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Waarom de Stomme bleef zwijgen. 
... behalve in het Park Lees biz. 12 en 13 

Van Ormoes naar Komen 
Terwijl het kanongebulder aan de Straat van 
Ormoes nog maar eens onderstreept hoe la
biel en gevaarlijk de wereld van de tachtiger 
jaren is geworden, zitten wij hier in dit god
vergeten apeland aan te kijken tegen klein
heid en miezerigheid. 
België heeft van alle industrielanden de 
hoogste schuldenlast per kop van de bevol
king. Het heeft de hoogste werkloosheidscij
fers van gans de EEG. De eerste-minister is 
wél in staat om een dramatische tv-bood-
schap tot de natie te richten. Maar wat daden 
betreft, blijft hij volkomen in gebreke. 
En middenin deze inderdaad sombere toe
stand werd vorige week een partijvoorzitter 
van de meerderheid gevonden, André Cools 
van de PS, om met een regeringskrisis te 
dreigen als het schooltje te Komen eind van 
deze maand niet dicht gaat. Een Waalse vice-
eerste-minister, de PS'er Spitaels, onder
streepte op zijn beurt dat de Vlaamse school 
te Komen een breekpunt zou kunnen worden. 
De wereld op z'n kop! Het zijn niet de Vlamin
gen die de affaire-Komen hebben uitgevon
den. Ze is doodeenvoudig het gevolg van de 
Belgische wet. Een wet waarop de Franstali-
gen nooit vergeefs beroep hebben gedaan. En 
die ze, als het hen zo beter schikte, in de 
breedste zin hebben mogen interpreteren ten 
bate van Franstalig onderwijs in Vlaams-
Brabant en in de Voerstreek. 
Maar sinds een aanta l Vlaamse ouders voor 
de eerste keer in een gemengd taalgebied ge
bruik maken van wat de wet hen waarborgt, 
is het hek van de dam. Wetschenderij door 
een gemeentebestuur, straatschenderij door 
dolgedraaide wallinganten: het kan alle
maal. Straffeloos! Omdat iedere dag in een 
ver provinciestadje een aanta l ouders hun 
kinderen naa r een schooltje brengen, wordt 
het land overhoop gehaald. 
Nu de wallingantische ter reur er in geslaagd 
is het aanta l Vlaamse kinderen in het school
tje te beperken, rijst dreigend de vervalda
tum van 1 oktober. Er is geen enkele wettelij
ke basis om dit schooltje, zelfs al is het nog 
dunnetjes bevolkt, terug af te schaffen. De 
wet laat de regering toe, eender welke beslis
sing te treffen: het zal een zuiver politieke be
slissing zijn. 

Maar zelfs wanneer de regering genadiglijk 
gedoogd dat het Vlaams schooltje zich ook na 
1 oktober zieltogend voortsleept tussen de 
spitsroeden van de wallingantische straat
schenders, blijft het een tergende vernede
ring voor Vlaanderen. En een regelrechte ne
derlaag. Want André Cools, die het klappen 
van de terroristische zweep kent, haal t in ie
der geval zijn slag thuis: hij gebruikte het 
half dozijn Vlaamse kleuters en schoolkinde
ren van Komen als gegijzelden. Met het mes 
in hun rug strekte hij, over hun hoofdjes 
heen, de hand naa r de staalmiljarden. Die hij 
inmiddels kreeg... tvo 

ASLK: 
Cijfers 

en feiten 
BIz. 5 

In het teken 
van besparing 

Als binnenkort de ASLK tot 
staatsbank wordt omgevormd, 
zal deze bank geleid worden 
door een beheerraad van niet 
minder dan vierendertig leden. 
Deze politieke kaas werd zo ruim 
bemeten, omdat hij voldoende 
gaten moet tellen om er de poli
tieke en syndikale kreaturen van 
de meerderheidspartijen in on
der te brengen. Ook in het direk-
tiekomitee zullen uitsluitend par-
tijmuizen een gaatje krijgen. De 
beheerders zullen zelf het be
drag van hun zitpenning mogen 
bepalen. 

Feit van de week 

Niet de FDF-invasie en de aanwezigheid van Antoinette Spaak 
zondag in de Voer en maandag te Rode vormden het feit van de 
week: deze provocaties zijn immers schering en inslag. Feit van 
de week was, dat de Waalse minister van Binnenlandse Zaken 
Moureaux onmiddellijk via de provinciegoeverneur een beslis
sing van de burgemeester van Rode liet vernietigen. 
Voor het tot de orde roepen van het Komens gemeentebestuur 
heeft de minister nog geen tijd gevonden. 

Staal: 

dubbel in de kering 
De Waalse staalrekening, waarvoor in hoofdzaak Vlaanderen 
opdraait, bevat twee verschillende posten. De eerste post is 
die van de duizenden miljoenen uit de staatskas, onder de 
vorm van strukturele en nu ook al konjunkturele steun aan 
Wallonië. De tweede post is het bijkomend nadeer voor de 
Vlaamse nijverheid en de Vlaamse arbeiders. 

In die tweede post zitten de ge
zonde Vlaamse bedrijven die over 
de kop gaan, omdat er na het uit
betalen van de Waalse staalfak-
tuur geen geld meer overblijft om 
hen over een tijdelijke moeilijkheid 
heen te helpen. In die tweede post 
zit het Vlaamse staal: Sidmar, dat 
kunstmatig beperkt wordt tot 
60 th. van zijn normale kapacitei-

ten om de Walen ter wille te zijn. 
Daar zit tevens de Vlaamse textiel 
in, die vrede moet nemen met het 
afvloeien van 20.000 werkplaat
sen. Daar zit bovendien de Vlaam
se scheepsherstelling in, waar de 
werknemers een loonsverminde-
ring van 4 th. hebben moeten aan
vaarden. 
Dat is dubbel in de kring: naast de 

Sidmar, 

tekstiel, 

werven 

direkte afvloei van duizenden mil
joenen naar Wallonië, ondergaat 
de Vlaamse bevolking het Indirekt 
verlies van ettelijke duizenden mil
joenen in eigen nijverheid. 
Zonder deze dubbele aderlating 
zou Vlaanderen de krisis met moe
ten vrezen. 

Al iets gedaan voor de 

Grote Volksunie-meeting 
van 12 oktober? 



^ 

Brieven 

ASLK. 
Ik sluit me 100 % aan bij de rechtzet
ting uiteengezet in de lezersbrief ver
schenen in nr 38 onder de titel «ASLK-
logika». 
Tegenover de kommentaar van de re-
daktie -deze trieste ASLK-bekvechte-
rij, onbegrijpelijke zaak voor buiten
staanders, wordt best niet in persko
lommen uitgevochten» wens ik te be
klemtonen, dat er gelukkig nog moge
lijkheid bestaat langs lezersbrieven de 
waarheid tegenover onjuiste bericht
geving te stellen. Beter ware nog, dat 
de redaktie door een juiste voorstelling 
van feiten iedere rechtzetting overtx>-
dig maakt 
In Trends las ik dat de «Vlaamse Per
soneelsvereniging van de ASLK» 
meer leden heeft dan de «Vlaamse 
Bond ASLK-WO». Zo laten die ande
re perskommentatoren samen met 
«Wij» zich beetnemen door een groep 
afgescheurden, die zoveel mogelijk 
scJirijven om verwarring te stichten en 
in werkelijkheid niets positiefs preste
ren. 
Zoals er best maar één Vlaamse Natio
nale Partij bestaat om de grootst mo
gelijke politieke Vlaamse macht te ver
werven, zo is het eveneens hoog tijd 
dat allen samenwerken in één Vlaamse 
Bond ASLK, niet tegen maar met het 
W O ! 

M.P.. Meise. 

SLECHT INGELICHT 

Onder deze titel hebt u in uw nummer 
37 van 11 september II. een brief opge
nomen, waarin ik de aandacht vestigde 
op een tekst uit een kataloog waarin 
men kon lezen dat de Vlaamse Bewe
ging in 1890 was uitgeleefd. 
Ik betreur echter ten zeerste dat als 
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gevolg van een domme tikfout in mijn 
brief het jaartal 1930 werd vermeld als 
de datum van het verschijnen van Ver-
meylens Kritiek der Vlaamse Bewe
ging. Deze kritiek verscheen in het fe
bruarinummer van -Van Nu en Straks» 
van het jaar 1898. En dat is wel het be
wijs dat na 1890 de Vlaamse Bewe
ging ver van dood was, maar zelfs kri
tiek verdiende. Het is een feit dat dit 
opstel veel indruk maakte en als het 
ware een nieuwe wending aan de Be
weging gaf en ze verdiepte. Geen 
wonder dat daarna de strijd om een 
Vlaamse Hogeschool volop in leven 
kwam en dat er in de daaropvolgende 
jaren ook reeds van Bestuurlijke 
Schekiing werd gesproken. 
Ik voeg er nog bij dat de jongeren vóór 
de ooriog van 1914 Vermeylens tekst 
aandachtig lazen en bespraken en dat 
ze als jonge aktivisten na 1915 er een 
voorwendsel in vonden om zich ge
rechtvaardigd te voelen om van de 
oorlogsomstandigheden gebruik te 
maken om eens en voorgoed de doel
einden van de Vlaamse Beweging te 
bereiken. |_o.s., Antwerpen. 

25 SEPTEMBER 1945 

Op 25 september 1945 weeri<lonken 
in België de 24 geweerschoten die de 
moord bezegelden op twee Vlaams-
natk>nalisten. Op die dag werd in Gent 
Leo Vindevogel terechtgesteW op de 
binnenkeer van de Nieuwe Wandeling 
te Gent terwijl zijn vrouw en twee 
dochters uit hun cellen mochten toe
horen. Ja, want zo ging de Belgische 
justitie toen te werk. 

En op de binnenkoer van de gevange
nis van St-Gillis te Brussel stond die 
andere Vlaams-nationalist Karel de 
Feyter (voorzitter van de VOS) tegen 
de paal. Karel voekte zich zo onschul
dig dat hij tot in november 1944 op K»et 
sekretariaat van de VOS bleef werken. 

Maar België wou en zou de Vlamingen 
voor altijd het zwijgen opleggen. Over
tuigd van zijn onschukl weigerde deze 
Vlaming uit één stuk beroep aan te te
kenen. Maar niets mocht baten. Het 
was hem zelfs niet gegund van zijn 
vrouw afscheid te nennen. Tot enkele 
uren vóór zijn dood mocht toen reeds 
de haat hoogtij vieren. 

Eén gunst kreeg Karel de Feyter: hij 
mocht niet-gebKnddoekt zijn eigen 
vuurpekjton het bevel geven: «Voor 
Vlaanderen, vuuri». 

Vandaar dat mooi gedicht van Wies 
Moens: «Het Bevel». 
Voor Vlaanderen vuur! 
Gevonnist en gebonden, 
stond hij voor 't grimmig peloton 
en gaf 't bevel tot eigen snellen 

dood. 
De schoten knalden. 
Zielloos zonk het lichaam 
in de touwen... 
(Eerste versregels uit bundel «De Ver-

!»). 

En ja, die doodvonnissen waren onder
tekend door diezelfde prince de Flan-
dre, die enkele weken geleden zo takt-
i/ol was de eigen nachtpotten van zijn 
vader en moeder te verkopen-. 

J. VdB, Gent 

EKOFRONT 

Wij hebben gemerkt dat u in «Wij» van 
18 september opnieuw begonnen bent 
met een pagina «Van het ekofront». 
Als milieubewuste partij en als partij 
die als eerste in Vlaanderen een leef-
milieukongres hield («Voor een teefba
re gemeente in een leefbaar Vlaande
ren») is dat maar billijk ook. Eén pagina 
lijkt mij maar krap gemeten. Het is de 
plicht van een volksnationale partij 
haar grondgebied van vreemde inmen
ging te vrijwaren, maar het is ook haar 
plicht het grondgebied tegen verloede
ring te beschermen! 

J.V.N., Antwerfjen 

ZWART GELD 

Vorige week donderdag werd in Pano
rama van de BRT een uitzending ge
wijd aan de belastingfraude, dit naar 
aanlekjing van het verschijnen van een 

immuqd 
D 20-jarige juffrouw, in bezit 
van diploma hoger secundair be
roepsonderwijs bureauwerken, 
Nederiands-Frans en daktylo, 
zoekt een gepaste t)etrekking in 
het Brusselse en op de as Brus-
sel-Aalst 
Voor inlchtingen zich wenden 
tot Volksvertegenwoordiger Dr. 
J. Valkeniers, Schepdaal, tel. 02-
569.16.04. 

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 hebben als niet-
gegradueerde). 
— een juri8t(e) in een BTK-plan 

(Brussel en Leuven) 
— een daktylo als tewerkgestel
de w/erkloze (geen diptoma's ver-
eisO 
Voor meer inlichtingen zfch liefst 
persoonlijk aanmelden na een te
lefoontje: W D M , Naamse Vest -
3000 LEUVEN (016-22.41.60). 

TE KOOP: 
— Oude postkaarten (50 jaar 

oud): Blankenberge, La Ro
che, leper. Gaasbeek, Geel 
enz. 

— Antieke boeken van vóór 
19(X) en oude handboeken 
van rond 1900. 

— Religieuze prentkaarten. 
— ci«Film & Televisie» van 1 t/m 
199, prijs 25fr./stuk. 
Zich wenden: Luk Vanhoren-
beek, tel. 016-46.01.01. 

boek onder bovengenoemde titel van 
een ACV'er. De uitzending leerde niet 
veel nieuws over de mogelijke liestrij-
ding van de fraude. 
Ik schrijf er u echter over, omdat de 
ondervraagde schrijver op een gege
ven ogenblik een «Wet-Anciaux» in het 
gesprek bracht Zijn uitleg hierover 
was niet erg duidelijk. En nochtans ben 
ik met de belastingwetgeving ver
trouwd. Voor iemand die niet met de 
materie vertrouwd is, werd de indruk 
gewekt dat door toedoen van de VU-
voorzitter de fraude in de hand wordt 
gewerkt Daar de naam Anciaux de 
enige naam van een politieker is die in 
deze uitzending is gevallen, meen ik 
dat u recht hebt op een rechtzetting. 

Ld.S., Antwerpen. 

Red. — De BRT-journalist die de uit
zending verzorgde, kende zijn dos
sier onvoldoende. Hij schreef de wet 
toe aan VU-voorzitter Vic Anciaux, 
terwijl ze in werkelijkheid steunt op 
een voorstel van de gewezen PW-
senator Ansiaux. Rechtzetting werd 
gevraagd. 

«TRONEN» 
BLEVEN STAAN-
Op zondag 7 september 1.1. werd te 
Leuven het Feest van de Jaartallen 
plechtig ingeleid met een jubileummis 
in de St-Reterskerk. Het geheel werd 
opgeluisterd met drumband, zangkoor 
Trinitas en jeugdorkest Bravoer. Op ie
dere kerkstoel lag een briefje met alle 
nodige inlichtingen over het misver-
loop. Daarop stond ook dat na de mis
viering het Vaderiands lied en het lied 
van de Vlaamse Kultuurraad (humU 
zouden gespeeld worden, iedereen 
werd vezocht deze liederen uit volle 
borst mee te zingen. 
De Brabangonne kwam er door en 
vervolgens een strofe van de Vlaamse 
Leeuw. Het «Geen tronen blijven 
staan» mocht er blijkbaar niet bij, want 
dit zou de Bravezoon regelrecht afbre
ken, nietwaar... 

Dat was maar best ook, want de vele 
aanwezige hoogwaardigheidsbekle
ders zouden verplicht worden even
tjes aan hun reeds lang vergeten 
Vlaamse jeugd te denken... 

P.S., Leuven. 

OPEN BRIEF 

Aan het stadsbestuur van Leuven, aan 
de gemeenteraadsleden, aan de pers 
en aan de volksvertegenwoordigers 
van het arrondissement Leuven: 

Andermaal stellen wij vast dat bij de 
bevlagging van de Leuvense centrum
straten ter gelegenheid van Leuven-
kermis geen rekening werd gehouden 
met Vlaanderen en de Vlaamse ge
meenschap. 
Door de stad Leuven zijn inderdaad 
enkel stadsvlaggen, Belgische vlaggen 
en provincievlaggen aangebracht niet
tegenstaande het feit dat de leeuwe-
vlag erkend is als de officiële vlag van 
de Vlaamse gemeenschap. 
De stad Leuven beschikt nocfitans 
over de nodige middelen om dergelijke 
fouten te vermijden. 
Het lijkt ons ten zeerste eigenaardig 
dat het stadsbestuur zich op 11 juli 
(Vlaams-nationale feestdag) een 
Vlaamsgezind kleedje wil aanmeten 
maar bij een gelegenheid als Leuven-
kermis verzuimt om het Vlaamse ka
rakter van de stad die hoofdstad van 
Vlaams-Brabant wil worden, te bena
drukken. 
Wij vragen hierbij dan ook met aan
drang, als inwoners van de stad en het 
arrondissement Leuven om ten spoe
digste deze tekortkoming goed te ma
ken. 
Bestuur en leden van: KVHV Leuven, 
Nieuw-Vlaanderen-Leuven, VUJO-Leuven. 

Wij ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschiltbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

^M Deze week in • • krïack 
MAGAZINE 

Eksklusief interview met 

BJQRN BORG 
Als enig Vlaams blad heeft Knack vorige 
week een interview losgekregen van Björn Borg. 

De dissidentie in beeld 
Knack brengt in grote eksklusiviteit het ver
haal van de dissidenten Aida en Vladimir Sichov 
én een selektie van de 180.000 foto's van en 
over de dissidenten, die zij uit de Sovjetunie 
wisten mee te smokkelen. 

En verder 

- gesprek met Hilda Uitterlinden. hoofdvertolkster 

in Claus' PHAEDRA. 
- zijn wij goede Nato-partners? Een analyse. 
- gesprek met de direkteur-generaal van het 

Belgisch gevangeniswezen De Ridder. 
- De verkiezingscampagne in Duitsland en een 

portret van de Duitse auteur Günther Grass 

knack 
MAGAZINE 

NU TE KOOP: 40 FR. 
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Mensen 

Prins Karel 
en de Volksunie 
Het Franstalig dagblad «La Meu-
se-La Lanterne» pakte, naar aan
leiding van de openbare verkoop 
van de oude spullen van prins 
Karel, uit met het verhaal dat de 
gewezen prins-regent desti jds 
beroofd werd van zijn dotatie 
door de toenmalige eerste minis
ter Gaston Eyskens, die deze be
slissing nam onder druk van de 
Volksunie. 
Een ontroerend Waals verhaal: 
de bejaarde Prins van het Ma
quis, tot de bedelstaf gebracht 
door de incivieken van de Volks
unie. 
De werkelijkheid was minder 
ontroerend. In 1961 liet de gewe
zen prins-regent aan de toenma
lige eerste-ministerThéo Lefèvre 
weten, dat hij voortaan verzaakte 
aan de jaarlijkse vier miljoen van 
zijn dotatie. Het gebaar van de 
prins werd in die dagen minder 
toegeschreven aan een onver
wachte oprisping van spaar
zaamheid, dan wel aan de prinse
lijke bedoeling om gewezen ko
ning Leopold III een broederlijke 
pad in de korf te zetten. 
Zes jaar later kreeg de prins, 
wiens gebaar niet was gevolgd 
door eenzelfde gebaar van de 
koninklijke broeder, spijt van zijn 
vrijgevigheid. Hij ondernam 
voorzichtige stappen bij de rege
ring om zijn dotatie voortaan 
weer te mogen ontvangen. Inmid
dels echter barstte de bom van 
de zaak Allard: de financier en 
gewezen vertrouwensman Oli
vier Allard werd door prins Karel 
beticht van oplichting voor niet 
minder dan 375 miljoen. Naar 
aanleiding van dit proces kwam 
de publieke opinie aan de weet, 
dat prins Karel ettelijke tientallen 
miljoenen op nogal libertijnse 
wijze over de balk had gegooid. 
In die omstandigheden dierf een 
voorzichtige Gaston Eyskens het 
niet aan, het parlement te verzoe
ken om de prinselijke dotatie te
rug in te voeren. Hij veronder
stelde, waarschijnlijk niet ten on-

m 

rechte, dat noch het parlement 
noch de publieke opinie bereid 
zouden zijn om het prinselijk ver
tier opnieuw te financieren. 

De 
jeugdzonden 
van Martens 
Dat uitgerekend eerste minister 
Wllfried Martens de minister van 
Onderwijs Calew/aert vorige week 
op liet matje riep omwille van 
diens onvertogen verklaring dat hij 
het katoliek onderwijs wil vervan
gen zien door pluralistisch onder
wijs, is niet ontdaan van enige dub
belzinnigheid. 
Nauwelijks tien jaar geleden nog 
verdedigde Wilfried Martens, die 
toen voorzitter was van de CVP-
Jongeren, een stelling die ver
dacht sterk op die van Callewaert 
leek. Samen met zijn huidige kabi
netschef Jean-Luc Dehaene publi
ceerde Martens, als voorzitter van 
de CVP-jongeren, een manifest 

waarin het gemeenschapsonder
wijs verdedigd werd als het «na te 
streven onderwijsmodel in een ge-
socializeerde welvaartstaat». 
Martens heeft ai een paar keer ge
loochend, tegen veel oor- en oog
getuigen in, dat hij vroeger om wa
pens heeft geroepen. Zijn onder-
wijs-jeugdzonde zal hij minder 
makkelijk kunnen afzweren; hij on
dertekende met zijn naam de des
betreffende teksten. 

