In
derdaad, noch in bouwstijl, noch in 
gewoonte wordt het Corsicaanse 
gemeenschapsleven geëerbie
digd. Bovendien verdwijnen de 
winsten uit het eiland, en is de te
werkstelling pover. 76 th . van alle 
nieuwe werkplaatsen wordt bezet 
door Franse «kontinentalen», ter
wijl de arbeid in de wijngaarden 
slecht-betaald wordt verricht door 
arbeiders uit Noord-Afrika... 
Corsica, ITIe de beauté, geeft op 
sociaal en politiek gebied een min
der fraaie aanblik. 

«Het recht op anders-zijn!> De 
Corsicanen zijn een erg bedreigd 
volk. De tientallen menhirs, graf
stenen en dorpsresten, getuigen 
van een oorspronkeli jk Keltisch 
verleden. Maar de Romeinen wa
ren met hun bezetting klaar rond 
111 voor Kristus, verder bou
wend op wat Grieken, Feniciërs 
en Etrusken voor hen reeds aan
brachten. Vandalen en Gothen 
zouden na de val van het Ro
meinse Rijk Corsica «grondig be
zoeken», rond 450 na Kristus. 
Dan stond de tijd stil. Tot 60 th . 
van de Corsicaanse bevolking 
was ui tgemoord- Het volksiati jn 
handhaafde zich als taal terwijl 
het land bij het Byzantijnse Rijk 

gevoegd werd. Pepijn de Korte 
zal het echter In 754 als «relatie
geschenk» aan de Paus geven, 
wat Karel de Grote na hem be
krachtigt. Meer dan 300 jaar lang 
zullen de Arabieren trachten van 
Corsica een steunpunt te maken; 
dit horen we nog sterk In de Cor
sicaanse muziek! De Moren wer
den echter definitief verdreven 
door de Toskaanse legers. De 
volgende acht eeuwen, tot 1729, 
zullen de Pauselijke Staten, PIsa, 
Aragon en Genua hun feodale 
twisten uitvechten op Corsica. 
Vrij vroeg vóór de hedendaagse 
geschiedenis, tracht Corsica zijn 
zelfstandigheid te veroveren In 
een veertigjarige rechtvaardige 

Korsika-avond 
Wie graag volgend jaar, tijdens 
de tweede helft van augustus, 
wil deelnemen aan de Vijfde Eu-
ropese Volkshogeschoolreis in 
Corsica, kan op zaterdagmid
dag 27 september 1980, vanaf 
14 u. in de oude Abdij, Abdij-
dreef te Kortenberg terecht 
Graag echter, omwille van de 
broodmaaltijd, op voorhand in

schrijven bij Willy en Lieve Kuij-
pers-Devijver, Swertmolen-
straat 23, 3020 Herent, tel. 016-
2296.42 
Jean-Pierre en Mieke Demarsin 
vertonen er hun enig-mooie 
lichtbeeldenreeks: 'Corsica: 
een droom' in overvloeiing en 
met aangepaste muziek Ieder
een van harte welkom! 

en heilige oorlog van 1729 tot 
1769 Pascal Paoll (1725-1807) 
kan je voor die tijd de Corsicaan
se Willem van Oranje noemen. 
Vanuit een demokratlsche 
grondwet, die de schelding van 
de machten reeds voorzag, ont
werpt en leidt hij van 1755 tot 
1769 een Corsicaanse vrije repu
bliek met CortI als hoofdstad. 

Napulione 
Buonaparte 
In mei 1778 verkoopt Genua zijn 
administratieve rechten over het 
eiland — zoals «een kudde scha
pen» — voor 2 miljoen lires aan 
Frankrijk. Van dan af ontsteekt 
een soort bittere Boerenkrijg te
gen de Franse overheerser, onder 
leiding van Pascal Paoli, die eindigt 
te Ponte Novu op 8 mei 1769. Pas
cal Paoli kon temidden van 340 
overblijvende Corsicaanse vrij
heidsstrijders op 16 juni ontsnap
pen met behulp van de Engelsen 
die hem — zoals de Oostenrijkers, 
Italianen en ook Nederlanders — 
zullen eren en bewaren voor hun 
anti-Franse politiek! Tijdens de 
Franse repressie, die volgt, duiken 
honderden Corsicanen weg in hun 
ontoegankelijk maquis en de Fran
se zogenaamde «pacifikatie-poli-
tiek heeft af te rekenen met deze 
maquisards, een term — zoals Bri-
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gand — die vcxir de Franse bezet
ter alle minachting inhoudt 
De jonge Corsicaanse universiteit 
van Corti wordt gesloten en de 
Corsicaanse klerus onderworpen 
aan het Franse kerkelijke gezag. 
Franse taal en opleiding worden 
verplichtend voor het onderwijs; 
de jezuïeten en andere Corsi-
caans-verbonden kongregaties 
worden uitgedreven. Marbeuf, die 
de Franse bezettingsmacht leidt 
ontwortelt het hele typische, eigen 
Corsicaans landbouw-ekono-
misch systeem. Op 22 juni 1771 
verbood hij zelfs de aanplanting 
van kastanjelaars omdat het kas-
tanjemeel... de Corsicanen in leven 
kon houden! 

Dit dwaas koninklijk besluit wordt 
echter drie jaar later ingetrokken, 
want de «aangepaste» voeding 
voor de Franse bezettingstroepen 
begon ook te ontbreken! 
De vrijheidsgedachte van de Fran
se Revolutie laat Pascal Paoli toe 
uit ballingschap terug te keren 
naar Corsica op 14-7-1790. Het 
Ancien Régime lijkt dood maar het 
revolutiewoord «liberté» wordt in 
alle richtingen uitgelegd... Dat zal 
later blijken. Intussen waren over 
het eiland twee «clans» uitge
groeid: zij die de Franse Revolutie 
wilden volgen en de tegenstan
ders ervan. 

«Allons enfants de la 
patrie»... 
Deze opdeling bepaalt nog steeds 
— zij het in aangepaste mate — 
de Corsicaanse politiek. In dezelf
de periode groeit ook dat unieke 
Corsicaanse verschijnsel: de ver
kiezingsfraude! Ook de doden, de 
bannelingen en de uitwijkelingen 
stemmen mee op Corsica, zo 
werd in maart 1792 te Ajacciu een 
zekere luitenant Napulione Buona
parte als luitenant-kolonel van de 
Nationale Garde verkozen met 
552 op 492 ingeschreven kiezers... 

Napoleon laat echter vlug zijn Cor
sicaanse schrijfwijze voor zijn 
naam vallen en weet'snel op de re
publikeinse ladder naar omhoog te 
klimmen. Op zijn beurt zal het 
Franse staatsnationalisme handig 

13 

A liberta o a Morte. (foto Devyver) 

het Napoleon-gevoel uitbaten en 
de Corsicanen laten deelnemen 
aan de weldaden van de Franse 
kuituur! Net zoals in Vlaanderen 
ontwikkelt er zich een franskiljon
se burgerij, die haar namen ver-
franst Franse kranten leest en de 
Franse mode volgt Als «beloning» 
mogen de zonen van deze fami
lies, verblind in het vrijheidsideaal 
van de revolutie, met honderden 
dienst nemen in het Franse leger, 
de doeanediensten, de Franse ko
loniale administratie enz... Zo wor
den zij «Frangais a part entlére». 
Zoals de Bretoenen en de Basken 
zal Corsica voor Frankrijk de man
kracht leveren tijdens de eerste 
wereldoorlog. De laatste valide 
mankrachten, tot 48 jaar toe en va
ders van tien kinderen werden ge-
mobilizeerd om in Vlaanderens 
vlakte te sneuvelen. Per 29 Corsi
canen telde dit volk na de eerste 
wereldoorlog één dode; in het to
taal een 40.000-tal op een toenma
lige bevolking van 300.000! En 
toch «voelde» Corsica dit niet! 
Door het patriotisch aangewak
kerde heldensentiment, door het 
toekennen van pensioenen en van 
bevoorrechte baantjes aan oud-
militairen, verloochent men verder 
en verder de eigen Corsicaanse 
taal en gewoonten. De mechanize-
ring van de landbouw en het ge-
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mis van de gesneuvelde man
kracht kondigt de teloorgang van 
de opbrengstrijke en arbeids-in-
tensieve landbouw op de moeilijk-
toegankelijke bergterrassen aan. 

«PlastJcages» 
De werkloosheid werd een feit en 
de uitwijking vergroot reuzesnel 
vanaf 1920. Op minder dan geen 
tijd halveert de Corsicaanse be
volking zichzelf. De jongste 15 jaar 
zag dit volk 3.360 van zijn krachten 
fser jaar vertrekken! Zo zijn er de 
jongste 25 jaar 80.000 Corsicanen 
weggetrokken. 80 th . van de ge
schoolde Corsicanen wonen bui
ten Corsica. Tientallen bergdorpen 
leven een spookbestaan; ± 300 
onder hen kenden de jongste 3 ja
ren geen geboorten meer! En dit 
verpauperd volk, zou voor een 
tweede maal, gedurende de twee
de wereldoorlog, letterlijk ont
mand worden: 2 mobilizaties in 
1939 en einde 1943. (De eigenlijke 
bezettingsoorlog zou voor Corsi
ca slechts duren van 11 november 
1942 tot 8 september 1943). Wan
neer ook de repressie haar werk 
verricht heeft in Corsica, blijkt het 
Corsicaanse volk voor de Franse 
staat zo leeggebloed dat zelfs 
de povere onderwijswet Deixon-
ne (genoemd naar een Frans par
lementslid), die het onderwijs van 
de streektalen wil regelen, aan de 
Corsicaanse taal zonder protest 
voorbijgaat Corsica wordt op
nieuw interessant voor de Franse 
staat wanneer, na het Algerijns 
drama, vanaf 1962 een 15.000 
oud-kolonialen er zich met Franse 
staatshulp komen vestigen. Deze 
pieds noirs zullen in de vruchtbare 
oostelijke vlakte van Corsica reu-
zegrote wijngaarden opzetten. 
Corsicanen die hetzelfde willen, 
krijgen echter de goedkope Fran
se kredietvoorwaarden niet Het 
Franse vreemdelingenlegioen, dat 
Afrika moet verlaten, vestigt zich 
met een 5.000-tal manschappen 
op het eiland. De brutale houding 
van sommigen van dit korps en de 
nieuwe franskiljonse bovenlaag, 
gevormd door de «colons» zullen 
de klap op de vuurpijl geven en 
wel in de letterlijke zin! Sedert 
1965 zullen de plasticages zowel 
van de klandestiene FNLC-auto-
nomisten als van de fransgezinde 
«Francia»-groep mekaar opvolgen. 
President Valéry Giscard d'Es-
taing verwelkomde Paus Johan
nes Paulus II in Frankrijk met: «U 
zijt welkom in het land van de vrij
heid en van de mensenrechten»... 
En Paus Johannes Paulus II vond 
dat: «Frankrijk de oudste dochter 
van de Kerk was...» Zo schrijven 
grote heren de geschiedenis der 
Volkeren! Maar zowel in 't Corsi-
ca-zonder-mensenrechten, als in 
Armenië, dat werkelijk de oudste 
kerkelijke dochter is, maken de 
volkeren onze geschiedenis! 

Willy KUIJPERS 
Kamerlid 

Unione di U 
populu Corsu 

'Salute fratelli e surrolli!' 
Zo begroette Dr. Edmond 
Simeoni op 15 augustus 
als voorzitter van de 
Corsikaanse «Volksunie» 
de groep deelnemers aan 
de Vierde Europese 
Volkshogeschoolreis van 
het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel. Na 
Baskenland, Cataionië en 
Wales werd dit keer dus 
afgestapt op de kade van 
Bastia. 

Een ijverig dienaar van de 
Compagnies Répubticaines 
de Sécurité (CRS-man) 
keek argwanend toe of het 
rugzak- en koffervolkje uit 
Vlaanderen er niet 
staatsgevaarlijk uitzag 
toen het in de car van 
Nunziu Grisoni kroop. 
Zowel Simeoni als Grisoni 
zijn immers geduchte 
politieke figuren van het 
Corsikaanse nationalisme. 
Over de Boulevard 
Napoléon, Corsika's vals 
handelsmerk, trok de 
groep Vlamingen 
zuidwaarts naar de 
Bravone-rivier in de vlakte 
van Aleria. In zijn bebost 
parkdomein, aan een 
prachtige baai, was Ange-
Marie Renucci er de goede 
gastheer. 

Toen reeds tien jaar geleden 
VU-mensen (waaronder Wil
ly Kuijpers en Walter Luyten) 
de eerste federalistisch-natio-
nalistische partijkontakten op 
gang brachten, vroegen som
mige Vlamingen zich af: 'Wat 
wil je in het buitenland de akti-
vist uithangen; heb je in eigen 
land al niet voldoende 
werk.- ?' 

De Europese verkiezingen 
van 7 8 en de partijvorming 
van de verschillende ideolo
gieën over de staatsgrenzen 
heen, gaven hierop het ant
woord. 

De opdracht van het volksna-
tionaiisme en het federalisme 
schuilt niet alleen in het 
Vlaamse en heel-Nedertand-
se streven, maar ook in de in-
ter-nationale kontakten en sa
menwerking. 

De Europese politieke fede
ratie is sinds twee jaar een 
feit maar wat voor een fede
ratie...! De staten van West-
Europa (en dan slechts nog 
maar een gedeelte) hebben 
mekaar in een «assemblee» 
gevonden. Het volkerenrecht 
blijft echter in de vergeet
boek. Immers, in het Europa
der-negen leven r>egentien 
volkeren zonder gedegen 
staatsvorm. Wanneer deze 
volksnationale krachten me
kaar zouden vinden, dan zou 
de Europese politiel< spoedig 
een ander gelaat vertonea 
In dit perspektief virwjen de 
Europese zomerreizen van 
het Dosfelcentrum hun be
lang. 

10.000 in Ajacciu 
In augustus jl. kwam zodoen
de de «Corsikaanse Volks
unie» aan de reisbeurt 
De UPC is sedert 1977 onder 
leiding van Dr. E. Simeoni in 
zijn nieuwe naam de federa
listische Corsikaanse partij. 
Samen met de Volksunie en 
een tiental andere partijen 
vormt de UPC onze 'Europe
se Vrije Alliantie', waarbin
nen een tiental gestruktureer-
de volksnationale en federa
listische partijen mekaar vin
den voor 'het Europa der 
Volkeren: In 1979 bracht se
nator Maurits Coppieters de 
eerste Vlamingengroet voor 
tienduizend geestdriftige 
Corsikaanse kongressisten, 
samen met kamerlid Kuijpers. 
Onze leeuwevlag en bood
schap werd er minutenlang 
toegejuicht in een zon-over
goten Ajacciu. Onlangs heeft 
senator Maurits Ck)ppieters 
het (Dorsika-dossier in het Eu
ropees Parlement te berde 
gebracht tot grote ergernis 
van de staatspartijen en de 
Franse voorzitter! Maurits 
(Doppieters speelde het klaar 
om Dr. Simeoni in Straats
burg een perskonferentie te 
laten houden. Zo verwierf zijn 
naam vurige bekendheid en 
bewondering voor de Volks
unie, tot in de kleinste Corsi
kaanse bergdorpen. 

Dr. £ Simeoni en Mr L FeUi verklaren aan de deelnemers van de 
4de Dosfelreis de Corsicaanse prot)lemen. (foto De Samtjlanx) 
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14 TV-programma's 

Zaterdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
14.00 Open school. - 16.00 De 
Afnkaanse koningin (avonturen
film). — 18.00 Paulus de boskabou
ter (strip). — 18.05 De vlag op de 
top (jeugdfilm). — 18.55 Vrijetijds-
tema's (scheepsmodelbouw). — 
1925 Aktie Boemerang. — 19.45 
Nieuws. - 20.10 De kollega's (O. 
— 20.45 Terloops. - 21.30 Een op 
een miljoen (w/eekendfilm). — 
23.00 Nieuws. 

NED. 1 
15.30 Nieuvw. - 15.32 AVROs 
kinderfilmfestival (4 films). — 18.49 
Poli en Pili (strip). — 18.55 Nieuwa 
— 18.59 Woody Woodpecker 
(strip). — 19.06 Grand gala des en
fants (kindershow). — 20.15 Oiar-
lie's angels (fj. — 21.05 Harry 
Sacksioni «live in Amsterdam» 
(koncert). — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Dummy (tv-film). — 2320 
Nieuwa 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Rnokkk) 
(fj. - 1923 Dick Turpin (fJ. -
20.00 Nleuwra. — 2027 Merijntje 
Gijzen (fJ. — 2125 De geblakerde 
graanschuur (film). — 23.00 Achter 
het nieuws. - 23.30 Voetbal '80. 
— 23.55 Nieuwa — 0.00 Studto 
sport extra 

RTB 1 

18.15 L'agence Labricole. — 19.15 
Waalse gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.30 Nieuwa — 19.55 Natuur-
magazine: «Het ontwaken van de 
bavianen». — 2020 La proie des 
vautours (ooriogsfilm). — 2220 
Casino de Paris (variété). — 2320 
Nieuwa 

ARD 
12.00 Programma-overzicht — 
12.30 Sesamstrasse. - 20.00 
Nieuwa — 20.15 Das Naturtalent 
(kluchtig toneeO. — 22.00 Nieuwa 
— 2220 Black lady-show: Rooza 
Wortham. — 23.05 Der Seerauber 
(piratenfilm). — 0.30 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuwa — 19.30 Auf der Eis-
bahn (jeugdfilm). — 20.15 Musik ist 
Trumpf (tv-wenskoncert). — 21.55 
Nieuwa — 22.00 Das aktuelle 
Sport-Studio (reportage). — 2320 
Der Kommissar (fJ. — 020 
Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa — 20.15 Het zoge

naamde links-radikale blaasorkest 
Frankfurt (reportage). — 21.15 
Santa Lucia (tv-film). — 22.50 Tips 
für Leser. 

LUX. 

19.00 Nieuwa — 19.30 Edouard 
VIII et mra Simpson (f J. - 20.30 
Une blonde, une brune, une moto 
(avonturenfilm). — 22.10 Les Mag-
liari Otaliaanse milieustudie). 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Frederic (fJ. - 20.30 Nume
ro un (variété). — 21.30 Starsky et 
Hutch (f J. — 2225 Sportreporta-
ges. — 23.30 Nieuwa 

A 2 

20.00 Nieuwa — 20.35 Les dos
siers éclatés (fJ. — 22.10 Variété. 
— 23.05 Les camets de l'aventure 
(dok). — 23.35 Nieuwa 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Raboliot (tv-speO. — 22.00 
Nieuwa — 2220 Qné-regards 
(Festival van Venetië). 

BRT 
10.00 Eucharistieviering vanuit Ant
werpen. — 11.00 Konfrontatie (de-
baO. — 12.00 Nieuws voor gehoor
gestoorden. — 14.30 Voor Boer en 
Tuinder. — 15.00 Taptoe van Edin
burgh. — 16.15 Studk) vrije Bjd. — 
17.15 Sportuitslagen. - 18.30 Pau-
lus de Boskat)outer (strip). — 
18.35 Leven en laten leven (kwis). 
— 19.35 Aktie Boemerang. — 
19.45 Nieuwa — 20.00 Sportweek
end. — 20.30 Alle schepsels, groot 
en klein (f J. — 2120 Lied van mijn 
land (Vlaamse liederen). — 21.50 
Brussel-New York (Reportage 
over de kulturele binding tussen 
beide steden). — 22.45 Aktie Boe
merang. — 22.50 Nieuwa 

NED. 1 
19.00 Nieuwa - 19.05 Wollies 
Wereld (fJ. - 19.10 Cantate domi
no. — 19.45 Over ooHog en vrede 
(Info). — 20.30 Een nieuw leven 
(TV-spel). - 22.10 De vergeten 
ooriog (dok. over de slag om Ber
lijn). — 23.05 Nieuwa 

NED. 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 De film van 
Ome Willem. - 16.05 Maria (Dallas. 
- 18.00 Studio sport 1. - 18.30 
Poli en Pili (strip). — 18.36 Magisch 
Mexteo (dokJ. - 19.30 Studto 

— The African Queen, avonturenfilm van John Huston met Katha
rine Hepburn en Humphrey BogarL Zaterdag 20 september om 
16 u. op BRT1. 

sport 2. — 20.30 Humanistisch 
Vertxjnd. — 20.35 Nieuws. — 
20.40 Uit de volksmond. Herinne
ringen. — 21.15 De komiek (tester 
met Freek De Jonge). — 22.45 
Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire Ie point (debat). — 
13.00 Nieuwa — 14.35 Laurel et 
Hardy conscrits (lachfilm). — 18.55 
Boule et Bill. — 19.30 Nieuwa — 
19.55 Les folies Offenbach (fJ. -
20.45 Inutile envoyer photo CTV-
film). — 2220 Guy Lukowski 
(show). — 23.03 Nieuws. 

ARD 
17.45 Druivenoogst in de Cham
pagnestreek (reportage). — 18.30 
Nieuws. — 1920 Weltspiegel. — 
20.00 Nieuwa - 20.15 Tatort (O. 
— 22.00 Nieuws. — 22.09 Die mil-
lardenbauem EEG (Landbouwpro
blemen). — 22.50 Schlagzeilen 
(persoverzicht). — 23.05 Elektroni
sche muziek en vkJeoart — 23.50 
Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa — 19.10 Bonner per-
spektiven. — 19.30 In vrijhekj zon
der eenheid: 1949-1972 (dokJ. -
20.15 Falstaff (naar William Sha
kespeare). — 2225 Nieuwa — 
22.40 Christ aktuell (diskussie). — 
23.40. 

D 3 
18.30 Met een woonboot door 
Bretagne (dokJ. — 19.45 Sport im 
Westen. — 19.55 Gïewestelijke ak
tualiteiten. — 20.00 Nieuwa — 
20.15 Der schock der Moderne 
(Onrust in Utopia). - 21.00 Aus-
landsstudio. — 21.45 Kopf um kopf 
(speO. 

LUX. 
16.30 Le portrait de son pére (film). 
— 18.00 Les sentiers de l'aventure. 
(Reis- en exploratiemagazine). — 
19.00 Aktualiteitenmagazine. — 
19.30 Qneremo (Magazine). — 
20.00 Les ambitieux (Serie over 
Watergate). - 21.00 Section spé
ciale. (Politieke fiktiefilm). 

F1 
20.00 Nieuws. — 20.30 Un homme 
libre (Melodramatische film). — 
22.00 Koncert (Mozart). — 23.00 
Nieuwa 

A2 
20.00 Nieuwa — 20.35 L'Embrumé 
CTV-film). - 22.10 L'Alsace. -
23.35 Nieuwa 

F3 
2125 Nieuws. - 21.40 L'lnvité de 
Fr 3 (Professor Debray-Ritzen). — 
22.30 Paris-Beguin. (Dramatische 
film). 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
17.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus de Boskabouter (strip). — 
18.05 De wonderwinkel (strip). — 
18.30 Open school. — 18.55 Doe 
mee. — 19.30 Aktie Boemerang. — 
19.45 Nieuwa — 20.15 De goede 
oude tijd (show). — 21.00 Ooriogs-
resten (fJ. — 21.50 Ommekeer 
(Boemerangaktie). — 22.35 
Nieuws. 

NED 1 

18.49 Poli en Rli (strip). - 18.55 
Nieuwa — 18.59 Dossier saffier en 
staal (jeugdfJ. — 19.50 Schlager-
festival 1980 (show). - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Heil is for heroea 
— 23.30 Nieuwa 

NED 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De mooiste 
tijd (tv-spel). — 20.00 Nieuwa — 
20.27 Emile Zola of het menselijk 
geweten (fJ. — 2220 Televizier 
magazine. — 23.00 Uitreiking van 
de Televizierring. — 23.15 Nieuwa 

RTB 1 
19.15 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuwa — 19.55 
Chronique imaginaire d'une revolu
tion ( dok. over 1830). - 20.40 Le 
tueur (politiefilm). — 22.10 Les pe-
tits écoliers du Cambodge (repor-
tage). - 22.25 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Chris und 
Tim (fJ. — 21.15 Deutschland vor 
der Wahl (debaO. - 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Orphee (surrea
listische film). — 0.35 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuwa — 19.30 Hitparade 
im ZDF. — 20.15 Wetenschappe
lijk magazine. — 21.00 Heute-jour-
nal. — 21.20 In Prag und Anderswo 
(verhalen over Jarosiav Hasek, de 
schrijver van «De brave soldaat 
Schwejk»). — 23.00 Shiriy MacLai-
ne (show). — 23.40 Nieuws. 