Deze week dit... 
Sedert enkele dagen kan men in 
de garage van het 
Volksuniesekretariaat nog 
moeilijk zijn wagen kwijt zonder 
oog te hebben voor de grootse 
affiche die een personeelslid op 
zijn wagen heeft geplakt: 
«Boemerang». 
Boemerang! Over deze 
solidarlteltsaktie is reeds heel 
wat te doen geweest. 
Sommigen zijn van oordeel dat 
dergelijke aktie getuigt van een 
achterhaalde paternalistische 
visie, van een karitatieve sfeer 
uit de vorige eeuw. Juist 
voldoende om ons geweten met 
wat geld vrij te kopen. Het 
probleem van de gehandicapten, 
aldus stellen zij, is een probleem 
dat de gehele gemeenschap 
aanbelangt en dat door de staat 
moet opgelost worden. 
Anderen zijn voorstander van 
een dergelijke aktie, omdat zij de 
bevolking sensibiliseert voor dit 
wellicht al te vaak vergeten 
probleem, ook omdat zij de 
aandacht trekt van de overheid 
en de druk van de publieke 
opinie vergroot om politieke 
beslissingen af te dwingen. 
Een steriele diskussie, die bij mij 
een onbehaaglijk gevoelen 
schept. 

Uiteraard is het de opdracht van 
de overheid om de nodige 
maatregelen te treffen voor de 
integratie van alle sociaal-
zwakken in de samenleving. 

Gehandicapten, zieken, 
bejaarden, werklozen.., Het is 
eenvoudig de verdomde plicht 
van de overheid zowel 
psychologisch als financieel en 
materieel de vereiste 
voorzieningen te treffen om 
infrastruktureel en strukturecl 
een maatschappij te ordenen 
waar geen uitgesloten of 
uitgestoten groepen mogelijk 
zijn, om elke individuele mens 
gelijke kansen te bieden om zich 
binnen de gemeenschap vol- en 
evenwaardig te ontplooien. 

Daarom ook heeft de Volksunie 
enige maanden geleden een 
dossier kenbaar gemaakt over 
het politiek beleid voor 
gehandicapten. Onder de 
veelzeggende titel: «Samen 
zwemmen...». God weet hoeveel 
er nog moet gebeuren om de 
naar schatting 300.000 
Vlamingen die in armoede en 
eenzaamheid leven, het geluk 
van de «samen»-leving te 
brengen. 
Maar alles van de overheid 

verwachten betekent een vlucht 
voor de eigen 
verantwoordelijkheid. Vanuit ons 
Vlaams-nationalisme dienen wij 
de begrippen 
«verantwoordelijkheid» en 
«solidariteit» volop te beseffen 
en te beleven. 

Erover praten en eisen stellen is 
nodig, maar niet voldoende. We 
moeten er zelf iets voor doen. 
En dit kost helemaal niet zoveel 
moeite. Welke VUJO-kern neemt 
bv. het initiatief om de 
gehandicapten van het dorp of 
de stad een bezoek te brengen, 
om een aantal gepensioneerden 
te helpen bij het verfrissen en 
opvrolijken van hun woonst..? 

Ik ben dan ook oprecht blij dat 
een jong personeelslid buiten 
zijn aktief politiek leven nog de 
tijd vindt om te propageren en 
te ijveren voor Boemerang. Ook 
dat is Vlaams-nationalisme! 

Vic ANCIAUX 

Tindemans 
en de 
hakketakkers 
Vorige zaterdag heeft CVP-voor-
zitter Tindemans in een redevoe
ring op de Nationale Raad van de 
CVP-Jongeren al zijn verbale 
duivels losgelaten op het huidig 
politiek geknoei. Hij kloeg de 
«kleinheid» aan, het «dagelijks 
gehakketak», de «afdreigingen», 
de «uitzichtloze improvizatie», de 
«afbraak van de rechtsstaat», de 
«peuteraars», de «knoeiers», de 
«ciniekers» die «nu het politiek 
leven kenmerken». 
Deze krachtige resem uitgeko
zen termen oogstte bij de CVP-
Jongeren uiteraard het gebruike
lijke applaus. 
In hun geestdrift over het voor-
zitterlijke woord hebben de CVP-
Jongeren echter verzuimd, aan 
Tindemans te vragen hoe het zo
ver is kunnen komen. 
De huidige CVP-voorzitter is im
mers sinds een dozijn jaren een 
der kernfiguren van de politiek. 
Sinds 1968 heeft hij elf jaar lang 
in regeringen gezeteld, de lang
ste ti jd daarvan als vice-eerste 
minister of als eerste minister. 
Hij heeft de hoogste verkiezings
score gehaald uit onze politieke 
geschiedenis. En hij is de voor
zitter van de grootste partij van 
het land. Wat deed hij in al die ja
ren? Iedereen knoeier, behalve 
hij? 

De broodnijd 
van Gillon 

De socialistische syndikalist Ro
bert Gillon is de sterke man van de 
FGTB in de Luikse staalnijverheid. 

Hij heeft zich in het verleden reeds 
herhaaldelijk doen opmerken door 
anti-Vlaamse gedragingen en uitla
tingen Hij is een van de Waalse 
steunpilaren achter de Voer-sto
ker Happart. 
Robert Gillon doet wel met de re
gelmaat van een klok beroep op 
de solidariteit van de Vlaamse ar
beiders met hun Waalse kollega's. 
Maar hij misgunt de Vlaamse ar
beiders de kaas op hun boterham. 
Destijds heeft hij al het mogelijke 
gedaan om de inplanting van Sid-
mar te Zelzate te beletten. En vori
ge week trok hij terug in «La Wal
lonië» van leer: «Wij zullen in geen 
geval dulden dat men de streek 
van Luik een tweede keer aandoet 
wat men haar in 1964 aandeed 
toen men besloot Sidmar op te 
richten». 
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De pers in Vlaanderen 

Verleden week kwamen meer dan 200 buitenlandse 
journalisten naar de Wetstraat 16, om er te verne
men wat de Belgische regering had beslist inzake de 
NAVO en raketten. Ze zijn even slim naar huis moe
ten gaan als ze gekomen waren: de lange regerings
tekst was zo vaag en dubbelzinnig dat er alles en 

niets in kon worden gelezen. Vlak daarop trouwens 
begon de nationale touwtrekkerij pas voorgoed. Ter
wijl de haviken beweerden dat de regeringsbeslis
sing een flop was voor de duiven, zegden de duiven 
dat de haviken hun klauwen hadden moeten intrek
ken. En Martens kon voort regeren. Nou ja: regeren... 

Het dossier 
van CVP 
en PSC 
De begroting van 1981 leidt niet 
tot belastingvermindering, maar 
tot een verdoken belastingverho
ging van twintigduizend miljoen. 
De parafiskale druk stijgt De be
groting is vervalst door handig
heidjes en kunstgrepen. 
Dit alles stond vorige week niet te 
lezen in druksels van de oppositie, 
maar in een dokument dat opge
steld werd door de studiediensten 
van CVP en PSC. Alhoewel het 
dokument reeds einde augustus 
werd opgesteld, lekte het pas vori
ge week uit aan de vooravond van 
de moeilijke regeringsgesprekken 
over het staal en de raketten. 
Het lek zal dus wel zeer bewust en 
doelmatig ontstaan zijn: onderdeel 

van de machtsstrijd tussen de 
CVP-voorzitter en de CVP-eerste 
minister Precies op het ogenblik 
dat Martens In uiterst slechte 
doen was, kreeg hij nog een fikse 
steek in de rug vanuit eigen ran
gen. 
Zo wordt de kristelijke deugd van 
de naastenliefde in de Tweeker-
kenstraat nu al jarenlang beoe
fend. 
Inmiddels moeten wij zelf het niet 
meer zeggen: de studiedienst van 
CVP-PSC bevestigt, dat de CVP-
ministers knoeiers en cijferkunste-
naars zijn. 

Anti-Vlaams 
referendum 
De inwoners van de noord-weste
lijke gemeenten van de Brusselse 
agglomeratie en de inwoners van 
de faciliteitengemeente Wemmei 
hebben in hun brievenbus een for

mulier gevonden, waarin gevraagd 
wordt naar hun mening over het 
toekomstig statuut van Brussel. 
Opstellers van dit formulier zijn 
het P.S.C.-kameriid J.L Thys, te
vens burgemeester van Jette, en 
het Brussels gemeenteraadslid M. 
Demaret. Het formulier is niet 
meer of niet minder dan een refe
rendum, dat daarenboven op z'n 
zachtst uitgedrukt anti-Vlaams is. 

Een paar voorbeelden. De eerste 
vraag luidt of de betrokkene be
hoort tot de Franstalige gemeen
schap of tot het tweetalig Brussels 
gewest Opteren voor de Vlaamse 
gemeenschap mag blijkbaar niet 
zelfs niet te Wemmei. Bij de vijfde 
vraag mogen de inwoners zichzelf 
typeren als Belg, Franstalige of 
Brusselaar. Blijkbaar niet als Vla
ming, en wat een Brusselaar is 
wordt niet gezegd. Alleszins zullen 
de Vlamingen hun handen vol heb
ben met de laatste vraag, waar 
men vrij kritiek mag spuien op de 
werking van het Brussels gewest 

Enkele dagen geleden publiceer
de het Centrum voor Informatie 
over de Media (C.I.M.) zijn drie-
jaaHijkse telling van het Belgisch 
persbedrijf. Naar deze cijfers 
wordt telkens met nieuwsgierig
heid uitgekeken, zowel door ge
ïnteresseerde krantenlezers als 
door polit ici en adverteerders. 
Uit de nieuwe CIM-gegevens kan 
afgelezen worden dat de Vlaam
se pers in haar geheel er op 
vooruit gaat terwijl de Franstali
ge pers achteruitboert 
De grootste krantengroep in 
Vlaanderen blijft de VUM, met 
«De Standaard-Het Nieuwsblad-
De Gentenaar», alhoewel de 
VUM een licht procentueel ver
lies boekt Het is trouwens op
merkelijk dat het geheel van de 
katolieke kranten een lichte ach
teruitgang boekt ten voordele 
van «Het Laatste Nieuws». 
Met meer dan gewone belang
stelling werd uitgekeken naar de 
resultaten van de nieuwe socia-

Van Miert 
en het 
SP-kongres 
SP-voorzltter Van Miert is er in 
geslaagd, in het vooruitzicht van 
het nakend evaluatie-kongres 
van zijn partij, zijn politieke posi
tie te versterken. 
Hij heeft het daarbij niet eens zo 
moeilijk gehad. De regerings
maatregel inzake de 2 t h . vermin
dering van de ambtenarenwed-
den stuitte eigenlijk op een syn-
dlkaal veto. Het volstond dat de 
SP-voorzitter, een maand na de 
aankondiging van de maatregel, 
de syndikale overwinning ter 
hulp snelde. 
De raketten-overwinning van 
Van Miert wordt wellicht nog het 
best omschreven door het bloed
eigen dagblad van de SP-voorzit
ter. In «De Morgen» akteerde 
hoofdredakteur Goossens: «Met 
het cryptogram dat na afloop van 
de ministerraad werd vrijgege
ven, is het kabinet er wonderwel 
in gelukt datgene In de mist te 
hullen waar iedereen klaarheid 
over wenste». 
Alvast een mistige overwinning! 

listische krant «De Morgen». «De 
Morgen» is er niet in geslaagd, 
het gezamenlijk lezerspubliek 
van de vroegere «Vooruit» en 
«Volksgazet» over te nemen. Met 
zowat 125.000 lezers (wat wat an
ders is dan de oplage) blijft «De 
Morgen» ongeveer 10 t h . achter 
het lezerspubliek van de vroege
re socialistische kranten. Waar
schijnlijk ligt de winst van «Het 
Laatste Nieuws» precies daar. 

Vindevogel 
en De Feyter 
Vandaag 25 september, dag op 
dag 35 jaar geleden, werden de 
flamingantischekristen-demokraat 
volksvertegenwoordiger Leo Vin
devogel en de oud-strijder - Vos-
senleider Karel De Feyter door 
een executiepeloton van de rijks
wacht gefusillieerd, na hun ter
doodveroordeling door het Bel
gisch repressiegerecht 
Er zal geen enkel zinnig mens 
meer gevonden worden, zelfs in 
dit amnestieweigerig land, om te 
ontkennen dat deze executies po
litieke wraak en dus moord waren. 
De namen van Leo Vindevogel en 
Karel De Feyter (die zélf het exe
cutiepeloton kommandeerde: 
«Voor Vlaanderen, vuur!» wezen 
hier piëteitsvol vermeld, om se
reen en passieloos te herinneren 
aan al het leed dat over Vlaande
ren spoelde bij de Belgische sep
temberdagen tweede uitgave. 

Leo Vindevogel 

dio Genes in de dessa (10) 

Zelfs bij een vluchtig bezoek aan Indonesië zal het je niet mogelijk zijn de aanwezig
heid van het leger over het hoofd te zien. Op de uitvalswegen van de steden kom je 
voortdurend aan militaire domeinen voorbij Naast een elektriciteitscentrale ontwaar 
je steevast de daken van een legerkampement Je spreekt met een dorpshoofd diep 
in de dessa en je stelt vast dat hij een gewezen beroepssergeant is. 
Het leger houdt sinds de beroering van 1965 en het einde van de Soekamo-tijd de 
leidsels stevig in handen. Het voert een strak regime dat, naast een beetje demokratie, 
veel kenmerken van een diktatuur vertoont Persvrijheid en vrijheid van vereniging 
zijn relatieve begrippen, alhoewel er geen censuur en gelijkschakeling is zoals in Oost-
europese landen. 
De generaals regeren het land doorgaans met de fluwelen handschoen. Maar het is 
voor niemand een geheim dat daarin een stalen vuist zit Vorig jaar nog werd Indone
sië door de Kommissie voor Mensenrechten van de Verenigde Naties geplaatst op 
de lijst van landen die zich schuldig maken aan grove schending van die rechten. Jaar 
na jaar bepleiten de VN vergeefs de terugtrekking van het Indonesisch leger uit het 
vroegere Portugese Timor, waar een bloedige onderdrukking aan de gang is. 
Een land en een regime waarover je de Westeuropese staf kan breken? En dat je 
moet ijken aan de maat van de parlementaire demokratie. 
Van het puntje van Atjeh op Sumatra tot over het Centraal Gebergte achter de Vo
gelkop van Nieuw-Guinea, van west naar oost strekt Indonesië zich uit over vijfdui
zend kilometer Op die lijn, en ten zuiden en noorden van die lijn liggen de meer dan 
dertienduizend eilanden van de Gordel van Smaragd. Met een veelheid van volkeren 
en kuituren. Honderveertig miljoen mensen. 
Wat dat in werkelijkheid betekent, besef je maar pas wanneer je vijfduizend kilometer 

tracht te projekteren op je bloedeigen omgeving. Europa is er te klein voor Vijfdui
zend kilometer in vogelvlucht brengen je van de neus van Gibraltar tot net over de 
Oeral Reeds in Aziatisch Rusland. 
Toen in 1942 de Nederlandse overheersing vervangen werd door een Japanse bezet
ting, was deze ontmetelijke Indonesische wereld bewoond door een bevolking die 
voor 94 % niet kon lezen of schrijven. Een handjevol nationalistische intellektuelen 
met Westerse vorming stond voor de onmogelijke erfenis van meer dan driehonderd 
jaar koloniaal bewind. 
De rest kan je zelf wel invullen. Reusachtige korruptie. De permanente verleiding om 
de rijkdommen van het land vlug te gelde te maken bij de meestbiedende. De afhan
kelijkheid van big business, dat zich, vaak onder het schijnheilig mom van ontwikke
ling, schaamteloos vergrijpt aan land en volk. De grove medeplichtheid van de «bete
re' landen. Een maatschappij waarin de rijken vlug rijker en de armen nog steeds ar
mer worden. 
Je bitterheid daarover wordt telkens gemilderd wanneer je 's ochtends vóór begin 
van de werktijd door een kota loopt De toekomst moet hier nog beginnen. Honder
den kinderen, meestal in het kraaknette uniformpje met de naam van hun school stap
pen naar de klas. De eerste generatie met algemeen en verplicht onderwijs. 
Waarom zou je Indonesië niet een fraktie van de tijd gunnen die West-Europa heeft 
nodig gehad? 

dio Genes 
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Sociaal-ekonomisch m 

Het vergiftigd ASLK-geschenk 
Het foefje, dat na de met de kar
wats opgedrongen gewestvor
ming (die ool< leugenachtig 
staatshervorming wordt gehe
ten) uiteindelijlt de broodnodige 
tijd zou vrijltomen om de sociaal-
el<onomische l<risis aan te pak-
ken, wordt met de dag dat de re-
gering-Martens besluiteloos toe
kijkt almaar grotesker. 
Erger nog, de uitvoering van het 
koortsachtig wetgevend werk 
van de voorbije zomermaanden 
dreigt voor Vlaanderen te ontaar
den in een onrechtvaardige en 
ondraaglijke hypotekaire last 
voor de komende jaren. 
Het is stilaan een vaste gewoon
te geworden dat de nationale 
overheid, middels de haar ter be
schikking staande kredietinstel
lingen, zwaar geld toeschiet op 
het moment dat belangrijke of in
vloedrijke privé-sektoren ver
stek laten, of om op kortzichtige 
termijn de teloorgang van gigan
tische bedrijvigheid (zoals de 
staalsektor) tegen te gaan. Als de 
regering op de vrijdagse kabi
netsraad beslist dat de staat zus-
en-zoveel miljarden pompt in een 
bepaalde sektor, dan gebeurt dit 
met gelden die een of andere 
openbare kredietinstelling ge
dwongen ter beschikking stelt 
Zo bijvoorbeeld is de welbeken
de ASLK zo'n kredietinstelling 
die werkt met het geld van de 
«kleine spaarders». Welnu, pre
cies om en rond de ASLK blijft 
het (kommunautair) rommelen, 
zoals nog maar eens blijkt na de 
perskonferentie — vorige 
woensdag — van de Vlaamse 
personeelsvereniging. 

De spaarkas van Frére Orban blijft 
de Vlamingen misnoegen omwille 
van de hardnekkige overtreding 
van de wetgeving op de taalka-
ders, de regionalisering die op een 
drieledige miskleum ten nadele 
van de Vlaamse spaarders dreigt 
uit te draaien, en de omvorming tot 
staatsbank die niet alleen de prlvé-
banken op stang jaagt, maar die 
de ASLK zelf op een dolle avon
tuurlijke weg dreigt te doen ont
sporen. 

Drieledigheid 
Deze 115-jarige Belgische unitaire 
Instelling kreeg vorig jaar van de 
gemeenschap meer dan 690 mil
jard frank aan werkingsmiddelen 
toebedeeld. 
Daarbij zorgden de spaarders In 

Vlaanderen voor ruim 65 procent 
van de winstcijfers; rekening ge
houden met de Vlaamse pende
laars die in Brussel hun centen aan 
een ASLK-kantoor toevertrouwen 
mag gerust gesteld worden dat 
deze openbare kredietinstelling 
met nagenoeg 70 procent Vlaams 
geld werk t 

Het teren van de nationale ASLK 
op Vlaamse Inbreng Is trouwens 
ook overduidelijk In de statistieken 
die de rendabiliteit van de ASLK-
agentschappen vermelden. 84 
procent van de Vlaamse kantoren 
brengen niets dan winstcijfers op, 
terwijl één agentschap op drie in 
Wallonië verlieslatend werkt.. 
Inzake besteding van de ASLK-
gelden liggen de verhoudingen 
evenwel kommunautair averechts: 
op de 7.988 ASLK personeelsle
den telde de Vlaamse personeels
vereniging vorige maand 55 ten 
honderd Vlamingen... Op de 
hoofdzetel In Brussel wordt hard
nekkig vastgehouden aan de ach
terhaalde taaikader-verdeling van 
52,5 nederlandstallgen tegen 47,5 
franstallgen! 

(Die onrechtvaardige benoe-
mlngspolltiek Is een tot op van
daag blijvend gevolg van de p>oll-
tieke pasmunt die de Vlamingen 
moesten betalen bij het bekvech
ten over de racistische Nolsloket
ten In het Schaarfc)eekse gemeen
tehuls). 
Alleen al wat het kankerende taal-
kaderlsme binnen de ASLK be
treft blijven de Vlaamse perso
neelsleden vergeefs een 60-40 
verhouding vragen, en dat niet al
leen op basis van de geldinbreng 
vanuit Vlaanderen, maar ook vol
gens de (bijhorende) bedrljfseko-
nomlsch gezonde normen. Door 
het huldig hardnekkig volgehou
den taalkaderlsme berooft de dl-
rektie, gesteund door CVP-mlnls-
ter van financiën Geens, nage
noeg 250 Vlamingen van een funk-
tle in de staatsbank-ln-spe. 

Met de voorgenomen omvorming 
van de ASLK tot staatsbank dreigt 
Vlaanderen spoedig de peperdure 
rekening van het p>olltlek fagade-
geklungel aangeboden te krijgen. 
De Vlaamse personeelsvereniging 
wees er woensdag op dat «de 
franstalige strategie om de facto 
de drieledigheid als een paard 
van Troje te institutionaliseren» 
nu ook door de regering perfekt 
dreigt uitgevoerd te worden. De 
kroon op het stukadoorswerk ten 
nadele van de Vlaamse spaarders 

zou (zal) uiteindelijk de oprichting 
van de staatsbank worden. 
Dan ligt er de frankofone regeer
ders (en de medeplichtige Vlaam
se ministers van de traditionele 
partijen) geen strobreed meer In 
de weg om vla de ASLK nog méér 
miljarden dan tot vandaag te drai
neren naar projekten en bodemlo
ze vaten In Wallonië. 
In andere openbare financiële In
stellingen — zoals het Gemeente
krediet de Nationale Bank en de 
NMKN — worden de Vlaamse 
geldschieters zo mogelijk nog 
meer dan bij de ASLK de das om
gedaan ten voordele van bijwijlen 
onkredietwaardige Waals-Brussel
se schuldenaars... 

Coppée volgt 
Gevaert 
«De Belgische afdelingen van de 
Compagnie Coppée de Dévelop-
pement Industriel (CDÜ hoeven 
voor de toekomst niets méér te 
vrezen dan in het geval de aande
len-portefeuille ongewijzigd zou 
zijn gebleven.' 

Met die geruststellende (?) mede
deling worden aandeelhouders, 
werknemers, en toeleveringsbe
drijven zoetgehouden na de trans-
aktle die vorige week plaatsgreep 
In de belangwekkende Coppée-
maatschappijen, en die vóór een 
paar jaar nog ophef zou maken. 
Vandaag is een bericht over uit
verkoop van bedrijven die In dit 
land werkzaam zijn, en geruime 
tijd ruimschoots konden genieten 
van gulle expansiekredieten, blijk
baar niet meer opzienbarend. 

De bedrijven van de familie Cofj-
pée, die in ons land om en bij de 
2.500 mensen tewerkstellen, zijn 
inderdaad vanaf nu volkomen In 
handen van managers die In Parijs 
hun kantoor hebben. 

Deze spekulatleve bedrljfstrans-
aktle heeft veel gelijkenis met de 
verkoop van de Gevaertfabrleken 
aan de Duitse Industriële reus 
Bayer. 

Eens te meer nam de regering 
slechts akte van deze uitverkoop. 

CVP-kloven 
En als we het dan weer eens van 
een ander mogen horen: het en
fant terrible van de Tweekerken-
straat voorzitter Erie Van Rom-
puy van de CVP-jongeren, heeft 
in zijn zoveelste kwade bui, waar
bij hij vrijmoedig en onver

bloemd het politiek establisse-
ment met de vinger wees, «ter
loops» verklaard dat het hem 
grieft dat de CVP geen gedegen 
visie heeft op de sociale zeker
heid, laat staan over de gezond
making ervan. 

In eenzelfde woordenvloed zei 
de heer Van Rompuy maandag 
dat de hervormingsplannen van 
CVP-minister D'Hoore op niets 
trekken. Overigens ziet van Rom
puy momenteel meer dan één po
litieke kloof in eigen CVP-ran-
gen. 

Voorlopige 
verspillingen 
Het Is een doodgewone fxalltieke 
praktijk geworden dat de regering 
gelden besteedt aan de hand van 
voorlopige twaalfden of «voor
schotten»... In afwachting dat de 
rijksmiddelenbegroting de zegen 
van de wetgevende kamers kri jgt 
Maar het wordt stilaan van jaar tot 
jaar ergerlijker dat zware Investe
ringsbeslissingen worden geno
men die de wetgevende goedkeu
ring van besteding van 's lands 
middelen onomkeerbaar In lengte 
van jaren hypotekeren. Een nieu
wigheid dit jaar is zonder twijfel 
het feit dat op de ontwerp-begro-
ting voor volgend jaar reeds meer 
kritlekgegevens bekendgeraakten 
dan wat via dokumenten en minis
teriële verklaringen over de beste-
dings-lntenties van de overheid 
mocht vernomen worden. 

Behalve dan zeer zeker het vast
staand gegeven dat het ministerie 
van landsverdediging vast mag re
kenen op zijn supplementaire 
brandstofkredieten, zonder dat 
een besparingsintentie In dit ver
spillend kabinet ter tafel werd ge
legd. 

Aanhoudende Cockerillingen... 
Toen ekonomieminister Willy 
Claes vorige week voorstelde 
(en achteraf zijn noodkreet redu
ceerde tot enkele lukrake «be-
denkingen" om het nakend fail
lissement van de staalreus Co-
ckerill in Wallonië pogen tegen 
te gaan, — door een opdeling 
van deze gigant in enkele bedrij
vige NVs die meteen met hun 
neus op de onhoudbare verlies
latende balansen zouden gedrukt 
worden —, stelde PS-voorzitter 
André Cools prompt een ultima
tum aan premier Martens. Ge
volg: alle Vlaamse ministers, so

cialist Claes inbegrepen, stem
den in met een voortzetting van 
de sinterklaas-politiek die dit 
land over de rand van de ekono-
mische afgrond dreigt te storten. 
Het is onderhand geweten dat 
elke ton staal, die in de Cockerill-
fabrieken geproduceerd wordt 
goed is voor een bedrijfsverlies 
van 1.500 frank. 
De Waalse staalnijverheid zit 
reeds lang in de komplete ellen
de. Om te redden wat er voor 
morgen kan gered worden, werd 
vorige week donderdag nog 
maar eens het sein op groen ge

zet voor een injektie met ge
meenschapsgelden ten belope 
van 21 miljard frank. 
Waarborgen voor een sociaal-
ekonomisch verantwoorde be
steding van de gelden, zijn er 
eens te meer hoegenaamd niet 
Integendeel, de «NV staalfinan-
ciering» die precies met het oog 
op de redding van de Waalse 
staalnijverheid een poos geleden 
werd opgericht wacht nog op de 
eerste frank vers geld vanwege 
de privé-banken, die nochtans 
een investeringsverbintenis had
den aangegaan. Maar, in tegen
stelling tot de regering, weigeren 
de machtige financiële holdings 
— met aan de top stuk-voor-stuk 
politiek geparachuteerde of al
leszins ministerieel goed be
vriende managers —, miljarden 
te pompen in op faillissement af
stevende industriële takken. 
Als dan al door de politieke over
heid, in het geval van Cockerill, 
een laatste redplank kan gegre
pen worden, dan offeren Willy 
Claes en Wilfried Martens hun 
portefeuille op het altaar van de 
chantage, en met als losprijs het 
geld van de Vlaamse belasting
betalers. 

Net zoals met de raketten-affaire 
blijft de regering het staaldossier 
met lange vingers behandelen; 
een politiek van laat-maar-gaan 
die elke maand miljarden kost en 
die morgen een totaal politiek 
debacle voor gevolg dreigt te 
hebben. 
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Opinie 

Nadat de FDF'ers en RW'ers verleden maandag te Rode hadden moeten afdruipen, trokken ze naar Linkebeek. 
Ook daar lieten een aantal Vlamingen blijken dat ze met gesteld waren op deze Waals-Brusselse provocatie en 
invasie Waarop de RW'ers en FDF'ers uitpakten met hun klassiekste aller argumenten: de nazigroet. Want alle 
Vlamingen, nespa, sont des nazis. 

Als de kippen 
Het partijbureau van de Waalse 
socialisten was er als de kippen 
bij om vreugdevol de kapitulatie 
van minister W. Claes in de verf 
te zetten. Het bureau verheugde 
er zich over dat -haar waarschu
wing sommige leden van de re
gering ertoe gebracht heeft af te 
zien van rampspoedige maatre
gelen voor de Waalse staalnij-
verheid'. 
Over de rampzalige weerslag 
van deze kapitulatie voor Vlaan
deren lezen we in de mededeling 
van het P.S.-bureau geen woord. 
Over het lot van de werknemers 
van Meurop, van Anatex, van Fa-
belta-Zwijnaarde_ geen woord. 
Voor deze werknemers, die wel
dra de statistieken van de werk
loosheid zullen vervoegen, blijkt 
geen cent te vinden in de staats
kas. Maar zonder één vooraf-
gaandelijke voorwaarde, zonder 
één eis tot voorzichtige sanering, 
wordt Vlaanderen wel gedwon
gen miljarden te pompen In de 
niet te verzadigen Waalse staa
lindustrie. 

P.S.-voorzitter A Cools mag zijn 
socialistische kameraad-minis
ter W. Claes wel hartelijk bedan
ken! 

Apokaliptisch 
rapport 
De Franse deelregering heeft 
een rapport klaar over de diskri-
minatie van de Franstaligen In de 
hoofdstad en het randgebied. 
Voorwaar een onthullend rap
port, temeer daar de auteurs er
van stellig verzekeren: 'Onze 
verbeelding heeft ons hierbij 
geen parten gespeeld--. 
Het rapport doet eerder denken 
aan een of ander NAVO-doku-
ment waarin de te volgen strate
gie en taktiek bij de volgende oe
feningen wordt uiteengezet Al
dus worden het Nederlandstalig 
onderwijs te Brussel, de pariteit 
in de regering, de taalwetten en 
het Vlaams meerderheidsprinci
pe omschreven als Vlaamse wa
pens, die hoe dan ook door de 

Franstaligen moeten ontmanteld 
worden. De Franstaligen wordt 
aangeraden alle wapens te 
scherpen voor de nakende 
Vlaamse aanval bij de gesprek
ken over Brussel. Immers, aldus 
het rapport, de Vlamingen liggen 

Het verschil 
na 150 jaar 

klaar in een hinderlaag met een 
hele reeks zeer ernstige bedrei
gingen. 
Het rapport somt ook de vele 
Vlaamse overwinningen op. Tot 
onze verbazing vinden we daar
onder de grondwetsherziening 

van 1970-1971 en de zopas goed
gekeurde regionalizering. Uitein
delijk doel van Vlaanderen is de 
•kolonizering» van Brussel. En 
deze Vlaamse droom is niet zo 
maar een 'apokaliptische 
droom' van enkele fanatici, maar 
Integendeel ruim verspreid in 
alle geledingen van de Vlaamse 
samenleving. 

Partij-bank 
Op het kabinet van staatssekreta-
ris F. Willockx werd zopas de laat
ste hand gelegd aan een koninklijk 
besluit dat de hervorming van de 
ASLK tot een staatsbank moet re
gelen. De grootste moeilijkheid die 
hierbij opdook, bleek de verdeling 
van de postjes te zijn tussen de 
zes regeringspartijen. 
Geen nood evenwel! Door een 
verdubbeling van het aantal leden 
van de raad van beheer — mo
menteel 17 leden, weldra 34 — 
komt e>ke partij van de meerder
heid meer dan ruim aan bod. De 
CVP en de Waalse socialisten krij
gen elk acht beheerders, de 
Vlaamse socialisten en de PSC elk 
vijf, de beide liberale partijen elk 
vier. 

Deze raad van beheer duidt zelf 
uit eigen rangen een direktiekomi-
tee aan van twaalf leden. Om bij 
deze samenstelling vooral geen 
frustraties op te wekken, wordt 
bepaald dat de gebuisden voor 
het direktiekomitee zelf het be
drag van hun zitpenning als lid van 
de raad van beheer mogen bepa
len. 

Ter herinnering, staatssekretaris F. 
Willockx draagt binnen deze rege
ring de verantwoordelijkheid voor 
de bestrijding van de fraude. 

Het verschil 
Terwijl de Nationale Maatschappij 
voor Krediet aan de Nijverheid 
geen centen heeft om gezonde 
bedrijven in Vlaanderen over een 
tijdelijke moeilijkheid heen te hel
pen, gaan opnieuw miljarden naar 
de Waalse staalbedrijven. 
Zo betaalt Vlaanderen vele dui
zenden miljoenen voor een Waal
se bedrijfstak die weigert te sane
ren en die verder uitzonderlijk 
hoge lonen — hoger dan die in 
Sidmar — uitbetaalt. 
Het schuchter saneringsvoorstel 
van minister Claes werd met één 
enkele Waalse klap door Cools en 
FGTB-baas Gillon van tafel ge
veegd. 
En de CVP zweeg... 

Precies in het honderdvijftlgste 
jaar na de scheiding tussen Zuid 
en Noord Is het leerzaam, een 
vergelijking te maken tussen Ne
derland en België. 
Terwijl In Nederland de koningin 
In een merkwaardige troonrede 
de inspanning van Iedereen 
vraagt om de krisis te overwin
nen en terwijl de harde rege-
ringsmaatregelen er aanvaard 
worden door de grote verenigin
gen van werknemers en werk
gevers, gaat België ten onder aan 
de lafheid van zijn regeerders en 
het egoïsme van zijn grote druk-
kings- en belangengroepen. 
En dan maar feest vieren en in 
het Brussels Park de hele kome
die van 1830 nog maar eens 
overdoen als patriottisch klank
en lichtspel: het grootste projek-
tiescherm ter wereld, tweehon
derd projektoren en tweehon
derdduizend Watt om de groot
ste flop uit onze geschiedenis 
nog eens extra in het licht te zet
ten. 

Op de maat 
van 
Suykerbuyk 

CVP-Kamerlld Herman Suyckerbuyck looft en 
prijst in 'De Standaard» van 20 september de re
cente mini-staatshervorming. En hij maakt van de 
gelegenheid gebruik om het minimalisme (inzake 
het Vlaams belang is het minste al genoeg), vaste 
waarde en traditie van zijn partij en haar roemrijke 
voorganger de Katolieke Partij, op te hemelen. 
Met een aanhaling van dr. Ellas ('Alleen weet ik 
dat wij als nationalisten de betekenis van een paar 
realizaties van de minimalisten hebben onder
schat') worót de Vlaams-nationalisten de les gele
zen en krijgen zij de voordelen van mini onder de 
neus geduwd. Toegepast op de staatshervorming 
volgt dan de bewering, dat het minimalisme ons 
stap voor stap vooruit helpt zonder dat — en dit Is 
de kern van de zaak — hierdoor enige hypotheek 
wordt gelegd op Vlaanderens toekomst'. 
Welnu, er zijn grondige redenen om er aan te twij
felen dat de politiek, die aldus wordt aanbevolen, 
geen nadeel berokkent aan het Vlaams belang. 
Het zal de taak zijn van de historici om eens de 
volledige inventaris op te maken van de schade 
die werd aangericht door de steeds weerkerende 

politiek van alles te pikken, nederlagen overwin
ningen te noemen en het partijbelang te mengen 
met het Vlaams belang. Zij zullen nagaan hoe hier
door de opgang naar Vlaamse zelfstandigheid en 
ontvoogding werd verhinderd, geremd of vermin
derd. 

Nu echter kunnen reeds met zekerheid enkele zeer 
belangrijke nadelige gevolgen van het voortdu
rend minimalisme van de CVP worden aange
toond. 

Door de schuld en de fout van de minimalisten 
kwam in 1970 de grendelgrondwet tot stand waar
bij de essentiële onderhandelingsmunt, bestaande 
In de Vlaamse meerderheid, werd prijsgegeven 
[pariteit in de ministerraad, alarmbel, bijzondere 
meerderheid, het 3-gewestenprincipe}, met als on
herstelbaar gevolg dat de ganse hervorming naar 
wezenlijke autonomie en een aanvaardbare rege
ling voor de Vlamingen te Brussel in de impasse is 
geraakt 

Een flater van dezelfde soort werd gemaakt bij de 
mini-operatie van 1980. 
Door zonder tegenprestatie tegemoet te komen 
aan de Waalse verzuchting tot gewestvorming 
werd weer eens een onderhandelingselement (het 
laatste!) uit handen gegeven, element dat noodza
kelijk was om het probleem van de Vlamingen te 
Brussel op te lossen. 

Van hypotheken gesproken: dit zijn er. En van for
maat! 
De teksten van 1970 en 1980 zijn niet alleen mini
maal, en dus op de maat van Suykerbuyck en zijn 
partij geschreven. Ze zijn daarenboven schadelijk 
en nefast voor Vlaanderen. 

Mr. Filip Lambrechts 
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Kommentaar Mq 
Parlementaire 
sprokkels 

• De parlementaire zittijd 1979-
1980 zal dan toch, alleszins wat de 
Kamer betreft, één positieve voet
noot meekrijgen. Reeds op 22 juli 
jl. werd het rekordaantal van 4.000 
schriftelijke vragen overschreden 
en de zittijd sluit pas tijdens de 
tweede week van oktober. Een 
optelsom zou ons leren dat het 
leeuweaandeel van deze vragen 
uit Volksunie-hoek komt. Een nog 
verdere ontleding zou waarschijn
lijk kamerlid W. Kuijpers als abso
luut rekordhouder aanduiden. 

• Kamerlid J. Gabriels heeft het 
plan opgevat om bij de verschillen
de ministers en staatssekretaris-
sen te informeren naar de bezet
ting en de kostprijs van hun kabi
net. Eerste minister Martens be
loofde immers een beperking van 
de personeelsbezetting. Een ant
woord kennen we reeds: het kabi
net van de eerste minister zelf telt 
96 leden, wat 26 minder is dan tij
dens de vorige regering, en kost 
de gemeenschap ruim 54 miljoen. 

• Op 1 januari 1980 telde Sabe
na 42 Nederlandstalige kaderle
den op een totaal van 169. Op 
vraag van kamerlid J. Valkeniers 
antwoordt minister Spitaels lako-
niek dat er vooruitgang merkbaar 
is: er zijn ondertussen reeds 55 
Nederlandstalige kaderleden. 

• Volgens kamerlid R. Declercq 
is het logisch dat de Regie voor 
Maritiem Transport, die een zuiver 
Vlaamse aangelegenheid is, enkel 
Nederlandstalige namen aan nieu
we schepen geeft. Volgens de mi

nister is het echter helemaal niet 
onlogisch dat de vaartuigen van
wege de Regie afwisselend Ne
derlandstalige en Franstalige na
men krijgen. 

• Op 18 mei 1978 advizeerde de 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht dat op de TEE-treinen vanaf 
de Franse grens tot Brussel de 
treinwachters de Nederlandse en 
de Franse taal moeten machtig 
zijn, al naar gelang van de door de 
reiziger gebruikte taal. Meer dan 
twee jaar later moet de bevoegde 
minister op een vraag van kamer
lid J. Somers antwoorden dat de 
N.M.B.S. nog steeds het advies 
onderzoekt voor uitvoering. 

• Al bevinden zich de voornaam
ste steenkoolreserves in Vlaande
ren, toch is het Instituut voor 
Steenkoolvergassing in Wallonië 
gevestigd. Dit instituut kost, aldus 
J. Gabriels, jaarlijks 150 miljoen en 
de personeelsbezetting omvat 
overwegend Franstaligen. Ant
woord van de minister: de maat
schappelijke zetel is te Brussel ge
vestigd en de Raad van Beheer is 
paritair samengesteld. 

• Tot zijn verbazing verneemt 
kamerlid J. Valkeniers dat er in 
Vlaanderen en Wallonië ongeveer 
evenveel invaliden zijn, resp. 
61.961 en 61.898. In verhouding tot 
het totaal aantal inwoners ligt het 
aantal invaliden dus heel wat ho
ger in Wallonië. 

• Graag bevestigt de minister 
van Buitenlandse Handel de cij
fers van J. Gabriels dat eind maart 
1980 in de exportregisters van de 
Belgische Dienst voor Buitenland
se Handel 4.165 Vlaamse, 1.447 
Waalse en 1.052 Brusselse onder
nemingen ingeschreven stonden. 
Hij volgt evenwel geenszins de re
denering van het kamerlid dat 
Vlaanderen dan ook recht heeft 
op 63 % van de fjersoneelsbezet-
ting. 

• Bij de minister van Volksge
zondheid informeerde senator 
W. Peeters naar de beschikbaar
heid van de geneesheren-ambte
naren. Het lijkt immers nagenoeg 
onmogelijk hen te treffen, voorna
melijk omdat zij hun ambt kumule-
ren met een private medische be
drijvigheid. Deze kumul motiveert 
de minister met de te verwijzen 
naar de nood van deze ambtena
ren om de evolutie van de genees
kunde van nabij te volgen. 

• Ondanks het herhaaldelijk 
aandringen van senator C. Van Ei
sen is het voor de minister van 
Openbare Werken blijkbaar on
mogelijk om de bedragen mede te 
delen die tijdens de jongste jaren 
vastgelegd werden voor wegen-
werken in Vlaanderen en Wallo
nië. 

• Op vraag van senator G. De 
Rouck naar de veelvuldige toewij
zing van kursussen aan leerkrach
ten, die niet de vereiste vorming 
hebben, stelde de minister van Na
tionale Opvoeding dat enkel bij ge
brek aan kandidaten die over de 
vereiste bekwaamheidsbewijzen 

beschikken, op anderen een be
roep mag gedaan worden. 
• Eerlang zullen aan de bevol
king nieuwe identiteitskaarten 
naar Europees model uitgereikt 
worden. Op vraag van kamerlid 
P. Van Grembergen bevestigde 

noch ontkende de minister van 
Binnenlandse Zaken de geruchten 
dat voor de druk van deze kaarten 
een nieuw staatsbedrijf zou op)ge-
richt worden. 
• Kunstenaars met pensioen die 
een ekstra-uitkering ontvangen — 

al dan niet verwacht bv. naar aan
leiding van de heruitgave van hun 
werk — lopen het nsico hun recht 
op fjensioen te verliezen. Op 
vraag van W. Kuijpers belooft de 
minister van Pensioenen een op
lossing te zoeken. 

• Via een vraag van kamerlid 
£ Vansteenkiste vernemen we de 
gemiddelde huurprijs die de over
heid betaalt per vierkante meter 
kantoor-, opslag- en andere ruimte. 
Voor de ruimte die de minister van 
Franse Gemeenschap en zijn 
diensten te Brussel in gebruik heb)-
ben, wordt 3.418 fr. per vierkante 
meter betaald. In Wallonië be
draagt die gemiddelde huurprijs 
slechts 1.101 fr. 