D 3 
19.00 Afrika literarisch (over de 
Afrikaanse literatuur in Duitsland). 
— 19.45 Gewestelijke aktualiteiten. 
- 20.00 Nieuwa — 20.15 Montag-
atiend im Dntten. — 21.45 Der 
Mann von Maisinicu (Cubaanse 
maatschappijkritische film). — 
23.35 Nieuwa 

LUX. 
19.45 Magazine over dieren. — 
19.55 RTL-flash. - 20.00 Chips 
(politiefeuilleton). — 21.00 La 
chienne (dramatische film). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Frederic (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Et la terre survi-
vra (sf-film). — 23.00 Nieuwa 

A 2 
2000 Nieuwa — 20.35 Aktualitei
tenmagazine. — 21.40 Les jésuites 
(dokJ. — 22.40 Figaro-ci, figaro-lè 
(variété). — 23.10 Nieuwa 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Scorpio (spionagefilm). — 
22.20 Nieuwa 

Dinsdag 
23 SEPTEMBER 

BRT1 

17.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Paulus de boskabouter (strip). — 
18.05 Joey en Redhawk (fJ. -
18.30 Open school. — 19.35 Aktie 
Boemerang. — 19.45 Nieuwa — 
20.10 Session (show). — 20.55 
Verover de aarde (Ergonomie: 
«Wie niet sterk ia.»). — 21.45 I.Q. 
(kwis). — 22.15 Tenuto (Koncerten 
met jonge virtuozen). — 2320 Ak
tie Boemerang. — 2325 Nieuws 
(tot 23.40). 

BRT 2 

20.10 Het geheinrw leven van de 
dieren (dokJ. — 20.35 Weerschijn 
in een gouden oog (film). — 2220 
Open school. 

NED1 
18.49 Poli en Pilt (strip). - 1855 
Nieuvra. — 18.59 Ome Arie op sa
fari (kinderprogramma). — 19.10 
EO zomerkrant — 19.30 Free for 
ever (TV-film over zakkenroller). — 
2020 De schepping is nog niet ten 
einde (reportage). — 21.00 (3od wil 
wonen bij de mensen (dok). — 
21.35 Nieuwa — 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 De magie van de 
dans (dok. over baHeO. — 23.15 
Nieuwa 

NED 2 
18.59 De Muppet show (met Mark 
Hamill uit «Star Wars»). - 1925 
De verioren eilanden (jeugdf J. — 
20.00 Nieuw». — 2027 Shoestring 
(fJ. - 2120 Brandpunt - 2155 

m 
De stem (humor). — 22.4 
(vanété). — 23.25 Nieuv 

RTB1 

19.15 Waalse gewestelijl 
teiten. - 19.30 Nieuws 
Ciné-ölt (kwis). - 20.35 
vaux du soleil (historisi 
21.30 Les grands pèlerini 
le monde (Mekka). 
Nieuws. 

ARD 

8.10 Schooltelevisie (tot 
16.10 Nieuwa - 16.15 I 
kumentaire: Binnen wat 
20.00 Nieuws. — 2015 
diskoteek — 21.00 AktuJ 
briek. — 21.45 Die schr 
— 23.00 Clownpower O 
0.15 Nieuws. 

ZDF 

17.10 Die Lappen in Finn 
maden auf Motorschlitti 
- 19.00 Nieuwa - 19.3 
sche Pass für Tibo (TV 
21.00 Heute-JoumaL - : 
nen für den Sieg. — 2 
Hospital der Verklarung 
sche film). — 23.30 Niei 

D3 

19.45 Gewestelijke aktual 
20.00Nieuwa-20.15Di 
- 21.15 Elisabeth Selt 
tret). - 21.45 Kemal H 
van een gastarbeider). 
Psychospel rond vooi 
van mensen. — 23.15 N 

LUX. 

19.00 Nieuwa - 19.26 L 
fort (speD. - 19.30 Le | 
rire (spelprogramma). — ' 
gazine over dieren. — 1i 
Rash. - 20.00 Mannix (f J 
Un millton de dollars en h 
film). 

F1 
1920 (Gewestelijke aktuali 
19.45 Frederic (fJ. -
Nieuwa — 20.30 Le grai 

Vrijdag 
film van Öa\ 

In De verduivelde Sam, een komische 
5avid Swift (1964) spelen Jack Lemmon en 

Romy Schneider de hoofdrollen. Jack speelt er de rol 
van een suksesvolle publiciteltsman die zich voordoet 
als de echtgenoot van de vriendin van zijn vrouw, om 
haar zodoende een belangrijk fortuin op te laten strij
ken. Dat hieruit de gekste situaties voortvloeien, laat 
zich licht raden (BRT 1). Hierna komt in De 5e wind
streek, het literair-poëtisch magazine van BRT, een por
tret van de Vlaamse avant-garde-dichter van de 55^ rs 
Gust Gils. — Op BRT 2 komt een uitgebreide show met 
de Amerikaanse suksesvolle zangeres Janis lan die al 
15 jaar op de planken staat en tegenwoordig opnieuw 
hoge ogen gooit — Barry Keeffe is de auteur van to
neelstukken waarin kwetsbare en kansarme individuen 
het moeten afleggen tegen de macht en gevestigde in
stituten. 

Z a t e r d a g — vanavond start de 3e reeks van De 
Kollega's. Wij hopen dat het niveau ten minste iets ho
ger zal liggen dan wat we tot nu toe in die reeks gezien 
hebben. Maar wij vrezen dat het ijdele hoop blijft En de 
enkele nieuwe gezichten zullen daar wel geen verande
ring in brengen — Betere kwaliteit belooft de Ameri
kaanse TV-film Eén op een miljoen, een pakkend ver
haal over een jonge zwarte in het negergetto van Detro
i t Hij speelt goed basketbal. Hij wil het maken in het le
ven, desnoods via misdaad. (BRT) — Dummy gaat over 
een doofstom meisje dat als kind een gelukkige tijd 
doorbracht, maar naarmate het kind veranderde in een 
jonge vrouw, veranderde de houding van de mensen te
genover haar en viel zij ten prooi aan skrupuleuze indivi
duen die haar totale ondergang bewerkstelligden. Het 
scenario werd geschreven naar een waar gebeurd ver
haal (Tros - Ned. 1) — De Franse film De geblakerde 
graanschui^^ (Les Granges Brülées) is het vermelden 
waard, alleen al omdat Simone Signoret er één van haar 
opvallendste rollen in vertolkt «Les Granges Brülées» is 
een enorme boerderij die hoog in het gebergte ligt en 
die 's winters afgesloten ligt van de wereld. De 50-jarige 
Rose (Simone Signoret) zwaait de skepter over haar fa
milie. (Nos - Ned. 2). 

Z o n d a g — Oe zondagavond 
meeste zenders een grijze bedoe 
doet daar lustig aan mee. Toch tret 
Ludo Bekkers over Belgische kun 
Staten onze interesse. (Brussel-N( 
Voor de liefhebbers van het genre, 
prijzen wij De Komiek aan, een ve 
voorstelling van Freek de Jonge, te 
van Neerlands Hoop, en nu sinds < 
de solo-toer. — Op RTBF komt eer 
velen van ons herkenningselemente 
voyer photo gaat over een oude bc 
haar 55-jarige zoon, nog vrijgezel, of 
rij woont 

M a a n d a g — in het Informati 
maatschappe^ke situaties worden 
kaar gaat het vanavond over de p>e 
schappelijke gevolgen van het ge 
volgende vragen komen aan de or 
sisch minder-validen zelf over hun !• 
stellingen en over liefdadigheid. Wat 
voor hen? Welke kansen krijgen z 
mooiste ti jd, een tv-SF)el van Jan \ 
van Leeuwen komen vele onderwc 
waarmee de jongeren van tegenv 
teerd worden en waarmee zij bewu 
verontreiniging, kraken, seksualiteil 
schoolverlaters enz. (Avro - Ned. 2 

D i n s d a g — Het populair-we 
gazine Verover de aarde is vanavon 
werk en werkomstandigheden (BR' 
John Huston-films brengt BRT 2 \ 
gouden oog (Reflections in a Golde 
dramatische film met Liz Taylor, Me 
Keith, Julie Harris en Robert Forstt 
vertolkt hier één van haar beste rol 
vrouw die als het ware het evenbeel 
waarop de woorden van haar echtg 
ton waarmee hij zijn echtgenote pro 
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v& TV-programma's 15 

imor). - 22.40 Session 
23.25 Nieuws. 

ie gewestelijl(e al<tuali-
9.30 Nieuws. - 20.00 
rts). - 20.35 Les che-
DJeii (histonsch f J. — 
'ands pélerlnages dans 

(Mel̂ lta). - 22.25 

televisie (tot 12.25). — 
/s. — 16.15 Natuurdo-

Binnenwateren. — 
vs. — 20.15 Telefoon-
- 21.00 Al<tualiteitenru-
.45 Die schnüffler (f J. 
ownpower (show). — 

ippjen in Finnland - No-
Motorschlitten (dokj. 

suws. - 19.30 Derfal-
für Tibo CTV-spel). -
-JoumaL — 2120 Pla-
1 Sieg. - 2220 Das 
' VerWanjng (dramati-
- 23.30 Nieuws. 

stelijke aktualiteiten. — 
s. — 20.15 Das portret 
lisabeth Selbert (por-
45 Kemal H. (portret 
istarbeider). - 22.30 

rond vooroordelen 
I — 23.15 Nieuws. 

'S. - 19.26 Le coffre-
- 19.30 Le parti d'en 
aramma). — 19.45 Mei-
dieren. - 19.55 RTL-
X)Mannix(D.-21.00 
i dollars en fumée (tv-

itelijke aktualiteiten. — 
éne (fJ. - 20.00 
20.30 Le grand debat 

— Weerschijn in een gouden oog, dramatische film van John Hus
ton met Llz Taylor en Marton Brando. Dinsdag 23 september om 
20 u. 35 op BRT 2. 

(politiek magazine). — 21.35 Les 
enfants du dimanche (kinderen van 
uit de echt gescheiden ouders). 

A2 

20.00 Nieuws. — 20.40 Le mousti-
que (tv-film). — 23.30 Nieuws. 

F3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 Le jardin du diable (avon
turenfilm). — 22.10 Nieuws. 

Woensdag 

BRT 1 

1525 Wielrennen: Parijs-Brussel. 
— 15.30 Open school. — 16.30 Tip-
Top. — 18.15 Paulus de boskabou
ter (strip). - 1820 Alias Smith 
& Jones (westemreeks). — 19.10 
Aktie Boemerang. — 19.17 Stand 
punten (PW). - 20.15 De blijde 
dag (tv-film). - 21.15 150 jaar Bel
gië. Eerste aflevering: Wij willen 
Willem weg! Het Verenigd Konink

rijk der Nederlanden. — 22.00 
Toots Thielemans Special. — 
22.40 Aktie Boemerang. 

BRT 2 

20.15 Operatae Cicero (spionage-
film). — 22.00 Minamata's IxxxJ-
schap aan de werekj (dokJ 

NED 1 

15.30 Maja de bij (strip). - 15.55 
Zoon van de Sahara (jeugdfilm). — 
18.40 Toeristische tips. — 18.49 
Poli en Rli (strip). — 18.55 Nieuws 
— 18.59 Van gewest tot gewest 
— 19.30 Oogst in beeld (agrarisch 
magazine). — 19.50 Politieke par
tijen (WD). - 20.00 Opera Forum 
op weg (opera in Nederland). — 
20.40 Will Shakespeare (dok) — 
21.37 Nieuvw. — 21.55 Den Haag 
vandaag. — 2210 Panoramiek. — 
22.40 Studto Sport - 23.10 
Nieuws. 

NED 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De tweede 
generatie Marokkanen in Neder
land (dok) — 20.00 Nieuwa — 
2027 Socutera Gnfo). - 20.32 
Ck)untdown (pop). — 21.10 Fokus 
informatie nationaal TV-fruitspel 

ndagavond is traditioneel op de 
njze bedoening. En onze BRT 
e. Toch trekt de reportage van 
Igische kunst in de Verenigde 
[Brussel-New York - BRT). — 
1 het genre, het harde kabaret 
aan, een verbluffende kabaret-
le Jonge, tot voor kort de helft 
1 nu sinds enkele maanden op 
IF komt een tv-film waarin voor 
igselementen zitten. Inutile en-
sen oude boerenvrouw/ die met 
vrijgezel, op een kleine boerde-

let informatief magazine waarin 
es worden behandeld Omme-
over de ptersoonlijke en maat

van het gehandicapt-zijn. 0 .a 
I aan de orde: wat denken fy-
• over hun huisvesting, over in-
ligheid. Wat betekent integratie 
(n krijgen zij? (BRT) — In De 
il van Jan Kelder en Rebecca 
ïle onderwerpen aan de orde 
van tegenwoordig gekonfron-
ee zij bewust bezig zijn: milieu-
seksualitelt, werkloosheid bij 

rro - Ned. 2). 

populair-wetenschappelijk ma-
I is vanavond opgebouwd rond 
iheden (BRT 1). — In de reeks 
gt BRT 2 Weerschijn in een 
3 in a Golden Eye) (1967), een 
; Taylor, Marton Brando, Brian 
jbert Forsten Elizabeth Taylor 
ar beste rollen: de rol van een 
et evenbeeld van haarzelf is en 
haar echtgenoot Richard Bur-

tgenote protretteerde, van toe

passing zijn: «Zij heeft alle fouten die een vrouw maar 
kan hebben, doch in een dergelijke mate dat het ware 
poëzie wordt». Marton Brando kreeg de rol van de anti-
patieke echtgenoot van Liz Taylor. En om die rol nog be
ter uit te doen komen, verplichtte Huston de maquilleur 
Brando's aangezicht te vormen naar dat van Mussolini... 

W o e n s d a g — wielrennen: Parijs-Brussel (ze
ker op BRT en op RTBB — BRT 1 zendt de bewerking 
uit van Stijn Streuvels' novelle De blijde dag, een BRT-
NCRV co-produktie. Een 16-jarig weesmeisje, rond de 
eeuwwisseling in een streng nonnenklooster verijlij-
vend, mag van de direktrice uitzondertijk voor enkele 
uurtjes mee met haar oom. Voor het eerst gaat voor het 
meisje een totaal andere wereld open... Later op de 
avond brengt BRT 1 een 40 minuten durende show 
rond onze meest geliefde en meest internationale musi
cus: Toots Thielemans. — Operatie Cicero (Five fin
gers) is een spannende spionagefilm van Joseph L 
Mankiewicz (1952) over een spionagezaak tijdens de 
2e Wereldoortog die heel wat stof heeft doen opwaaien 
(BRT 2). — Sue Saad, de furoremakende zangeres van 
o.a. When I was a little girt, is de hoofdvedette in Count
down, het popmagazine van Veronica (Ned. 2). 

D o n d e r d a g — B R T 2 begint de avond met een 
film over de s tad Gent Hierop volgt een rechtstreekse 
reportage van een voorstelling van het Ballet van 
Vlaanderen in de Opera van Gent n.a.v. het 10-jarig be
staan van het Ballet Wij herinneren ons het moeizame 
starten van het Vlaamse ballet de kritiek en het leedver
maak in sommige kringen. En tot nijd van wie het benijdt 
is ons Ballet in die 10 jaar een volwassen gezelschap ge
worden. — KRO (Ned. 1) brengt de waardevolle film 
Conrack van Martin Ritt (1974) die gebaseerd is op een 
autobiografisch boek. Het gaat hier over een jonge idea
listische leraar die naar een godveriaten gat gestuurd 
wordt waar hij les moet geven aan negerkinderen. Hij 
moet optornen tegen de direktie, de negerbevolking en 
tegen zijn leeriingen om zijn ideeën en eigen onderwijs-
metode op te dringen. Maar hij houdt vol. Met Jon 
Voight als de jonge leraar. 

(dok) — 21.15 8 mm-filmfestival 
(proklamatie met show). — 2215 
Tenspeed and Brownshoe (f J — 
23.02 Open school/Teleac. — 
23.35 Nieuws. 

RTB 1 
19.15 Antenne-soir (Waalse ge
westelijke aktualiteiO. — 19.30 
Nieuws. — 20.00 Het verboden Bir
ma (reportage). — 21.10 Hèloïse et 
Abélard CTV-film). - 22.00 Bruxel-
les-New York (reportage over de 
kulturele banden tussen beide ste-
den). - 23.00 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Mosch CTV-
spel). — 22.00 Stervensbegelei
ding (dokJ 

ZDF 

20.15 ZDF Magazin. - 21.00 Heu-
te-Joumal. - 2120 Vegas (fJ — 
22.15 Pfarrer Johannes Kuhn ant-
wortet — 22.45 Marija (teater). — 
0025 Nieuws. 

D3 
Dagprogramma's: 8.00 Tele-Gym-
nastik — 8.10 Schooltelevisie. — 
9.30 Sesamstrasse. — 10.50 
Schooltelevisie (tot 1225). - 17.00 
Schooltelevisie. — 18.00 Sesam
strasse. — 18.30 Telekolleg II. — 
19.00 Jongeren die een hoge berg 
in de Andes beklimmen (reporta
ge). — 19.45 Gewestelijke aktuali
teiten. — 20.00 Nieuws. — 20.15 
(Sesprekken en ontmoetingen. — 
21.45 Auslandsreporter — 22.15 
Entscheidung in der Sierra (avon
turenfilm). — 23.50 Nieuws. 

LUX 

19.00 Nieuvi/s en weertjericht — 
1926 Le coffre-fort (speO. - 19.30 
Le parti d'en rire (spelprogramma). 
— 19.45 Magazine over dieren. — 
19.35 RTL-flash. - 20.00 Hit-para
de. — 21.00 La regie du jeu (politie
serie). 

F1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Frederic (fJ - 20.00 Nieuw«. 
— 20.30 Tartuffe ou l'imposteur 
(toneel van Molière). — 22.05 La 
rage de lire (boekenmagazine). — 
23.05 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Palmares 
80 (variété). - 21.50 Alain Decaux 
raconte. 22.45 Leve de bruid! (kor
te filmJ — 23.15 Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 Faustine et le bel été (pu-
berfilm). — 22.05 Nieuws 

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

18.00 Paulus de boskabouter 
(strip). — 18.35 Joey en Redhawk 
(fJ. — 19.00Sporttribune. — 19.30 
Aktie Boemerang. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Dagboek van een 
herdershond (fJ. — 21.15 Panora
ma. - 22.06 Dallas (f J. - 22.50 
Aktie Boemerang. — 22.55 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Gent Ocortfilm over deze 
stad). — 20.30 Koninklijk ballet van 
Vlaanderen (reportage). — 2120 
Première. 

NED. 1 

18.49 Poli en Rli (strip). - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Zing met ons 
mee in., (show) — 19.50 Conrack 
(sociale film). — 21.35 Nieuwa — 
21.55 Den Haag vandag. - 22.10 
De magie van de dans (dok over 
balleO. — 23.10 Vnjdenkers radio 
omroep («De vrije gedachte»).. — 
23.30 Nieuws. 

NED. 2 

18.59 De tros top 50. - 20.00 
Nieuws — 2027 Met de Tros de 

PRECISIA 
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winter door Onfo). — 2120 Derrick 
(f J. — 2220 Aktua special (Japan 
in de kijker). — 22.50 Soap (f J. — 
2320 Nieuws 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 PubiKiteit 
voor tatiak (reportage). — 20.15 
Bob, Carol, Ted et Alice (film). — 
22.05 Le carrousel aux images. — 
23.05 Nieuws 

ARD 1 

20.00 Nieuws. — 20.15 Bewaltigte 
Vergangenheit (dok over koncen-
tratiekampjen). — 21.00 Bio's Bahn-
hof (praatprogramma). — 22.30 Ta-
gesthemen — 23.00 Mozart (klas-
siek). — 00.05 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Show-ex
press (revue). — 21.00 Heute-jour-
nal — 2120 Burger f ragen politiker 
antworten. — 2.35 Asphaltnacht 
(tv-speO. - 00.05 Nieuws 

ARD 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws — 20.15 Ein starker 
typ (dramatische film). 

LUX. 

19.45 Magazine over dieren. — 
19.55 RTL-flash. - 20.00 Les têtes 
bailees (fJ. — 21 00 Ecrit sur le 
vent (melodramatische film). 

F1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Frederic (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 La conquête du 
ciel (f J. — 21.25 Ekonomisch en so-
ciaal magazine. — 2240 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws - 20.35 Le grand 
échiquier (variété). — 23.15 
Nieuws. 

FR. 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 Les sept mercenaires 
(western). — 22.30 Nieuws. 

BRT 2 

Vrijdag 
I 26 SEPTEMBER 

BRT 1 
17.00 Schooltelevisie. — 18.00 De 
schat van Malta (O. — 18.15 Klein, 
klein kleutertje. — 18.30 Open 
school. — 19.00 Op zoek naar... 
(dok. over geesten). — 1920 Con
fucius (dokJ. — 19.30 Aktie Boe
merang. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
De graaf van Monte Cristo (avon
turenfilm). — 21.55 Curriculum (Jef 
Van Bilzen). - 22.50 Aktie Boeme
rang. — 22.55 Nieuws. 

20.15 Mana Speermalie (O. — 
21.05 10 mei 1940: de l&^jaagse 
veldtocht (dok). - 22.10 Televisie: 
spelbreker? (debat) 

NED 1 
18.49 Polli en Rli (strip). - 18.55 
Nieuws. — 18.59 10 jaar toppop. — 
20.20 Emile Zola of het menselijk 
geweten ( 0 . - 2 1 2 0 Gesprek met 
de minister-president — 21.55 Emi
le Zola of het menselijk geweten 
(O. — 22.55 De beslagen spiegel 
(f). - 23.45 Nieuws 

NED 2 
2000 Nieuws - 2027 Mijn vnend, 
de moordenaar (tv-film naar Mamix 
Gijsen). — 21.50 Speel 's met Iteht 
klassiek (speD. — 22.50 Tot besluit 
— 23.05 Nieuws 

RTB 1 

19.15 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 1930 Nieuws — 19.55 
Cuisine intérieure (dok. over de tv). 
— 20.55 Blaise Pascal (teater). — 
22.25 Ars Anbqua de Pans (middel
eeuwse muziek). — 23.00 Nieuvw. 

ARD 
20.00 Nieuws — 20.15 Der Förster 
vom Silb>erwakJ (heimatfilm). — 
21.45 Usedom/Wollin (expk}ratie-
programma). — 22.30 Tagesthe-
men. - 23.00 Tatort (f). - 0.35 
Nieuws. 

ZDF 
16.00 Kremlin-strategen hebtien 
Oost-Sit)erie nodig (reportage). — 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Der Alte (f). — 
21.15 Kenny Rogers (countrymu-
ziek). — 2200 HeuteOoumal. — 
2220 Aspekte (kultureei magazi
ne). — 22.50 Sport am Freitag. — 
2320 Treibjagd (thriller). - 125 
Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Krüppel 
contra Sorgenkind (dok). — 21.00 
Reporter (nieuws). — 21.30 Gott 
und die Welt — 22.00 Aus dem 
Nest gefallen (f). — 23.45 Nieuws 

LUX. 
GFHL1 
19.00 Nieuws - 19.26 Le coffre-
fort (speD. — 19.45 Entre chiens et 
chats (magazine over dieren). — 
1955 RTL-Flash. - 20.00 Marcus 
Welby (0.-21.00 Baptéme du feu 
(ooriogsfilm). — 22.30 Oirono (de 
grote autokoersen). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Frederic (O. — 20.00 Nieuws. 
— 20.30 La tenre est basse (tea
ter). — 22.30 Expressions (repxDrta-
ges). — 23.45 Nieuws 

A 2 
20.00 Nieuws - 20.35 Jean Cha-
losse (O. — 21.35 Apostrophea — 
22.55 Nieuws. - 23.00 Mariage 
royal (musicaP. 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (re
portages). — 21.30 Gai Lézard, 
bois ton soleil (programma over Fr. 
Mistral). — 2225 Nieuws. 

— Toots Thielemans Special, woensdag 24 september om 22 u 
op BRT1. 
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Poëzie langs alle 
Vlaamse wegen 

Europees 
poëziefestival 
te Leuven 

Het Europees poëziefestival is 
aan zijn tweede uitgave toe en 
gaat dit jaar door op vrijdag 26, za
terdag 27 en zondag 28 septem
ber opnieuw te Leuven. Dit jaar 
gaat grote aandacht naar dichters 
en dichtkunst uit Europa tussen 
1950 en 1980. 

Een greep uit het rijkgevulde 
programma. 

Vrijdag om 10 u. 30 in de goti
sche zaal van het Leuvens stad
huis een ronde tafelgesprek met 
de medewerkers aan het boek 
«Dichter en dichtkunst uit Europa 
•50-'80». 

Om 15 u. op>ening door de voor
zitter Emma Vorlat, presentatie Eu-
geen Van Itterbeek. Een half uur 
later begint het eerste deel van het 
Europees poëzieprogramma. De 
dag wordt om 20 u. besloten met 
een audio-visueel poëzieprogram
ma. 