• Naar aanleiding van een dode
lijk ongeval op de autosnelweg 
Brussel-Oostende werd vastge
steld dat de metalen opvangafslui-
ting slecht en onoordeelkundig be
vestigd was. Ingevolge een vraag 
van kamerlid W. Kuijpers beval de 
minister van Openbare Werken 
een onderzoek naar de veiligheid 
van deze afsluitingen. 

PERS pektief 
Raketen und kein Ende. 
Het regeringsbesluit Inzake de 
installatie van NAVO-atoomra
ketten is zo wazig, zo vaag, zo In
gewikkeld dat niemand eigenlijk 
precies kan zeggen of die 
moordtuigen er nu komen of niet. 
De tekst van het regerlngscom-
muniqué Is zo opgesteld dat een 
kat er haar eigen jongen niet 
meer in vindt. 
De regering is dus geslaagd in 
haar opzet Haar besluiteloos
heid, haar niet-de-knoop-kunnen-
doorhakken kan dus naar belie
ven worden uitgelegd. Van Miert 
en de SP wijzen erop dat er eerst 
onderhandelingen moeten ko
men: dus, wij hebben gewonnen. 
Nothomb, de PSC en de PRL wi j
zen erop dat België zijn instem
ming betuigd heeft met de instal
latie van de raketten: dus, wij 
hebben gewonnen. 
En zo is iedereen en niemand te
vreden-

V / O K niet Paul Goossens in 
De Morgen: -Men heeft kost wat 
kost verhinderd dat een van de re
geringspartners al te duidelijk zijn 
gezicht zou verliezen. Alleen een 
haast onbegrijpelijke tekst kan dit 
resultaat waarborgen. Op dat vlak 
zijn de schriftstellers wonderwel 
gelukt Op 9 miljoen Belgen zijn er 
geen 100 die kunnen vertellen wat 
de regering nu wel heeft t>eslist 
Niemand mag viktorie kraaien, ook 
niet de Vlaamse socialisten. De 
tekst is immers één warme beken
tenis van grote NA VO-verknocht-
heid en elke verwijzing naar een 
Europese stem is zoek-. 
Volgens Goossens heeft Van 
Miert dus te veel water in zijn wijn 
gedaan. Die mening van Goos
sens mag Van Miert dus op zak 
steken. Zijn eigen achterban 
meent dat de SP door de knieën is 
gegaan. Nou ja, Goossens is nog 
een jong veulen... Hij moet nog die 
trouwe volgzaamheid aankweken 
die een Piet De Buyser tegenover 
de SP heeft. Die is tenminste ge
woon de SP door dik en dun te 
steunen. 

L E E S maar in Vooruit: «De 
Vlaamse socialisten hebben in 
princiep niets toegegeven. Het eni
ge wat men heeft kunnen berei
ken is dat minister Nothomb naar 
de Verenigde Staten kan afreizen 

met een nietszeggende, mistige 
tekst waarmee hij zich hopeloos 
belachelijk kan maken. Voor ons 
niet gelaten!» 
Is dat geen mooi staaltje van de 
geest van vertrouwen en samen
werking die in deze regering 
heerst? Een regeringspartij die er 
zich in verkneukelt dat een minis
ter zich hopeloos belachelijk gaat 
maken' 

t n dat kabinet krijgt van Hugo 
Camps in Het Belang van Lim
burg een felicitatietelegram. 
Volgens Camps is de tekst van 
het regeringsbesluit weliswaar vol
komen onleesbaar en onduidelijk, 
maar het is volgens hem even dui
delijk dat Van Miert en Co hun 
slag hebben thuisgehaald. Wat 
zelfs De Morgen niet durft schrij
ven (en die krant durft nochtans) 
dat doet Camps. 
'Zeker het communiqué over de 
kernraketten is zo'n schoolvoor
beeld van verbale zwendel. Het ir
riteert de burger dat hij niet kortaf 
en in verstaanbare taal mag weten 
wat de regering nu precies beslist 
heeft. Nochtans kan er over de be
slissing van de kabinetsraad geen 

misverstand oprijzen. Het verslag 
van de vergadering en een paar 
andere dokumenten zijn maar al te 
duidelijk. Het is dus een komplete 
nederlaag voor de haviken binnen 
het kabinet geworden. Zelfs de 
vervaldatum van eind 1981 is nu 
weggevallen en de eis van Pos-
wiek om tenminste in 1983 een de
finitieve t>eslissing te nemen werd 
evenmin gehonoreerd Kortom, 
voorlopig is er geen sprake meer 
van de installatie van atoomraket
ten. Sommige ministers spraken 
gisteren van een klein mirakel dat 
zou geschied zijn. Wij zouden het 
bij een meer aardse verklaring wil
len houden: de vrees voor een ka-
binetskrisis heeft de Navo-lobby 
binnen het kabinet uiteindelijk toch 
maar doen bijdraaien. » 
Zo zie je dat elke kommentator 
zijn eigen interpretatie heeft van 
de regenngstekst Dat bleek trou
wens overduidelijk uit het pers
overzicht op de radio van de dag 
nadien, dat een heerlijke opsom
ming was van de meest tegenstrij
dige opinies. En dat allemaal op ba
sis van één en dezelfde tekst! 

I n Het Laatste Nieuws trekt Piet 
Van Brabant een voor de hand lig
gende konklusie: 'Geen beslissing 
is ook een beslissing. Zij past ove
rigens in het beleid van de rege
ring dat er meer en meer in be
staat de moeilijke problemen uit te 
stellen. Zij past bovendien won
derwel in het kraam van de socia
listische partij Karel Van Miert kan 
weer uitbazuinen, dat hij het rege
ringsbeleid omgetyogen heeft Het 
incident is voorlopig gesloten, het 
krisisgevaar lijkt geweken. Maar 
de rel laat een wrange nasmaak. 
De Belgische regering heeft zich 
grenzeloos t>elachelijk gemaakt 
Onze politici schijnen niet te be
seffen dat hun klungelbeleid 
slechts schade aan het eigen aan
zien brengt Kunnen wij als klein 
land in die omstandigheden nog 
enig gewicht in de internationale 
weegschaal leggen?' 
Tot zover de rakettenkwestie. 
Maar gezien de dubbelzinnigheid 
die rond de hele zaak hangt is het 
nu al te voorspellen dat we over 
enkele maanden een nieuwe rel 
rond de raketten zullen hebben. In 
elk geval is Martens erin geslaagd 
het leven van zijn zwaar bedreigd 
kabinet met enkele weken te rek

ken. Intussen heeft het sociaal-
ekonomisch kernkabinet nog en
kele tientallen miljarden steun toe
gekend aan de Waalse staalnijver-
heid, die ten dode is opgeschre
ven. Eén woedeuitval van PS-
voorzitter Cools was al genoeg 
om de geldbeugel open te doen. 
Want volgens Cools is het duide
lijk dat de Waalse staalnijverheid 
failliet IS... door de schuld van de 
Vlamingen. 

I n Het Volk antwoordt Maurits 
Standaert op die beschuldiging: 
'Het is dan ook normaal dat de 
Vlamingen, bij het vaststellen van 
deze miljardenstroom, zich bele
digd voelen wanneer zij dan nog 
verwijten toegeslingerd krijgen en 
dat zij verontwaardigd zijn wan
neer men van Waalse zijde de ver
dere ontwikkeling van Sidmar en 
de bescherming van de werkgele
genheid in het Gentse betwist Is 
het de schuld van de Vlamingen 
dat Cockerill steeds verder teloor
ging en tegen de internationale 
konkurrentie niet op kan ? De Luik
se leiders verwijten terecht de 
partikuliere sektor dat hij bij de in
vesteringen zijn verbintenissen 
niet nakomt Er werd een financie
ringsmaatschappij opgericht die 
de nodige fondsen zou bijeen
brengen. Maar zij vindt geen geld. 
Is het de schuld van de Vlamingen 
dat de nsico 's te groot geacht wor
den? De hele staalnijverheid, ook 
Sidmar, kreeg klappen ingevolge 
de inzinking van de konjunktuur 
Maar is het de schuld van de Vla
mingen dat de automobielsektor, 
de tx>uw en de scheepswerven 
slechte zaken doen? In Waalse 
knngen duikt nu de eis weer op 
voor volledig autonoom beslis
singsrecht Ons goed, maar dan 
met eigen geld. Wij begrijpen de 
onrust van de Waalse werkne
mers, maar zij moeten ook tiegnp 
hebben voor de noden van de 
Vlaamse arbeiders. Vlaanderen 
zal in geen geval aanvaarden dat 
bedrijven die nog ruime overle-
vings- en ontwikkelingskansen 
hebben, meegesleurd worden in 
de afgrond' 

Kordate taal van de ACV-krant 
Hel Volk. Maar de dag nadien 
pompte ACV-premier Martens 
nog enkele miljarden in Cockenll. 
Of- luister naar mijn woorden, 
maar kijk niet maar mijn daden... 

25 SEPTEMBER 1980 

•i'iiij'i 1 j i t ' 



8 m 
Europa 
liet 
derde 
wereld 
op zijn 
honger 
met de CVP-
ezelsstamp voor 
de Vlastelers 
als intermezzo 
STRAATSBURG - 't ts een 
prachtweer. De herfst zit duide
lijk met drempelvrees. En zo te 
zien had die ook de Europarle
mentsleden wat te pakken, nu die 
traditiegetrouw een maand eer
der uit vakantie teruggeroepen 
worden dan hun kollega's van 
Kamer en Senaat. Zoiets van 
•starten zonder overdrijven». Zo 
trokken zij eerder schroomvallig 
langs de heel grote vraagstuk
ken heen: de honger in de wereld 
en het antwoord daarop van onze 
echt «Ekonomische- Gemeen
schap, de Poolse zomerrevolte 
en de Turkse staatsgreep. De po
litieke leiders waren het er zelfs 

ming kwam, was Brandt de grote 
afwezige. Maurits Coppieters 
vroeg duidelijker naar een diep
gaande analyse over de rol van de 
multinationals en betreurde dat 
het rapport-Ferrero helemaal geen 
verband legde met de wapenhan
del. 95 % van de wapenhandel 
zijn immers transakties van de ge-
Industralizeerde landen naar ont
wikkelingslanden die zich hieraan 
arm kopen en voor het hoogstno-
dige niets overhouden. De lidsta
ten die overigens 80 % van de 
wapenfabrieken kontroleren, zijn 
gewoonweg hyprocriet wanneer 
zij het over ontwikkelingssamen
werking hebben, terwijl zij zelf ver
antwoordelijk zijn voor de jaarlijk
se vermeerdering met 25 % van 
de wapenverkopen. De liberale 
benjamin Karel De Gucht kwam 
verrassend aan met zijn verzoek 
de multinationale ondernemingen 

over eens het eerste treffen over 
de begroting 1981 tot begin no
vember te verdagen. Ze zegden 
ook roerend ja aan de levens-
droom van hun kollega Pfimlin, 
tevens Straatsburgs burgerva
der, om de Paus naar het Euro
parlement uit te nodigen. Van 
Godsvrede gesproken. 

Honger in de wereld 
De Italiaanse kommunist Bruno 
Ferrero was de hoofdverslagge
ver van het lijvig rapport dat vijf 
parlementaire kommissies reeds 
een half jaar lang bezig hield: hon
ger, ontwikkeling en armoede. 
Vanuit zijn striemend verslag her
innert hij aan de tien jaar oude be
lofte waarbij elke lidstaat 0,70 % 
van zijn bruto-nationaal produkt 
aan ontwikkelingshulp zou beste
den. Alleen Nederland hield 
woord. België zit zowat middenin; 
Italië is schaamteloos laatste met 
nauwelijks 0,023 %... Hoe moeilijk 
het allemaal is blijkt uit het rapport 
van de landbouwkommissie. Daar 
wordt braafjes gepleit voor een 
«algehele ontwikkelingsstrategie», 
«herverdeling», en de «krachten 
van de voedselmarkt» moeten ein
delijk maar onder kontrole komen. 
Maar over bv. de eigen bietsuiker 
die de rietsuiker uit de ontwikke
lingslanden doodkonkurreert de 
mineurtoon. Tijdens het twee
daags hongerdebat was een Willy 
Brandt in zijn optreden ongemeen 
grandioos. De inhoud zelf liet 
evenwel iedereen op zijn honger. 
Maar de show was gered en toen 
de «hongerresolutie» ter stem-

die in de EG gevestigd zijn, te ver
plichten zich aan een gedragsko-
de te houden die tot stabilizatie 
van de prijzen en versterking van 
het sociaal beleid in de derde we
reld bijdraagt 

Een ontroerde Belg 
Vanzelfsprekend waren de Pool
se gebeurtenissen in de aktualiteit. 
En daar liep men nog meer op eie
ren. Eén van deze jongleurs was 
Leo Tindemans die getuigde van 
zijn huiver om over de mensen
rechten in Polen te spreken, ver
klaarde «diep ontroerd te zijn» en 
die het voor het overige had over 
de heldenmoed van de 17de 
eeuwse Poolse koning-veldheer 
Jan Sobieski, om tot de slotsom te 
komen dat Polen Europeanen zijn. 

Of hoe men politiek kan bedrijven 
vanuit de achteruitkijkspiegel. 

Ondertussen zit Tindemans EVP-
fraktie naar enkele Griekse politie
ke partijen te lonken in de hoop 
dat die vanaf volgend jaar deel zul
len willen uitmaken van de grote 
kristendemokratische familie. En 
daarvoor wordt heelwat smeer 
aan de kandeleer gewreven! Zo 
diende de EVP het voorstel in om 
«buiten alle noodzakelijke financië
le verplichtingen die de Gemeen
schap ten aanzien van Grieken
land dient na te komen» een extra
krediet te voorzien van eventjes 
400 miljoen frank «om een prijs
vraag uit te schrijven tot het bou
wen van een Olympisch stadion in 
Olympia zelf...» Omdat Grieken be
langrijk zijn! 

Wat met de vlasteiers? 

Aan de orde was ook het initiatief 
een promotiecampagne op te zet
ten voor het vlasverbruik. Maurits 
Coppieters stelde hierbij voor de 
helft van deze promotiecampagne 
te laten financieren uit de EEG-be-
groting. Hij pleitte voor het stimule
ren van het verbruik van vlasve
zels in de Gemeenschap door mid
del van voorlichting en reklame. 

M7itf^' 

onderzoek naar nieuwe afzetmo
gelijkheden en kwaliteitsverbete
ring. De kleine Vlaamse vlastelers 
mogen weten dat de nog aanwezi
ge CVP-ers Tindemans, Croux en 
Verroken eensgezind Coppieters 
voorstellen afwezen. De andere 
Vlamingen waren niet meer aan
wezig. De Clercq en Van Miert 
waren trouwens helemaal niet ko
men opdagen! 

Onze wereld 

En nog dit.. 
• Vorig jaar had het Bureau van 
het Europees Parlement zijn Nor-
dek-delegatie aangesteld: een offi
ciële vertegenwoordiging Euro
parlementsleden met voorzitter, 
ondervoorzitters en al. Toen de 
voorzitter al die tijd tevergeefs 
naar een invitatie had uitgezien, 
verzocht hij een ambtenaar eens 
naar Noorwegen te reizen om te 
zien wat er zoal kon afgereisd 
worden. Tot in augustus de ambte
naar terug kwam met de melding 
dat Norek reeds tien jaar onbe
staande is. De delegatie heeft nu 
haar naam veranderd in «delegatie 
voor de Noorse en Zweedse 
Raad». Het Noorderiicht is gevon
den! 
• Ook de liberalen kunnen erg 
komisch uit de hoek komen. Zo
pas legden zij een ontwerp-resolu-
tie neer waarbij zij de oprichting 
voorstellen van «een museum van 
de Europese eenmaking». Hierin 
zouden ook grote figuren kunnen 
aan bod komen, zo luidt het. Be
stelde Leo de veertiende reeds 
zijn plaats in Europa's wassen
beeldmuseum? 
• In november gaat Simonne 
Veil bij de Britse kween Elisabeth 
op theevisite, naar het schijnt is 
Veil veriekkerd op antiek uit de 
9 lidstaten. Zou Boudewijn voor 
haar geen woordje wilen doen bij 
Prins Karel? Jaak Vande Meulebroucke 

Strijd om de olie 
Van lichte schermutselingen bij eenvoudige patrouilles aan de grens 
tussen Iran en Irak kwam het begin deze week tot een echte oorlog 
tussen beide moslemstaten. Het gaat daarbij niet om een godsdienst-
of rassenoorlog, maar om een «vulgaire» oliekwestie. Het is echter 
geen kleinigheid waar het om gaat 

De Irakezen is het te doen om het 
gebied waar de Sjat-al-Arabrivier 
tussen beide landen vloeit en er 
de grens uitmaakt. Het front tus
sen beide staten strekt zich uit 
over 150 km. langs de rivier (een 
escalatie is voortaan mogelijk). 
Aan de monding van deze rivier in 
de Perzische Golf, ligt de belangrij
ke haven Khorramsjar. Er werd 
ook gevochten aan het vliegveld 
van Abadan, waar de grootste 
olieraffinaderij ter wereld Is geves
tigd. Niet zover daar vandaan lig

gen Irans rijke olievelden. Ook an
dere Iraanse vliegvelden worden 
bestookt. 
Belde doen hun best om de ha
ven- en raffinaderijinstallaties zo
veel mogelijk Intakt te houden, met 
het oog blijkbaar op de exploitatie 
na de ooriog. De Sjat-al-Arab 
splitst zich reeds diep In Irak in de 
Eufraat en de Tigris, veel beter ge
kend In het Westen door de bijbel 
dan de overige namen van rivieren 
en landstreken. Van Iraakse zijde 
werd het eerste Iraakse luchtbom-

bardement op Iraans gebied voor
gesteld als een represaille voor 
het Iraans bombardement op 
Iraaks grondgebied. Ook ter zee 
wordt slag geleverd. 
Volgens de jongste gegevens telt 
Irak een leger van 242.550 man
schappen. Het heeft vier pantser
divisies, vier gemechanizeerde di
visies, vier bergdivisles, een pant
serdivisie van de republikeinse 
garde, en twee speciale brigades. 
De omvang en de uitrusting van 
dit leger gaat grotendeels terug op 
Sovjetieveringen. Zo Is het over
grote deel van het Iraakse pant-
serarsenaai van Sovjetmakelij 
(2.750 stuks), behalve 100 Franse 
AMX-30-tanks. De Iraakse lucht
macht telt 332 gevechtsvliegtui
gen, alle van Sovjetmakelij, even
als de totale uitrusting van de 
vloot, behalve een aantal Franse 
helikopters. 

Het Iraanse leger bestaat uit 
240.000 man met 1.985 tanks, ver
deeld over 3 pantserdivisies, 4 bri
gades en 4 bataljons luchtdoelra-
ketten. De luchtmacht telt 445 
Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, 
maar heeft nu ingevolge de Ameri
kaanse boycot gebrek aan ver
vangingsonderdelen. Hetzelfde 
geldt de Iraanse marine, die even
eens gebrek aan onderdelen heeft 
en na de val van de sjah lelijk in de 
verdrukking is geraakt. Juiste cij
fers op dit ogenblik heeft men 
trouwens niet, maar het staat wel 
vast dat het Iraanse leger niet lan
ger het sterkste Is van het Mid
den-Oosten. Men mag trouwens 
niet vergeten dat de Amerikaanse 
opleiders terug naar Amerika zijn 
en dat de vrij talrijke Iraanse aspi
rant-officieren, die In Amerika wer
den opgeleid, uitgewezen werden 
na de Iraanse overval op de Ame
rikaanse ambassade, nu bijna een 
jaar geleden en nog steeds zon
der oplossing. Een Iraakse door
braak echter zou Washington 
slechts met lede ogen aanzien, 
want Irak Is een pion op het 
schaakbord van de Sovjetunie. 
Terwijl Iran minstens even anti-
Russisch als anti-Amerikaans is, 
hoewel dit laatste zou kunnen 
veranderen. 
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België: paradijs voor 
handel in wilde dieren 
In 1973 ondertekenden enkele tientallen landen de Konventie van 
Washington, die een einde moest maken aan het internationaal gesja-
cher met bedreigde dier- en plantensoorten. België heeft deze kon
ventie ook ondertekend maar ze werd nog niet in wet omgezet Daar
door is dit land de laatste jaren steeds meer en meer het centrum ge
worden voor deze business. Dit is onrechtstreeks het gevolg van 
maatregelen ter bescherming van bedreigde diersoorten die in ande
re landen wél genomen werden. 