De zaterdag begint om 11 u. 
met een literaire wandeling door 
de universiteitsstad. Om 15 u. gaat 
het tweede deel van het poëzie
programma en om 20 u. het derde 
deel in de stadsschouwburg ver
zorgd door Vlaamse en Neder-
Idhdse dichters. De tweede dag 
wordt besloten met een free-po-
dium. 

De zondag begint om 11 u. met 
een hulde aan Guido Gezelle en 
op de middag wordt door het Leu
vens stadsbestuur een receptie 
aangeboden, om 15 u. begint het 
vierde en laatste deel van het poë
zieprogramma. Tijdens de slotzit
ting die om 16 u. 30 begint legt se-
kretaris Eugeen Van Itterbeek ver
slag en de slotresoluties aan de al
gemene vergadenng van de Euro
pese Vereniging ter bevordering 
van de Poëzie voor waarna de 
voorzitter het festival sluit 

Een slotmaaltijd in hotel «Bin
nenhof» beëindigt de driedaagse. 

Misschien nog vermelden dat 
de nationale raad bestaat uit Karel 
Jonckheere, Henri-Floris Jespers, 
Pieter G. Buckinx, Henri Cornelus 
Ph. Delaby en Dirk Christiaens. 
Deelnemen aan het festival kost 
800 fr., wie meer inlichtingen 
wenst richt zich tot het kongresse-
kretariaat Eur. Poëziefestival Leu
ven, Boskantstraat 30 te 3200 
Leuven. 

Mogen wij van de gelegenheid 
gebruik maken om de inrichters 
van deze grootse manifestatie — 
en in het biezonder duivel-doet-al 
Eugeen Van Itterbeek — veel suk-
ses toewensen voor dit gebeuren 
van Europees niveau! 

Poëzieprijs 
Blankenberge 

Op zaterdag 6 september II. had 
onder grote belangstelling en een 
stralende zon, het jaarlijks poëzie-
feest, ingericht door het tijdschrift 
't Kofschip in samenwerking met 
het stadsbestuur van Blankenber
ge, plaats. Deze manifestatie ging 
gepaard met de bekendmaking 
van de jaarlijkse Poëzieprijs en de 
gelauwerden waren Pieter Aerts 
en Guy Van Hoof, respektievelijk 
van Tienen en Antwerfjen. Ze ont
vingen de gedeelde prijs van 
20.000 fr. uit de handen van sche
pen van Kuituur Marmenout. 

Daarna werd door de algemeen 
sekretaris van het tijdschrift 't Kof
schip André Polfliet de verzamel
bundel Reisoogst, die dit jaar aan 
het tema Toerisme was gewijd, 
voorgesteld. 

's Avonds zaten een honderdtal 
dichters en dichteressen bij me
kaar voor het dichtersdiner en ook 
daar was de muze aanwezig. De 
sfeer was er, want poëten zijn 
geen droogstoppels. Blankenber
ge en 't Kofschip hebben zich een 
plaats veroverd in de reeks literai
re ontmoetingen. 

Blanke Gijselen-prijs 
voor poëzie 

De driejaarlijkse Blanka Gijse
len-prijs voor poëzie (25.000 fr.) 
werd gesticht in 1965 en reeds 
vijfmaal te Bouwel uitgekeerd. 

De zesde uitreiking te St.-Mar-
tens-Latem zal plaatshebben op 
15 november a.s. Vóór 15 oktober 
moeten de handschriften in vijf
voud en getikt toegezonden wor
den aan de Kulturele Dienst, Ge
meentehuis, Dorp te 9830 St.-Mar-
tens-Latem, met vermelding op de 
buitenste omslag: Poëzieprijs 
Blanka Gijselen. 

De handschriften moeten ano
niem zijn en een kenspreuk dra-

m 
gen. Ze moeten vergezeld gaan 
van een gesloten omslag, die on
der de gekozen kenspreuk de 
naam en het adres van de inzen
der moet bevatten. 

De manuskripten moeten ten 
minste 220 versregels tellen. De 
jury is samengesteld uit: Bert De-
corte, Paul De Vree, A. Magerman, 
mevr. H. Van Marcke en dr. Em. 
Willekens. 

Poëziewedstrijd 
ABN-kernen 

De ABN-kernen richten op
nieuw een poëziewedstrijd in voor 
jongelui. Vanaf 12 jaar tot en met 
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21 jaar. Max. drie gedichten opstu
ren naar ABN-kernen poëziewed
strijd, Borsbeeksebinnenweg 22 
te 2510 Mortsel. Boeken, LP's, tea-
terabonnementen, enz., zijn de 
prijzen. 

De prijsuitreiking heeft plaats te 
Gent op 21 november, de inzen
dingen graag vóór 15 oktober. 

Prijs voor 
jonge auteurs 

De Vereniging van Vlaams-Na-
tionale Auteurs schrijft een prijs
kamp uit voor jonge auteurs. 

De deelnemers mogen de leef

tijd van 25 jaar niet bereikt hebben 
en slechts twee gedichten inzen
den die op 15 oktober 1980 op het 
VVNA-sekretariaat moeten zijn. 

De bekroonde auteur ontvangt 
2.000 fr. Er zijn twee aanmoedi
gingsprijzen voorzien in de vorm 
van een boekenpakket. 

Elke deelnemer betaalt 25 fr. 
(eventueel in de vorm van postze
gels). 

Inzenden naar: Vereniging van 
Vlaams-Nationale Auteurs, p/a 
Willy Cobbaut, Bosstraat 2, 9391 
Baardegem-in-Aalst Op dit adres 
ook eksemplaren van het regle
ment 

Dichten als vermaak 
Twee dichtbundels die afgezien 
van hun kraakwitte omslagen wei
nig met elkaar gemeen hebben, 
zijn deze van Johan Bovyn en 
Ludo Frateur. Eerstgenoemde 
poëtizeert met vranke geestigheid 
uiteenliggende onderwerpen, ter
wijl laatstgenoemde bepaalde 
aspekten van een onduidelijke 
psychologische relatie in ontboe
zemingen verwoord. 
Tot vermaak van de toeristen, 
door de auteur in eigen beheer uit
gegeven, haalt zijn derde druk op 
600 eksemplaren. De ondertitel 
van deze dichtbundel van Johan 
Bovyn staat tussen haakjes ge
schreven: (Voorbijgaand). Een ti-
telkombinatie die iets van de als 
een kwinkslag opgevatte inhoud 

van het werk weergeeft Wat niet 
wil zeggen dat alle hier gebundel
de gedichten aan de luchtige kant 
zijn. Puntigheden capteren de aan
dacht van de lezer gewoonlijk vol
doende lang om er de pointe van 
te vatten. In dit werk is de aforisti-
sche tendentie onmiskenbaar aan
wezig. Een voorbeeld: «Kritiek» 
(biz. 37). «Kritiek is de kunst / de 
lente te zien / in elk misbaksel / en 
de herfst / in ieder meesterwerk.» 
Overmacht van Ludo Frateur is in
gedeeld in twee cyclussen: «coï-
taal» en «abortief». Twee seksueel 
geladen termen die bij de eerste 
overweging op een tegenstelling 
wijzen, bij de tweede overweging 
(met de titel op de omslag inbegre
pen) gelijkenis vertonen. Een en 

ander blijkt te kloppen tijdens de 
lezing van deze poëzie, een soort 
poëzie geschreven met respektie
velijk de toekomst en — eens die 
voorbij — het verleden voor ogen. 
Erg klare taal is dit niet, maar oor
deel zelf aan de hand der eerste 
strofe van «Dagelijks», waarmee 
het werk begint (bIz. 6): «in het 
vlees / rilt de nacht / heer zichzelf 
tot vijand / en schuwt / o kort
stondig vliem / zijn hoogste be
trachten». 

Jan Van Bossuyt 

— Johan Bovyn, TOT VERMAAK VAN DE 
TOERISTEN. - 180 bIz. - 52 bIz. - Uitgever: 
Stationsdreef 70, Bus 9, 8800 Roeselare. 
- Ludo Frateur, OVERMACHT. - Appel 
speciaal 5, 1980. - 38 bizn. - Houtstraat 15, 
3800 Sint-Truiden. - 65 fr. te storten op KB 
452-5020881-78. 

Dit is het schilderij «De goede herder» van Pieter 
Breugel de Oude, dat tentoongesteld wordt op de 
grote Breugeltentoonstelling, die van 18 september 
af in het Paleis voor Schone Kunsten zal te bezichti
gen zijn. Het werk stamt uit een Belgische privéver-
zameling en is daardoor weinig gekend. Ze is toe
gankelijk tot 18 november. 
Gedurende twee maanden zal men aldus kennis 
kunnen maken met de hele schildersfamilie Breugel: 
Pieter Breugel de Oude, Jan Breugel I, bijgenaamd 
de Fluwelen Breugel, Pieter Breugel de Jonge, Jan 
Breugel II, Ambrosius en Abraham Breugel, en ten 
slotte door huwelijk aanverwant David Teniers en 
Jan van Kessel. 
De tentoonstelling omvat 150 schilderijen, 85 teke
ningen en 40 gravures, uit meer dan 80 musea en pri-
vèverzamelingen uit de hele wereld. 
De Breugeldynastie omvat 4 generaties over een 
tijdsspanne van 150 jaar, nl. van het midden van de 
16de eeuw tot de 17de eeuw. Pieter Breugel de 

Oude overleed op nog geen 50-jarige leeftijd, toen 
zijn zonen Pieter en Jan slechts 4 en 2 jaar oud wa
ren. Daardoor is er een hiaat van 25 jaar tussen de 
stamvader en de volgende generatie. Geleidelijk zal 
de inbreng van de opvolgers verzwakken, met Jan 
van Kessel, kleinzoon van Pieter Breugel de Oude, 
van wie men niets terug vindt in van Kessels werk. 
Van de apocalyps van de grootvader belanden wij 
bij zijn kleinzoon in een charmant geschilderde mi-
krokosmos. 

Dagelijks van 11 tot 18 u., maandag gesloten. Schoolgroepen van 
9 tot 12 u. Elke woensdag tot 22 u. Toegang 150 fr., schoolgroepen 
50 fr. per leerling, gratis voor een leerkracht met minimum 15 stu
denten; het ticket van een student die deel uitmaakt van een 
schoolgroep kan worden doorgegeven aan een volwassene die op 
voorlegging slechts 50 fr. betaalt: studenten, kunstenaars en 3de 
leeftijd 75 fr Rondleidingen, scholen en 3de leeftijd 500 fr. per gids 
plus toegangsbewijs; volwassenen 700 fr. per gids plus toegang, 
weekend 800 fr. In alle stations is een Europalia-ticket verkrijg
baar, waarvan men op voorlegging 50 Lh. korting op het toegangs
bewijs krijgt Het treintickel wordt voorzien van een stempel Euro-
palia 1980 en is geldig voor een gratis terugrit 

galerij 
• Van 19 september tot 12 ok
tober as. stellen Albert Tersao 
en Roland De Winter tentoon In 
de Galerij Brabo, Desguinlel 
100 te Antwerpen. Opening 
morgen vrijdag om 20 u. Dage
lijks van 14 tot 17 u. Zaterdag 
gesloten. 

• Zaterdag 20 september 
heeft om 20 u. in het Gasthof 
Brittania, SL-BaafspleIn 28 te 
Gent de opening plaats van de 
tentoonstelling Wilfried Goe-
meere en Lucien Van Acker. Tot 
16 oktober Toegang vrij. 

• In de galerij «'t Apostelken», 
Apostelstraat 1 te Aalst heeft 
van 10 tot 19 oktober de ten
toonstelling Marcel Van der 
Gucht plaats. 

• Het seizoen in Galerij Em
bryo, Justus Lipsiusstraat 20 te 
Leuven wordt ingezet met een 
tentoonstelling van schilderijen 
van Jean-Louis Goffart en in 
Embryo Studio naiëve schilde
rijen van Yvonne Bolez. Van 19 
september tot 19 oktober. Da
gelijks, uitgenomen maandag, 
van 14 tot 18 u., zondag tot 13 u. 

• In de Galerij Driekoningen 
te Beauvoorde elk weekend 
tussen 2 september en 2 no
vember -Guido Gezelle 150 jaar 
jong»: boeken, houtsneden, 
schilderijen enz. van meerdere 
kunstenaars. 

• Tentoonstelling R.E. De-
schrijver in Galerij Interdecor, 
Ezelstraat 43-45 te Brugge. 

^ Tot 2 oktober stelt kunst
schilder R.E. Deschrijver ten
toon in Galerij Interdecor, Ezel
straat 43-45 te Brugge. Dage
lijks van 14 tot 19 u. Zaterdag 
van 10 tot 12 en van 14 tot 19 u. 
Woensdag en zondag gesloten. 
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Twee Leuvense «Pol-en-Soc'ers» 
uit de 1968-ttjd hebben mekaar 
gevonden om op een half jaar t i jd 
'L'insurrection prolétarienne de 
1830 en Belgique', een essai van 
oud RW-senator Maurice Bolo-
gne uit 1929 voor een tweede 
maal te vertalen en het van een 
interessant naschrift te voorzien 
Zi j hebben een behoorli jk deel 
van Bologne's bronnen nagetrok
ken en herbruikt. 
Samen met «Hef ongeluksjaar 
1830' en 'Geel en Zwart van de 
Driekleur', beide van de hand 
van oud VU-senator Maurits Van 
Haegendoren, vormen zij een ui
terst leesbaar en vormend drie
tal Het essai werd door de jonge 
Maurice Bologne geschreven als 
alternatief voor de ronkende Bel
gisch-patriottische geschied-
schrijvmg, die een nieuwe publi-
katiegolf zou kennen rond 1930 
bij gelegenheid van dat andere 
«feest»! 

De Belgische 
omwenteling 
«Politieke gebeurtenissen worden 
in hoofdzaak bepaald door ekono-
mische gegevens » Zo begint Bo
logne zijn essai en inderdaad, uit 
het moderne kapitalisme dat tot 
stand kwam uit het Engels indus
trieel experiment en de Franse Re
volutie, ontstond in de Nederlan
den de moderne rijkdom en ar
moede Koning Willem zou met 
zijn Engelse vnenden en de 
Noord-Nederlandse handelsbur-
gerij van de Nederlanden een der
de, geduchte Europese industrie-
staat maken Maar de uittocht van 
de agrarische bevolking naar de 
industrie-steden en de eerste eko-
nomische krisis van 1817 zullen — 
samen met de toenemende Engel
se en Franse konkurrentie — de 
Nederlandse staat van Willem 
sterk op de proef stellen «Bedenk 
dat een Belgische arbeider rond 
1820 maar de helft verdiende van 
een arbeider in Engeland» 
De burgerij trachtte «de produktie 
te rationalizeren door het invoeren 
van nieuwe arbeidsmetoden en 
van machines met een hoger ren
dement Zo werden in 1829 alleen, 
in Luik en Henegouwen 218 ma
chines geïnstalleerd» De arbeider 
zou hiervan het slachtoffer zijn 
Bovendien w/erden opnieuw be
lastingen ingevoerd op het malen 
en het slachten Het zou uiteinde
lijk dit gegeven zijn dat tot revolu
tionaire aktie zou aanleiding ge
ven 

We mogen bovendien met verge
ten dat op 27 juh 1830 in Parijs het 
voorbeeld werd gegeven door het 
Franse proletanaat En de Brussel
se agitatie is met groter dan deze 
in Luik, Antwerpen, Aken, Leipzig, 
Hamburg, Dresden, enz «Deze fei
ten zijn van groot belang voor Bo
logne's stelling, zij tonen duidelijk 
aan dat de revolutie van 1830 met 
een nationaal karakter heeft dat 
men er gewoonlijk aan toekent 
ook buiten de grenzen van het Ko-
ninknjk der Nederlanden breken 
op hetzelfde ogenblik opstanden 
uit De revolutie kan slechts door 
ekonomische oorzaken verklaard 
worden » 

De politieke partijen 
van toen 
In het Zuiden waren er destijds 
twee grote politieke stromingen. 

«De proletarische 
opstand van 1830 

België» in 
ni de katoiieke en de liberale Elk 
telde zijn demokratische en kon-
servatieve elementen Sedert 
1828 hadden ze mekaar gevon
den in een unie (die trouwens de 
revolutie zou overleven) om t a v 
Willem hun eisen te verzorgen, nl 
de persvnjheid, het onderwijssta-
tuut, de verdeling van de openba
re ambten, het taalgebruik, enz 
Maar, 20 schrijft Bologne, «de 
grondwet van het Koninkrijk der 
Nederlanden gaf de zuidelijke bur
gerij volledige voldoening Zij had 
slechts klachten over de toepas
sing ervan door de ministers die 
op dit ogenblik aan de macht wa
ren Weliswaar lonkten enkele 
Walen, wapenfabrikanten, eige
naars van steenkoolmijnen en in-
tellektuelen, met Gendebien aan 
het hoofd, naar Frankrijk, waareen 
ruimer afzetgebied voor hun pro-
dukten bestond en ook de kans 
om carrière te maken groter was'» 
Maar dadelijk zal diezelfde burge
rij in de augustus-dagen de Franse 
vlag, die aan het Brussels stadhuis 
wappert, vervangen door de «ge
matigde» Brabantse kleuren die 
tegelijkertijd een eufemisme zijn 
voor de Nederlandse kleuren De
zelfde burgers met de adel van 
toen, waaronder vooral graaf Felix 
de Merode en zijn drie broers, zul
len de burgerwacht bij mekaar 
roepen om het Nederlandse leger 
te steunen De voornaamste bot
singen tussen de hongerende ar
beiders grijpen plaats met de bur
gerwacht en met met het Neder
landse leger En de hele «veldslag 
in het Park', zoals die ons vroeger 
werd verteld, valt te herleiden tot 
een betoging van een «duizendtal 

gewapende proletaners' die naar 
het Park oprukken om er «de ver
sieringen die voor 's konings ver
jaardag waren aangebracht te ver
nielen» Koning Willem werd ech
ter verkeerd ingelicht over de rol 
van de burgerwacht Hij zond 
6000 man naar Brussel onder lei

ding van zijn zoon en dit irriteerde 
zowel het proletariaat als de bur
gerwacht 
Ondertussen zijn twee stromin
gen in deze beperkte revolutie 
merkbaar aan de ene zijn de Luik
se vrijwilligers, waarbij een groep 
Franse infiltranten die een pro-

Franse houding aannemen Elias 
schrijft hierover in zijn «Geschie
denis van de Vlaamse Gedachte» 
het volgende «Het begin van de 
augustus-opstand was geen plan 
dat te Panjs was beraamd en te 
Brussel werd uitgevoerd Toch be
stonden op dat ogenblik reeds 
verbindingen tussen zekere lei
ders van de oppositie te Brussel 
en bepaalde kringen te Parijs waa
rop ZIJ rekenden om het Verenigd 
Koninkrijk te helpen vernietigen 
De meest doordrijvende figuur in 
deze groep is zonder twijfel Ale
xandre Gendebien Bij hem zelf 
werd vanuit Parijs aangedrongen 
om met te spoedig tot aktie over te 
gaan omdat Frankrijk militair met 
klaar was Hem werd gevraagd 
nog een jaar te wachten daar, in 
geval van opstand, Frankrijk dan 
desnoods Pruisen zou toelaten de 
orde te Brussel te herstellen » 
Gendebien aanvaardde dit met en 
vertrok naar Parijs om zijn zaak te 
bepleiten Uiteindelijk zal de bur-
genj een kompromis zoeken zelf 
de revolutie vertalen volgens haar 
eigen belangen De nieuwe Belgi
sche Staat met de daarna gezoch
te monarchie zal er het resultaat 
van zijn 

Het nationaliteitenkonflikt, reeds 
meulend tijdens het Verenigd Ko
ninkrijk, wordt meteen geinstitutio-
nalizeerd Het Voorlopig Bewind 
zal er ten andere reeds op 16 no
vember mee beginnen «Overwe
gende dat het Vlaams door de in
woners van zekere plaatsen ge
sproken, verschilt van provincie 
tot provincie en soms van om
schrijving tot omschrijving zodat 
het onmogelijk zou zijn om de tek
sten, wetten en besluiten in die 
taal af te kondingen, zal het Frans 
in België de officiële taal zijn » 

Willy KUIJPERS, Kamerlid 

— De Proletarische opstand van 1830 m 
België Maurice Bologne Uitg KRITAK, 
Versaliusstr I te 3000 Leuven Vertaald en 
voorzien van een naschrift door Gerard 
Gale en Guido Vanzieleghem 

Zwaarmoedige 
verhalen 

Een Vlaamse fonoplaat of muziekcassette"? — voor 
groten — voor kinderen — kerkmuziek — grego
riaans — klassiek — folklore — grote orkesten — 
operette - opera - en dat alles aan soms STERK 
VERLAAGDE prijzen U moet maar eens binnen lo
pen bij Poketino-fonoplaten dn Standaard-Hoofd-
stadboekhandel), Adolf Maxlaan 146, 1000 Brussel 
Nb Er zijn nog Kunstreprodukties van Guido Ge-
zelle beschikbaar 

Stilte voor de storm en De ballade 
van de beul hebben op het eerste 
zicht mets met elkaar gemeen 
Maar wie ze na elkaar leest, wordt 
getroffen door de zwaarmoedig
heid die in deze verhalen steekt 
Uit beide werken komen auteurs 
als literair robuuste karakters te 
voorschijn De schrijver van het 
eerste als de akademicus die tot 
het bittere einde ontleedt en njke-
lijk begaafd is om zijn kennis neer 
te pennen, de schnjver van het 
tweede als de geboren verteller 
die heen en weer geslingerd 
wordt tussen rebellie en het afslui
ten van kompromissen 
De in 1947 te Leeuwarden gebo
ren Gernt Jan Zwier vertelt in Stil
te voor de storm drie verhalen 
waarin telkens een uitgesproken 
persoonlijkheid een belangrijke in
vloed uitoefent op het denken, het 
gedrag en de lotgevallen van de 
wankelmoedig hoofdfiguren een 
waanzinnige verliefde journalist 
die zijn aangebedene tot in het IJs-
landse vulkaanlandschap achter
volgt de adolescent wiens leven 
door ouders vermorzeld dreigt te 
worden, de antropwloog die op de 
Shetlands onderzoek verricht 
In elk van de verhalen snijdt de 
analytische geest van de auteur 
en geleerde (hij studeerde in Gro

ningen af in de kulturele antropolo
gie en de geografie) op haast pijn
lijke wijze doorheen de voorwend
sels die zijn personages nodig 
hebben om hun onderlinge relaties 
uit te bouwen Zijn veelal zwaartil-
lende, preciserende bewoordin
gen doen aan de barokke gedach-
tenspinsels van Hubert Lampo 
denken, maar missen het meesle
pend effekt dat het werk van deze 
laatste heeft 

Zwier debuteerde twee jaar gele
den met de verhalenbundel De 
Noordkromp Nog geen jaar later 
volgde zijn tweede bundel Een 
terloopse handreiking Beide boe
ken verschenen, evenals zijn jong
ste werk, in «Elseviers Literaire Se-
ne» 
Louis Ferron, zoon van een Duitse 
vader, werd te Leiden geboren in 
1942 HIJ debuteerde in 1967 met 
een bundel poëzie Vanaf 1974 
ging er geen jaar voorbij zonder 
een boek van hem, vooral romans 
rond het tema Duitsland Met De 
ballade van de beul is hij naar de 
Verenigde Staten overgestoken 
Nauwlettend volgt hij daar het 
doen en laten van zijn romanheld 
Howard Hauser, die textielhande
laar, derderangsfilmakteur, verloe
derde cowboy en beul is En dat 
zowat alemaal tegelijk, want als de 

whisky bij stromen vloeit en het 
verhaal even vinnig als dooreen-
gefloepte scenes van een western 
IS gemonteerd, dan is werkelijk
heid en fiktie met goed meer te on
derscheiden 
Ferron trekt de lijn uit zijn vonge 
romans door Hauser is de kleine 
man die kleine dingen groots ziet 
en erover filosofeert, terwijl hij de 
Amerikaanse droom nastreeft 
maar met verder komt dan wat hij 
IS Triviale elementen en ironie zijn 
kenmerken waarmee men reeds 
eerder Ferrons werk heeft om
schreven en die komen ook hier 
van pas Zelfs het tema Duitsland 
werd met vergeten in de oorlogs-
hennneringen van Hauser 
Een knap staaltje van dokumentair 
geschrift is te vinden over een vijf
tal bladzijden van hoofdstuk 11 
een beknopt histonsch overzicht 
van het produktieproces van 
droomfabriek Hollywood (tot voor 
de opkomst van de klankfilm) 

Jan Van Bossuyt 

- Gernt Jan Zwier, STILTE VOOR DE 
STORM 1979 Elsevier Manteau, Amster
dam/Brussel, 150 biz. 
- Louis Ferron, DE BALLADE VAN DE 
BEUL 1980 Uitgeverij De Bezige Bij, Am
sterdam, 230 bIz. 
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Verpletterend 

Calcio 
Vorige zondag ging de Italiaanse 
voetbalkompetitie van start Suppor
ters, klubs en spelers zitten met een 
verschrikkelijke kater. De nasleep 
van het omkoopschandaal en- van 
de sportieve neergang In het Euro
pees landenkampioenschap. 
In de eerste afdeling ontbreken twee 
van de meest roemrijke klubs: AC 
Milan en Lazio Roman worstelen in 
tweede tegen de naweeën van «het» 
schandaal. Ze werden uitgestoten. In 
de hoogste reeks begonnen drie 
klubs aan het kampioenschap met 
vijf minuspunten. Met —5 dus. Bolog
na, Avellino en Peruggia. Omwille van 
hun «aandeel» in de omkoopzaak. 
Een bizarre situatie. 
Merkwaardig is ook dat de Italiaanse 
klubs voor het eerst sinds zestien 
jaar met één buitenlander mogen 
aantreden. Dit geldt weliswaar alleen 
voor de eerste klasse klubs. 
De meest bekende vreemdeling die 
werd aangetrokken is ongetwijfeld 
de gewezen spelmaker van Arsenal 
en aanvoerder van de Ierse nationale 
ploeg Liam Brady. Hij verdient nu een 
tien miljoen per jaar bij Juventus Tu
rijn. Andere bekende «gastarbei
ders» in de Calcio zijn: Ruud Krol 
(Napoli), van de Korput (Torino), de 
Argentijn Bertoni (Fiorentina), de 
Westduitser Neumann (Udinese) en 
de Braziliaan Falcao — aankoop: 
65.000.000 fr. bij Roma. Of er nu meer 
doelpunten zullen worden gemaakt 
blijft twijfelachtig. Vorig seizoen was 
Juventus de produktiefste ploeg: 44 
goals in 30 matchen. 