Wat houdt die dierenhandel In? 
De meeste dieren die op de markt 
terechtkomen zijn exoten. De 
prijslijsten van de dierenhande
laars omvatten produkten uit de 
hele wereld, waarbij Zuidoost-
Azië, India, Centraal-Afrika en La-
tljns-Amerika de belangnjkste her-
komstgebieden zijn. Letterlijk alles 
is te koop: van kolibri's tot tapirs 
en wat niet in voorraad is kan 
steeds besteld worden. 
Een groot deel van de verhandel
de fauna bestaat uit bedreigde 
diersoorten uit de tropische re

genwouden. Nu kan wel aktie wor
den gevoerd om die regenwouden 
te beschermen, maar als straks 
hun hele dierenwereld uitverkocht 
Is, is het drama volledig! 
Erg in trek zijn de reptielen, exoti
sche vogels, apen, katachtigen en 
tropische vissen. 
Het IS moeilijk om een stempel te 
zetten op wie dergelijke dieren 
over de vloer haalt Bij reptielen, 
de meeste apen en katachtigen is 
het wegens de aanschaffings- en 
verzorgingsprijs al vast en zeker 
onjuist om van de liefhebberij van 

Brussel weet geen 
blijf met z'n huisvuil 

Wat reeds geruime tijd in de lucht 
hing spatte deze week als een on
welriekende buil open. De agglo
meratie Brussel weet geen blijf 
meer met zijn huisvuil. Dinsdag en 
woensdag II. was slechts een ge
deelte van de 1300 ton huisvuil dat 
de agglomeratie pjer dag produ
ceert opgehaald. Grootsteden 
hebben het niet gemakkelijk met 
het huisvuilprobleem maar bij ons 
weten trekken het Vlaamse Ant
werpen en het Waalse Luik zich 
vrij fatsoenlijk uit de slag. Wat dan 
met Brussel, de pretentievolle 
hoofdstad van dit koninkrijk? 
Het Brussels huisvuil deed de laat
ste jaren zowat de ronde van het 
hele land. Wetteren, St-Niklaas, 
Vlierzele en Dendermonde kre
gen hun onwelriekend deel, maar 
ook Mont-St-Guibert en het histo
rische Spy werden reeds bedacht 
Toen al Vlaamse en Waalse ge
meenten bedankten voor de eer 
stapelde Brussel zijn vuil op het 
overslagterrein te Anderlecht 
Maar ook dat kon niet blijven du
ren. En toen begon de miserie pas 
goed. Agglomeratievoorzitter La-
gasse (FDR trok de materie (nou 
ja..J naar zich en van kwaad suk
kelde men naar erger. De firma's 

die het werk uitvoerden voelden 
dat ze nergens meer welkom wa
ren... Het vuil werd deze week dan 
maar op een terrein in de buurt 
van de Van Praetbrug op>gesta-
p)eld. Voor hoelang, want ook daar 
kan het niet blijven liggen. Toen 
Vic Anciaux staatssekretaris was 
verhinderde hij (terechO de bouw 
van een peperdure Franse ver
brandingsoven. Lydia De Pauw liet 
het dossier bestuderen maar de 
val van de regering maakte daar 
een einde aan. Thans bestudeert 
staatssekretaris De Winter het 
dossier. 

De Brusselaars betalen voor het 
weghalen van hun huisvuil 500 fr. 
Spotgoedkoop als we weten wat 
zo'n werkje kost De kortzichtig
heid van de fransdolle agglomera-
tieraad is er de oorzaak van dat 
Brussel nu zonder fatsoenlijke op>-
lossing voor zijn huisvuil z i t Wie 
zal ons tegenspreken wanneer wij 
stellen dat de agglomeratieraad 
zich beter zou bezighouden met 
het oplossen van dit nijpend leef
milieuprobleem i.p.v. hun tijd te 
verprutsen met zoeken naar mid
deltjes om de Brusselse Vlamin
gen te pesten en te kleineren? 

m Leefmilieu 

Inderdaad, België: paradijs voor handel in exotische dieren. Omdat bij ons de konventie van Washington niet 
nageleefd wordt kwamen heel wat vreemde dierenhandelaars zich hier vestigen. Maar ook voor Belgische sja-
cheraars is het een gouden tijd: de buitenlandse konkurrentie verminderde en dus kwamen er plaatsen vrij op 

de internationale dierenmarkt. 

de kleine man te spreken. Met de 
aquariumvissen en vogels ligt dat 
enigszins anders. 

Het wordt de hoogste tijd dat er 
geageerd word t en daartoe doet 
zich nu een geschikte gelegenheid 
voor. Begin 1981 komen de landen 
die het verdrag van Washington 
ondertekend hebben terug bij el
kaar in New Delhi (India). De EEC5-
landen zullen daar optreden als 
één groep. Dit betekent dat landen 
die het verdrag ondertekenden en 
landen die dat nog niet deden, hun 
standpunt in overeenstemming 

zullen brengen met dat van de Eu
ropese Kommisssie: standpunten 
pro-bescherming zullen verzoend 
worden met handelsbelangen. Tij
dens en vóór de ontmoeting zal de 
Europese Kommissie de krachtlij
nen van de gemeenschappelijke 
verklaring uitwerken. 
Sommige van de problemen die 
op de Delhi-ontmoeting zullen be
sproken worden zijn; walvissen, 
zeehonden en papegaaien. Dit 
vormt een machtige uitdaging 
voor de natuurbeschermingsgroe
peringen om hun regeringen on
der druk te zetten. 

Verscheidene niet-goevememen-
tele organizaties in de diverse le-
denlanden hebben tot 5 septem
ber jl. de kans gekregen om op 
hun resp)ektieve regeringen druk 
uit te oefenen om de agenda van 
de ontmoeting in Delhi ten gunste 
te veranderen. 
Voor België is het van het hoogste 
belang dat de Washington Kon
ventie ondertekend wordt vóór ja
nuari 1981, zoniet wordt dat land in 
het beste geval enkel toegelaten 
als waarnemer en zullen we weer 
ergens achteraan zitten. Maar dat 
zijn wij, Vlamingen, meer gewoon... 

Kernenergie blijft 
reakties uitlokken 

In een mededeling deelt het West
kust Aktiekomitee tegen de Kern
energie ( W A K D de bevolking 
mee dat de Franse elektriciteits
maatschappij Electricité de France 
begonnen is met de bouw van de 
vijfde en zesde kernreaktor te 
Grevelingen in Frans-Vlaanderen. 
Omdat volgens het komitee de ra-
dioaktiviteit geen grenzen kent is 
de toestand zeer zorgwekkend en 
worden de Westvlaamse parle
mentairen opgeroepen zich in te 
zetten tegen de verdere uitbouw 
van dit kemreaktorenpark. Het ko
mitee meent te weten dat indien 
Grevelingen volledig uitgebouwd 
word t er de grootste koncentratie 
van kemindustrie ter wereld ge
vormd word t 

Bij normale werking van de kern
centrales zal de lozing van radio-
aktieve gassen in de lucht het pro
bleem van de luchtvervuiling in 
West-Vlaanderen nog verergeren. 

De overheersende zuid-zuldwes-
ten-winden zorgen immers al voor 
een grote luchtvervuiling vanuit 
het industriegebied van Duinker

ke. De gevolgen voor de visrijke 
zones langs de Franse, Vlaamse 
en Engelse kust zijn niet te onder

schatten. Er bestaat immers be
smettingsgevaar voor de vis door 
de lozing van radioaktieve stoffen 
en door lozing van chloor om de 
buizen van het koelsysteem te rei
nigen. 
En, aldus het komitee: "Vergeten 
wij vooral de gevolgen van het 
warme koelwater niet: het wordt 
in zee geloosd en verspreidt zich 
niet homogeen maar blijft in 'vlek

ken' hangen. Verder is de drei
ging van een kernongeval reëel 
Wat gebeurt er met de 1.800.000 
mensen die in een straal van 
70 km rond Grevelingen wonen 
en het ekonomisch leven met hen 
verbonden; de landbouwproduk-
ten, de visserij de scheepvaart in 
het Kanaal, de bedrijven in de 
streek enz.?' 
En meteen wordt ook het hoofd
stuk van het radioaktief afval aan
gesneden. Waar moet het met dit 
afval naartoe, blijft een open 
vraag. Vandaar is het maar een 
stap naar de internationale anti-
atoommanifestatie van zaterdag 
25 oktober as. te Mol. Onder de 
slogans «Kempense klei, atoom-
vri j- en «Eurochemic, blijft dicht» 
wordt er door de Verenigde Aktie-
groepen voor Kernstop (VAKS) 
en de gezamenlijke energiekomi-
tees van Zuid-Nederiand een gro
te protestdag Ingericht 
Wie meer wil vernemen over 
WAKE neemt voeling met Luk 
Timmerman, Oudenhofeniaan 51 
te 845 Nieuwpoort. Voor VAKS: 
Consciencestraat 46 te 2000 Ant
werpen (tel. 031-39.38.68). 
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zijn eigen kijk • » geld 
Als U spaargeld wil beleggen, of gebruik wil ma
ken van de service aangeboden door de finaiv 
ciBle instellingen, neemt U geen genoegen met 
toevallige oplossingen 
Zelfs een interessante tip van iemand uit uw 
buurt IS blijkbaar niet altijd de ideale formule 
voor uw eigen situatie 
Alléén een specialist kan U met zekertieid hel
pen uw NMKN-agent Hij maakt u wegwijs in de 
beleggingsmogeïïjkheden en de diverse spaar
formules en veirelt U welke bankservice voor U 
aangewezen is 

U heeft uw eigen kijk op geld, en uw 
NMKN-agent helpt u er 't maximum 
uit te halen. 
Bij uw NMKN-agent vindt u de beste 
belegging voor uw geld, onder Staats-

-j waarborg.' 
- Kasbons met een looptijd van 1 tot 12 jaar 
-Termijnrekeningen: veertiendaagse, op 
termijn of met opzegging, met voste 
vsrvoldag 

U kunt er ook terecht voor de meest 
urtgebreide financiëie service. 

de zichtrekening (met NMKN- of Eurocheque-
kaart), cheques, uitvoering van opdrachten tot 
aan- en verkoop van deviezen,relscheques 
permanente opdrachten, domiciliering van 
facturen 
bancontactkaart (automatisch bankloket) 
uitbetaling van cheques, assignaties, coupons, 
veivallen effekten 

- gratis bewaren van effekten, uitgegeven door 
de NMKN en de ASLK 

- bewaarneming van alle andere effekten 
-enz 

Lx>op even binnen bij uw NMKN-agent. 
Of vraag hem bij u langs te komen. 
* Beleggingen bi; de NMKN zijn gewaarborgd door de 
Staat Deze Staatswaarborg geldt zowel voor de terug 
betaling van het kapitaal als voor de uitbetaling van de 
interesten 

1 200 NMKN-agenten staan tot 
uw dienst Raadpleeg de 
Gouden Gids - rubnek Banken 

verstandig sparen 
Voor de intekening op NMKN-effekten kunt u zicri ook 
wenden tot een agentschap van de Nationale Bank 
van België de hoofdzetel en de agentschappen van 
de ASLlT de discontokantoren de maatschappelijke 
zetel van de NMKN Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig 
de wet van 1631919 

ZO€K«RC| 
D Kelner uit Mechelen met er 
vanng zoekt dringend een be
trekking als «gargon» of «hotel 
meester» in de omgeving Meche-
len-Brussel-Antwerpen Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers Liersesteenweg 
11 te 2580 St-Katelijne-Waver of 
telefonisch op het nummer 015/ 
217900 Ref nr 2132 

Q Wie heeft werk voor jonge 
elektricien (16 jaar) dipl A3 Kon-
takt opnemen met A Van den 
Ablaeele OCMW lid Losweg 11 
9328 Schoonaarde (052/ 
42354C) 

O Regente Frans-Geschiedenis 
met diploma uit njksonderwijs 
zoekt een passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers Schepdaal tel 
02/5691604 

D Dynamische jongeman 22 j 
oud vnj van legerdienst door 
broederdiensten A2 elektnciteit 
en 4de specializatiejaar elektroni-
ka Al technisch regent speciali 
teit elektnciteit dit jaar afgestu
deerd zoekt een passende be 
trekking eventueel als handels 
reiziger doch dan in Vlaanderen 
en eventueel ook Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers tel 02/5691604 

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 Zeer binnen 
kort Neem aub dnngend kon 
takt op met ons feestsekretan-
aat Panel P 20 Liersesteenweg 
148 2510 Mortsel tel 031-
402594 

D Pas afgestudeerde regent 
Nederlands-Engels-Godsdienst 
met diploma dactylo zoekt dnn
gend een betrekking (ook buiten 
het onderwijs) in afwachting van 
zijn legerdienst Zich wenden tot 
Vic Anciaux Algemeen Secreta
riaat tel 2194930 

ü Technisch tekenaar A2 (41 
jaar) zoekt een passende betrek
king 
Gelieve voor al deze zoekertjes 
kontakt op te nemen met Vic An
ciaux, Algemeen Sekretanaat 
(tel 2194930) te Brussel 
D 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 
n 18-jang meisje met diploma 
lager secundair onderwijs afde
ling kantoor en 1 jaar hoger se
cundair in bezit van getuigschnft 
daktylo zoekt een gepaste be
trekking in het Brusselse of op 
de as Brussel-Ninove 

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 Katehjne-Waver of 
telefonisch op het nummer 
015-217900 referentienummer 
2121 
Te huur 
• Vol! opgeknap landel woning 
Asse-Walfergem 3 sipk gr liv 
keuk badk gar bijgeb zoki, 
keld cv gas elektr Lust -i-
moestuin Tel 4660492 tuss 19 
en 21 u (Adv 179) 
D 33-jarige specialist in koel-
techniek zoekt een nieuwe werk 
kring in het Brusselse 
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12 m] Reportage 

Er wordt (weer) gevochten in het park 

BRUSSEL Paleizenplein. Aan de Warande. Op de hoek van 
de Koningsstraat. 150 jaar geleden werd hier zwaar gevoch
ten. De memorabele septemberdagen, na de opvoering van 
de Stomme van Portici. Vorige vrijdag zat patriottisch Bel
gië met een zware krop in de keel: de 'Philharmonische 
Vereniging van Brussel- zag zich om trieste redenen ge
noodzaakt een heropvoering van «De Stomme van Portici» 
in het Paleis voor Schone Kunsten af te gelasten. Maar, 
geen nood, die smet op het vadeilands blazoen zou deze 
week weggeweekt worden. De Stomme zal hoedanook toch 
niet stom blijven. Want, er bestaat ook nog zoiets als een 
rijkelijke 'vereniging ter bevordering van Brussel: 
En die maakte werk van een groots klank- en lichtspel mét 
figuranten voor de 'historische wedersamenstelling van de 
„Septemberdagen" die de onafhankelijkheid van België heb
ben veroorzaakt» Zodoende wordt de Stomme van Portici 
deze week elke avond op de Brusselse koninklijke keikop
pen ten tonele gevoerd. 

Dinsdagavond, 23 september 
(21 u. 30). Het Paleizenplein en de 
Koningsstraat zijn met dranghek
kens afgezet Het publiek stroomt 
niet toe. In kleine groepjes melden 
zich wel een paar honderd Frans-
sprekende goede Belgen aan. Er 
zijn kaartenverkopers te veel. 
Maar zo'n toegangskaart kost dan 
ook 500 frank. Het plebs van Brus
sel wordt dus niet geacht interes
se te vertonen voor een rekon-
struktie van de straatrevolte van 
150 jaar geleden. De enige toe
gang aan de Hertogstraat wordt 
streng gekontroleerd. We mogen 
zelf ook niet binnen. 
'Carte de la presse? Vous n'êtes 
pas indiqué sur ma fete.'» Het 
Vlaams-nationale magazine WIJ 

kent de zenuwachtige man met 
walkie-talkie niet Toch maar aan
dringen. Ons signalement wordt 
naar de tweede kontrolepost 
doorgeseind, in het Frans natuur
lijk : 'Hier is een journalist met foto
graaf die per se binnen wil. Ze zijn 
alletiei in leren jekker Zonder das. 
En één barbw 

Lang haar hadden we voor de 
kontrolepost jammer genoeg niet 
Veel argwaan, en twee kontroles 
dus. Maar we staan toch aan de 
andere kant van het dranghekken, 
waar geen mens tegenaan aan het 
drummen is. 

Een voorbijganger wil zijn coleire 
kwijt: 500 franc entreegeld. Da's 
nondedzju schandalig! 

L'Amour sacré van dandy Auber 
Daniel Franfois Esprit Auber kenda niets 
af van politiek; hij had er in de verste ver
te geen interesse voor Het is dan ook 
ondanks zichzelf dat hij aanstoker werd 
van de Belgische Omwenteling tegen ko
ning Willem, door de revolutie-opera «La 
Muette de Portici» te komponeren. 
Opzwepende passages, en dan vooral de 
beruchte toparia 'Amour sacré de la pa-
trie; deden het bloed van de Brusselse 
operaliefhebbers koken, zodat op 
woensdag 25 augustus 1830 een luid
ruchtig rebellerende menigte de Munt
schouwburg uitstormde en naar de wa
pens greep. Eigenlijk had Daniel Auber 
evengoed antiquair kunnen gebleven zijn 
zoals zijn vader het hem voorhield. 

Maar Auber vond zichzelf een waardig 
komponist, ook al bleef de uitvoering van 
zijn eerste opera beperkt tot amateurs-
groejjen. Andere komposities werden nau
welijks één keer ten gehore gebracht La 
Muette verging het anders; hoewel kunst

critici ook dit werk de grond inboorden. De 
Stomme werd in Parijs verscheidene hon
derden keren voor tJomvolle zalen opge
voerd. 
Auber heeft dus wel aardig wat centen 
aan zijn revolutie-opera opgestreken. Er 
zouden naderhand nog zes verschillende 
Duitse versies van gemaakt zijn, en ook 
vertalingen in het Engels, Italiaans, 
Zweeds, Noors, Deens, Pools... «La Muet
te» werd naar verluidt zelfs ook tijdens een 
karnaval in Trieste opgevoerd. 
De Stomme had allicht het onverwacht 
sukses te danken aan een aantal flink in de 
verf gezette ingrediënten. 
Zo bij voorbeeld werd het operapubliek 
overdonderd door de enorme bezetting 
met zangers, koren en instrumentale uit
voerders. Het publiek kreeg alvast kwanti
tatief waar voor zijn geld. Ook het invoeren 
van een stomme rol wekte ruime interesse. 
Bovendien was dandy Auber zo leep om 
de rol van het stomme vissersmeisje Fe-

nella te laten vertolken door een jongeda
me die vandaag herhaaldelijk op de cover 
van sensatiebladen zou prijken. Is dat mis
schien niet de belangrijkste reden waarom 
het zich deftig voordoende operapubliek 
voor de opvoeringen van La Muette 
stormliep... 
Hoewel komponist Auber dus door het 
operapubliek om slechts één van zijn krea-
ties erkend werd, en ook wel bij een hand
vol kollega's enige waardering mocht vin
den, is hij zijn 89 jaren lang een tweede-
rangskompyonist gebleven. 

Hij was vooral straf in het kopiëren van an
dermans stijl. Maar met de figuur van de 
aantrekkelijke en ook wel mimisch-knappe 
Fenella lokte hij het publiek in lange rijen 
naar de kassa. Dat er van zijn «La Muette 
de Portici» heibel, straatgevechten en uit
eindelijk een gewelddadige omwenteling is 
gekomen, heeft Auber niet geweten. 
De revolutie brak uit ondanks de vredelie
vende bedoelingen van AvJoer. 

Die Hollanders 
toch_! 

Het Paleizenplein en de Warande 
zelf liggen er veriaten bij. Een ko
ninklijke wacht doet zijn stapvoet-
se plicht Politie-agenten keuvelen 
in trosjes. De Belgische vlag wap
pert op het paleis. De koning is 
thuis. Maar er brand geen een 
lamp die koninklijke interesse voor 
het historisch gebeuren zou kun
nen verraden. Aan de Konings
straat staan tribunes voor wel een 
kleine 2.000 mensen opgesteld. 
De hoogste tribune telt mensen 
tot op de laatste rij. Er is 800 man 
(minder dan figuranten zou spoe
dig blijken), zo vertelt ons een 
«Hollandse» arbeider. Hoe durft 
die man zich hier te vertonen? Hij 
reageert prompt: 'Hoe durven al 
die Brusselaars een zitplaats ne
men op de stellingen van mijn 
baas, de NedeHander Van Bij-
nen...' 

(De stellingen zijn die avond niet'm 
mekaar gestuikt). 
Burgemeester-notaris Pierre Van 
Halteren is met zijn notabelgekle-
de eega aangekomen. Het spekta
kel kan beginnen. Ettelijke stoelen-
rijen worden overigens ingeno
men door «vooraanstaanden» van 
verenigingen die mede Brussel 
willen 'bevorderen': dames, he
ren, kolonels en majoors van de 
ministerie van Landsverdediging, 
de ministerie van Openbare Wer
ken, de Paleis voor Schone Kun
sten, de personeel van de Bank 
Nagelmaeckers, Sibelgaz, de Na
tionale Loterij... Kortom, volk ge
noeg dus voor de eerste exhibitie. 
Komplete duisternis, wat geroeze
moes nog. En het druk walkie-tal
kie gedoe van alleHei politie- en or
dediensten. 
Op een reusachtig scherm barst 
de september-revolte buitenge
woon kleurrijk los. Het wordt een 
genietbare bedoening in agressie
ve geuren, kleuren en klank. Er 
werd zelfs niet op de miljoenen-
kost gekeken om ook met laser
stralen de heldendaden van don 
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Reportage 

Juan van Halen en zijn medestan
ders in de verf te zetten. 
Zes mannen en vrouwen, netjes 
Vlaams-Brussels Frans gedo
seerd, geven een uur lang pate-
tisch kommentaar bij het spel van 
de figuranten (Een paar honderd 
jonge mannen van de / 19STEpro
motie van de Koninklijke Militaire 
school, van de Cavalerie van het 
Mobiel legioen van de rijkswacht, 
enz...) 
De stemmen hebben het over het 
'Tweeslachtig Koninkrijk van ko
ning Willem.» Over het despoti
sche Den Haag, en de liefelijke en 
bloeiende stad Brussel Over de 
grondwet van de despoot 'Guil-
laume premier» die in de praktijk 
alles behalve vrijheid aan de bur
gers gaf. Over de openbare amb
ten die voor 80 ten honderd in 
handen van de Hollanders waren. 
Over het juk van de verdrukker 
dat bij het vierde bedrijf van de La 
Muette de Portici vy^erd afgerukt». 
De toparla weergalmt tussen de 
koninklijke muren: 'Amour sacré 
de la patrie...» 