Bevestiging 
Wat we eerder al hadden vermoed 
werd vorige week woensdag in Du
blin bevestigd: om zich te plaatsen 
voor de eindbeurt van het wereld
kampioenschap '82 zal de Belgische 
nationale ploeg over. Ierland heen 
moeten. De leren versloegen Neder
land in hun eerste thuiswedstrijd met 
2—1. Twee zaken zijn ons daarbij op
gevallen: de Nederlanders hebben 
nog ijver en inzet maar geen over
heersend talent meer in huis; de le
ren bezitten veel maar ongebonden 
talent Ze voetballen met vlag en 
wimpel. Aanvallen is hun parool. De 
Ierse profs «werken» vrijwel allemaal 
in het Engels voetbal. Ze waren en 
zijn er vaak de spelbepalende figu
ren. Lian Brady, Stapleton, Givens, 
Daly, O'Leary en de nog onbekende 
Hughton. Wie wil ze niet in zijn 
ploeg?-

Beloning 
De 24-jarige Oudegemnaar Mare 
Goossens werd te Nieuwenrode na
tionaal jumpingkampioen. Goossens 
sprong op Orkaan. Deze enigszins 
onverwachte titel beloont Goossens 
voor een verdienstelijke, zij het vaak 
in de schaduw verlopende, carrière. 
Te Nieuwenrode bleek overigens dat 
de paardesport in een dal is terecht
gekomen. Weinig vernieuwing, wei
nig begeestering. Wauters en Tyteca 
werden tweede en derde. Een «erg 
normale» uitslag dus. 

Afhankelijk 
In augustus en september worden de 
sportjournalisten begraven onder de 
«perskonferenties met etentje». 
Voetbalklubs stellen hun ploeg voor. 
Basketploegen volgen. En ook in de 
volleybalwereld begint deze «goede 
gewoonte-» (zoals het in dankwoor
den vaak wordt omschreven) ingang 
te vinden. Uit deze perskonferenties 
blijkt één konstante: de nationale 
kompetitiesport is volledig afhanke

lijk geworden van de sponsoring. De 
bedragen die bedrijven in sportploe
gen investeren zijn ontnuchterend 
hoog. Het is duidelijk dat heel wat 
klubs «artificieel» in stand worden 
gehouden. Het kontakt met hun 
werkelijke basis — het 
supportersbestand — hebben zij 
«heel duidelijk» verloren. Maar geen 
nood. Wanneer de commercie er 
geen brood meer in ziet zal de over
heid wel inspringen, zo wordt stillet
jes gefluisterd. Andre MALHERBE 

Onze motorcrossers zijn de besten 
ter wereld. Dat staat nu wel buiten 
twijfel. Vorige zondag wonnen ze te 
Farleigh Castle in Engeland nu ook 
de motorcross der naties. Het we
reldkampioenschap voor landen
teams in de halfliterklasse. 
Eén week eerder hadden ze in Italië 
beslag gelegd op het landenkam
pioenschap in de kwartliterklasse. 
Nog vroeger hadden ze de drie indi
viduele wereldkampioenschappen 
weggesleept Ze wonnen in het voor
bije seizoen dus alles wat er te win
nen was. Een voorheen nooit verwe
zenlijkte prestatie. Zelfs in de glorie
jaren van Joel Robert en Roger De 
Coster bleven soortgelijk totaaltri
omfen achterwege. 
Onder aanvoering van André Malher-
be — momenteel 's werelds beste — 
bleven onze crossers in Engeland 
slechts twee punten boven het abso
lute minimum. In de eerste reeks ein
digden ze op de eerste drie plaatsen. 
In de tweede reeks werden ze eerste, 
derde en vierde. 

De letter en de geest 
De KBVB, wij stelden het reeds vaak, is de machtigste sportbond van 
het land. Bekwame, zij het vaak machtsbeluste, bestuurders waken 
•over een stugge organizatie. Dit blijkt vaak in detallkwesies. 
Zo'n kwestie is in feite het geschil dat RWDM en Bernard Verheecke 
tegenover de hogere bondsinstanties plaatst. Want waar gaat het 
om? 
Bernard Verheecke, ééns het toptalent van Cercle Brugge, werd voor 
enkele jaren voor een slordig aantal miljoenen naar Club getransfe
reerd. De frêle puntspeler voldeed evenwel niet Noch Ernst Happei, 
noch Han Grijzenhout wensten voor hem een plaats in te ruimen in de 
basiself. 
In de jongste transferperiode werd de Bruggeling doorverkocht aan 
RWDM. Voor een bedrag van om en bij de zeven miljoen. Het over
gangsbedrag werd oor de Brusselse klub, wij hoorden het voorzitter 
L'Ecluse tuide verkondigen, voor één keer kontant betaald! 

Er scheen geen vuiltje aan de 
lucht Bernard en zijn nieuwe 
werkgever sloten een arbeids-
overeenkonnst af die trouwens 
konsekwent werd — RWDM ver
dient daarvoor lof en waardering 
— en wordt nageleefd. In de 
bondskamers evenwel kwam men 
tot de bevinding dat op één der 
transferformulieren en stempel of 
een paraaf — dat hebben we nu 
nog altijd niet met zekerheid kun
nen vernemen — ontbrak. De 
overgang werd op slag ongeldig 
verklaard! 

Arbeidsovereenkomst 
Daarmee was de kous evenwel 
niet af. Verheecke kon niet meer 
naar Club Brugge worden terug
gewezen. Hij is immers beroeps
voetballer en sloot een voor de ar
beidsrechtbank verdedigbare 
overeenkomst met een nieuwe 
werkgever. Club Brugge van zijn 
kant kan de speler terugwijzen 
omdat het niet meer door een ar
beidsovereenkomst aan hem 
wordt gebonden. Een kortom on
waarschijnlijke situatie waarin de 
goede trouw van geen der partijen 
kan worden betwijfeld. De twee 
klubs en de speler waren volledig 
akkoord. De betaling van de trans
fersom bewijst dit overduidelijk. 
De overgang werd afgesloten bin
nen de daartoe bestemde periode. 
De overeenkomst vertoont geen 
enkele essentiële tekortkoming. 
Maar toch meent de KBVB het 
been stijf te moeten houden. Om 
de organizatorische chaos te 
voorkomen. Jaarlijks immers wor
den een aantal transfers — van 
graatzuivere amateurs! — gewei
gerd om soortgelijke administratie
ve feiten. Een paraaf die ont
breekt, een punt of een komma die 
verkeerd wordt geplaatst Wij ha
len daar de schouders voor op. 
Omdat de goede bedoelingen in 
soortgelijke gevallen altijd overdui
delijk aantoonbaar zijn en één en

kel briefje om verduidelijking of 
korrektie alle moeilijkheden kan 
voorkomen. 

Potsierlijk 
De bond evenwel stelt zich telken-
jare opnieuw katolieker op dan de 
paus. Zij drukt een loden gewicht 
op de handelingsvrijheid van pro
fessionele en amateuristische 
klubleiders. 
In het geciteerde geval is de bena
deling flagrant Een klub — die al 
met een aanzienlijk tekort op het 
budget funktioneert — wordt een 
miljoenenverlies (minimaal de in
trest van de geïnvesteerde som 
plus de niet geringe loonkost van 
de speler) opgedrongen en een 
beroepsvoetballer wordt verhin
derd zijn beroep uit te oefenen. 
Technisch werkloos zou men met 
enige fantazie kunnen stellen. 
RWDM ondernam al meerdere 
pogingen om het speelverbod op 
te heffen. Dat het daarbij niet de 
unanieme steun genoot van al de 
eerste klasseklubs — die nog 
eens opgedeeld zijn in profklubs 
en andere — is al bedenkelijk. Het 
werpt een licht op de sportieve 
moraal in ons topvoetbal. Dat de 
klub nu uiteindelijk steun zal moe
ten gaan zoeken bij de kleinere 
klubs met het oog op een even
tueel bijeenroepen van een bijzon
dere algemene vergadering om 
vooralsnog gelijk te halen is ge
woon potsierlijk. Indien die alge
mene vergadering — waarvoor 
dan wel sterk zal worden gelob-
bied door de bond... — RWDM in 
het ongelijk stelt mag de klub nog 
eens extra 800.000 frank betalen. 
De kosten namelijk om al de heren 
samen rond de tafel — of beter in 
de bond — te krijgen. Het is bela
chelijk en onwaardig. 

Al te gek! 
Sport moet bedreven worden vol
gens reglementen. Daar niet over. 
Maar er is de geest en de letter. En 

volgens die geest hebben RWDM 
en zijn speler overschot van gelijk. 
Dat men daar dan doodgewoon 
rekening mee houdt En indien 
men dat niet wil hopen wij dat L'E
cluse, die toch de eerste de beste 
niet is, het vuur aan de lont zal ste
ken en zich tot de burgerlijke of de 

arbeidsrechtbank zal wenden. 
Want dit is al te gek. Het roept her
inneringen op aan de tijd dat men 
E Aalst uit de eerste klasse hield 
omwille van een verkeerde num
mering op het scheidsrechters
blad. 
Clowns! 
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Nationaal VUJO-weekend te 
Bemeten: ernst en feest 
BEMELEN — De VUJO-traditie wil dat het politiek werkjaar begint met een na
tionaal vormingsweekend. Zo ook in dit jubileumjaar van VUJO. Voor de tien
de maal hebben zich meer dan vijftig VUJO-kaderleden gedurende twee da
gen teruggetrokken in het Europahuis te Bemelen (Maastricht) en dit van vrij
dagavond 12 tot zondagavond 14 september. Het is ook een VUJO-traditie dat 
deze jaarlijkse aktiviteit in Noord-Nederland doorgaat 
Opvallend dit jaar was het groot aantal nieuwe gezichten, naast heel wat oude 
getrouwen uiteraard. De meeste neofieten kwamen uit West-Vlaanderen. De 
VUJO-zon daagt blijkbaar in het Westen. Al dient hierbij onmiddellijk opge
merkt dat het gezegde <Hoe dichter bij Rome hoe slechter kristen» voor dit 
voorbije weekend geenszins opgaat, vermits de Limburgse afvaardiging zeker 
niet de minst talrijke was. 

Inleider tot het weekend was Hugo 
Schiltz over het tema «Vlaanderen, 
vandaag en morgen» Spreker begon 
met een analyse van de situatie waann 
Vlaanderen zich vandaag bevindt Hij 
deed dit vanuit vier invalshoeken eko-
nomisch, sociaal kultureel en nationaal 
Hugo Schihz toonde aan dat heel wat 
gneven en onrechtvaardigheden waar
tegen de Vlaamse beweging decennia 
lang gestreden heeft vandaag de dag 
onbestaande zijn Het arme Vlaande
ren van voor een halve eeuw is op het 
peil van de buurvolkeren gekomen on
danks de Belgische staat Vlaanderen 
IS ekonomisch de sterkste regio, de 
welvaartsspreiding is groter dan in de 
buurlanden, kultureel hebben wij onze 
achterstand grotendeels ingebpen (al 
IS de verzuiling eveneens toegeno
men) en het nationaal bewustzijn is 
aanzienlijk gegroeid de jongste jaren, 
al heeft dit met geleid tot een adekwa-
te strukturele vormgeving 

Jaar 2000 

Met het wegebben van de belangnjk-
ste Vlaamse frustraties, stelt zich een 
levensgrote uitdaging voor de Vlaanv 
se beweging Zal zij haar begnjpelijke 
non-polibeke ingesteldheid uit het ver
leden laten varen en mee vorm willen 
geven aan het Vlaanderen van 2(X)0, of 
zal ZIJ dat met doen en stilaan ver
schrompelen? Voor Hugo Schiltz dient 

de Vlaamse beweging — en zeker het 
Vlaams-natonalisme — zich met be
kwame spoed te bezinnen over de 
vraag wat zal het betekenen in 2(X)0 in 
de wereld om Vlaming te zi jn' Hierbij 
dient zich een dnevoudige vraagstel
ling aan In welke vorm van demokratie 
willen WIJ in 2000 leven, in welk sociaal-
ekonomisch model en hoe zullen wij 
de toenemende venntemaöonalisenng 
opvangen' Van het antwoord op deze 
vragen zal het toekomstfjerspektief 
van de Vlaamse beweging afhankelijk 
zijn Zeker voor de Vlaams-nationale 
partij mag het zwaaien met de leeuwe-
vlag met langer een alibi zijn om het 
antwoord op deze uitdaging te ontwij
ken 

De glasheldere ontleding en probleem
stelling van Hugo Schiltz bood het jon
ge VU-volkje voldoende stof tot na
denken In werkgroepen werd ijveng 
en geanimeerd gezocht naar antwoor
den op de probleemstelling De ont
werpteksten voor het aanstaande 
VUJO-kongres van 16 november wa
ren hierbij een belangnjke toetssteen 

Een VUJO-weekend is echter veel 
meer dan een degelijk middel tot zelf-
vorming Het is ook een beetje een 
feest van de vnendschap En op een 
feest wordt een apartje geserveerd 
Dat was ditmaal het gloednieuw spek
takel van de vroegere kabaretgroep 

Brugge, 16 november 1980 

VU-DAG VAN DE 
ZELFSTANDIGE ARBEID 

KONCERTGEBOUW, AANVANG 10 UUR. 

VLAAMSE WELVAART EN WELZIJN in de tachtiger jaren 
worden in grote mate bepaald door slagkracht en onderne
mingszin van Vlaamse KMO's en zelfstandigen. 
Wat stelt de VU voor"? 
Met medewerking van V Anciaux, P Van Grembergen, J Ma-
ton, W De Saeger, H De Bruyne, M Capoen, J Caudron, R 
Declercq, O Van Ooteghem, M Verschelden, P Leys en ande
ren 
Voorzitterschap Frans Kuijpers Sekretanaat Lutgart De 
Beul 
Wegens beperkte vergaderruimte, schnjf nu reeds in bij Lut
gart De Beul, tel 02-21949.30. 
Inrichting Vlaams Nationaal Studiecentrum 

Toost Het werd een knotsgekke be
doening die muzikaal geregeld de pan 
uitswingde De applausmeter sloeg op 
het einde dan ook op «tilt» 
Ter vervanging van Euro-parlementslid 
M Cïoppieters die in extremis verstek 
moest geven, kwam Jef Olaerts het or
gelpunt van dit nationaal VUJO-week
end plaatsen Puttend uit zijn njke na
tionalistische leven en uit ztjn integraal-
federalistische overtuiging liet Jef de 
vlam van de hoop op een gelukkiger 
en betere samenleving in de jonge har
ten hoog oplaaien Zijn slotpleidooi 
voor meer liefde in de samenleving en 
in de politaek was uit en naar het hart 
gegrepen 

Onvergetelijk' Zo luidde het oordeel 
van de aanwezigen Een oude getrou
we deelnemer gebruikte het epiteton 
«fantastisch» Een meisje uit Limburg 
omschreef het als onbeschnjfelijk De 
stite bij het afscheid suggereerde mis
schien t>eter dan de uitgesproken su
perlatieven de beoordeling van dit tien
de nationaal VUJO-weekend (KVR) 

D 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 Zéér binnerv 
kort Neem aub dnngend kon-
takt op met ons feestsekretan-
aat Panel P 20, üersesteenweg 
148, 2510 Mortsel, tel 031-
402594 

Zondag 12 oktober 

Nationale VU-meeting 

in het 

Koninklijk Cirkus 
te Brussel 

14U.30 

Als inzet van 
de hete politieke herfst 

Op deze meeting, die plaatsvindt onder het voorzitterschap 
van senator W Jonssen, zal het woord gevoerd worden door 
senator F Van der Eist, stichter-voorzitter, kamerlid H Schiltz 
en algemeen voorzitter V Anciaux. 

Vlieg met ons naar Barcelona! 
Twee jaar geleden, t jdens het 
weekeinde van 8 tot 11 septem
ber 1978, werden tussen Vlaamse 
en Catalaanse nationalisten kon
takten gelegd die heel wat verder 
reikten dan de handdrukjes-met-
bloemen van beleefdheid Voor de 
eerste maal bracht de Volksunie 
een bezoek aan de volksnationale 
vnenden van de Convergencia 
Democratica de Catalunya Een 
prachtig geslaagd, meer dan suk-
sesvol verblijf waarvan de voetbal
match VU-CDC en het kontakt 
met Catalaanse gezinnen en 
CDOafdelingen de toppers wa
ren Ook het bezoek aan Barcelo
na zelf, een enig mooie stad, moet 
daarbij vermeld 

Hoe onvergetelijk de reis wel was, 
bewijst de met aflatende druk van 
de meer dan 60 deelnenemers om 
dit initiatief te hernemen. Een idee 
die ondertussen vaste vorm heeft 
gekregen 

8-9-10-11 
NOVEMBER 
1980 

Tijdens het weekeinde van zater
dag 8 tot en met dinsdag 11 no
vember wordt de Volksunie op
nieuw in Barcelona verwacht Een 
enige kans om de Catalanen, hun 
stnjd, hun leven en hun land te le
ren kennen Hier volgen de eerste 
inlichtingen 

• Vertrek te Zaventem op zater
dag 8 november om 12 u 25 per 
vliegtuig naar Barcelona 
• Verbroedering met de Catala
nen en CDC-afdelingen, uitstap
pen, exploratie, bezoek aan Barce
lona 
• Vertrek te Barcelona op dins
dag 11 november om 14 u. 20, 

aankomst te Zaventem rond 
16 u 30 
• Prijs: 7530 f r per persoon. 
Daann is begrepen Zaventem-
Barcelona heen en terug, transfert 
luchthaven-hotel en omgekeerd; 
verblijf in een hotel met vol-pen
sion 
Wie deze enige reis wil meemaken 
neemt onmiddelli jk kontakt op 
met VU-sekretanaat Barnkaden-
plein 12, 10(X) Brussel (tel 02-
2194930) 

V r o u w e n in de V laamse 
beweg ing 
G Allen die informatie kunnen 
verstrekken over de Vlaams Na
tionale Vrouwenbewegingen t j 
dens de penode 1920-1945, ge
heven zo vlug mogelijk kontakt 
op te nemen met de Federatie 
Vlaamse Vrouwengroepen, Ben-
nesteeg 2 te 9000 Gent (tel 091-
233883) 

18 SEPTEMBER 1980 

file:///jlaams


20 m Wij in de Volksunie 

Maandag 8 en dinsdag 9 september 

Antwerpse gemeenteraad 
besprak havenproblemen 

ANTWERPEN 

Onderzoek der verkiesbaarheid van 
een plaatsvervangend raadslid. Zo 
stond het op de agenda. In feite be
doelde men dat VU-raadslid Ray De 
Bouvre na jarenlang gewaardeerd 
werk ontslag nam ten voordele van 
Bob Loete. Overigens was dit één 
van de weinige hoogtepunten van de 
zitting. Bli jkbaar bereidde men zich 
reeds mentaal voor op de zitt ing van 
dinsdag, waarin men de zeer belang
rijke havenproblematiek zou behan
delen. Dit belette Willockx (VU) ech
ter niet nog maar eens vragen te stel
len rond de «grote schoonmaak» van 
de nieuwe schouwburg, die -reeds» 
in oktober in gebruik zal genomen 
worden. 

Probleem «Zeebrugge» 
VU-havenspeclalist H. Schiltz pleitte in 
een fel opgemerkte rede voor een 
meer realistische aanpak. Daaruit blijkt 
dat Antviierpen tot nu toe op een ade-
kvi/ate manier + 80 % van het mari
tiem goederenverkeer verwerkt heeft 
Wil zIj dit adekwaat blijven doen, dan 
heeft zij dringend nood aan nieuwe in-
vestenngen, investeringen die in het 
verleden altijd een hoog rendement 
hebben gehad, wat men In Zeebrugge 
eigenlijk met kan zeggen. Toch kan 
men dit niet laten doorwegen op het 
centraal beleidsniveau. Dit kan niet te 
wijten zijn aan een gebrek aan Ant
werpse -top—politici, vermits Antwer
pen jarenlang de eerste minister (Tin-
demans) en de minister van Openbare 
Werken (De Saegher) heeft gehad. En 
op het ogenblik is Rika De Backer 
hoofd, van wat men zo mooi de Vlaam
se deelregering noemt Antwerpen 
heeft daarentegen wel jarenlang ijverig 
ooiog gevoerd met het Waasland, zo 
lang tot de gunstige ekonomische pe-
node voorbij was en er geen investe-
ringsdruk meer was De fout ligt dan 
ook bij Antwerpen zelf, stelde Schilz. 

Militaire lobby 
In Zeebrugge voerde men daarente
gen een iets handiger politiek, vermits 
men er in slaagde om een zeer sterke 
lobby te vormen rond een kunstmatige 
haven zonder reëel hinterland. Deze 
lobby bestaat uit een verzameling van 
commerciële, ambtelijke (NMBS b.vj, 
politieke en militaire belangengroepen. 
Vooral de militaire lobby stoorde 
Schiltz als demokraat Het is immers zo 
dat deze lobby tot nu in het duister is 
gebleven. En toch staat het vast dat de 
Amerikanen een snelle aanvoerhaven 
in West-Europe voor hun «interventie
macht» willen hebtjen Frankrijk en Ne
derland zouden daarvoor niet in aan
merking komen. Deze Isedenkingen 
hebben zeer zeker medegespeeld. Al 

Gemeente 
Borgerhout 
Gemeentelijke 

Muziekakademie 

Bij de gemeentelijke muziekaka
demie van Borgerhout zijn te be
geven, betrekkingen van: 
a) leraar(ares) voor 
1) gitaar (mmimum 2 lesuren per 

week); 
2) contrabas (minimum 2 les

uren per week), 
3) klannet (minimum 2 lesuren 

per week); 
4) viool (minimum 2 lesuren per 

week); 
b) begeleider(ster) voor de 
kursus ballet (minimum 2 les
uren per week). 
Alle inlichtingen betreffende 
de voorwaarden zijn te beko
men op het Bureau voor On
derwijs, Administratief Cen
trum, Moorkensplein 19, 2200 
BORGERHOUT (tel. 031-
36.99.00 - binnenpost 187). 

Adv. 188 

bij al IS deze lobby er in geslaagd de in-
vestenngsprioriteiten op lange termijn 
van de maritieme infrastruktuurwer-
ken van Antwerpen naar Zeebrugge 
te verplaatsen Daarvoor moet men 
Zeebrugge een eresaluut geven, ver
mits ZIJ in iets geslaagd zijn wat Ant
werpen als eeuwenlange koopmans
stad blijkbaar niet aankon. Men moet 
echter ook Antwerpen en haar CVP-
SP-koalitie aansprakelijk stellen. Een 
koalitie die zich heeft laten isoleren op 
nationaal vlak. 

48 voet 
Men moet echter ook werken aan de 
Antwerpse haven zelf. Zij moet aange
past worden aan de reële noden. Aan
gezien de verwezenlijking van het 
Baalhoekkanaal en de bocht van Bath, 
wegens de kommunautaire spannin
gen, eerder utopisch aan het worden 
is, moet men de nadruk leggen op één 
konkreet en belangrijk punt nl. de ver
dieping van de Schelde tot 48 voet De 
regering kan zich niet langer meer ver
schuilen achter gesprekken en onder
handelingen met Nederland en Wallo
nië. De 48 voet moet dan ook een 
breekpunt worden voor Antwerpen, 
daarrond kan dan ook een Antwerpse 
lobby gevormd worden. In geen geval 
mag men het houden bij het stemmen 
van een motie. De Volksunie wil im
mers in geen geval verantwoordelijk
heid onder een papieren motie begra

ven. Zij wil echter ook het Antwerps 
eenheidsfront niet verbreken. De VU 
onthield zich dan ook, samen met de 
PVV. De SP en de CVP stemden voor. 

Bob Loete, 
nieuw raadslid 
Bob Loete is geboren in 1937. 
Reeds als student was hij be
trokken bij de akties tegen de 
wereldtentoonstell ing en later 
bij de akties voor het ABN. Na 
zijn studies werd hij onderwijzer 
in het St-Norbertuskol lege te 
Antwerpen L-O., waar hij nu al 22 
jaar les geeft. Ondertussen werd 
hij ook bestuurslid bij het Da-
vidsfonds. Hij werd ook lid van 
het gewestbestuur. In de VU 
werd hij tien jaar geleden ook ak-
tief. Hij was zes jaar lid van het 
VU-arrondissementsbestuur en 
de laatste drie jaar sekretaris 
van dat bestuur. Hij is ook reeds 
3 jaar l id van de partijraad. Nu is 
hij lid van de gemeenteraad. In 
die funktie nam hij ontslag als 
verslaggever voor het weekblad 
Wij. Thor Bergers volgt hem 
daarin op (St-Jansvl iet 19 te 
2000 Antwerpen). 

Vier Ukkelse kunstenaars te Nijlen 
Ukkel is naar 't schijnt de gemeente 
waar ons goed en slecht weer ge
maakt wordt. Maar waar ook erg knap>-
pe Vlaamse kunstenaars wonen. Kun
stenaars die er b.v. in slagen de eerste 
prijs van het publiek te verwerven. En 
dat is, alle Brusselse omstandigheden 
in acht genomen, geen kleine prestatie I 

Tentoonstelling 
Vier van deze Ukkelse, Vlaamse kun
stenaars zullen op zaterdag 20 en zon
dag 21 september hun werken tonen 
in lokaal «Tak Lier» te Nijlen. Op initia
tief van VU-Nijlen in samenwerking 
met VU-Ukkel zullen er prachtige schil
derijen en tekeningen kunnen bewon
derd worden van Lutgart Kissel, Albin 
Desmedt Rotjert Colot en Louis Borri. 
Lutgart Kissel is een t>egaafde por
tretschilderes. Zij werd te Antwerpen 
geboren maar woont reeds 20 jaar in 
Ukkel. Naast meerdere tentoonstellin
gen in het binnenland, werden haar 
werken ook reeds getoond te Lissa
bon, Warschau, Bonn. Hiertoe werd zij 
geselekteerd door het ministerie van 
Kuituur 

Albin Desmedt is als Westvlaming 
eveneens reeds twintig jaar te Ukkel 
bedrijvig. Hij is op zijn best in landelijke 
taferelen en landschappen, en kaapte 

in 1979 de eerste prijs van het publiek 
te Ukkel weg. 
Robert Colot werd geboren in de lo-
kettengemeente Schaarbeek. Hij kan 
technisch zowat alle genres aan (o.a. 
ikonen) maar is vooral bekend om zijn 
post-expressionistische doeken (Per-
meke). Behaalde o.m. de bronzen me
daille van de Europese estetiek in 
Brussel. 
Louis Borri ten slotte is een rasechte 
Ukkelaar, die pas op 65-jarige leeftijd 
begon te tekenen. Zijn zeer mooie pot
loodtekeningen behandelen dan ook 
vooral Ukkel. 
Nu duidelijk blijkt dat deze Brusselse 
Vlamingen de band met het hinterland 
willen versterken, rekenen de initiatief
nemers des te meer op heel wat be
langstelling uit onze kunstminnende 
contreien. 

Openstelling 
De plechtige openstelling van deze 
tentoonstelling zal plaats hebben op 
vrijdag 19 september om 20 u. in lokaal 
Tak Lier, Gemeentestraat te Nijlen. De 
heer Gaby Vandromme, o.m. aktief in 
de Vlaamse biblioteek te Ukkel, zal de 
inleiding verzorgen. De werken zijn 
verder te bewonderen op zaterdag 20 
september van 14 tot 21 u. en op zon
dag 21 september van 10 tot 21 u. Ie
dereen is uiteraard hartelijk welkom. 

SEPTEMBER 
18 EDEGEM: Spreekbeurt -150 jaar België» door Jef Matton. Om 

20 u. 30 in lokaal «Drie Eiken». 
19 LINT: Gespreksavond -De V U nu» door algemaa voorzitter Vic 

Anciaux. Om 20 u. 30 in zaal Centrum te Lint. Daarna overhandi
ging van VU-vlag gevolgd door receptie. 

26 EDEGEM: FVV-kwis om 20u . 15 in lokaal -Drie Eiken» 
27 ST-KATELIJNE-WAVER: 3de Waverlands nazomerfeest in de 

overdekte gelegenheidssiertuin, Gasthuisvelden 5. Om 20 uur 
27 BORGERHOUT: VUJO-instuif met Bodega in het Kultureel Cen

trum «Gietschotel», Lode van Berckenlaan 169. Inkom 50 fr 
27 BORGERHOUT: H. Mis om 19 uur in St.-Annakerk, Goedendag-

straat 

27 EKEREN: Volksunie-herfstbal in feestzaal «De Boterfiam», 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 Veerle. 

28 BORGERHOUT: Gedenkstonde aan het graf van H. Vanden 
Reeck op het Schoonselhof, Antwerpen, om 11 uur. VUJO zal met 
vaandel aanwezig zijn. 

OKTOBER 
4 EDEGEM: Kaartavond. Inrichters Kulturele Kring om 20 u. 15 in lo

kaal «Drie Eiken». 
5 LAAKDAL: Bestuursverkiezingen. 

VUJO wil Ekeren 
kindvriendeliiker 

Zowat hvee jaar geleden startte de verbroedering van twee Volksunie
afdelingen. Ukkel verwacht mooi weer uit Nijlen en Nijlen krijgt fraaie 
schilderijen en tekeningen uit Ukkel! 

Enkele maanden geleden werd er 
door de Volksuniejongeren van Eke
ren een enquête gehouden te Ekeren-
Mariaburg. Deze enquête had tot 
doel een inzicht te krijgen van de be
hoeften en wensen van deze Ekere-
naars i.v.m. speelruimten en speel
plein. Ook werd er door ons een 
voorstel gedaan om beurtelings elke 
week een dag (b.v. woensdagnamid
dag) een straat of een groep van stra
ten verkeersvri j te maken zodat de 
kinderen, onder toezicht, vri j kunnen 
spelen. Als alternatief voor dit voor
stel werd i.p.v. de straat ook een 
schoolspeelplaats vooropgesteld. 
Hier de resultaten van deze steek
proef. 

• -n de ondervraagden was 80 % 
voor verkeersvrije straten. De onder
vraagde gezinnen hadden gemiddeld 
twee kinderen. Het openhouden van 
gemeentelijke scholen om de speel
plaats te gebruiken werd als minder 
goede oplossing geacht omdat de kin
deren reeds de ganse week in de 
school verblijven. 
De volgende straten werden door de 
ondervraagden als geschikt bevon
den: Schepersveldlei en Nijverheidslei 
(-I- al de straten die deze twee verbin
den), van de spoorweg tot aan de Nij
verheidslei, Maria Theresialei, Oudstrij-
derslei, Frans Standaertlei, Lodewijk 
Andersonstraat en de straten rond het 
Van den Weyngaertplein. Alle ouders 
vonden het wel belangrijk dat bij deze 
verkeersvrije straten een zekere mate 
van toezicht zou aanwezig zijn (b.v. 
verscherpte politiekontrole). Sommige 
ouders vonden verkeersvrije straten 
goed, omdat wij citeren: «een kind dan 
meer kansen krijgt dan wanneer er ver 
weg iets opgesteld wordt waar ze ge
vaarlijke verkeerspunten moeten over
steken en een kind moet toch af en toe 
eens naar huis kunnen komen.» 
Ook vond meer dan 90 % van de on
dervraagden dat het speelplein aan de 
kerk moet worden bewaard. Wel wa
ren hieromtrent veel klachten over de 
staat van de toestellen, over het feit 
dat er te weinig kontrole is en het lakse 
optreden van de Ekerse politie i v m 
oudere jeugdigen die deze speeltuin 
onveilig maken. 

Meer dan 70 % brachten de idee naar 
voor van een speelweide als alternatief 
voor verkeersvrije straten. Een stuk 
weide of braakliggende grond waar de 
kinderen vnj kunnen ravotten, ware 
voor de meesten al voldoende. 
Heel wat mensen waren voor volgen
de ideeën te vinden: 
— Misschien kan er iets gedaan wor
den om niet alles te laten vol bouwen, 
o.a. in de buurt achter het kerkhof. 
— Het zou wel belangrijk zijn dat bij 
aanleg van nieuwe speeltuinen en/of 

het hernieuwen hiervan, de buurt erbij 
zou kunnen betrokken worden. 
— Voor er nieuwe wijken worden af
gebakend, zorgen voor groene zones. 
Deze voorzien van speelruimten. 
Al deze gegevens heeft VUJO-Ekeren 
aan het kollege van burgemeester en 
schepenen meegedeeld in de hoop 
Ekeren-Mariaburg wat kindvriendelij
ker te maken. 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van schrijnwerker 
en metser 

De bediening van schrijnwerker 
en metser wordt openverklaard. 
Ze staat open voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten. 
Bruto-aanvangswedde: 28.919 fr. 
of 29.873 fr. naargelang de kandi
daten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op haard-
toelage. 
Vergelijkende examens zullen 
afgenomen worden, waarna 
werf reserves zullen worden aan
gelegd met een geldigheidsduur 
van 3 jaar, die zal aanvang ne
men bij de benoeming van de 
eerst in aanmerking komende 
kandidaat. 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur en een militieattest inleve
ren. 
Diplomavereisten: getuigschrift 
van lager secundair technisch 
onderwijs houtbewerking of 
metser voorheen diploma A3, 
A 4-1 of B6/B2, ofwel 5 jaar 
praktijk in houtbewerking of als 
metser. 
Leefti]dsvoorwaarden: de leeftijd 
van 21 jaar bereikt hebben en 
deze van 40 jaar niet overschre
den hebben op 6.10.1980. Toepas
sing der wetten van 3.8.1919, 
27.5.1947 en 27.7.1961. 
Een bijzondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing. 
Inschrijvmgsrecht: 120fr. 
Volledige voorwaarden en ver
plicht mschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de Afdeling/ 
Personeelszaken van het Open
baar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (tel. 31.09.70 -
32.98.35). 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn uiterlijk op 6.10.1980 
op het Secretariaat, Lange Gas-
tuisstraat 33, Antwerpen. (Adv.187) 
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VU-Wiliebroek besprak 
ziekenhuisbeleid 

O C M W M e r k s e m Zaterdag 27 - zondag 28 september 

Het VU-bestuur van Willebroek be
sprak de problemen in verband met de 
opnchting van een «gesloten dienst» 
van ktnesiterapie in het ziekenhuis te 
Willebroek 

De Volksunie betreurt dat deze beslis
sing IS genomen zonder enig vooraf
gaandelijk overleg met de betrokken 
zelfstandige kinesisten, en wijst erop 
dat een aantal problemen, o m inzake 
menselijke benadenng en vnje keuze 
van de pataent, en de vragen naar kos-
tenaspekten, organizahe en kwaliteit 
van de zorgenverstrekking in een «ge
sloten dienst», kennelijk onvoldoende 
zijn behandeld 

Voor de Volksunie dient het zieken
huisbeleid te Willebroek gevoerd te 
worden vanuit de specifieke funkbe als 
«streekziekenhuis» Een in omvang be
perkt en streekgebonden ziekenhuis, 
kan en hoeft met te konkurreren met 
grotere en gespecializeerde ziekenhui
zen Daarentegen dienen andere as-

pekten, zoals menselijk milieu en cen
traal stellen van de pabent en een 
«open en konstruktieve» samenwer
king met lokale medici en para-medici, 
pnontaire doelstellingen te zijn 
Vanuit deze visie is een herwaardenng 
van het Willebroekse ziekenhuis niet 
enkel een kwestie van nieuwe bakste
nen, doch veeleer een zorg van een in
houdelijk vernieuwd beleid 
Inzake de Ijejaardenzorg in «Berken
hof», stelt de Volksunie vast da t krach
tens de huidige reglementenng, Ber
kenhof het statuut heeft van «rust
oord» wat derhalve de «vnje keuze op 
verzorging» van de bejaarden waar
borgt 
Voor de Volksunie is deze «vnje keuze 
van verzorging» een essentieel ele
ment in een mensgencht verzorgings-
beleid De V U stelt dan ook uitdrukke
lijk dat Berkenhof het statuut van 
«open instelling» moet behouden, en 
dat de vnje keuze op verzorging er 
dient gewaarborgd 

Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan
werving en het aanleggen van 
een wervingsreserve van hulp
kok (man of vrouw) 
Nadere mlichtingen in verband 
met de aanwervingsvoorwaar-
den en de in te dienen bewijs
stukken en de bezoldigingsrege
ling zijn te bekomen bij het per
soneelsbureau, Jaak De Boeck-
straat 3-11, Merksem, tel 457580 
(toestel 28) 
De eigenhandig geschreven aan
vraag voor voornoemde betrek
king dient, bij een ter post aange
tekende zending, gericht aan de 
heer S Smits, voorzitter van het 
OCMW, uiterlijk op 6 oktober 
1980 toe te komen (Adv. 189) 

D 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 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel . 031-86.71.21 

V o o r «AL» u w b ie ren 
e n l imonades 

Bijhuizen: Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpan 

T0I. 0 3 1 - 3 & i a i 1 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent ' 

Tel. 091-22.45.62 

Nieuw OCMW-lid 
in Laakdal 
Vanaf juni 1980 is üliane Ven OCMW-
lid namens de VU-Laakdal Zij treedt in 
de plaats van een SP-lid ingevolge een 
vroeger aangegane afspraak tussen 
de oppositiepartijen SP en V U 
Hierdoor heeft de VU-Laakdal nu 
2 OCMW-leden üliane Ven en Karel 
Basbaens 
W I J wensen beiden nog veel sukses in 
hun funktie 

DANDUS 
Voor verantwoord 
ambachtelijk werk 

in Franse - Witte steen 
Sierschouwen 
Restauraties 
Raam- en deuromlijstingen 
Beeldhouwwerken 

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn. 

Boomsesteenweg 890 
2610 Wilrijk 
Tel. 031-87.51.07 

OOK VOOR 
ZELFBOUWERS 

(Adv. 190) 

VU-KADERVORMING 
Kalender voor 
september 1980 
• 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 
word t 

Dit kan telefonisch of schnftelijk op 
volgend adres Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 
Gent (Tel 091-257527) of op het Bar-
nkadenplein 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 
frakbe 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 op
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 september FVof 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 i v m de gemeente
begrotingen voor 1981 Deze richtlij
nen gelden voor de gemeenten van 
het Vlaamse Gewest behoudens de 
gemeenten met een biezonder taalre-
gime Nr 159 (biz. 9594, 9595, 9596, 
9597) van 19 augustus 1980 

• Het Koninklijk Besluit tot instelling, 
voor het Vlaamse Gewest van bouw-
premies voor het opnchten of het ver
werven van nieuwe woningen Nr 168 
van 30 augustus 1980 (bIz. 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 Cbiz. 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 richtlijnen i v m de begrotng 
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 (blz. 
10199) 

Indien u de bewuste eksemplaren van 
het Staatsblad niet zou kunnen be
machtigen, kan u altijd kontakt opne
men met het VNS-sekretanaat tel 02-
2194930 

• Ook beschikbaar op het VNS-se
kretanaat de dokumentatiemap over 
«het gunnen van overheidsopdrach
ten», samengesteld n ^ v de studiedag 
van 15 september II 

Inlichtingen 
Indien U meer inlichtingen wenst over 
bijeenkomsten, aangekondigd in onze 
kalender, of indien U zelf iets wenst te 
organizeren, neemt U kontakt op met 
Lieve Schoofs, VNS-sekretanaat Bar-
nkadenplein 12 te 1000 Brussel (tel 
02-2194930) 

Herman Van den 
Reeck-herdenking 
(Dp zaterdag 27 september 19 u in de 
St-Annakerk te Borgerhout (Cïoeden-
dagstraaO een gedachtenisvienng met 
eigen lezingen, gefcieden en liederen 
Verlenen hun medewerking de tenor 
Fons Peeters, het Scheldekoor van het 
St-Maartensfonds en Bruno Sommen 
(dwarsfluiü De homilie wordt gehou
den door Herman Sommen, diaken en 
voorzitter van het komitee «Herman 
Van den Reeck» 
Op zondag 28 september van 11 u tot 
12 u een bezinnmgstonde aan het ere-
graf van Herman op Schoonselhof te 
Antwerjaen, met samenzang, bloemen
hulde en een toespraak door Bart Van-
dermoere dr jur namens de jongere 
generatie (passend in dit Rodenbach-
jaarO We brengen ook een groet aan 

FW-kaderdag 
te Antwerpen 
Op zondag 28 september is er 
voor de provincie Antwerpen een 
kaderdag van de FVV Deze be
gint om 9 u 30 en gaat door in ho
tel «Dennenheuvel», Gieelsebaan 
72 te Kasteriee 
De kinderen kunnen gerust mee, 
er IS een baby-sit voorzien en al
lerlei leuke aktiviteiten voor de 
kleintjes 
We verwachten jullie' 

de graven van pater Stracke, medeop
richter van het HVDR-komitee, en 
Lode Craeybeckx, die Herman in 1970 
liet overbrengen naar het erepark. Bij 
ongunstig weder wordt de bezinnings-
stonde gehouden in de wachtzaal van 
de begraafplaats, waarna de bloemen 
op de graven zullen worden gelegd 
U kan deelnemen aan de bloemenhul
de door storting van 100 fr op de 
bankrekening nr 407-3051171-25 ten 
name van het Komitee Herman Van 
den Reeck te Borgerbout Uw naam of 
de naam van uw organizabe niet ver
geten' 

VUJO-Borgerhout 
boordevol aktie 
De vakantie is weer achter de rug, en 
een nieuw werkjaar wordt ingezet Het 
VUJO-bestuur heeft dan ook een 
boordevol programma met aktiviteiten 
gepland Wij verwachten de medewer
king van andere pngeren, of toch ten
minste hun aanwezigheid op éen van 
de maandelijkse aktivitieten Ook urt 
randgemeenten waar geen VUJO-
werking bestaat verwachten wij mee
werkende jongeren Voor meerdere 
inlichtingen kan men steeds terecht op 
het VU-sekretanaat Staöelei 8, Bor
gerhout En dit op dins-, donder- en za
terdag van 10 tot 15u. Telefoon 
353658 Ofwel op de aktviteiten van 
de maand september (29e kalender 
Antwerpen) 

D 17-jang ongehuwd meisje 
met diptoma bureauwerken en 
kennis van stenografie, zoekt 
een gepaste betrekking op de as 
Brussel-Aalst of industriepark 
van Temat 

Voor al deze zoekertjes ncht 
men zich tot Dr J Valkeniers (02-
5691604) 

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

D 18-jang meisje uit het Aalster-
se, met diptoma van lager secun
dair en getuigschnft van daktyto, 
zoekt een betrekking op de as 
Brussel-Ninove vanaf februan 
1981 ingevolge huwelijk. 
D 22-jange ergoterapeute 
zoekt een aangepaste betrek
king m de streek van Brussel-Hal-
le-Vilvoorde of het arrondisse
ment Aalst 
G 18-jang meisje met diptoma 
lager secundair beroepsonder
wijs, bureelwerken instituut 
Funck en dipkxna van daktyto, 
zoekt een passende betrekking 
in de dnehoek Aalst-Brussel-Ni-
nove 

G Licenciate in de psychokDgie, 
tewerkgestekj 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 

G Jonga man (16 jaar) uit Kor-
tenberg zoekt werk in de omge
ving van Brussel of Leuvea Hij 
heeft een diploma van loodgieter, 
bednjfsbeheer 
Zich wenden tot Vic Anciaux, al
gemeen sekretanaat tel 02-
2194930 

Jongedame uit Berlaar, diploma 
kinderverzorgster en twee jaar 
verpleegkunde, zoekt dnngend 
een betrekking in de omgeving 
üer-Mechelen-Antwerpen Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, üersesteenweg 11 
te 2580 Sint-Katelijne-Waver, of 
telefonisch op het nummer 015-
21 7900, referentenummer 2112 

G Pas afgestudeerde (Hoger 
Secundair Technisch Onderwijs) 
zoekt een betrekking in Dender-
monde of omgeving) 

Zaterdag Dag der Oranje 
dassen 
Een tuinfeest zal doorgaan te Gnmber-
gen (Vlaams-Brabanü op zaterdag 
20 september 1980, als ontmoetings
dag voor alle oud-leden of leden van 
de diverse Heelnederlandse jeugdbe
wegingen 

Programma 
14 u 30 Euchansbevienng in de nor-
berhjnerabdij te Gnmbergen Homilie 
e p prof N Wildiers 
16 u Aanvang tuinfeest Guldendal in 
het Pnnsenbos met optreden van 
Muziekkapel V N J volksdansgroep 
Nele en Vendeliers «Draeckenbaert» 
(Gnmbergen) Gentse Jachthoom-
gro^p speelschaar «Ossaart- (St-Ni-
klaas) Verder gezellig samenzijn en 
samenzang 
Alle stortngen worden in dank aan

vaard op rekening nr 430-0253021-36 
te name van Dag der Oranje Dassen 
Toetreding steunkomitee - min. 
1 000 fr Sekretanaat Pletinckxstraat 
38, lOOOBrussel - tek 02-5121374 

B - I - M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERtEEUW 
Tel 053 668973 

18 SEPTEMBER 1980 

rimwüi 
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FILMTHEATERS 

studio 
PROGRAMMA VAN 

19 TOT 25 SEPTEMBER 1980 

TERVUREN 
Zondag: 15 u. 

De Muppets 
K.T. 

Vrijdag en zaterdag: 20 u. 30; 
zondag: 18 u. KT. 

The Nude Bomb 

Zondag, maandag, dinsdag en 
woensdag: 20 u. 30 K.N.T. 

Play it again Sam 
Een film van Hertjert Ross 

Met Woody Allen 

Donderdag: 20 u. 30 
Manhattan 

Een film van Woody Allen 
Met Woody Allen, Diane Keaton, 

Meryl Streep 

TIENEN 
Vrijdag en zaterdag: 20 u.; zon
dag: 15 u. en 20 u.; maandag: 
20 u. K.T. 

The Miesing Link 
De nieuwe film 

van Picha, na Tarzoon 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag: 22 u.: dinsdag en woensdag: 
20 u. K.N.T. 

De Hel der Zombies 

Zondag: 17 u. 30; dinsdag en 
woensdag: 22 u. K.N.T. 

Alligator 

Donderdag: 20 u. 30 N.I.V.W.F. 
La Luna 

Een film van Bernardo Bertolucci 
Met Jill Qayburgh 

LEUVEN 1 
15 u. 45 K.T. 

Waterschapsheuvel 
Richard Adams 

19 u. 45 K.T. 
Peter Sellers 
Being There 

22 u. KT. 
Roy Scheider 
All that Jazz 
Bob Fosse 

13 u. 30, 17 u. 30, 24 u. K.N.T. 
Première België 

American Gigoio 

LEUVEN 2 
13 u. 45, 20 u. KT. 

The Empire Strikes Back 
(Star Wars II) 

16 u, 22 u. 15 KN.T. 
Woody Allen, Diane Keaton 

Annie Hall 
17 u. 45, 24 u. K.N.T. 

Alan Parker 
Midnight Express 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag: 20 u.; zaterdag: 15 u. en 
20 u.; woensdag: 15 u. KT. 

Grease 
Met John Travolta 

en Olivia Nevirton John 

Vrijdag en zaterdag: 22 u. 30; 
zoridag, maandag en dinsdag: 
22 u. KT. 

Steve McQueen is 
Tom Horn 

ZaterxJag en woensdag: 18 u.; 
zondag, maandag en dinsdag: 
20 u. KT. 

Kirk Douglas 
voor de eerste maal 

in een komische western 
Cactus Jack 

Woensdag en donderdag: 20 u. 
30 N.I.V.W.F. 