Er is applaus op de rij van de «pla
ces réservées»; verder op de tri
bune klappen ook nog pakweg 
100 mensen vijftien sekonden de 
handen tegen mekaar. 

Het klank- en llchtspel wordt pro
fessioneel naar een crescendo ge
stuwd met paardegetrappel, vlag-
gewimpels, salvo's van voetzoe
kers, kanonschoten, kruitdamp. 
De audiostemmen schimpen op 
minister van Justitie Van Maanen, 
op kommissaris De Knijf, journalist 
Libri-Bagnono... 

Onze helden 
'Te midden van de strijd, 
een sterke persoonlijkheid: 
Charles Rogier. Uit Brussel 
gevlucht op 22 september, 
daar hij onze zaak verloren 
achtte, maar op 23 septem
ber is hij er terug. Hij organi-
zeert het verzet en houdt 
zich bezig met de voorberei
ding van de voorlopige re
gering: (Jo Gerard) 

Alles afgemeten tweetalig. Zo in 
de zin van de kreet: «// faut aller ai
der les BruxelloisI België moet ge
holpen worden!» (Nog vooraleer 
het Voorlopig Bewind geïnstal
leerd werd was Bruxelles dus 
reeds gans België waard..J 
Zwaar wordt de klemtoon gelegd 
op het proletarisch karakter van 
de opstand. Er wordt niet verheeld 
dat ook buitenlandse vechtersha
nen werden aangevoerd. 
En rond kwart voor elf weerklinkt 
de juichkreet: 'Overwinning! En 
dan twee keer: Victoirel Victoire! 
België was vrij en verenigd in zijn 
onafhankelijkheid!» 
Even nog wordt de naaister, me
vrouw Abts, de gelegenheid gege
ven om te getuigen hoe zij de Bel
gische driekleur aan mekaar lapte: 
'maar mijnheer, ik heb geen stof 
genoeg!» 

'En zo kwam de vlag tot stand die 
de eenheid der Belgen symboli-
zeert». Notabel Pierre Van Halte
ren veert recht op de eerste tonen 
van de Brabangonne. 
Een paar honderd respektabele 
dames en heren zingen (?) de eer
ste strofe mee van wat het Bel
gisch volkslied wordt geheten. 
Het spektakel (500 frnak voor pak
weg 70 minuten) is afgelopen. Van 
de drie tribunes hoeft slechts één 
leeg te lopen. In minder dan geen 
tijd ligt het Paleizenplein er doods 
en verlaten bij. De notabelen, figu
ranten en hun familieleden vonden 
dat het goed was. Alleen de volle 
maan bleef over het nog koninklijk 
paleis waken, (hds) 

y^] 13 

Hoe de Stomme 
stom bleef op de radio... 

De afgelasting van de opvoering 
van «De Stomme van Portici» in 
het Brussels Paleis voor Schone 
Kunsten heeft de wereld duidelij
ker dan het ook maar enigszins 
anders zou kunnen er op attent 
gemaakt wat voor een idiote 
klungelaars er in dit feestvierend 
België rondlopen. 
Het is onderhand geweten dat 
met de aanwerving van de Ar
meense dirigent Ogan d' Nare, 
die een flink pak solisten uit 
Spanje, Australië, Nederland en 
België zou dienen te begeleiden, 
de fatale afloop van het Stomme
festijn bezegeld was. 
Vrijdagmiddag liet de Filharmo
nische Vereniging van Brussel 
via een lakoniek radiobericht we
ten dat wegens ziekte van diri
gent en hoofdvertolkster de op
voering van de revolutionaire 
opera niet alleen diende uitge
steld, maar ook meteen drastisch 
afgelast te worden. Het kleinste 
kind kon evenwel dagen voor
dien met de kleine natte vinger 
aanvoelen dat bij dit koncert 
(eens te meer) er wel iets onver
wacht zo kunnen gebeuren, een 
opmerkelijk aktieve deelneming 
van Vlaamse operaliefhebbers 
bij voorbeeld. 

Totnogtoe heeft de Filharmoni
sche Vereniging, de PSK-direktie 
noch de BRT willen toegeven dat 
het koncert precies om die reden 
werd geschrapt 
Wat er vrijdag om en rond de 
«Stomme van Portici» is ge
beurd, is een klein verhaal dat op 
de lachspieren werkt. 
De opvoering van de Stomme 
zou door de BRT-radio recht
streeks uitgezonden worden, 
evenals door Nederlandse, Waal
se, Duitse en Italiaanse omroe
pen. Een twaalftal andere zen
ders hadden gevraagd om het 
koncert, in relais, op een latere 
datum te kunnen uitzenden. 

Ook zwarten deden mee... 

Omdat er toch wel even gedacht 
werd aan mogelijke verstoringen 
van het koncert, werd afgespro
ken dat uiteindelijk alleen de 
BRT-radio het gebeuren recht
streeks op antenne zou brengen, 
terwijl vijf andere radiostations 
op hetzelfde moment voor hun 
luisteraars een vooraf ingeblikte 
geluidsband zouden ten gehore 
brengen. Bij incidenten zou men 
aldus voor het buitenland geen 
belabberd figuur slaan. 
Zo gezegd, zo gedaan. Toen de 
opnameapparatuur donderdag
middag klaarstond om de alge
mene repetitie in te blikken, ^ ~ 
bleek dat dirigent, solisten, koor ^ 
en orkest er nog niet in geslaagd 
waren om veel meer dan wat on
harmonieus gekakel te berde te 
brengen. Er werd toch een opna
me gedaan, maar bij beluistering 
van de opnameband achteraf 
kregen alle koncertuitvoerders 
rode wangen. 

Vrijdagvoormiddag werd dan 
met de topdirektie van de BRT, 
en met de haastig erbijgeroepen 
algemene direkteur, P. Vanden-
bussche, druk beraad gehouden 
over hoe de «Stomme van Porti
ci» dan toch zou kunnen gered 
worden. 
Uiteindelijk werd om tien voor 
twaalf de forse beslissing geno
men de dirigent en hoofdvertolk
ster ziek te laten worden. Zulks 
mocht de nieuwslezer op het 
middaguur dan ook meteen mee
delen. In de namiddag kwam op 
de BRT dan ook nog wel een 
mannetje van de staatsveiligheid 
opdagen om de direkteur ervan 
te verwittigen dat bij de opvoe
ring van de Stomme incidenten 
gevreesd werden; de wel
ingelichte agent had nog niets 
gehoord van de stille begraving 
van de Stomme. 
Grotesk is ten slotte ook nog het 
feit dat algemeen dirigent en ver
tolkers van de Stomme met de 
vinger gewezen worden, maar 
dat hun operafalen ook danig in 
de hand werd gewerkt door 
Brusselse instanties. 
Zo bij voorbeeld weigerde de di-
rektie van de Muntschouwburg 
halsstarrig om de dirigent de ori
ginele partituur van «La Muette» 
te laten gebruiken, waardoor er 
dagenlang moest gewerkt wor
den met slechts kopieën, waarop 
na doorhalingen en aanmerkin
gen met kleurige stiften, hele 
passages omzeggens onlees
baar waren geworden. Dit heeft 
de repetities een grote achter
stand berokkend met de geken
de fatale afloop voor dirigent en 
operamedewerkers. 

Fotoreportage Studio Dann 

Geen geld voor PSK-stomme! 

Belgicisten op Hollandse stellingen... 

Het beloofde allemaal inter
nationale weerklank te vin
den: de opvoering van het 
befaamde opera werk «La 
Muette de Portici» van de 
anti-revolutionair Daniel Au-
ber, en de devote deelname 
van een trits Vlaamsnationa-
le operafans aan dit histo
risch festijn- Het mocht 
echt niet zijn. De dirigent, en 
naar verluidt ook nog een 
ander handlanger, werden 
zodanig ziek dat het totaal
spektakel niet alleen diende 
uitgesteld te worden maar 
zelfs definitief afgelast 

werd. De teleurgestelde 
fans van «De Stomme» hoe
ven evenwel (financieel) niet 
te treuren. 
Bij de kassa van het Paleis 
voor Schone Kunsten kun
nen de duurbetaalde kaar
ten dezer dagen ingeleverd 
worden, maar wie last heeft 
van de verre verplaatsing 
naar Brussel — die meer 
kost dan de Stomme PSK-
kaarten — kan zijn toe
gangsbewijzen opsturen 
naar het Barrikadenplein 12, 
met vermelding van het re
keningnummer 
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Zaterdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

14.00 Open school. - 15,30 Heidi. 
— 17.00 Teleparty (show met 
Vlaamse vedetten). — 17.55 Pau-
lus de boskabouter (strip), u — 
18.00 De vlag op de top (jeugdfilm). 
— 18.50 Dit leuke land (reporta
ges). — 19.25 Boemerangaktie. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Boemerang 
1980 (solidariteitsaktie met show). 
— 22.45 Nieuws. 

NED 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 De Schoen-
bekooievaar (natuurfilmpje). — 
16.25 Een muzikale reis door de 
vier seizoenen. — 17.10 De be
dreigde dierenwereld (natuurdok). 
- 18.49 Poli en Pili. - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Wollies wereld 
(kinderfJ. — 19.05 Boezemvrien
den (jeugdreeks). — 19.30 BZN 
(popshow). — 19.55 Minivoetbal-
show. — 20.45 Bloemencorso 
Aalsmeer 1980 (reportage). — 
21.37 Nieuws. — 21.55 De verge
ten oorlog (De slag om China). — 
22.55 Nieuws. - 23.00 Studio 
Sport Extra. 

NED 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Pinokkio 
(stnp). - 19.23 Dick Turpin (fj. -
20.00 Nieuws. - 20.27 Merijntje 
Gijzen (f). — 21.20 Het beest moet 
sterven (film van Cabrol). — 23.10 
Achter het nieuws. — 23.45 
Nieuws. 

RTB 

19.30 Nieuws. — 19.55 Le tatoué 
(film met Gabin en de Funès). — 
21.20 Francofête. - 22.50 Nieuws. 

ARD 
14.1 o Wenn die Heide blüht (politie
film). - 20.00 Nieuws. - 20.15 No
ten für Zwei (variété). — 21.45 
Nieuws. — 22.05 Chinatown (poli
tiefilm). — 00.10 Nieuws. 

ZDF 
20.15 James Dean (TV-film). — 
21.50 Nieuws. - 21.55 Das Aktuel-
le Sportstudio. — 23.10 Die Leute 
von der Shiloh Ranch (westernfj. 
— 00.20 Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.15 Kunst en noodlot van de dan
ser Vaslav Nijinsk. — 21.10 Fern-
sehspiel des Monats (kortfilm). 

LUX. 

20.30 Impossible, pas francais 
(Franse komedie). — 22.10 If I had 
a million (sketchfilm). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Frederic (fJ. - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Stars (variété). -
21.30 Starsky et Hutch (f J. - 22.30 
Tele-foot 1 (sportnieuws). — 23.30 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Les cinq 
demières minutes (fJ. — 22.15 Ob-
jectif demain (De auto in 1985). — 
23.15 Grand Canyon Kayak (dokj. 
— 23.45 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Une familie (Japanse tv-
film), - 21.50 Nieuws. - 22.10 
Champ contre champ (filmmagazi-
ne). 

Zondag 
SEPTEMBER 

BRT 

9.00 Voor boer en tuinder (open 
school). - 9 30 Doe mee. - 10.00 
Kijk mensen: reuma (Info). — 11.00 
Konfrontatie (debat). - 12.00 
Nieuws. — 14.30 Handel en wandel 
(open school). — 15.00 Spel zon
der grenzen (herhaling). — 17.00 
Teleparty (show met Vlaamse ve
detten). — 18.00 Jonger dan je 
denkt, waar is de tijd? — 18.30 
Paulus de Boskabouter (strip). — 
18.35 Van Pool tot evenaar (kwis). 
- 19.45 Nieuws. - 20.00 Sport
weekend. — 20.30 Alle schep)sels, 
groot en klein (f J. — 21.20 Mezza 
musica (operette, enzJ. — 22.25 
Nieuws. 

NED 1 
15.30 Gesprek met Gerard Croiset 
(paragnost). — 17.00 Gesprek met 
Rosemary Ruether (Amerikaanse 
teologe). — 19.00 Nieuws. — 19.05 
De avonturen van Ivanhoe (fJ. — 
19.30 Pinkpop-festival. — 20.25 Ter 
ere van de keizer (dokj. — 21.40 
Antigone (teater). — 22.50 Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. - 15.35 Politiek 
draait ook om jou (info). — 17.05 
Mevrouw de voorzitter (portreO. 
- 18.00 Studio Sport 1. - 18.30 
Poli en Pili. (strip). - 18.36 Magisch 
Mexico (dok.). - 19.30 Studio 
Sport 2. — 20.30 Humanistisch ver
bond. — 20.35 Nieuws. - 20.40 

— Spion aan de muur, splonagefilm met Richard Burton. Woens
dag 1 oktober om 20 u. 55 op BRT 2 

TV-programma's 

Koot & Bie. - 21.20 De uittocht uit 
Afghanistan (dok. over de vlucht 
rond de Russische inval). — 22.10 
Tally Brown, New York (portret 
van deze teatervrouw). — 22.55 
Nieuws. 

RTB 

12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. - 18.55 Boule et Bill 
(strip), — 19.30 Nieuws en weer
bericht. — 19,55 Les folies Offen
bach (f.). - 20.55 Liéges liberies 
(muzikaal fresko). — Nieuws, 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Horzels en 
waarom ze verdwijnen (dokJ. — 
21.00 Waarom zoeken jongeren 
hun toevlucht in drugs? — 21.05 
Die Brüder Karamasow (film). — 
23.25 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 In de spo
ren van Tijl Uilenspiegel (wereldlite
ratuur). — 20.15 Wahikampf heute 
Abend, - 21.30 Nieuws. — 21.45 
Augenblicke (vier sketchen). — 
22.45 Ludwig van Beethoven (kon-
cerü. — 23.25 Nieuws. 

D 3 
18.30 Ein Jahr in der Eisenzeit (re
portage). — 19.55 Gewestelijke ak-
tualiteit, — 20,00 Nieuws. 

LUX. 

16.30 La honte de la familie (film). 
— 18.00 Reis- en exploratiemagazi
ne. — 19.30 Ciné-Remo (magazi
ne). — 20.00 Watergate (f,). — 
21,00 L'outrage (western). 

F 1 

19,25 De visarend (dok,), - 20,00 
Nieuws. — 20.30 Rio Lobo 
(western met John Wayne). 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Enlevement 
par procuration (tv-film). — 21.50 
Senaatverkiezingen (uitslagen). — 
22.50 Voir (reportage). - 23.40 
Nieuws. 

F 3 

21.25 Nieuws, — 21.40 Fauna in 
Australië (dok.). — 22.30 Tout ga 
ne vaut pas l'amour (film). 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 
1400 Schooltelevisie. — 17.00 Te
leparty (Show met Vlaamse vedet
ten). — 18.00 Paulus de Boskabou
ter (Strip), — 18,05 De wonderwin-
kel (Strip), — 18,30 Bonjour La 
France (Open School), — 18,55 
Heel de natuur in een twee drie 
(Korte film). - 19.00 Doe mee. — 
19.45 Nieuws. - 20.15 Micro-Ma
cro (Kwis). — 20.50 Oorlogsresten 
(Film). - 21.40 De Truuk (TV-spel 
van fantazie en werkelijkheid). — 
23,05 Nieuws, - 23,20 Handel en 
wandel (Open school), 

NED. 1 

18,49 Poll en Pili (Strip), - 18,55 
Nieuws, - 18.59 De Rock 'n Roll 
Wolf (Muzikaal sprookje), — 20,22 
Love Boat (Humorfilm). - 21,37 
Nieuws, — 21,55 Twee voor twaalf 
(Kwis), — 22,35 Achter het nieuws 
diskussie, — 23.30 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Dossier 
Saffier en Staal (Jeugdfilm). — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Scruples 
(Nieuwe serie). — 22.00 Aktua TV. 
- 22.35 Soap (Film). - 23.00 Tros 
Sport Extra. - 23.55 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie, — 19.55 
Chronique imaginaire d'une revolu
tion; 1830 (Dok.). - 21.00 Le jour 

mi 
et l'heure (Film over mei 1944). — 
22.55 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Chris und 
Tim (Film). - 21.15 Deutschland 
vor der Wahl (DebaO. - 22.30 Ta-
gesthemen. — 23,00 Der Weg ei-
ner Frau (Film), — 0.05 Nieuws. 

ZDF 

17.40 Die Drehscheibe. - 21.00 
Heute^Joura). — 21.20 Die Nelson-
Affare (Film). — 23.10 Nieuws. 

D3 

19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Diskussie over 
de Duitse film. — 21.45 Ritter ohne 
Rüstung. (Avonturenfilm). — 2325 
Nieuws. 

LUX! 

20.00 Chips. - 21.00 Orphée. Film
gedicht van Jean Cocteau. 
— . 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 Les paris de TF 1 (Spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 Le Boucher 
(Suspensfilm van Claude Chabrol). 
— 22.10 Industriële archeologie 
(DokJ. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Question 
de temps (Aktualiteitenmagazine). 
— 21.40 De Jezuïeten in Frankrijk 
(Dok.). - 22.55 Festival du jeune 
cinéma - Hyères 1980 (reportage). 
— 23.25 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (Spel). 
- 20.30 La Bonne Soupe (Film). -
22.05 Nieuws. 

Dinsdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus de boskabouter (strip), — 
18,05 Sesamstraat. - 18.35 Ken 
uw recht («Huwelijk»). — 19.05 
Gastprogramma (Het Humanis
tisch Verbond). — 19.45 Nieuws. 
— 20.10 Teleparty (show met 
Vlaamse vedetten). — 21.15 Kijk 
mensen: fobieèn (reportage). — 
22.05 I.Q, (kwis). - 22.35 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Allemaal beestjes (overzicht 
van 100 programma's). — 21.10 De 
kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat 

(teater naar L.P. Boon). • 
Bonjour la France (open 

NED 1 

10.00 Schooltelevisie. - 1 
en Pili (strip). - 18.55 Nie 
18.59 D'r kan nog meer bij 
programma). — 19,10 Wal 
mis? (dok), - 19,55 EO-jc 
dag'80, - 21,35 Nieuws. 
Den Haag vandaag, — 2 
magie van de dans (dok. 
dans). — 23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.55 Nieuws. - 1859 B 
de seksgoeroe uit Poona O 
20,00 Nieuws, - 2027 D 
waarheid (f,), — 21,25 De a 
zijn sport (reportage), — 21 
en nu, — 22,55 Mijn verre 
(reportage), — 23,15 Niei 

RTB 

14,00 Schooltelevisie, -
Waalse gewestelijke aktu 
— 19.30 Nieuws. - 20.00 
(filmkwis). — 20.35 Les rOL 
fortune (f. over een Waalse 
die wielrenner wil word 
21.25 Comméroration de 
tance beige (dok. en debat 
weerstand). — 23.05 Nie 
weerbericht. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Emi 

Z a t G r d a g — Ondanks de talloze negatieve reak-
ties op het hele Boemerang-gebeuren, doet de BRT als
of zijn neus bloedt en organizeert er rustig op los met de 
hem eigen betuttelingmentaliteit. Boemerang 1980 
wordt een grote show met een heel heir inheemse en 
uitheemse vedetten, afgewisseld met informatie over 
het verloop van de aktie (BRT). — In Que la béte meure 
(Het beest moet sterven), een film van Claude Chabrol 
(1969) gaat de vader van een doodgereden zesjarig 
jongetje op zoek naar de dader. Hij zweert de dood van 
zijn zoontje te zullen wreken. Stap voor stap komt hij 
achter de identiteit van de voortvluchtige automobilist: 
een garagehouder die samen met een mooie jonge ak-
trice in de wagen zat (Met Michel Duchaussoy, Anouk 
Ferjak e.a, - Ned. 2 - Vara). 

De onverbeterlijke filmfans moeten zich zowaar in de 
filmhemel wanen. Vóór Que la béte meure komt op 
RTBF Le Tatoué, een komische film van Denys de la Pa-
tellière (1968) waarin twee Franse filmgoden verenigd 
zijn: Jean Gabin en Louis de Funès. Een rijke kunsthan
delaar ontdekt een autentieke tatoeage van Modigliani, 
op de rug van Legrain, een driftige oudgediende van het 
vreemdelingenlegioen. Ten allen koste wil de kunsthan
delaar in het bezit komen van dat onschatbare kunst
werk... — De fans van het jong verongelukte filmidool 
James Dean moeten afstemmen op ZDF. 