De Derde Man 
(The Tird Man) 

m Wij in de Volksunie 

Witte 1980: Limburg 
boven te Zichem 

De Wittefeesten kenden ook dit jaar grote weerklank. Onder ruime be
langstelling wist Ludo Van Mierio (nr 24) uit Overpelt (in Limburg) de be
geerde titel van * Witte van Zichem '80- te bemachtigen. De ereplaatsen 
werden toegekend aan Curd De Neve (Bissegem), Mare Dils (Westerio) 
en Ene Beke (OvenjseX Een speciale vermelding verdient het Vlaamse 
Kruis uit Scherpenheuvel-Zichem voor zijn inzet en de toepasselijke be-
vlagging (leeuwevlag, enzJ. 

De finalisten van 'Witte '80' met Guske Lancier, die naar de kennis over 
het boek 'De Witte- peilt Nr 24 zal het uiteindelijk halen. Onder de Wit
te '80 met zijn voorganger (Foto's Robert JanssensJ 

^ o f Uw, C'cnljoortt 

i R e s t a u r a n t 
Fees tzaa l Café 

Uitbating: 
E r n a V a n D ó o r e r 
K e i e r b e r g 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
M a a n d a g ees lo ten 

Gemeente 

AFFLIGEM 
(voorheen Hekelgem) 

Het gemeentebestuur van Affli-
gem maakt bekend dat een vol
tijdse betrekkmg van opsteller In 
vast dienstverband te begeven is 
bij de gemeentediensten 
Voor inlichtingen en voorwaar
den zich wenden tot het gemeen-
tesekretariaat van en te 1790 Af-
fligem, tel. 053-66.25.26. 
De eigenhandig geschreven aan
vraag, vergezeld van de nodige 
bewijsstukken, dient per aange
tekend schrijven gericht te wor
den aan het kollege van burge
meester en schepenen van en te 
1790 Affligem, ter post afgestem
peld uiterlijk op 11 oktober 1980. 

(Adv. 101) 

Aktie 
«Groen en Vlaams» 
de lucht in 
De aktie «Groen en Vlaams», die zo
wat het jongerenaltematief Is van de 
gewezen bruine gordelaktie rond 
Brussel, is aan zijn derde propaganda
middel toe. Reeds 25 gemeenten 
werkten op een of andere wijze mee 
aan de ecologisch en Vlaams bewuste 
aktie 
Even de propagandamiddelen herha
len: 
• papieren stikker met vermelding 
•(uw gemeente) Groen en Vlaams» 
VUJO of VU, kostpnjs 500 fr. per 
1.000; 
• affiches met dezelfde vermelding, 
kostprijs 750 f r. drukkosten + 5 f r. per 
affiche; 
• balkonnetjes: «Mijn Dorp Groen en 
Vlaams>̂  (met of zonder VUJO), kost
prijs 450 fr. per 250 ballonnetjea 
Ook JOUW gemeente kan nog meer 
doen. Sticht samen met dynamische 
jongeren een aktiekomltee «Groen en 
Vlaams», en werk rond deze hoofdte-
ma's. 
Voor VUJO-Halle-Vilvoorde, neem 
kontakt op mei Luk van Biesen, Wilde-
rozenweg 1, 1950 Kraainem (tel 02-
731.01.78). 

BRABANT 
SEPTEMBER 
19 GOOIK: VU-mosselfestijn in «Groene Poort» Bestuursleden 

gemeenteraadsleden en OCMW-leden en besteding afgevaardig
de 8. De Doncker nodigen uit Ook op 20 en 21 september 

20 HALLE-VILVOORDE: Kongreskommissie In 't Schuurke 
23 MEISE-WOLVERTEM: algemene ledenvergadering met bestuurs-

verkiezingen in de parochiezaal te Wolvertem, Merchtemsesteen-
weg. Aanvang om 19 u. Alle leden van de afdeling worden uitgeno
digd op de gratis koffietafel met belegde broodjes. Indienen van de 
kandidaturen bij de voorzitter, O.-L-Vrouwweg, 1 (269.25.70) of bij 
de sekretans, (jodshuisstraat 44/6 (2691704) 

27 ASSE: VUJO-Teedee 
27 GRIMBERGEN: VUJO-Herfstfulf met DJ Rattus, in Sporthal «E. 

Soens», Singel, Strombeek-Bever. 
27 EPPEGEM: VU-bal - 16de nacht van Eppegem met Sandy & Jac

ques Herb, orkest Alex Andry and his Flamingo's. Om 21 uur In zaal 
Rubenshof, Dorp. De inkomkaart is ok geldig voor TD-avond in zaal 
Galaxi op dezelfde avond. 

28 LEUVEN: Gouvirfeest Brabant-Limburg In het Thier Brau Hof, Ter-
vuursevest 80 te Leuven. 
Van 14 uur af aankomst van de bussen met de deelnemers. Om 
14 u. rondrit door Leuven. Van 16 u. 30 af. deelname aan de Bra
bantse koffietafel in Thier Brau. Van 17 u. 30 af- optreden van 
Koorkleppers uit Genk. Organizatle V W G , Federatie Leuven. 

OKTOBER 
4 KAPELLE-o/d-BOS: Slag om Voeren, film en debat in jeugdhuis 

Poetrel om 20 uur 

Leuvense 
Vlaamse Kruis 
neemt uitbreiding 
De afdeling Leuven van Het Vlaamse 
Kruis begint het nieuwe werkjaar 
1980-1981 in september met twee 
EHBO-kursussen; ze beginnen op 17 
september en 12 oktober e.k. Tijdens 
het afgelopen werkjaar 1979-1980 be
haalden 311 kursisten een diploma van 
ambulancier of EHBO'er, of een brevet 
van nijverlieidshelper of jeugd-EH-
BO'er 
Het stadsbestuur van Leuven Is zich 
bewust van de waarde van de EHBO-
kursussen en wil de geslaagde kursis
ten en de hen begeleidende monitoren 
eren met een officiële diploma-uitrei-
king op het stadhuis op 21 september 
e.k. 
De aktiviteiten van Het Vlaamse Kruis 
te Leuven hebben een zo grote ont
plooiing gekend dat de afdeling haar 

werkterrein moet herverdelen en een 
nieuwe afdeling Tienen oprichten. 
Daar start in oktober eveneens een 
EHBO-kursus. 
Ter illustratie van de inzet van de vrij
willigers van Hef Vlaamse Kruis geven 
WIJ u enkele cijfers: de 311 gediplo
meerden en gebrevetteerden komen 
voort uit twee open kursussen EHBO, 
negentien kursussen nijverfteidstielper 
in bednjven en organizaties en elf kur
sussen jeugd-EHBO in scholen; de am
bulancedienst vervoerde 293 patiën
ten; de uitleendienst van hulpmiddelen 
verstrekte 182 uitleningen, gaande van 
krukken tot hospitaalbedden; de hulp-
postploeg verieende haar medewer
king aan 146 sport- en kulturele mani
festaties, meestal tijdens de weekein
den. 

EHBO in het Hageland 
EHBO Het Vlaamse Kruis, afdeling met 
werkgebied over de fusiegemeenten 
Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, 
Bekkevoort, DIest en Tlelt-WInge, start 
kortelings twee lessenreeksen eerste 
hulp bIj ongeval. Het zijn twintigmaal 
twee uur praktijk en teorie, gegeven 
door monitoren en geneesheren uit de 
streek. De kursus is gratis en toegan
kelijk voor jong en oud (van 16 jaar af). 
Men zal er zich «thuis voelen». 

VUJO 
Halle-Vilvoorde 
houdt arr. kongres 
Wegens de geplande nationale strijd-
dag van de Volksunie op 12 oktot>er 
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 18u. 
Het arr. kongres gaat door in de Euro
pazaal van het kongresgebouw te 
Brussel. 

Aarschot: van 13.10.1980 af, iedere 
maandagavond van 20 tot 22 u., RVA-
stempellokaal, Boudewijnlaan 2. 
Diest: van 14.10.1980 af, iedere dins
dagavond van 20 tot 22 u., kultureel 
centrum, Begijnhof. 
Inschrijving: gewoon ter plaatse of bij 
voorkeur vooraf bij A. Roggeman, tel 
013-77.15.11 en 33.57.31. 

Firma 
VAIM DOOREIM 

Hout 

eternit 
Bouwspecia l i te i ten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 
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Truiense CVP-burcht 
brokkelt af 

LIMBURG 
September 
26 GENK Bestuursverkiezingen VUJO-Genk Van 20 tot 23 u in cafe 

't Ploegske, Kapelstraat 

De gemeenteraad van Sint-Truiden had haast twee volledige zittingen nodig 
om tot een vergelijk te komen over de STW-kwest ie nl. die van 16 juni en 
11 augustus 1980 
Het was nochtans allemaat zo mooi begonnen, want iedere polit ieke fraktie 
had het vast voornemen positief mede te werken aan een oplossing die onze 
belangrijkste voetbalvereniging uit de penarie moest halen Jef Cleeren hield 
er echter een andere mening op na en dacht dat hysterie moest pnmeren bo
ven polit ieke ernst en gezond verstand. De sfeer, waarin dit gewichtig dossier 
verder werd afgehandeld, is iedereen voldoende bekend Hierover nog maar 
eens uitweiden heeft bi jgevolg dan ook weinig zin. Een nieuw politiek feit trekt 
echter onze volle aandacht, nl. het sti j lvolle ontslag van CVP-raadslid F 
Breesch 

Het loont volgens ons werkelijk de 
moeite eens te onderzoeken v«arom 
deze 73-jarige politieke rat na een 50-
jarige CVP-carnere en na njp overleg 
zijn bondgenoten in de steek laat en 
zich als onafhankelijk gaat opstellen in 
de gemeenteraad en in het O C M W 

Waarschijnlijk heeft deze ouder
domsdeken met alleen opnieuw/ zijn 
strijdershart en tw/eede jeugd gevon
den, maar zal hij bovendien meer dan 
zijn buik vol hebben gehad van de ma
laise in de huidige CVP-ploeg, die stil
aan dramatische vormen aanneemt 

Vooreerst zit de gemeenschap op
gescheept met een burgemeester, die 
weliswaar waanzinnig populair is, maar 
zijn populanteit uitbuit om er duivelse 
en avontuurlijke plannen door te du
wen Menigmaal heeft de oppositie (of 
wat ervan overblijfO hem kunnen be
trappen op leugenachtige verklaringen 
en woordbreuk Dat hij desnoods over 
lijken wandelt om zijn doel maar te be
reiken, hebben we onlangs nog kun
nen vaststellen Om zijn van voetbal 
bezeten geest te kunnen bevredigen 
aarzelde hij met in 't minst om de 
doodszieke schepen Ruppol uit zijn 
bed te laten halen Het werd nog pijnlij
ker te moeten vaststellen dat hij toen 
nog altijd met doorhad dat zijn meer
derheid reeds lang om zeep was en 

dat al zijn gruwelijke inspanningen 
vergeefs waren 

Spuigaten 
De toestand wordt nog dramatischer 
wanneer zelfs de CVP'ers F Aerts en 
J Koninckx hieraan hun aktieve mede
werking verlenen Van volksvertegen
woordiger en ex-burgemeester F 
Aerts weten wij dat hij nog altijd zijn 
wonden likt en dat Sint-Truiden onge
veer 70 km verwijderd ligt van het 
Brussels parlement dat er dan nog 
maar uitsluitend is om het gelaat van 
onze schijndemokratie te redden 
CVP-fraktievoorzitter J Koninckx be
oordelen valt wat moeilijker uit Noch
tans IS het van hem geweten dat zijn 
woorden weinig waarde hebben Zij 
halen immers nauwelijks de pers Zijn 
opgeblazen woordenvloed zal wel met 
verstaanbaar zijn voor de man in de 
straat waar hij nochtans zijn schraal 
stemmenaantal moet gaan zoeken 
Blijft er dan nog de handel en wandel 
van deze ambitieuze man over Het is 
een feit dat hij bij de laatste gemeente
raadsverkiezingen als lid van de kleur
loze oppositie in de toenmalige deelge
meente Brustem partij heeft moeten 
kiezen en bewust geopteerd heeft 
voor de macht Waarschijnlijk is deze 
kersverse CVP'er, die nu opeens 
meent alle wijsheid in pacht te hebben 

het amateunsme nog met ontgroeit en 
weet hij met juist wat nu aanvangen, 
daar alleen de burgemeester het 
machtsinstrument besjjeelt Of heeft 
hij sedert kort voor zichzelf uitgemaakt 
dat er uit steun aan Jef Cleeren meer 
te rapen valt dan gewoon dwars te 
gaan liggen als het werkelijk de spuiga
ten uitloopt zoals v roeger ' Vijftig mil
joen gooit men toch zo maar met te 
grabbel of w e l ' Het zijn simpel enkele 
vragen, die we zo maar in het midden 
werpen en waarop Jos ons het ant
woord wel zal schuldig blijven Verder 
hebben we dan de rest van de vetbe-
taalde CVP'ers waarover we mets an
ders kunnen schnjven dan dat ze uit
sluitend ja-knikken en zich graag laten 
fotograferen op recepties samen met 
de bij uitstek fotogenieke burgemees
ter 

Tenslotte is er dan de voltallige PVV 
die F Breesch de CVP-deur definitief 
deed dichtklappen 

Vuile was 
In éen ruk slaagde zweetjesdief en 
PVV-fraktievoorzitter F Vreren erin 
zijn aanhang hetzelfde voorstel te 
doen goedkeuren, dat zij voordien als 
onverteerbaar en smakeloos moesten 
uitspuwen De rest van de oppositie en 
PVV-raadslid A Haeyen, die nochtans 
een voortreffelijk tegenvoorstel had, 
bleven zonder meer in de kou staan 
Samen met de nu onafhankelijke 
F Breesch zijn wij werkelijk benieuwd 
hoe de blauwgezinden bij de volgende 
verkiezingen een belastingverhoging 
gaan verantwoorden en wie het geha
vende CVP-gezelschap zal aanspre
ken om haar vuile was te helpen doen 
Misschien hebben wij in de komende 
weken een antwoord op de vraag wie 
de nieuwe meerderheid zal helfjen vor
men Tot kijk' 

J.P.S. 

uRodenbach 
en 
Limburg» 

in vier brieven 

Zutendaal: financieel paradijs? 
Mensen die na het hoofdartikel van 
Hugo Camps nog de moed hadden 
verder te lezen in het «Belang van 
Limburg», zullen zeker verheugd ge
weest zijn onder «Midden-Ümburg» 
te lezen- «33 miljoen overschot te Zu
tendaal». Dat de schri jver van dit zo
veelste lofartikel op het CVP-bestuur 
zijn informatie zo rechtstreeks van 
de bestuurders krijgt, is duidelijk. De 
mooie titel kan hij zelf wel bedenken! 
Simon Janssen (ZVP) hekelde de me
tode, elk jaar in de begroting alle in
komsten te onderschatten en de uitga
ven te overschatten Op die manier is 
het vanzelfsprekend dat de gemeente
rekening een batig saldo vertoont Si
mon feliciteerde ook de gemeentese-
kretans omdat hij de gemeentereke
ning zo mooi voorgelezen had en hij 
vroeg de burgemeester in het vervolg 
de gemeenterekening als eerste punt 
op de agenda te plaatsen, dan kan de 
oppositie een kwartier later komen De 
burgemeester wist hier enkel op te 
zeggen dat het schepenkollege de ge
meenteraad geen afschnft van de ge
meenterekening moet geven en de 
eerste schepen wist later zelfs nog te 
verklaren dat feitelijk niemand daar 
iets mee te maken had De gemeente
rekening zou slechts een ontlasting 
van de ontvanger zijn Over deze tus
senkomsten mets in het «Belang van 
Limburg» 

Kunst en kamperen 
Simon Janssen (ZVP) had ook vragen 
over bepaalde uitgaven, gedaan voor 
het «kunstpatnmonium» van de ge
meente Het bleek dat de burgemees
ter ergens een inleiding voor een ten
toonstelling van een bevriend schilder 
gehouden had en zijn woorden wat 
kracht bijgezet had door de aankoop 
van twee schildenjen Bij navraag waar 
die schilderijen dan wel waren, bleken 

die ergens in het gemeentehuis te han
gen en tijdens de volgende zitting van 
het schepenkollege mag Simon die 
eens gaan bekijken 

Simon Janssen had ook nog vervelen
de vragen over de gemeentelijke kam
peerterreinen waarvan mets in de ge
meenterekeningen terug te vinden is 
Ofwel worden de kampeerterreinen 
gratis ter beschikking gesteld (en dat 
zou dan wel oneerlijke konkurrenbe 
zijn t o V de dne pnvè-terreinen die per 
jaar 350 000 fr belasting betalen aan 
de gemeente), ofwel worden zij ver
huurd en dan moeten er inkomsten 
zijn Volgens de burgemeester is het 
kamperen gratis, maar de «diensten» 
met en de betaling voor die diensten 
wordt opgestreken door een bepaalde 
veldwachter Simon vroeg of hij ook zo 
tien kampeerterreinen kon knjgen 
Ten slotte had Simon berekend dat 
slechts 750000 van de 900 000 fr, 
voorzien voor de verenigingen, uitge
geven was en hij vroeg het resterende 
bedrag aan de verenigingen uit te ke
ren 

Harie Beerts (ZVP) kwam met een ta
melijk direkte vraag, of het waar was 
dat de gemeente voor 50 % tussenge
komen was bij de verlichting van het 
voetbalterrein van Z V V Het ant
woord was van een ontwapenende 
eerlijkheid «De bedoeling (voor 50 % 
tussen te komen) is er, maar er is nog 
geen beslissing.» Wij leven toch in 
een eigenaardige wereld Een kleine 
aannemer van Zutendaal voert wer
ken uit in opdracht van Interelectra en 
wordt kontant betaald De voetbalver
eniging betaalt slechts 300000 van de 
600000 fr aan Interelectra en die vindt 
dat primal Maar er is nog mets t)eslist 
er IS enkel een bedoeling i Een inter-
kommunale is toch iets praktisch Op 
het einde van het jaar keert Interelec

tra aan de gemeente het verschil uit 
tussen de opbrengsten en de uitgaven 
en de ontvanger zit er voor mets tus
sen HVH 

De vondst van enkele brieven van 
Rodenbach zolang na zijn dood, is 
een komplete verrassing, des te meer 
daar zij de relaties van Rodenbach 
met een Limburgse student belichten. 
Over deze betrekkingen wist men 
wel dat ze bestaan hadden, doch men 
miste elke konkrete aanduiding. De 
vier gevonden brieven vullen nu deze 
leemte aan. 

Donaat Snijders en Staf Vermeire 
hebben deze brieven thans uitgege
ven via de Kultuurkring Neeroeteren 
De brieven worden van enige kom-
mentaar voorzien. Aansluitend daar
bij volgt een overzicht van wat er in 
Limburg roerde tot een de eerste we
reldoorlog 

De bneven in kwestie waren geadres
seerd aan een zekere Nestor Bernard, 
rustend pastoor-deken, geboren te 
Gingelom op 26 februan 1857 en over
leden te Maasmechelen op 17 novem
ber, na een loopbaan van leraar en 
pnester De brieven waren aan Ber-

VERENIGING 
VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 

3. 

4. 

6. 

Sekretariaat: Veldstraat 170, 8500 Kortrijk. 
Tel. 056-22.56.98. 
Ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z. 

1. Vlaams Ziekenfonds Ie Dien 
Fredenk de Merodestraat 30, 2800 Mechelen Tel 015 20 66 13 

2. Vlaamse Mutua l i te i t A n t w e r p e n en Turnhout - V lamat 
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen Tel 031 34 30 02 
CEMBEL 
teuvensebaan 43, 3300 Tienen Tel 016-8134 35 
Neutraal Vlaams Z iekenfonds Leda 
Kroonstraat 1, 1680 tennik Tel 02 532 01 72 
A lgemeen Vlaams Z iekenfonds L imburg 
Centrumlaan 11, 3600 Genk Tel 011 35 67 53 
Z iekenfonds Flandria 
Keizer Karelstraat 80 9000 Gent Tel 091-23 52 27 

7. Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Durme 
Em Winckellaan 5 9330 Dendermonde Tel 052-2175 45 

8. Z iekenfonds Flandria Meet jes land 
Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio Tel 091 77 23 51 

9. Z iekenfonds Flandria Land Van Rhode 
Hundelgemsesteenweg 359, 9220 Merelbeke Tel 091 30 79 09 
Z iekenfonds Vlaamse Ardennen 
Fortstraat 34, 9700 Oudenaarde Tel 055 31 31 15 
Z iekenfonds De Wes t 
Recolettenstraat 66, 8450 Nieuwpoort Tel 058-23 37 15 
Vlaams Z iekenfonds Het Brugse Vr i je 
Suveestraat 2, 8000 Brugge Tel 050 33 22 24 
Z iekenfonds Wes t Flandria Kor t r i j k 
Veldstraat 170, 8500 Kortrijk Tel 056/22 56 98 
Z iekenfonds Wes t Flandria Roeselara 
Zuidstraat 18, 8800 Roeselare Tel 051 20 83 45 

U, als Vlaming... sluit zeker aan bij het Vlaams Zie
kenfonds van uw streek! 

(ADV. 58) 

10. 

11 

12 

13 

14. 

nard gencht toen hij nog in het Groot-
Seminane te Luik was Jan Engelen, 
leerling van Bernard ontving de om
vangrijke biblioteek van laatstgenoem
de, waarna hij heel de verzameling 
overmaakte aan het filozofisch studie
huis van de Kruisheren te Achel (nadat 
de grootste merkwaardigheden mee
genomen waren door de Jezuïeten 
van het Ruustxoekqenootschap) 

Vier brieven 

De eerste bnef bevat een uiteenzet
ting over de studentenkamp Roden
bach schrijft zijn korrespondent onver
anderd aan als -broeder in den 
kampe- Relevant is de vaststelling van 
Rodenbach dat de Vlaamse stnjd met 
alleen een kultuurstnjd is -maar voor 
de volledige ontplooiing van het 
Vlaamse volk- Deze vaststelling ont
zenuwt voor de zoveelste keer de val
se bewenng dat de Vlaamse stnjd lou
ter een taalstnjd was en is Maar dat 
ook Rodenbach de sociaal-ekonomi-
sche ontvoogding nastreefde tieves-
tigt slechts het streven van latere fla
minganten naar een algehele ontvoog
ding De tweede bnef bevat een om
schrijving van het «hatelijk woord» taai-
bazen De letterkundige opvattingen 
van Limburg verschillen wel van deze 
in West-Vlaanderen, maar dat is met 
erg 'want ook de natuur is txmt' Een
heid van taal moet er zijn, ze is er erg 
aan toe na eeuwen verdrukking' 

Verstaanbaarheid blijft het cntenum. 
men mag niet veroordelen wat men 
niet kent, terwijl de studentenstr^jd 
geen Westvlaamse zaak alleen is, het 
doel ervan is het voorbereiden van de 
toekomst en Vlaamsgezinden kweken 

De derde bnef handelt over de bijeen
komst te Gent (de landdag van sep-
tember 1878) waarop Rodenbach 
graag een Limburgse 'keurman' of 
kiesman zou willen zien Ook de vierde 
bnef handelt over deze landdag die op 
3 september doorging en om over de 
noodzakelijkheid in Limburg een infra-
struktuur voor de studentenbeweging 
op te nchten 

Het tweede deel bevat uitgebreide 
toelichting van het Vlaams studenten
leven in Limburg in het teken van de 
Blauwvoetene Het is een welkome 
aanvulling op de kennis van een be-
langnjke penode in onze geschiedenis, 
die weliswaar het Westvlaams mirakel 
werd genoemd Een begnp dat echter 
te eenzijdig is, zoals uit dit kx)ek van 
Donaat Snijders en Staf Vermeire 
blijkt een zeer welkome aanvulling op 
de geschiedenis van de heel-Vlaamse 
studentenbeweging dus 

— Rodenbach en Limburg, uitgegeven door 
de Kultuurkring Neeroeteren — 250 fr plus 
25 fr verzendingskosten — postrekening 
nr 457-306532)-30 van de «Kulturele werk
groepen, Langerenstraat 5, 3670 Neeroete
ren Inlichtingen bi| de h Vermeire, Berger
ven 29, 3670 Neeroeteren. 
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24 m Wij in de Voll<sunie 

VU-Aalstwil11-11-11-aktie 
AALST — Tijdens de raadszitting 

van 10 september II hield fraktielei-
der Jan Caudron een tussentcomst 
waarin hij de aandacht vroeg voor, 
en wij citeren- •Hel ontstellend ge
brek aan belangstelling vanwege de 
Aalsterse jeugd voor de 11.1111-ak-
tie.' 

Jan Caudron vond het bedroe
vend dat de stad Aalst met zijn bijna 
80.000 inwoners verleden jaar amper 
50.000 fr wist te verzamelen voor de 
derde wereld Verwijzend naar de in
zet van vorige generaties jongeren 
die naar de werkkampen van de 
Bouworde trokken weigerde Jan 
Caudron te aanvaarden dat de jeugd 
van vandaag nog enkel oog zou heb
ben voor eigenbelang en amuse
ment 

«Mcxïht het wel zo zijn dan moeten 
WIJ, stadsbestuurders, daar dnngends 
iets aan doen» vond de interpellant 
Jan Caudron had wel oog voor mis
bruiken die zich zouden kunnen voor
doen maar hij aanvaardde dit met als 
een argument om helemaal mets te 
moeten doen Hij verklaarde er van 
overtuigd te zijn dat heel wat jonge
ren aan de slag zouden gaan, wan
neer ZIJ de verzekenng hadden voor 

een passend en eerlijk projekt te kun
nen werken Daarom wenste hij met 
goedkeunng van de jeugdraad en 
stuurgroep een voorstel van projekt 
te doen waarbij Aalsterse ontwikke-
lingsheljDers betrokken zijn 

En Jan Caudron vervolgde «Wan
neer WIJ met een degelijk projekt uit
pakken, dat de Aalstenaars aan
spreekt en waarvan bij voorbaat vast 
staat dat tot de laatste frank terecht 
komt dan ben ik er zeker van dat het 
dit jaar mits een degelijke organizatae 
een groot sukses kan worden, onze 
stad waardig En met alleen de jeugd
raad kan meewerken, maar ook de 
kultuurraad en waarom niet wij leden 
van de gemeenteraad' Waarom zou
den WIJ niet bij voort)eeld samen met 
onze kollega's van het OCMW voor 
een keer onze zitpenmngen afstaan 
aan de 1111 11-aktie zoals dit ook in 
andere steden en gemeenten ge
beurt''» 

De VU-fraktieleider besloot zijn 
tussenkomst als volgt «Meedoen aan 
de 111111 -aktie, met om ons gewe
ten ten overstaan van de arme wereld 
te sussen, maar in de overtuiging dat 
de zo gevreesde Noord-Zuid-botsing 
slechts kan voorkomen worden, wan
neer de njke landen hun egoïsme af
leggen en inruilen voor een wereklwij-
de solidanteit De wereldvrede wordt 

VU-St.-Niklaas bespreekt 
Waas gemeentebeleid 
Het arrondissementeel VU-kongres op 
zaterdag 27 september 1980, onder 
het motto «Gemeentetieleid in het 
Waasland» heeft 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 
Mees, 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 15u 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 16 u 30, de kongressisten wor
den op een kleine receptie uitgeno
digd 

VU-Lede riep leden 
samen 
Op 6 september 1980 ging het jaar
lijkse ledenfeest van VU-afdeling 
Lede door Het werd een groot suk
ses. Een entoesiast bestuurslid be
zorgde ons volgend literair verslagje: 

Zaterdag 6 septemtier, de Weermaker 
had voor een prachtige dag gezorgd 
Aan het «Smeerhof» te Imjae was er 
koortsachtg over en weer geloop 
door bestuursleden, want 's avonds 
had het jaarlijks ledenfeest plaats 
De verwachtingen werden sterk over
troffen Onze steeds aangroeiende fa
milie zorgde voor een rekordopkomst 
zodat het zaaltje nokvol zat Inderdaad 
mocht schepen Jules Hendenckx het 
welkomstwoord nchten tot meer dan 
150 aanwezigen Terwijl iedereen druk 
doende was de goede keuken eer aan 
te doen, werd een klankmontage ten 
beste gebracht met een parodie op de 
aktiviteiten van onze ministeriele pro
minenten De borden waren nog maar 
pas geledigd toen volksvertegenwoor
diger Jan Caudron amveerde en een 
korte toespraak hield Hienn sprak hij 
o.a bemoedigende woorden wat onze 
afdelingswerking betreft Hierna kre
gen we het fel begeerde optreden van 
«'t Ketje» alias Daelman Onmiddellijk 
kreeg hij de lachers op zijn hand door 
zijn spintuele humor Zo werd de ge
meentepolitiek op de korrel genomen 
Ernstiger doch niettemin erg gewaar
deerd, doorspekt met levenswijsheid, 
waren zijn naar voor gebrachte para
bels, alsook de hukJe aan zijn geestelij
ke vader Renaat Gracin het echte Ket
je 
Om onze afdelingskas wat aan te vul

len had daarna de onvermijdelijke tom
bola plaats tot groot genoegen van de 
winnaars van de boerenhespen De 
avond werd verdergezet met gezellig 
gepraat begeleid door stemmige mu
ziek De hardnekkigsten hielden het 
vol tot 3 u 30, waarna het «Smeerhof» 
rust en stilte terugvond 
Het feest was geslaagd en iedereen 
was tevreden De ijver van de be
stuursleden en de opgemerkte werk
kracht van enkele jongeren mochten 
als beloond beschouwd worden 

Hubert Matthijs 

met gegarandeerd door een waanzin
nige Oost-West-bewapemngswed-
loop terwijl een derde van de wereld 
honger lijdt Zij kan slechts dan gevrij
waard worden wanneer de njkdom-
men van de aarde op een rechtvaardi
ger manier worden verdeeld tussen 
Noord en Zuid» 

Hopelijk vindt de oproep van de 
VU-woordvoerder in de Aalsterse ge
meenteraad dit jaar weerklank! 

FW-
Merelbeke 
aktief 
Onze vrouwenvereniging heeft wind in 
de zeilen' Dit bewijzen twee laatst ge
houden aktiviteiten in ons arrondisse
ment Op zaterdag 30 augustus hield 
FVV-Merelbeke haar traditioneel Pal-
lieterfeest te Bottelare in de tuinen van 
Huguette De Geyter De ruim twee
honderd aanwezigen trotseerden het 
barslechte weer en de laatsten trok
ken rond vijf uur 's morgens naar huis 
Op zaterdag 6 september was het dan 
de beurt aan de slechts enkele maan
den oude FW-Nevele Te Vosselare 
hadden de ijvenge dames (met de hulp 
van hun mannen en de ganse buurtD 
een reusachtige tent opgeslagen, want 
ze hadden vierhonderd inschrijvingen 
voor hun eerste Nele-feest De eerste 
avond kwamen er ruim zevenhonderd 
mensen opdagen en de volgende twee 
dagen waarschijnlijk nog zoveel, want 
ze raakten de tel kwijt van het vele 
volk Natuurlijk orgamzeert de Federa
tie van Vlaamse Vrouwengroepen ook 
tal van kulturele aktiviteiten, maar het 
initiatief van de plaatselijke groepen 
bewijst voortdurend dat onze vereni
ging ook op soms massale belangstel
ling van de bevolking kan rekenen Dat 
alles belooft voor de toekomst en 
geeft ons moed om op de ingeslagen 
weg verder te gaan Intussen aan alle 
dames, die zo ijveng bjdens dp maarv 
den juli en augustus van alles innchten, 
een hartelijk proficiat 

«^geen tronen 
blijven 
staan», te Aalst 
Onder deze titel orgamzeert VUJO-
Aalst in jeugdhuis 't Republieksken, 
Stoofstraat 1 te Aalst een tentoonstel
ling met werk van haar leden Grafiek 
van Lieven D'Haese en wandtapijten 
van Veerie Van den Berghe Begin om 
15u 
Herman Roels, schepen van onderwijs 
en kuituur van de stad Aalst spweekt 
de inleiding uit Om 20 u gezellig sa
menzijn met Walter Luyten 
Nu reeds noteren zaterdag 27 sei> 
tember a.s om 15u in 't Republieks
ken 

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 bi) 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 bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heronentenng van 481978, genaamd anticn-
siswet, 18 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 - binnenpost 104) 

(Adv. 181) 

OOST-VLMNDEREN 
September 

19 ST-AMANDSBERG 4de VUJO-kontaktavond in zaal Tijl Informa-
be plaatselijke werking, vormingsgedeelte gesprek over o a het 
Pand, de staatshervorming met als gastspreker senator O Van 
Ooteghem Nadien Gezelligheid en vnje-aktiviteitsdiskussie onder 
de muzikale tonen van VUJO's Discobar 

20 ZELE FVV, 2de provinciale kaderdag in zal «De Clodde», Lokeren-
baan 17 Om 14 uur 

20 SINT-GILLIS-WAAS- Kulturele Knng Amedée Verbrugghe - jaar
lijks poppenspel om 14 u 30 in zaal Katolieke Knng, Kerkstraat 
Met nonkel Wally en tante Leve 

20 LEDE Vnendenknng «Snel/Pede» bloemenulde te Lede-kerkhof 
op de graven van Jef De Clercq en Quintijn Oscar Verzamelen 
om 13 u 45 aan de ingang van het kerkhof 

21 IMPE: Vnendenknng «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 Aalsü Na de mis gezamenlijk middagmaal 
Voor ml Bert Van der Speeten, Duivekeetstraat 30 te Aalst tel 
053-21 6225 Gastspreker senator Bob Maes 

25 ST-AMANDSBERG VUJO-Vormingsavond om 20 uur in zaal Tijl, 
Klinkkouterstraat 70 Begeleiding Walter Luyten 

26 NINOVE (Outer): Bal v Volksunie Groot-Ninove in zaal De Jacht
hoorn, Kerkstraat te Outer (Lebeke), georganizeerd ten voordele 
van driemaandelijks streekblad «Wij, de Roelanders» Orkest The 
Honey's 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 

?8 NINOVE (Outer)- Daensdag georganizeerd door het Pnestet 
Daensfonds, Knng 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 FJ Verdoodt en receptie 

28 ERPE-MERE: Vienng 20 jaar Volksunie v 13 u 30 af in zaal Zanzi
bar, Dorp Erpe Om 14 u op het Kerkplein Optreden van muziek
kapel VNJ, een fanfare en majoretten 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 16u 30 Toesjiraak in feestzaal van Hof ten 
Dale door algemeen 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, Dender-

mondsesteenweg 445, Destelbergen Van 20 uur af 
4 GENT-MUIDE en GENT BRUGSE POORT: VU-bal in zaal 

Kwalidra, Mimosastraat 194 te Gent Orkest The Hammonds Aan
vang 21 uur Opbrengst is voor wijkblad «'t Weewtje van de Mui-
de» 

VU-St.-Niklaas 
verwerpt 
ruilveri(aveling 
De Volksunie arrondissement Sint-Ni-
klaas protesteert met klem tegen de 
uitvoenng van ruilverkaveling op het 
grondgebied van Sint-Gillis onder 
dwang en met behulp van de bereden 
njkswacht tegen de uitdrukkelijke wil 
van df grote meerderheid van de be
trokken landbouwers, eigenaars en ge
bruikers in ZIJ bevestigt haar vroegere 
standpunten en de eis dat bij ruilverka
velingen rekening zou gehouden wor
den met de wil van de betrokkenen en 
de vertegenwoordigers van de streek 
die rekening houden met de specifieke 
kenmerken van de landbouw in eigen 
streek en met de belangen van het ei
gen leefmilieu 
De Volksunie eist derhalve de op
schorting van elke aktie om de ruilver
kaveling verdei door te voeren 
In dezelfde geest van respekt voor de 
betrokken bevolking en met dezelfde 
zorg voor het behoud van het leefmi
lieu en de gaafheid van het landbouw
gebied stelt de arrondissementsraad 
van de Volksunie dat het uitvoeren van 
de plannen voor een potpolder te Krui-
k)eke noodlottig is voor het natuur
schoon, de rekreatie en de kwaliteit 
van de landbouwgronden in het ganse 
gebied In geen geval kan de Volksunie 
aanvaarden dat het falend dijkenbeleid 
van de opeenvolgende Belgische re-
lossingen waardoor een uniek gebied 
zou opgeofferd worden als alibi 
De Volksunie sluit zich aan bij het ver
zet van de landbouwbevolking tegen 
de onaanvaardbare landbouwpnjzen 
van het ogenblik en tegen het verdwij
nen van de familiale kjedrijven door de 
slechte landbouwstrukturen en een te 

genngen zou lijden tot surrogaat-op
laag inkomen voor de landbouwers. 
ZIJ eist een landbouwbeleid zowel in 
Europ>a als in het Belgische kader dat 
aangepast is aan de eigen regionale 
noden en dat van daaruit wordt opge
bouwd 

galerij 
# Te St-Amandsberg gaat in 
het Kultureel Centrum «De 
Vlier», Groot Begijnhof de retro-
spektieve Roger Serras door. 
Organizatie Masereelfonds en 
de tijdschriften Ham en Yang. 
Tot 26 september dagelijks van 
16 tot 20 u., 's woensdags van 
14 tot 20 u., zaterdag en zondag 
van 14 tot 20 u Bij deze specia
le gelegenheid worden 50 origi
nele zeefdrukken genummerd 
en getekend aangeboden. 

• In het stadhuis van Brussel 
is tot 28 september een retro-
spektieve Rik Wouters te be
wonderen: schetsen, tekenin
gen, akwarellen en olieverf
schilderijen Dagelijks gratis 
toegankelijk van 10-18 u. 's Za
terdags van 10 tot 20 u 30, 's 
zondags van 10 tot 12 u. 30 (mi-
litiezaal, links van de hoge trap) 
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Rouw in OVD 
Oostende-Bredene: 
Jaak Meyers 
Op 26 juli — een stralende zomerdag 
— namen vele getrouwen die niet 
met vakantie waren in de kerk van 
Sas-Bredene afscheid van bestuurs
lid Jaak Meyers. Onder hen kamerlid 
Vansteenkiste, arr. voorz. O. Huyghe-
baert, AB-leden A. Vansijnghel, J. Na
gels, B. Ruysschaert, provincieraads
lid M. Zwaenepoel, gemeenteraadsle
den J. Vandemeulebroucke, L De-
poorter, K. Lambert, het bestuur van 
Bredene o.l.v. W. Levecke voorzitter, 
en tal van bestuursleden uit Groot-
Oostende en vooral Zandvoorde, als
mede oud-senator Leo Van de We-
ghe. 
Zijn heel leven was getekend door te
genslag en moeizaam tobben, doch 
nog méér door een in tegenslag ge
louterd onverwoestbaar idealisme. 

Na een korte tijd aan het Oostfront 
bleef hem de repressie niet ge
spaard, doch bleef hij trouw nationa
list. Hij stichtte de VU te Zandvoorde, 
was bestuurslid in Stene en Oosten-
de-Stad, tot hij in december jl. naar 
Bredene trok en ook daar in het be
stuur zijn diensten aanbood. 

Hij was de gewone wroeter, voor 
wie é|k werk goed en welkom was. 
Men was bij hem steeds welkom, hij 
was altijd bereid-
Te jong is hij heengegaan, hij die ook 
vader was van acht kinderen. Bert 
Ruysschaert hield een treffende af
scheidstoespraak, als ondervoorzit
ter van het AB en voorzitter van 
Oostende. Laten wij die weg van on
verdroten dienst, die hij op zulke een
voudige doch échte manier aangewe
zen heeft, moedig verder bewande
len. 

Daniël de Pontieu 
Uitgerekend op 11 juli overleed ons 
lid Daniël de Pontieu, tevens vader 
van ons bestuurslid te Stene, Gio
vanni. Daniël kwam via de vooroor
logse politiek te Menen, via de re
pressie in Oostende wonen, en bleef 
voor allen een model van Vlaams-na-
tionalisme. Hij stelde zelf het 
•zantje» op, waaruit wij citeren: 
«Mijn AV\A/VK-leuze, Vlaanderen en 
kruis heb ik willen uitwerken in mijn 
dagelijks leven en vooral bij de intre
de in de politiek, toen een nieuw tijd
perk van liefde en rechtvaardigheid 
scheen aan te breken. Kristus werd 
echter van het kruis gerukt, de natuur 
stukgeslagen en zo moest het diabo
lisch eindigen. Ik vergeef mijn vijan
den.-

De volle kerk van nationalisten, waar
onder kamerlid Vansteenkiste, voor
zitter Ruysschaert en talloze anderen 
bewees zijn waarde en het verlies dat 
we lijden. Onze deelneming aan Ma
ria Renders, zijn vrouw 

Rik Cobbaert 
Op 1 augustus was dan de beurt aan 
ons lid, zo jong overleden. Rik Cob
baert, uitbater van het Koninginne-
hof, waar wij onze sinterklaasfeesten 
hielden en tal van vergaderingen 
mochten houden Sedert hij eens, be
gin het jaar, baldadige jongeren had 
uitgewezen, werd zijn inrichting, op 
één jaar met zeven branden geteis
terd! Dit was hem blijkbaar té veel 
geweest en hij bezweek op zulke jon
ge leeftijd onder de zorgen. Wij dan
ken Rik voor de vele gastvrije dagen 
dat hij het Koninginnehof openstelde, 
en met speciale sympatie, voor de 
VU. Ons medeleven aan mevr. Cob
baert en de familie. 

Oudenburg: Madeleine Kyndt 
Op 13 juli overleed te Oostende op 
75-jarige leeftijd Madeleine Kyndt, 
echtgenote van Cyriel Wouters, 
schoonvader van onze voorzitter en 
stichter Jeroen Storme. Zij werd op 
17 juli te Oudenburg naar haar laat

ste rustplaats gedragen onder het 
meeleven van onze vrienden. 

Gijverinkhove: 
Lucienne Selschotter 
Te leper overleed op 15 juli Lucienne 
Selschotter, echtgenote van Marcel 
Louage en lid van de Volksunie. Op 
59-iarige leeftijd ging zij reeds van 
ons heen en werd onder grote deel
neming te Gijverinkhove ter aarde 
besteld. Zij was de echtgenoot van 
ons lid Marcel en de schoonmoeder 
van onze voorzitter Gilbert Vanover-
schelde. Onze innigste deelneming 
aan de familie en vooral aan Myriam. 

Merkem: Johanna Pattyn 
Op 22 juli overleed te Oostende Jo
hanna Pattyn, VU-lid en echtgenote 
van Leon Claeys, één van de allereer
ste VU-getrouwen in die moeilijke 
streek van het Houtland. Ook zij werd 
door onze vrienden met veel medele
ven ten grave gedragen op 26 juli. 
Onze innige deelneming aan Leon, en 
ook aan haar dochter Eliane. 

lepel & vork... 
FRITUUR - EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41 Westerio 

(Voortknpel) tel 014-213696 
Vraag prijzen voor uw 

feestnieiui s 
Specialiteiten 

Alle dagen verse mosselen 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Ar.igonstrn.it 6 Lier 
Tel 031-8015 68 

Industriële 
brood en banketbaklterij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouier 47 
UITBERGEN 

Tel 091-6757 12 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

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

COR'J'ITAT.S 
UW KOFflEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dcnderstrecl^ 

Kattestraat 20, AALST 

SF>ECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

UNDENHOVE 
Belleslraat 49 

1970 HEKFLGEM 
C.if(' rest mriiiii sp(-otliiin Itjrr.is 
Wocrisduj (.'M doncicrd.it) gt'sloton 
M,t,)n(i,i(] (.linsf̂ K} vrijd.Kj v tn.jf Ib ii 
Z<lt( rcf.ïq (H 7ond,K) VrMl.if s m i d 
dac)". 

Tel 053-668740 

?^et i^altnBlmijö 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« familiezaak mei traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-4232.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Etie Van Laere-Marcclla Naessens 

Lokaal Volksunie 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091-300653 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Brusselbann 11 GOOIK 
Tel 054/33 4857 

Uw tweede thuis* 

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

Vosseniberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli|kheden 
Mogelijkheid l o l huren van 

bestekken 

«Den Botaniek» 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 (SL-Maria-
kerk). Open van maandagmorgen tot 
vrijdagavond. Tel. 218.48.38. 

K E M P E N L A N O 

Vlaamse gezelligheid 

Café Kempenland 

Gemeentestraat 41, Nijlen 

Tel. 031/8173.16 

Restaurant 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 
Maandag gestoten - Rustieke 

sfeer 

WIJNIMPORT HERIVIAN 
Ml ndisii.i.ii 37G WtVELGEM 
T(l 05C/4129 22 

Bordeaux en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

Toegankelijk 
vrijdng vnn 17 tot 20 u 
znterdag vazn 10 tot 13 uur 

Voor uw feestgerechten 

J. BOONEN-KWANTEN 

Kamperbaan 24 

3568 Hechtel 

Tel. 011/73.68.84 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

i./" ^ Verzorgde keuken 
\lUlJM\ Demokratische piijzen 

Uitgeiczen dienstbetoon 

Kcssol^tcenweq 38 
2200 N|l<>n - Tel 031/818841 

Beauvoortise specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 
Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

M a a k ook eens kennis met 
de gezell ige sfeer in 

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

SEtiüTTERiWEJF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel 015-71 15.49 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsennberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

AnniK mi r v,in alk fct stfri 
Ook vc rluiring vnn t.iff Igcrif f 

Schildt rstrn.it 33 
2000 Antwf rpcn 
T(l 031 37 45 72 

DE OUDE KRING 

C.iff v u lok.n.il 

Dor|)S|)U It' H( uscU n Limburg 

Dr.Tnk en eethuis 

•' WALTRA » 
Ardunikmi 2 (bij KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vrer troeven v.nii de W.iltr.n 
I W.i.ims m I hart v.m Brussel 
? Je k.m er .ilti/d p.irkeren 
3 Je krifgt er .itti/d wnl te clen 
4 De priiien zi/n soci.tjl 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

Foost^aai voor afle 
gelegenheden 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwa) 2 

3690 BREE 
Tel. 011-46.3451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemsne voeding, bieren, wijnen, li
keuren Rechtstreeks mvoer Duitse 

en Franse wijnea 

Koffiebranderij SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 
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Izegem stemt moties 
Komen 

over 

De wijze waarop de regering de 
Vlaamse gemeenschap belachelijit 
heeft gemaakt met haar wijze van op
treden in de zaal< van de Vlaamse 
school in Komen, wekt alom veront
waardiging. In Izegem wordt In tal van 
organizaties gereageerd. Op een 
tiental dagen t i jd kregen we zomaar 
eventjes 5 moties binnen: van het Da-
vidsfonds-lzegem, van de Izegemse 
VU-gemeenteraadsfraktie, van de 
Izegemse gemeenteraad (motie door 
de VU-fraktie voorgesteld), van 
VUJO-lzegem en van het Izegems 
VU-bestuur. Het is intussen niet uit
gesloten dat intussen andere groe
pen en organizaties eveneens gerea
geerd hebben. 

Op de Izegemse 
gemeenteraad 
Ook op de Izegemse gemeenteraad 
kwam de zaak Komen ter sprake. Erik 
Vandewalle had namens de VU-fraktie 
een motie over Komen op de agenda 
geplaatst en een tekst voorgelegd aan 
de raad. Hij legde er de nadruk op dat 
de motie in zulke termen was gesteld, 
dat elk Vlaams raadslid, tot welke partij 
of groep hij behoort, die kan onder
schrijven. De VU bleek zich op dat 
punt ten dele vergist te hebben. De li
beraal L Crochon verliet de zaal om 
geen uitspraak te moeten doen. De 
CVP, op één uitzondering na, aarzelde. 

palaverde en wilde de tekst van de mo
tie gewijzigd en «verzacht» zien. Ook 
enkele socialisten wilden enkele para
grafen wijzigen. Een van hen was de 
mening toegedaan dat het Komense 
schepenkollege te goeder trouw ge
handeld had en dat tegen dat kollege 
zeker geen maatregelen gevraagd 
konden worden. 

Uiteindelijk werd beslist dat over de in
tegrale VU-tekst gestemd werd, maar 
de VU ging ermee akkoord dat de 
CVP een zin mocht toevoegen aan de 
VU-ontwerptekst: «De gemeenteraad 
van Izegem dringt aan opdat de over
heid de taalwetten integraal zou toe
passen.» 

De stemming leverde nog enige ver
rassing op. Dat de enige liberaal, L 
Crochon, precies lang genoeg afwezig 
bleef tot dit punt was afgehandeld, had 
iedereen verwacht en het zorgde ook 
voor de vrolijke noot. Van de 28 aan
wezigen stemden 24 raadsleden «ja» 
en vier onthielden zich. Het waren 4 
socialisten: volksvertegenwoordiger 
Gustaaf Nyffels, P. Vanstaay, R. Van-
lerberghe en A. Meurisse. De vijf overi
ge socialisten, betoonden uitdrukkelijk 
hun instemming met de VU-motie; ze 
stemden extra luid «ja»... 