Z o n d a g — De toeristische BRT-kwis Van Pool tot 
Evenaar speelt rond de bij velen van ons bekende Ro
mantische Strasse — Nederland zorgt voor gevarieerd 
amusement. KRO heeft een reportage gemaakt van het 
jaarlijks terugkerend popfestival in Geleen Pinkpop. Uit
schieters waren dit jaar o.a. onze Raymond van het 
Groenewoud en de J. Geils Band. Vanavond komt het 
1 ste deel van deze reportage op het scherm van Ned. 1. 
— Antigone, een toneelstuk van Jean Anouilh in regie 
van Berend Boudewijn wordt eveneens door KRO uit
gezonden (Ned. 1). Het is een verfilming van een voor
stelling uit een reeks die werd gebracht door een groep
je experimentele toneelamateurs. Er ontstond een ware 
toeloop naar deze produktie, de reakties van het pubiek 
waren overweldigend. Antigone, dochter uit het zwaar 
door het noodlot achtervolgde geslacht van Oidipus, wil 
tegen het uitdrukkelijk verbod van haar oom het lijk van
haar broer Polyclnes begraven. Op die daad had haar 
oom de doodstraf gezet... (Terug van weggeweest: 
Koot en Bie. Op Ned. 2 (VPRO). 

M a a n d a g — De truuk, een spel van fantazie en 
werkelijkheid, speelt in een stad waar een internationaal 
goochelkongres wordt georganizeerd. Er gebeuren ver
schrikkelijke dingen. Of is het slechts een schijngebeu-
ren dat wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van 
al die goochelaars in de stad... (BRT). — Tros start van

avond met Scruples, een Amerikaan 
naar het werk van Judith Krantz, di< 
reldje van luxe, ambities en opwindin( 
van Billy Ikehorn, een arm lid uit een r 
na een verblijf in Parijs, als een zelfl: 
jonge vrouw naar de Verenigde Stat 
er met een van de rijkste mannen t« 
lijdt echter kort daarop. Op de dag 
haar man openstrooit, opent zij haar 
xueuze boetiek «Scruples», niet na r 
chauffeur naar bed te zijn gewees 
CNed. II). 

De maandag schijnt wel dé filmdag k 
bijna alle netten. De filmliefhebbers ki 
hartje ophalen: Le jour et l'heure \ 
(zw/w, 1962), met Simone Signore 
Genevieve Page, Michel Piccoli (RTE 
van Claude Chabrol (1969), met Step 
Yanne, Antonio Passalia(TF ^). — L 
ri Verneuil (1973J, met Yul Brynner, 
Bogarde, Philippe Noiret (Fr. 3). — C 
Jean Cocteau (1950), met Jean Man 
ria Casarés (RTL). — Der Weg eins 
van Agnieszka Holland (1977 - ARD). 

D i n s d a g - Kijk mensen (BP 
avond over alle mogelijke vormen v 
nieerbare angstsymptomen. — Ivoni 
gegrepen door het gedicht van L.-P. E 
Eva Blanken, een achtjarig meisje, d< 
licht verkracht werd en gevonden w 
gende gronden op de Antwerpse L 
dagen lang had de pers voer voor se 
derwerp niet meer sensationeel w< 
koopwaarde op nul kwam, werd alle: 
P. Boon oude persknipsels hierover 
dicht over maakte. De kleine Eva L 
Istraat is de teaterversie die Ivonne 
en het met haar toneelgroep opvoe 
het op het scherm. — De meest si 
schien ook wel de meest geslaagde 
duktie uit de Nederlandse tv-geschie 
ne waarheid, het klapstuk in 26 afie 
van Hemert naar de werken van de 
Mens. NCRV brengt deze reeks 
scherm in een bewerkte en ingekorti 
ringen). Willeke Alberti speelt haar 
leen Spaargaren, een jonge vrouw c 
dienstmeisje moest gaan werken. E 
maakte ze kennis met een saaie 
trouwt met hem. Haar man is echter 
die ontdekking voor hem geheim. HE 
snakt naar een kind. Zij zoekt haar ti 
gengereide en ruwe beeldhouwer en 
op die manier een kind en ze zegt de 
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Mr TV-prog ra mm a's 15 

LP Boon) - 2220 
•ance (open school) 

elevisie - 1849 Poll 
— 1855 Nieuws — 

nog meer bij (kleuter-
— 1910 Wat ging er 
- 1 9 5 5 EO-jongeren-
35 Nieuws - 21 55 

indaag - 2210 De 
' dans <dok over de 
15 Nieuws 

- 1859 Baghwan, 
e uit Poona (dok) — 

- 2027 De kleine 
- 21 25 De artiest en 
ortage) - 22 15 Hier 
5 Mijn verre naaste 
- 2 3 1 5 Nieuws 

Itelevisie — 1915 
'stelijke aktualiteiten 
ws - 2000 Cine-tilt 
20 35 Les roues de la 
r een Waalse jongen 
sr wil worden) — 
•roration de la resis-
lok en debat over de 
- 2305 Nieuws en 

- 2015Emiltraunnt 

(kabareO — 21 00 Panorama — 
2145 Captain Paris ( f ) 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Der Jager 
von Fall (Duitse heimatfilm) — 
21 00 Heute-Journal - 21 20 Pro
gramma rond Helmut Schmidt en 
Franz Josef Strauss — 22 00 «Lus
tig war das Zigeunerleben » (re
portage) — 2245 Country music 
festival — 015 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Landes-
spiegel — 21 00 Sport op volksho
gescholen (reportage) — 2145 
Kijkers in gesprek met «Panora
ma» — 2230 Haben sie A n g s t ' 
(dok over angsü — 2315 Nieuws 

LUX. 

2000 Mannix ( f ) - 21 00 Le filleul 
(western) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les paris de TF-1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Le carton 
rouge (tv-film) — 21 50 De boom 
(dok) 

A 2 

2000 Nieuws - 2040 L'opinion 
personnelle (Russische speelfilm 
met debat over Rusland) — 23 30 
Nieuws 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Coups de feu dans la Sier
ra (western) — 2200 Nieuws 

Woensdag 
1 OKTOBER 

BRT 1 
1500 Open school - 1630 Tip
top (jeugdprogramma) — 1815 
Paulus de Boskabouter (stnp) — 
1820 Kaas (Korte film) - 1827 
Alias Smith en Jones (western) — 
1917 Standpunten (KP) - 1945 
Nieuws — 20 20 Zomer te Zilver
berg CTV-film) - 2120 150 jaar 
Belgen (tweede afl Het jonge Bel
gië) - 2210 Puur kuituur De dich
ter Hesiodus — 2240 Nieuws 

BRT 2 

2015 Muzieksien «Tessloo» — 
2055 Spion aan de muur (spiona-
gefilm) — 2245 Einde van de uit
zending 

NED 1 

15 30 Vara s filmklub (jeugdnamid-
dag) - 17 00 De film van Ome Wil
lem — 18 30 Sesamstraat (stnp) — 
1845 Toeristische tips — 1855 
Nieuws — 1859 Van gewest tot 

Amer ikaanse zesdel ige reeks 
1 Krantz, d ie speel t in een w e -
•n opwmding Het is het verhaal 
I lid uit een n jke fami ie Z i j konrit 
i ls een ze l fbewus te , mod ieuze 
enigde S ta ten te rug en t r o u w t 
i mannen te r we re l d Hi j over -
Dp de dag dat Billy de as van 
>ent ZIJ haar ove rwe ld i gend lu-
s», met na n o g even me t haar 
i jn g e w e e s t D u s da t be loo f t 

dé f i lmdag bij u i ts tek te zi jn o p 
ï fhebbers kunnen dan o o k hun 
e f l'heure van René C lémen t 
ne Signoret , S tuar t Wh i tman , 
Piccoli (RTBF) - Le Boucher 
3), met S téphane Aud ran , Jean 
T F 1) — L e s e r p e / i f van Hen-
ui Brynner, Henr i Fonda, Dirk 
[Fr 3) — Orphée ( z w / w ) van 
t Jean Marais, Mar ie Déa, M a -
r Weg einer Frau, Poolse fi lm 
9 7 7 - A R D ) 

lensen (BRT 1) handel t van-
e vo rmen van fob ieën, ondef i -
en — Ivonne Lex w e r d danig 
i t van L -P B o o n ove r d e kleine 
g meisje, dat g e w u r g d en we l -
levonden w e r d o p de braakl ig-
n twerpse L inkeroever Enkele 
oer voor sensat ie, t oen het on -
.ationeel w a s en dus de ver-
n, w e r d alles e r rond stil Tot L -
Is h ierover v o n d en er een ge-
leine Eva uit de Kromme Bij-
die Ivonne Lex e rvan maak te 
oep o p v o e r d e BRT 2 b reng t 
)e meest suksesvo l le en mis-
geslaagde Neder lanse tv-pro-

3 tv-geschiedenis w a s De klei-
k in 26 af lever ingen van Wi l ly 
ken van de vo lksschr i j ver Jan 
leze reeks o p n i e u w o p het 
en ingekor te vers ie (13 af leve-
.peelt haar levensro l als Mar
ge v r o u w die al als meis je als 
1 we rken Een paar jaar later 
een saaie meube lmaker en 
n IS echter impoten t Z i j houd t 
geheim Haar man, en zij ook , 

oek t haar toev luch t bij een ei-
dhouwer en schenk t haar man 
1 ze zegt dat het 't z i jne is A ls 

haar man ech te r sterf t , bl i jkt da t hij g e w e t e n hee f t h o e 
de steel aan de vo rk zat ( N e d 2) 

W o e n s d a g - Voetbal terugwedstrijden van de 
eers te ronde van de dr ie Europese beke rs — In de 
reeks «Films voo r alle t i jden» p rezen tee r t BRT 2 de ge
s laagde Br i tse sp ionagef i lm Spion aan de muur (The 
spy w h o c a m e in f o r m the co ld) van Mar t i n Ritt ( z w / w -
1965) M e t R ichard Bur ton , Cla i re B loom, Peter van 
Eyck, Sam Wanamaker , D e Br i tse gehe imagent in Ber
lijn A lex Leamas hee f t in Oost -Ber l i jn een sp ionagenet 
o p g e b o u w d W a n n e e r voo r zi jn o g e n éen van zi jn agen
ten w o r d t neergescho ten , is hij e rvan ove r tu igd dat in 
zi jn net een dubbe lagen t zit e n hij v rees t dat het totaal 
u i tgeroeid zal w o r d e n Hij keer t t e rug naar Londen o m 
n ieuwe inst rukt ies — I K O N , een kleine zendgemach
t igde, met sociaal-rel igieuze inslag, hee f t al heel wa t 
goe ie p roduk t ies gerea l izeerd N u b reng t I K O N Kinde
ren van de rekening, een reeks doku-drama 's ove r de 
t w e e d e generat ie Turken in Neder land ( N e d 2) 

D O n d e r d a Q — in het we tenschappe l i j k magaz ine 
Horizon (BRT 2) z i t ten enke le u i teen lopende maar t och 
in teressante o n d e r w e r p e n t w e e paragnos ten p robe ren 
e lek t ron ische appara tuur en d e molekula i re s t ruk tuur 
van een v loeis tof te be ïnv loeden Produk t ie van Endor-
ph ines -Wooneco log ie - Boeken rub r iek enz - He t beken
de Russ ische Bolsjoi-bal let dans t Les Sylphides, een 
ballet o p muziek van Fredénc Chop in ( N C R V - N e d 1) 
— Het magazine voo r ve rb ru i ke rs Autant savoir is ge
w i j d aan een in teressante v o r m van energ iebespar ing 
S tadsve rwarm ing , een in Belg ië we in ig gebru ik te moge
l i jkheid o m me t een cent ra le w a r m t e b r o n (bv zoals in 
Aa ls t ) openba re g e b o u w e n en p r i vé -won ingen te ver
w a r m e n (RTBF 1) 

V r i j d a g - O p B R T 1 k o m t de Bn tse spannende 
sp ionagef i lm M 15 vraagt om bescherming (The deadly 
affair) van S idney Lumet (1966), me t James M a s o n , 
Harr iet A n d e r s s o n , S imone Signoret , Maximi l ian Schel l 
e a D e Bn tse gehe imagent Char les D o b b s w o r d t belast 
me t een onde rzoek naar Samue l Fennan, een lid van het 
Fore ign Of f i ce , die van kommun is t i sche sympat ieen be
schu ld igd w o r d t D o b b s v indt helemaal mets Maa r Fen
nan p leegt ze l fmoord 4 x verkocht is een vierdel ige 
reeks bl i jspelen die doo r Ka tn jn Teaterprodukt ies , het 
toneelk lub je van A n d r é van d e n Heuve l en Ki t ty Jans
sen in heel Neder land w e r d v e r t o o n d met g roo t sukses 
Het zi jn v ier o p zichzelf s taande eenak te rs van de Fran
se au teurs Banllet en Gredy , d ie we l he tze l fde huis in 
Panjs in de hoo fd ro l hebben Het draai t er immers o m 
een Pari jse pa r te r rewon ing die v iermaal van eigenaar 
verw isse l t In elk jaarget i jde van een bepaald jaar ko
m e n er andere e igenaars w o n e n ( A V R O - N e d 2) 

gewest — 1950 Politieke partijen 
(PVDA) - 2000 Cinevisie (filmru-
briek) - 2040 Will Shakespeare 
(dok) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Pano-
ramiek - 2240 Studio Sport -
2345 Nieuws 

NED 2 

1855 Nieuws - 1859 Kinderen 
van de rekening (dok over Turkse 
kinderen in Nederland) — 1925 
Kenmerk (Info) — 20 00 Nieuws — 
2027 Socutera (Info) - 2032 Ve
ronica 80/81 — 2100 Nationaal 
TV-fruitspel (liefdadigheidsshow) 
— 22 25 Remmers ontmoet Pier
re Kartner (reportage) — 2302 
Open school Teleac — 2337 
Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teit - 1930 Nieuws - 2000 Les 
chevaux du soleil ( f ) — 21 05 Point 
de mire — 22 05 De bnc et de broc 
(show) — 2300 Nieuws en weer-
bencht 

RTB 2 
1830 La ligne de demarcation ( f ) 
— 1955 Sportmagazine — 2200 
Clap OU la fête aux images (super 
8-films) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Der auf-
stieg - ein Mann geht verloren 
(Duitse tv-film) - 21 45 Bilder aus 
der Wissenschaft (Robots en mi-
kroprocessors) 

ZDF 
1820 De Morro-Castle (dok over 
dit stoomschip uit de jaren 30) — 
1900 Nieuws - 21 00 Heute-jour 
nal - 21 20 Die Fuchse ( f ) -
2210 Das geht sie an - 2215 
Nieuwe vormen van religie — 
2300 Die Feindlichen Bruder (Al
pensage) 

D 1 
2000 Nieuws - 2015 De op
komst van de sekten (reportage) 
— 2215 Auslandsreporter — 
2245 Filmtip - 2250 Der Unver-
dachtige (politiefilm) — 030 
Nieuws 

LUX. 

1945 Magazine over dieren — 
2000 Hit-parade - 21 00 Operati
on Fric (politiekomedie) 
__ 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les Paris de TF 1 (spel) -
20 00 Nieuws - 20 30 Le grosses-
se de madame Bracht (TV-film) — 
2200 Boekenmagazine — 2300 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Chouette 
chat, chien et show (variete) — 
21 35 Medisch magazine — 2220 
Simone Veil (portret) — 2250 
Nieuws 

F3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 Chere Olga (film) - 22 00 
Nieuws 

Donderdag 
OKTOBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Paulus de boskabouter (strip) — 
1805Agenda(kindennfo) - 1835 
Epidemie (thriller) — 1900 Korte 
film - 1905Sporttr ibune - 1945 
Nieuws — 20 10 Dagboek van een 
herdershond ( f ) — 21 15 Panora
ma - 2205 Dallas ( f ) - 22 50 
Nieuws 

BRT 2 
2010 Premiere - 21 00 De kolle-

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
D I R E K T 
TE K I E Z E N 

I INLICHTINGEN PRECISIA TV BnuGGE 
TEL 0 5 0 31*0 71 

gas ( f ) — 21 50 Horizon (weten
schappelijk magazine) 

NED. 1 

18 55 Nieuws - 18 50 Wollies we
reld (kinderf) — 19 05 Lucy en mr 
Mooney (showf) — 19 30 Ja na
tuurlijk (programma rond natuur en 
miheu) - 21 00 Les Sylphides (bal-
leO - 21 37 Nieuws - 21 55 Den 
Haag vandaag — 22 10 Het ge
droomde bioek (over het werk van 
Maurice Gilliams) — 23 05 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Pinokkio 
(stnp) - 1925 J J De Bom v / H 
de kindervnend — 2000 Nieuws 
- 2027 Merijntje Gijzen ( f j -
21 20 Ombudsman - antwoordman 
- rechtstreeks — 22 20 De onvoor
stelbare wereld van Roald Dahl — 
22 45 Achter het nieuws — 23 40 
Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 19 55 De stedelij
ke verwarming (energierekupera 
tie) - 20 15 Tuez Charly Varrick 
(politiefilm) — 22 05 Le carrousel 
aux images — 2305 Nieuws 

RTB 2 
1830 La ligne de demarcation ( f ) 
— 2000 Allegro con stereo (kon-
cert) — 21 15 Gros plan (Hugo 
Prat a Venise) 

ARD 

20 00 Nieuws - 2015 Drei Tage 
vor der Wahl (debaO - 22 45 Ta-
gesthemen — 23 15 Niagara (film) 
— 040 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws - 19 30 Das beste 
vom «verruckten Paar» (komische 
sketchen) — 2015 Drei Tage vor 
der Wahl (debat) - 22 45 Heute-
Journal - 23 05 Thriller ( f ) - 0 1 0 
Nieuws 

D~3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Rejeanne 
Padovani (sociaal-kntische film) 

LUX 

1945 Magazine over dieren — 
2000 Les tétes brulees (fJ — 
21 00 Cette terre qui est mienne 
(dramatische film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Politieke partijen - 2000 
Nieuws — 2030 La conquéte du 
ciel ( f ) — 21 30 De Islam (reporta
ge) - 23 30 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Souvenirs 
d en France (film) — 22 05 Filmma-
gazine — 2255 Special buts — 
2320 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Grand Prix (autoracefilm) 
- 23 10 Nieuws 

Vrijdag 
3 OKTOBER 

BRT 1 

1800 De schat van Malta (jeugdf) 

— 1815 Klein klein kleutertje — 
1830 Peuters en kleuters (open 
school) — 1900 Op zoek naar 
(dok over beruchte bankrovers) 
- 1925 Popeye (stnp) - 2010 
De weerman — 2015 15 M vraagt 
om bescherming (spionagefilm) — 
2200 De nieuwe stadsschouw
burg van Antwerpen (reportage) 
- 2225 Nieuws 

BRT 2 

2015 Maria Speermalie (fJ -
21 10 Gladys Knight and the Pips 
— 2225 Dag aan dag (kultuur-
agenda) 

NED. 1 

18 55 Nieuws - 18 59 De Hulk ( f ) 
— 19 40 Simonskoop (filmrubnek) 
- 2000 Charlie's Angels (fJ -
21 35 Nieuws - 21 55 Gesprek 
met de minister-president — 22 05 
Tros Sport extra — 2300 De be
slagen spiegel (dok over de gere
formeerden) — 0000 Nieuws 

NED 2 

1855 Nieuws - 1859 Doctor 
Snuggles (stnp) — 19 05 A V H U s 
Toppop - 2000 Nieuws - 2027 
Meesters in de misdaad (politie
film) — 22 25 Televizier-magazine 
— 23 05 4 X verkocht (blijspelen) 
- 2340 Nieuws 

RTB 1 
1915 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 19 55 A 
suivre (reportages) — 21 15 La 
femme qui pleure (film) — 2245 
Nieuws 

RTB 2 

18 30 La ligne de demarcation ( f ) 
- 1955 La traque ( f ) - 2050 
Sportmagazine 

ARD 
16 20 Am Kaltesten punkt der Erde 
(reportage uit Siberië) — 2000 
Nieuws — 2015 Liebe ohne Hoff-
nung (film) — 21 50 De ekonomi-
sche situatie van de banken — 
23 00 Dic Sportschau - 23 25 Der 
Chef ( f ) - 010 Nieuws 

ZDF 
1835 Zwei herren Dick und Doof 
(Stan Laurel en Oliver Hardy) — 
1900 Nieuws - 1930 Auslands-
journal — 2015 Aktenzeichen 
XY Ungelost - 21 15 Tele-Zoo 
(reportage) — 2200 Heute-Jour
nal — 22 20 Kultureel magazine — 
2305 Aktenzeichen XY Ungelost 
(eerste resultaten) — 23 15 Die 
Braut kam per Nachnahme (film) 
— 045 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Kronen
burg Das stirbt ja ganz aus Re
portage over een uitstervende 
stad - 21 30 Gott und die Welt 

LUX 
1945 Magazine over dieren — 
2000 Marcus Welby ( f ) - 21 00 
Le complot (politiefilm) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (speO -
2000 Nieuws - 20 30 Les trois 
soeurs (teater van Tsjechov) — 
23 20 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Jean Cha-
losse ( f) — 21 35 Boekenmagazi
ne - 22 55 Nieuws - 23 02 Les 
patres du desordre (sociale film) 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le nouveau vendredi (re
portage) — 21 30 Les beaux di-
manches (tv-film) — 22 25 Nieuws 
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16 Kritisch bekel<en 

Nauweli jks een jaar na de 
terechtstelling van de 
graven van Egmont en 
Hoorn, overlijdt Pieter 
Breugel de Oude te Brus
sel. Zijn kort leven — hij 
werd nauwelijks vijftig — 
verliep dus geheel op de 
achtergrond van de vrij
heidsstrijd der Nederlan
den. Deze uitzonderlijke 
toestand van bloedige 
onderdrukking (men ge
waagt van 8500 terecht
stellingen op last van de 
Raad van Beroerte) en 
even bloedig verzet te
gen het schrikbewind van 
Karel V en van zijn zoon 
Filips II (die Alva op de 
Nederlanden afstuurde) 
liet sporen na in alle be
volkingslagen en uiter
aard nog het meest bij de 
kunstenaars. Er bestaat 
een hele literatuur die 
voortspruit uit de Neder
landse bevrijdingsoorlo
gen zowel in Noord in als 
Zuid. Het Noorden wordt 
trouwens op zeker ogen

blik alvast kultureel en 
ekonomisch beheerst 
door vanuit Vlaanderen 
naar Holland uitgeweken 
kunstenaars, weten
schapsmensen, zakenlie
den, enz. Het is dan ook 
niet te verwonderen dat 
er in de beeldende kun
sten symbolisch wordt 
geprotesteerd tegen de 
dwingelandij van de 
Spanjaarden. Of ook 
Breugel daartoe (eerst te 
Antwerpen, dan te Brus
sel) zijn steentje heeft bij
dragen, valt niet met ze
kerheid te zeggen. Er 
wordt beweerd dat hij 
aanvankelijk de zijde van 
het protestantisme koos 
om dan ijlings terug het 
katolicisme te omhelzen 
en daarmee meteen rijke 
klanten over de vloer te 
krijgen. In Breugels werk 
zou men aldus op symbo
lische wijze protest moe
ten lezen tegen de ver
volgingen en allusies op 
de repressie. 