De tekst die namens de Izegemse ge
meenteraad aan premier Martens en 
aan de pers bezorgd werd en die op>-
gesteld was door de VU, luidde als 
volgt (de hoger geciteerde zin werd er 
aan toegevoegd): 

„Vlaamse ekonomie 

en staatshervorming" 
Dat de Vo lksun ie de federal ist i 
s c h e gedach te ge lanceerd heef t , 
w e e t iedereen. Maa r dat zij o o k 
w a t het ekononnisch-f inancieel fa
ce t van het federa l isme betref t , 
b a a n b r e k e n d w e r k heef t ve r r i ch t 
e n belangr i jke s tandpun ten heef t 
ingenonnen, is te wein ig bekend . 
O p initiatief van het Vlaams Natio
naal Studiecentrum v o n d o p 10 fe
bruar i j l. te Aals t d e dag van het 
e k o n o m i s c h federa l isme plaats. 
Z o a l s ve len onde r u w e l zul len w e 
ten, ve r l eenden H u g o Schi l tz, Je f 
M a t o n , Ramboer , Wi l ly Desaeye re 
e n Frans Ku i jpers hun m e d e w e r 
k ing aan deze dag die, z o w e l w a t 
d e o p k o m s t als w a t d e belangste l 
ling bet ref t , e e n sukses was . 
Het Vlaams Nationaal Studiecen
trum heef t d e versch i l lende voor 

d rach ten in een overz ichte l i j ke en 
v e r z o r g d e b rochu re gebunde ld . 

Daar het ge ld van de V lamingen 
en de ekonom ische leefbaarhe id 
van V laanderen een s teeds g ro te 
re rol in het pol i t ieke leven zul len 
spe len, h o e v e n w e n iemand van 
het be lang van deze b r o c h u r e te 
over tu igen . 

Aangez ien he t Vo lksun ie -pro
g r a m m a inzake het e k o n o m i s c h 
federa l isme in d e «officiële pers» 
bovend ien niet aan b o d k w a m , 
m o e t e n w e onze s tandpun ten o p 
e igen k rach t ve rsp re iden en dur
ven w e een b e r o e p d o e n o p u o m 
dit g e d a c h t e n g o e d te ve rspre iden . 

W e r ich ten ons dan o o k to t alle 
be langste l lenden. 

B E S T E L B O N ; 

« V L A A M S E E K O N O M I E EN S T A A T S H E R V O R M I N G » 
(Ve rs lagboek van de d a g van het ekonom isch federa l isme, 
Aa ls t 10 februar i 1980) 
Een u i tgave van het 
V L A A M S N A T I O N A A L C E N T R U M 
Barr ikadenple in 12 
1000 Brusse l (tel. 02/219.49.30) 

Ik beste l eks. aan 80 fr. het stuk. 
M i j n ad res is 

I 
I 
I 
I 

(k 

Mi jn t e l e foonnummer is: 
Hierbi j s tuur ik e e n c h e c k o f overschr i j v ing ten bed rage van 

f r. 
Handteken ing , 

•De Izegemse G.R. in zitting van 1 sep-
temkier 1980 betreurt het dat niet aan 
de wens voldaan is van de Vlaamse 
Komenaars om een gemeentelijke 
Vlaamse kleuter- en lagere school te 
krijgen. 
Deze school had al tot stand moeten 
komen tegen 1 septemt>er 1979. 
Al die tijd heeft het Komense gemeen
tebestuur een Vlaamse school tegen
gewerkt Dit gemeentebestuur heeft 
zich duidelijk onttrokken aan zijn ver
plichting en de taalwetgeving overtre
den. 

De Izegemse G.R. dringt aan bij de re
gering op ernstige maatregelen tegen 
het Komense gemeentebestuur en 
legt er de nadruk op dat de Vlaamse 
Komenaars nog altijd recht hebben op 
een Vlaamse gemeentelijke lagere en 
kleuterschool.' 

Het Izegemse VU-bestuur 

Enkele dagen later kwam het Izegem
se VU-bestuur bijeen. Ook hier werd 
een motie inzake Komen vrijgegeven. 
Het is een standpunt dat ongetwijfeld 
de opinie vertolkt die leeft in het 
Vlaams-nationale en federalistische 
kamp. De VU-motie besluit zeer krach
tig: 'Indien de regering er niet in slaagt 
tegemoet te komen aan de rechtmati
ge verlangens van de Vlamingen in Ko
men, pleit de VU voor de onmiddellijke 
en volledige afschaffing van alle facili
teiten in alle taalgrensgemeenten.' 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie 

• Uitvoering in aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

m Vaste breedte van 2,80 m en 
vanerend in lengte tot 
10.60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst 111 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

WEST-VLAANDEREN 
Oktober 

5 POPERINGE: FVV op uitstap naar Frans-Vlaanderen. Alle inlichtin
gen te verkrijgen bij D. Ryckebosch-Lauwers, leperstraat 53 te Po-
peringe, tel. 057/33.33.19. 

Faciliteiten 
te Wervik? 
Het klinkt ongelooflijk. Tijdens een offi
ciële huwelijksplechtigheid, vóór een 
drietal weken, meende een CVP-sche-
pen het eens in het Nederlands en in 
het Frans te moeten uitleggen. Ditzelf
de heerschap beweerde ooit na een 
vergadering van het anti-Pecq-Armen-
tiers-komitee een betere Vlaming te 
zijn dan de VU-mensen, dat hij anti-Eg-
monter is en dat VVB-voorzitter Paul 
Daels zijn persoonlijke vriend is. Als 
dat geen referenties zijn! Dat is typisch 
CVP. Beweren een harde Vlaming te 
zijn en ondertussen daadwerkelijk en 
onwettig faciliteiten verlenen aan hen 
die onze kuituur minachten. 
Wij moeten ook de sociale woningpoli-
tiek eens kontroleren. Bij voorkeur 
gaan deze woningen naar Franstaligen 
met Franse nationaliteit Een tiende van 
Werviks inwoners zijn ingeweken 
Fransen Wij geven de betrokken 
schepen de goede raad zich te Komen 
te vestigen. Dat hij daar eens probeert 
de Vlamingen hun officieel toegeken
de faciliteiten te geven! 

Het klubje van twaalf 
Het is niet zo lang geleden dat wij er
van hoorden. Een der meest vooraan
staande plaatselijke CVP'ers beweer
de dat er te Wervik maar twaalf flamin
ganten zijn en dat ze er een boel mise
rie mee hadden. Asjeblief! We geven 
de persoon in kwestie de raad te infor
meren hoeveel belangstellenden er 
waren op de 11 juli-viering, ingericht 
door de Wervikse Dosfelkring. Het wa
ren er meer dan twintigmaal twaalf! De 
grote meerderheid waren dan nog 
echte Wervikanen. Die twaalf moeten 
kloeke kerels zijn als ze zich zo rap 
kunnen vermenigvuldigen. En van mi
serie gesproken, moest de Wervikse 
overheid een greintje Vlaams zelfbe
wustzijn hebben, zouden de «twaalf» 
niet veel miserie moeten zoeken. Nu 
zijn ze wel verplicht tijdig uit hun kloe
ten te schieten om hun bestuurders 
niet te doen vergeten dat Wervik in 
Vlaanderen ligt. Wij raden dan ook de 
tsetrokken CVP'er aan eens kontakt te 
zoeken met burgemeester Daniël Re
fers uit Komen. Voor hem zal het niet 
moeilijk zijn eens een woordje te pla-
ceren, want beiden komen uit dezelfde 

ACW-stal. Pieters zal graag leren hoe 
men de Vlamingen aan banden legt.. 

Inwandeling taalgrenspad 
Deze zou normaal doorgaan op 
31.8.1980. Als gevolg van een zeer 
dringende oproep van de Vlaamse 
Vriendenkring van het Komense werd 
de wandeling uitgesteld tot 19 oktober 
eerstkomend. Na een onderhoud met 
de heer Noël Decramer, sekretaris van 
de Vriendenkring, meenden wij er 
goed aan te doen die oproep te volgen. 

FVV-kaderdag 
te De Haan 
Op zondag 5 oktober 1980 is er 
voor de provincie West-Vlaande-
ren een FVV-kaderdag. Deze be
gint om 9 u. 45 en gaat door in zaal 
«Canticleer», Stationsstraat 27, De 
Haan. 
Voor de kleintjes is er een oppas 
voorzien. 
We verwachten jullie! 

n Dame uit Mechelen, 35 jaar, 
zoekt part-time werk (24 uur?) 
als winkeljuffrouw of kuisvrouw 
in het Mechelse. Onmiddellijk be
schikbaar. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos SOMERS, Lierse-
steenweg 11 te 2580 Sint-Katelij-
ne-Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21.79.00, referentie-
nummer 2088. 

D Jongeman uit Mechelen 
zoekt vakantiejob voor de maan
den september en oktober. Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos SOMERS, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015-21.79.00. - Referentienum-
mer 2097. 

10 jaar VUJO 
Vujo. Voor sommigen een steen des aanstoots, voor anderen een wissel op de 
toekomst van de Volksunie. Voor zeer velen alleszins een begrip in de ge
schiedenis van de VU in de zeventiger jaren. 
Vandaag bestaat Vujo tien jaar. Athans officieel. Want reeds in de zestiger ja
ren bestonden er Vujo-kernen her en der in Vlaanderen. Deze verjaardag wil 
Vujo dan ook vieren. Op de haar eigen wijze. Hieronder het programma van 
deze viering. 

# Viering 10 jaar Vujo te 
Brussel op zondag 5 oktober 

Van 10 tot 12u. 30 in de Beurs
schouwburg . 

n i e t - a k a d e m i s c h e f ees t z i t t i ng 
— Panelgesprek met inspraak van het 
publiek over de rol en de taak van Vujo 
met o.m. Nelly Maes (1ste voorzitter 
VUJO); 

— Boodschappen; 
— Toost op de jarige. 
Vanaf 14u. 30 in «Oud-België»; 

g rand ioze f e e s t n a m i d d a g 
— Audio-visuele montage over 10 
jaar Vujo; 
— The new hnita quintet o.l.v. W. Au
gustijnen; 
— Nic Van Bruggen; 
— Mariene Edeling; 
— Johan Verminnen; 
— feestredes door Vic Anciaux en 
Freddy Seghers; 
— spijs en drank in overvloed. 

• 4de Vujo-kongres 
te Antwerpen op zondag 16 novem
ber in het Bouwcentrum onder het 
motto «Levend zelfbestuur». 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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. 

hoekhmdel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed! 
SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-5693 34 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-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. 

Korting van 10 % voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Golenj -de Gapnert-, 
Molenstraat 45, 9300 Aalst, 
"el, 053 70 32.19. 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031 881316 
Meer dan 3000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 

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 

PVBA GABRIEL 
Vrijdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel. 091-2564.05 
Boelare 10, Eekio 
Tel. 091-77.13.12 
Nieuw! De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld met ge
heugen dat naait en schrijft 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerk weg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054-3337 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582.1055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-7340643 
Na 18 u 4254642 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 881119 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21.12.07 

KLEDING LENDERS 

SintDamiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

T'ei. 053-62.37.65 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS. 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52, Antwerpen 
Tel 031-3135 83 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 |aar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/21.7138 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

I D E L - Tel. 011-53.43 49 

^ 

W I J b o u w e n voor u... 

— sleutel op d e deur 
— en... zonder problemen 

A L G E M E E N BOUV\ /BEDRIJF 

Van d. B randen pvba 
Wul tens laan 39, 9 1 6 0 H a m m e 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

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

8984 KROIVIBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw | 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten # Frigo's en 

Diepvriezers. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02-2681402 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

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

Gelegenheidsgrnfiek: Huwelijk • Ge
boorte • Zelfklevende pkikboiid en 
etiketten. Houten druklelters - Rekla-
ine-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

( Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Spec iaa l hers te l l ing van k i p b a k k e n . 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14 

OOSTDUINKERKE A/ZEE 
TE KOOP: 

A P P A R T E M E N T E N 
S T U D I O S 

Villastijl - Alle komfort 
Garages. 

W^EST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 
8458 Oostdumkerke 

Tel. 058-5126.29 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel. bureau 053-2172.12 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

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

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 NIjlen 
TeL 031-81.77.06 

Gratis prijcofferte 

d 
I K E U K E N S I 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur. 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR-
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211. 
8480 VEURNE 

Tel 058-31 1909 

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-493507 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel. 053-21.36.36 

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

Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne. 
Tel 031/2166.99 

Julius De Geyterstraat 204, Antwer
pen Tel 031/2907 87. 

Jeroom EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schilder-, k)ehang- en dekora-
bewerken. 
A. De Cockstraat 42 
DENDERLEEUW 
Tel. 053-66.74.08. 

GALERIJ DE KEIZER 
E x c l u s i v i t e i t : s a l o n s 

s c h i l d e r i j e n 

l u s t r e r i e 

Z a a k v o e r d e r Sta f K i e s e k o m s 

k l e i n m e u b e l e n 

g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Ke ize rs t raa t 2 
T E R N A T 

Tel.: 02 -58222 .22 

K O N F E K T I E - D I S C O U N T 
Jos . L A G R I N G -

V A N DAELE 

«VERKOOP A A N 
FABRIEKSPRIJZEN-
BROEKEN (Jeans en andere) PAR 

K A S BLOESONS ANORAKS 

^"^ Tel 053 66 /3 33 
Steenweg n,:inr Ninovp 76 
9470 DENDERLEEUW 

lustrer ie 

mare 
de vriese 
bar. r u z e t t e l a a n 5 6 c I j r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 0 4 , 
b a a n brugge-kor l r i j k 

ANTIEKZAAK 
Mevr Jullen SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel. 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
CNormandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -i- kunstvoorwerpen 

THEO BARBIER 
Installatiemateriaal - huis
houdtoestellen - draad en 
kabelakkumulatie. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
tel. 031-88.25.31. 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

V/urmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.46 

Voor al Uw meubelen steeds 

DE KLEINE WINST 
Antwerpsestraat 164-177, Niel - Tel. 031-88.13.16. 
Ed. Claessenlaan 50-52, NieL 

Alle moderne alsook stijlmeubelen, kleinmeubelen meer cian 3.000 m2 toonzalen. 
Zond.- en maandag gesloten - gratis dienst na levering. 
Al rijdt men op vele wegen steeds komt men De Kleine Winst tegen. ADV. 184 

18 SEPTEMBER 1980 



mm 
- ^ y ' "'*^s"~v+«V';?''^^ • -4 i^)WiWrï^4''-v*^-W^t^Vj^-- m*f,:i%a^X't^~Tas^ 

-^rr 
r 

28 m Mensen van bij ons 

LUK VAN OPSTAL 
DENIS VONCKX: 

„GTE zet Sylvania-
bloembak buiten" 

De opdoeking van de GTE-beeld-
buizenproduktie in Tienen is voor 
het arrondissement Leuven een 
ware sociale ramp. Want de voor
heen reeds alarmerende werk
loosheidscijfers worden nu nog 
maar eens in één klap fors de 
hoogte Ingejaagd. 
Trouwens, zelfs afgezien van het 
zogenaamd makro-ekonomisch 
negatief ekonomisch saldo, 
waarover nationale politici en 
vakbonden zich nogal druk ma
ken, is er ook hier weer het indi
viduele leed en de miserie van de 
utopische kansen op nieuwe 
werkgelegenheid. 

Luk Van Opstal : 'Sinds septem
ber van vorig jaar, dat is dus nu zo
wat een jaar geleden, is het hier in 
Sylvania-Tienen beginnen donde
ren. De mededeling van een mo
gelijke sluiting van de belangrijkste 
Sylvania-afdeling (800 werkne
mers op 1.400), en 60 ten honderd 
van de globale GTE-omzet in Tie
nen) hebben we pas onlangs via 
officiële bevestigingen van de di-
rektie mogen vernemen. 

We moesten aanvankelijk vrede 
nemen met meldingen van camio-
neurs en andere leveranciers die 
op hun beurt bij ons vragen stel
den over het waarom van geruch
ten over de spoedige verminde
ring van orders voor toelevering. 
Zover staan we nu dat voor de 
Sylvania-werknemers overduide
lijk is geworden dat wij nog slechts 
goed zijn om aan de deur gezet te 
worden; zomaar ontslagen te wor
den. 

Buitengezet te worden als een 
bloempot Zo van -je hebt tech
nologisch behoorlijk gepres
teerd, maar nu hebben we u echt 
niet meer nodig. Sorry. Je zal wel 
elders werk vinden.» 

En, sinds in de lente van dit jaar de 
sluiting van de beeldbuizenafde-
ling van Sylvania zo goed als ze
ker werd, begin je dan te peilen 
naar werk in andere bedrijven die 
misschien je ervaring en werkka-
paciteiten produktief zouden 

waarderen. Wat ik tot vandaag 
mocht vernemen is dat ik op mijn 
34 jaar te oud ben voor een gelijk
waardige betrekking elders. 
Te oud? Het gaat 'm daarbij uitein
delijk gewoonweg om het misken
nen van de anciënniteit als het op 
wedde-afspraken aankomt-

Foefjes 
Sylvania-Tienen is niet de eerste 
belangwekkende nijverheidsves-
tiging in Vlaanderen die afge
bouwd of opgedoekt wordt on
danks het feit dat er nog een be
hoorlijk orderboek op tafel ligt, 
en dat nog pas aangekochte ap
paratuur in de plastiek-verpak
king in de bedrijfshall wacht op 
ingebruikstelling. 
De textielarbeiders en -bedien
den van «La Moderne» in Ruien 
bij voorbeeld hebben een poos 
geleden al evenzeer de bittere pil 
van het multinationaal comme-
rieel schaakbord moeten door
slikken. 
Denis Vounckx: -Toen Sylvania-
Tienen in maart '68 werd opgericht 
werd de vraag gesteld of in het 
Leuvens arrondissement wel vol
doende geschoolde arbeidskrach
ten zouden kunnen gevonden 
worden In de voorbije jaren wa
ren er de lofbetuigingen, of alles
zins tjemoedigende schouderklop
jes, over onze prestaties. 
En nu blijken de inspanningen van 
800 mensen voor niets meer goed 
te zijn, t)ehalve voor de in al die ja
ren geboekte winstgevende resul
taten. 
Kijk, ikzelf ben meegegroeid met 
dit bedrijf En nu plots moet ik als 
arbeider ervaren dat men mij als 
een zieke tak zonder meer laat af
sterven terwijl de Sylvania-stam 
zelf er zonder miserie fleurig op 
verder leeft.» 

— De Amerikaanse GTE-reus 
heeft, verspreid over de gehele 
wereld, 144 vestigingen, en boekt 
met bijhorende winsten een mul
tinationale omzet van om en bij 
het kwart biljoen frank. De beeld
buizen-afdeling van GTE in Tie

nen is twaalf jaar lang commer
cieel dienstig geweest Maar nu 
weten de PDG's van Connecticut 
plots Tienen niet meer liggen. 
Er werd tijdens de bedrijfsbezet
ting aan de Sylvania-poort nogal 
wat gedrumd tussen werkwilli
gen en stakers. De 600 mensen 
van de zogeheten lichtgroep en 

toch wel overduidelijk. Voor de 
600 werknemers die op de twee 
andere afdelingen nog overblijven 
kan slechts het beste verhoopt 
worden. 
Op korte termijn kan de sluiting 
van de beeldbuizen-afdeling boek
houdkundig positief effekt heb
ben. Aldus wordt een eind ge-

TIENEN — Zo te zien werden en worden er door GTE-Sylvania 
merkwaardige cijfers geboekt. De omzet bedroeg nog in 7 8 3,5 
miljard frank. Er werd officieel een nettowinst van zowat 173 
miljoen frank gemeld. Technologisch staat dit filiaal van de 
Amerikaanse multinational 'General Telephone and Electronics' 
op een zeer hoog niveau. Het hoeft dan ook niet te verwonderen 
dat de PDG's in het hoofdkwartier in Connecticut ertoe besloten 
om nog maar eens 50 miljoen frank in GTE-Sylvania te investeren. 
Zo werden in de beeldbuizenafdeling onlangs 13 nieuwe test-sets 
geïnvesteerd, en zijn er nog even zoveel ultramoderne apparaten 
in bestelling. Dit is duidelijk een bedrijf dat hoegenaam niet in 
nood verkeert; dat niet meteen een curator op haar domein hoeft 
te vrezen. 
Om haar 20ste plaats op de befaamde Fortune-ranglijst van de 
500 grootste Amerikaanse bedrijven te handhaven nam de 
Stanford-direktie een opzienbarende beslissing: bij Sylvania in 
Tienen werd een enorme bloembak aan de deur gezet Dat is het 
teneerdrukkend gevoelen van elk van de 890 werknemers van de 
beeldbuizenafdeling die deze week definitief de laan uitgestuurd 
worden

van de afdeling-Komponenten 
die tot op heden verhopen geen 
afdankingsbericht te ontvangen 
stonden aan de hekken van GTE 
oog in oog met de werknemers 
van de beeldbuizenafdeling die 
via allerhande akties poogden te 
redden wat er bij nader inzien 
niet meer kon gered worden. 
Maar, hoe zal het nu verder ver
lopen met de handel en wandel 
van Sylvania? 
Luk Van Opstal: 'Dat deze GTE-
vestiging ontmanteld wordt is nu 

maakt aan de jarenlang volgehou
den commercieel ongunstige toe
levering van Sylvania-beeldbuizen 
aan het Duitse Saba. Maar wat be
tekent Sylvania-Tienen vanaf deze 
week nog in de ogen van de multi
nationale GTE-reus?' 

— Er is wekenlang in de pers en 
in politieke middens nogal wat te 
doen geweest over de afdanking 
van honderden Sylvania-werkne
mers. Maar niets werd uiteinde
lijk verwezenlijkt Ondanks be
drijfsbezetting, ondanks betogin
gen, ondanks alle mogelijke vak-
bondsakties en dito stappen tot 
bij de topministers in het kernka
binet (waarin de twee invloedrij
ke CVP-ministrabelen Geens en 
Eyskens zitting hebben) blijkt de 
GTE-reus sterker te zijn dan de 
politieke machthebbers van de 
Belgische staat 

Er werd onder meer vanwege 
staatssekretaris Akkermans wel 
zalvend meegedeeld dat zou ge
poogd worden om de meer dan 
150 miljoen gemeenschapsgel
den die in Sylvania-Tienen in het 
kader van de hoopvolle expan
siewetten werden geïnvesteerd 
terug te eisen, nu de waarborgen 
voor tewerkstellihg een foefje 
blijken te zijn. Maar van de juridi
sche procedure terzake hebben 
we nog geen glimp opgevangen. 
Overigens blijkt ook dag-op-dag 

steeds meer dat het voorgeno
men napluizen van de EG-regle-
menten in verband met het ge
strenge optierecht (tegen onder 
meer Japanse konkurrenten) nog 
bijlange niet mocht aangevangen 
worden. 

Luk Van Opstal: 'Weken- en 
maandenlang stelden we onze 
hoop op de mogelijke overname 
van de Sylvania-vestiging door 
een Japans bedrijf Maar we heb
ben nu de indruk gekregen dat, 
zelfs ondanks ministerieel bemoe
digende verklaringen terzake, nim
mer sprake is geweest van serieu
ze overnamegesprekken, met be
middeling van een regeringsaf
vaardiging die de troef van de ge
presteerde staatssubsidies met 
het oog op het behoud van de te
werkstelling te berde bracht 

We hebben hier in het Sylvania-
bedrijf de droeve kommunikatie-
ervaring dat na een geheimzinnig 
telefoontje tussen de kandidaat
overnemer en de GTE-direktie 
plots alle belangstelling vanuit Ja
pan voor Sylvania als sneeuw 
voor de zon is verdwenen. Op 
ruim tien jaar tijd hebben we in het 
bedrijf 7 nieuwe types van beeld
buizen ontworpen en geprodu
ceerd. 

En nu heet het plots dat we ner
gens meer goed voor zijn; dat we 
voor GTE als een overbodige bal
last worden afgeworpen.' 
— Met de afbouw van de belang
wekkende Sylvania-vestiging in 
Tienen kon nauwelijks een groter 
vraagteken worden geplaatst 
achter de doeltreffendheid van 
de expansiewetgeving die in dit 
land tijdens de jaren '60 en 7 0 
werd te grabbel gegooid voor 
multinationale aspiraties. For-
tuinmachtige industriële reuzen 
lonken maar naar onze gewesten 
als het hen boter bij de vis ople
vert 

Voor het overige gokken zij kon-
stant op de wereldkaart van de 
meest voordelige staatskredie-
ten, de zwakke juridische kracht 
van regeringstoezeggingen, en 
de meest voordelige kost van de 
arbeidskrachten. 
Midden augustus werden in het 
arrondissement Leuven meer 
dan 13.000 volledig werklozen 
geteld. Met andere vormen van 
verdoken werkloosheid (zoals 
BTK-projekten) zaten er tot gis
teren in het Leuvense haast 
24.000 mensen zonder werk. 
Deze week komen er, na aftrek 
van bruggepensioneerden, nog 
eens ruim 700 werkzoekenden 
bij. 
De PDG's van Sylvania liggen 
daar natuurlijk niet van wakker. 
Blijkens hun afwezigheid op de 
talrijke onderhandelingen voor 
de mogelijke overname van Syl
vania hebben al evenzeer de 
CVP-ministers geen zorgen om
trent het lot van de meer dan 
20.000 werklozen in het Hage
lend, (hds) 
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