^Mj 
Breugel, 
een Vlaams genie 
Dans onder 
de galg 
Neem nu het werk «De ekster op 
de galg». Aan de voet van het lu
guber werktuig dansen volksmen
sen onbekommerd om hun le
vensvreugde te tonen, een scherp 
kontrast tussen de dood en het le
ven. Sommigen zijn zo ver gegaan 
door dit en nog andere schilde
rijen in het teken te plaatsen van 
de strijd tegen Spanje. Hoe dan 
ook, Breugel aarzelde met sommi
ge vormen van rechtspleging te 
hekelen (om. in enkele tekenin
gen) terwijl hij in andere werken 
de Spanjaarden, nauwelijks ver
momd, als de soldeniers van Hero
des voorstelt in de moord op de 
onnozele kinderen. Waarom heeft 
Breugel trouwens ettelijke teke
ningen van zijn hand verbrand? 

Omdat ze te kompromitterend wa
ren voor de inkwisitie? 

Annexatie 
Breugel en zijn opvolgers getui
gen van het Vlaams pikturaal ge
nie Niet van het Belgisch genie, 
want er bestaat geen Belgische 
kunst. Als zodanig stellen we n.a.v. 
deze tentoonstelling een tweeledi
ge «annexatie» door België van de 
Vlaamse kunst vast: één keer als 
bijdrage tot Europalia in het licht 
van de 150ste verjaring van de 
Belgische staat en één keer als 
misbruik door de Franstaligen van 
een autentiek Vlaams fenomeen. 
Het is ten slotte hetzelfde als met 
de (Vlaamse) markt te Brussel, 
ook hier pronken de Belgen en de 
frankofone Brusselaars met 
Vlaamse veren, terwijl ze terzelf
der tijd de Vlamingen te Brussel 
en langs de taalgrens fxjgen uit te 
roeien. Deze bijdrage is dan ook 
niet bedoeld als eenahakel in het 
kunstmatig gedoe rond België 150, 
maar als een hulde aan het Vlaam-

«Figuur', tekening door David 
niers. 

Te-

Erik Van Neygen: 
„Country kan voor mij ook in liet Nederlands rr 

Volgend weekeinde is Erik Van Neygen tweemaal op onze televisie: 
zaterdag in de uitzending «Boemerang» en zondag is hij te gast tij
dens het «Radio- en TV-salon> van de Heizel. Dit meteen als promotie 
voor zijn pas verschenen elpee «Alles gaat door» (uit op Racoon/ver-
dellng Philips, nr. 500125). Zijn derde en meteen ook goeie keer, waar
bij opvalt dat het soms al te vele halfzachte werk stilaan plaatsmaakt 
voor meer ritmische nummers. Erik Van Neygen, van Dilbeek afkom
stig, woont nu met vrouw en dochtertje («Liesje», van de vorige sing
le) in Everberg, halfweg Brussel-Leuven. We stelden hem dan ook een 
paar vraagjes omtrent deze plaat en zijn verdere plannen. 

«WIJ» — «Wat was de bedoeling 
van deze nieuwe elpee?» 

E V.N — 'Eigenlijk heb ik het over 
een man die steeds maar droomt 
van naar Amerika te gaan en er 
het te maken Maar in feite is hij 
een brave huisvader die maar blijft 
dromen Het uitgangsnummer 
schreef Raymond van het Groe
newoud reeds omstreeks 75, toen 
WIJ samen in de groep 'Louisette» 
zaten. Maar hijzelf vond er de juis
te vorm met voor en dus bleef het 
in de schuif liggen. Ik vond het een 
fijn nummer dat in mijn optiek pas
te en vroeg hem dus of ik het nu 
kon gebruiken. Zijn nonkel Frans 
die blijkbaar alles verzamelt wat 
Raymond maakt had er gelukkig 
nog een cassetje van. Raymond 
heeft het opnieuw beluisterd, zich 
aan de piano gezet en maakte er 
vier versies van. Waar ik dan uit
pikte wat mij t>est lag. Het moest 
de afsluiter worden van de plaat 

BIJ de opnamen bleek ik alleen en-
toesiast Inmiddels had ik dan 
«Naar Amerika» geschreven Na 
veel wikken en wegen werd het 
dan toch «Alles gaat door». Het le
ven loopt door, en ook de bedoe
lingen en betrachtingen zullen wel
licht geen dromen blijven». 

«WIJ» «Op de voorkant staan 

Pajottenlandpoëzie 
«Panther Paperback vzw» zal in het 
najaar van 1980 de bundel «Pajotten-
landse poëzie» op de markt brengen. 
Dichters uit het Pajottenland worden 
verzocht vijf gedichten -l- CV in te 
zenden naar «Pajottenlandse poëzie», 
postbus 75 te 1710 Dilbeek. Neder
landstalige dichters die dichtwerk ge
schreven hebben over het Pajotten
land kunnen eveneens inzenden maar 
zijn met verplicht vijf gedichten af te le
veren. 

weer vooral rustige — sommigen 
zeggen wat zeemzoete — num
mers. Waaronder Jan de Wildes 
«Walter», een juweeltje uit de 
voorbije kleinkunstperiode». 

E.V.N. — «Tijdens een tv-special 
vorig jaar hoorde ik Raymond dat 
nummer a capella brengen. Ik ken
de het reeds van vroeger, en het 
sprak me enorm aan. Ik wou er 
dan ook een eigen versie van ma
ken, met ditmaal meer instrumen
tale begeleiding. En deed het uit 
sympatie en bewondering voor 
Jan. Hij blijft voor mij de beste 
tekstschrijver in Vlaanderen, en 
zelfs onze grootsten kunnen zijn 
hielen niet raken». 

«WIJ» — «In dat verband rijzen 
nogal wat vragen omtrent jouw 
teksten?» 

E.V.N. — «Wat ik wil zingen zijn 
heel eenvoudige dingen die ik elke 
dat beleef en voor de mensen 
breng ik ze in heel eenvoudige al
ledaagse woorden. Zonder pseu-
do-poëtisch gedoe, zonder tekst
pretentie. Ik hen aan verscheidene 
mensen teksten gevraagd, én ver
talingen van nummers. Weinigen 
hebben er echt iets van kunnen 
maken. Het is moeilijker dan velen 
denken! Vertaal maar de meeste 
van die Engelse hits! Doorgaans 
zeer banale teksten. Ook in de 

country is dat het geval Belangrijk 
is dat de tekst vloeit en muzikaal 
klopt met de melodie. Over die 
sentimentele liedjes: ik sta er volle
dig achter, omdat het over mijn ei
gen leven gaat, en mijn publiek 
verwacht van mij dan ook rustig 
sentiment Ik bén ook zo, en doe 
zo voort. Ik werk die hele sfeer ge
woon uit en het resultaat is bij 
voorbeeld «Kind van veertien», 
een nummer van even na «Loui-
sette», dat ik er terug bij wou. Of 
nog «Liesje», en ook «De hemel is 
ver». 

«WIJ» — «Om af te sluiten: gaan 
snellere nummers zoals «Thomas» 
en het typisch countrynummer 
«Als je trein vertrekt» het als single 
doen?» 

E.V.N. — «ik hou ook van het snel
ler werk, en in de country is de 
boodschap dat je je gewoon ge
lukkig voelt met wat je doet Het 
gaat over mensen die het leven 
langs de goeie kant opnemen, en 
dat kan dus ook voor mij in het Ne
derlands. Daarom hou ik het voor
al bij die countrymuziek die stilaan 
ook een stukje van bij ons wordt 

Maar of het singles worden en of 
deze het zullen doen, laat ik aan 
het publiek over». 

Sergius 

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 (in Standaard-Hoofd-
stadboekhandel), Adolf Maxlaan 146, 1000 Brussel. 
N.b.: Er zijn nog Kunstreprodukties van Guido Ga
zelle beschikbaar. 
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Stilleven met bloemen en juwelen door Jan Breugel de Oude bijgenaamd 

de 'fluwelen Breugel' omwille van zijn harmonische stijl 

?^ 
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Jan Breugel de Oude studieblad 

Jan van Kessel naamvorming door middel van insekten en rep

tielen 

se pikturaal genie van de Breugei-
dynastie 

Deze tentoonstelling in het Paleis 
voor Schone Kunsten is uniek, 
omdat ze talnjke werken groe
peert die thans voor het eerst 
sinds lang in het openbaar ten
toongesteld worden (uiteraard 
geldt dit vooral voor de werken uit 
pnvate verzamelingen, w o deze 
van koningin Elizabeth II van Enge
land) Ze IS ten tweede een ten
toonstelling van een dynastie 
kunstschilders, in een penode die 
zich uitstrekt van het midden van 
de 16de eeuw naar het einde van 
de 17de eeuw Wel is er een van 
hiaat van 25 jaar, daar Breugel op 
nauwelijks vijftig jaar overleed en 
toen waren zijn zonen pas 4 en 2 
jaar oud 

Voortzetting van 
een traditie 

Pieter Breugel de Oude is de mar
kantste vertegenwoordiger van 
deze dynastie, aansluitend bij de 
fantastische kunst in de Lage Lan
den HIJ staat het dichtst bij de Je
roen Bosch van Aken, deze sur
realist «avant la lettre» op het ein
de van de middeleeuwen Hij is 
oer-Vlaams en schildert de Vlaam
se mensen in vreugde en verdriet, 
terwijl hij naar Vlaamse traditie zijn 
bijbel- en evangelische taferelen 
te midden van het Viaams-Bra-
bantse landschap plaatst, wat hem 
met belet tot het universele door 
te stoten We denken hierbij aan 
het schrikwekkende doek «De 
overwinning van de Dood», een 
hallucinant taferaal in een sfeer 
van Gotterdammerung 

Breugel was naast een gemaal 
schilder een zeer knap tekenaar 

Uit de tekeningen werd de cyclus 
van «De deugden en de ondeug
den» hier samengebracht, vanuit 
alle windstreken Wie de weiger
achtigheid van de meeste grote 
musea kent om wrken in bruik
leen af te staan zal hier stellig zijn 
waardering voor deze heksentoer 

niet hoog genoeg kunnen uitspre
ken 

Ten slotte zijn er 40 gravuren naar 
het werk van Breugel, voor het 
merendeel vervaardigd in de ate
liers van Hieronymus Cock Door 
het graveren kon men het werk 
van grote meesters populanzeren 

Pieter Breugel de Jonge (1564-
1638) legde zich toe op het kopie
ren van het werk van zijn vader, 
bracht er soms varianten in en 
schilderde nieuwe komposities, 
vooral tafeleren uit het boerenle
ven, die reeds door Breugel de 
Oude waren uitgebeeld 

In het spoor van 
hun vader 

Zijn broer Jan, bijgenaamd de 
Fluwelen Breugel (1568-1625) 
was een sterker persoonlijkheid 
dat zijn broer, wat met belet dat 
ook hij zijn vader kopieerde Een 
van de bekendste taferelen, het 
verbijsterend paneel «Triomf van 
de Dood» behoort tot zijn toppres
taties als kopfist HIJ werd zichzelf 
door zijn bloemenstillevens en 
landschappen, waarvan er in de 
tentoonstelling enkele prachtige 
eksemplaren te bewonderen zijn 

Pieter Breugel de Jonge had 
slechts een zoon, terwijl de Fluwe
len Breugel, Jan, elf nakomelingen 
telt OW Jan Breugel de Jonge en 
Ambrosius Breugel, die voort-
werkten in de trant van hun vader 

Dan zijn er ten slotte twee schil
ders die met de naam Breugel dra
gen maar door huwelijk tot de dy
nastie behoren nl de overbeken
de David Teniers de Jonge (1610-
1690) en Jan van Kessel (1626-
1679) achterkleinzoon van 
Breugel de Oude David Teniers 
de Jonge is vooral bekend door 
zijn talrijke dorpstaferelen Hij 
wordt het met moe landelijke ker
missen groepsmaaltijden of dor
pelingen in hun gewone doen te 
konterfeiten Zijn werk (hoe vol
maakt ook op technisch vlak) mist 
spanning, doet ietwat week aan 

Zijn beste werken zijn deze op 
klein formaat met kroegscenes 
Hier waagde Teniers zich op een 
terrein, dat hem uit de werkelijk
heid bekend was en waar hij 
Adriaan Brouwer tot konkurrent 
had 

In en aan de rand 
van de kroeg 

David Teniers behoorde tot het 
establishment van zijn tijd Hij was 
met alleen een gegeerd «mode-
schilder» maar ook konservator 
van de verzameling van aartsher
tog Leopold Willem, een hevig be
wonderaar van Breugel de Oude 
Brouwer daarentegen was een 
vertrouwde van de kroegen (hij 
kwam trouwens om het leven tij
dens een messegevecht in een 
kroeg) David Teniers kon deze 
zelfkant van het leven niet zo hef
tig en dramatisch weergeven als 
Brouwer, voor wie nochtans nie
mand minder dan Rubens grote 
bewondenng had 

Naast een veertigtal schilderijen 
zijn er ook tekenschetsen van Da
vid Teniers tentoongesteld 

De laatste m de rij is Jan van Kes
sel, die geen enkele invloed van 
zijn overgrootvader onderging, 

doch auteur is van charmante 
komposities van de mikrokosmos, 
die meestal bevolkt is met pijnlijk 
nauwkeurig geschilderde insek
ten, vlinders, planten en bloemen 
en reptielen 

Deze tentoonstelling is een spre
kende illustratie van de bloei en 
het verval van onze schilderkunst 
na het hoogtepunt van de Gouden 
Eeuw Ze is een teffende illustratie 
van de ijzeren wet dat m diverse 
sektoren van het menselijke stre
ven en werken de kracht ervan na 
dne, vier generaties verzwakt en 
uiteindelijk door nieuwe krachten 
wordt weggeveegd Het nagelaten 
werk van Pieter Breugel (ook bij
genaamd den Drol, omdat hij 
naast zijn helse taferelen ook dnn-
kers en flierefluiters ten tonele 
voert) IS zo indrukwekkend dat 
het deze geleidelijke ondergang 
ruimschoots vergoed (CRJ 

De Rokers door David Teniers de 
Jonge een rustige kroegscene 
scherp in tegenstelling met de 
kroegen van Adriaan Brouwer, 
wiens kleinformatige herbergtafe-
relen een bewogen aanblik bieden 
met die vechtende rabouwen of 
kaartspelers al dan niet valsspe

lers 

Catalogus 
Een catalogus met 340 biz. en 
de reproduktie van alle tentoon
gestelde werken (er zijn 
24 kleurenillustraties) is ver
krijgbaar tn het Nederlands en 
in het Frans) Hij wordt ingeleid 
door Philippe Roberts-Jones en 
bevat verder bijdrage van Geor-
ges-Henri Dumont Fritz Gross
man (over Pieter Breugel), Phi
lippe Roberts-Jones (eveneens 
over Breugel de Oude), Konrad 
Oberhuber (Breugel de Oude 
als tekenaar), AWFM Meij (te
keningen van Breugel de Oude) 
LOUIS Lebeer (de tekeningen 
van Pieter Breugel de Oud,e) 
Jacqueline Folie (Pieter Breugel 
de Jonge), Klaus Ertz (Jan Breu
gel de Oude), Matthias Winner 
(Jan Breugel de Oude als teke
naar), Marie Louise Hairs (Jan 
Breugel de Jonge, Ambrosius 
Breugel, Abraham Breugel en 
Jan Pieter Breugel), Margaret 
Klinge (David Teniers schilde
rijen en tekeningen) en Willy 
Laureynssens (Jan Kessel de 
Oude) Hier zij terloops aange
stipt dat er wel zeer weinig 
Vlaamse kunsthistorici vooi 
een bijdrage werden aange 
zocht- Verder een bibliografie 
en een lijst van bruikleenge
vers 

Rond deze «moedertentoon
stelling» worden nog andere 
tentoonstellingen ingericht om 
kleurenfoto's met werk van Pie
ter Breugel de Oude, Boeket 
(bloemenarrangementen vol
gens de Fluwelen Breugel) op 2 
en 3 oktober, zwart-witfoto's in 
het Centraal Station tot 15 okto
ber, zaal Breugel in het Mu
seum voor Schone Kunsten te 
Brussel, Regentschapsstraat 3, 
Breugelhuis ter Hoogstraat, 
museum op straat op 250 plaat
sen in Brussel worden 2 schil
derijen van Breugel gereprodu
ceerd Verder filmvoorstellin
gen, voordrachten en een mani
festatie voor de jeugd Inl tel 
02-5120403 
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Happel 5—0 
In het voetbal van vandaag worden ejftallen geïdentificeerd met hun 
trainer Wij hebben al vaker gesteld dat dit volkomen fout is De woor
den van de oefenmeester worden in onze sportpers vaak als belang
rijker dan het wedstnjdverloop voorgesteld Wij konden onze ogen 
niet geloven toen we de kommentaren bij de jongste topmatch lazen 

Het grofste gezwam (deze keer van meneer Happel) werd krit iekloos 
afgedrukt 

Zelf stonden wij meer dan twee uur te hijgen in het Astridpark Als 
daar niet te veel toegangsbewijzen werden verkocht- Maar het loon
de toch de moeite Anderlecht —Standard was weer de absolute top
per van desti jds De officiële eindstand was 1 — 1 De officieuze 5—0 

Want Anderlecht overtroefde Standard in alle opzichten Om het heel 
hard te stellen Happel faalde volkomen In het Astridpark. 

Achteraf, met de 1 — 1 -cijfers ach
ter de hand verklaarde hij boud in 
de gegeven omstandigheden «het 
resultaat» te hebben gespeeld 
Dat resultaat is er inderdaad geko
men Maar met veel meer geluk 
dan wijsheid 
Standard speelde dus het resul
taat Wel het heeft desondanks 
niet kunnen beletten dat de thuis
ploeg inzonder in de tweede helft, 
een hele resem doelkansen af
dwong Wissel de doelmannen en 
het IS mogelijk 5 — 0 Daar heeft 
Happel geen verdienste aan Inte
gendeel Zijn Standard was on-
kennelijk Het kreeg eigenlijk geen 
enkele uitgespeelde doelkans 
Geen enkele Het doelpunt was 
een toevalstreffer Een afgeweer 
de bal die goed voor Wellens voet 
viel Willy was als we dan toch be 
paalde maatstaven — die we ove-
ngens met bijtreden — moeten 
aanleggen met minder beklagens
waardig in zijn rol als Brylle die dan 
tenminste nog oprukkende mid 
denvelders en aanvallers naast 
zich kreeg 

Rampzalig 
De reakties op het nieuwe Ander
lecht zijn uiteenlopend en tegelijk 
ook bedenkelijk gevoelsgeladen 
Het heeft nog weinig met journa
listiek vandoen Aan de feiten 
houdt men zich met meer Men in
terpreteert «inbeeldingen» 
Wat verwijt men Anderlecht'' Dat 
het de vooruitzichten bespottelijk 
m a a k f Ook wij waren er op voor
bereid de Brusselse klub een 
rampzalig seizoen te zien beleven 
De som van individueel talent 
scheen ons aanzienlijk vermin
derd Dat IS ze overigens ook 
Maar de nieuwe trainer heeft de 
spelersgroep blijkbaar waarden 
bijgebracht waarvan ze vroeger 
het bestaan met eens vermoedde 
Ploeggeest ijver fysiek, tucht Wij 

BOOMKWEKERIJEN 
TUINAANLEG 

De Witte Berk pv.b.a. 
De mooiste planten voor uw tuin 

aan de voordeligste pnjzen 
10 % voor VU-leden 

Nieuwstraat 126 
2850 Keerbergen T 015-2331 66 

lopen heus met over van bewon-
denng We zitten ook met vragen 
over de haalbaarheid van het ge
stelde doel op lange termijn Maar 
we moeten ons aan de feiten hou
den Negen op tien en een over-

Thomislav Ivic 

heersend machtsvertoon tegen 
de bangste offensieve ploeg van 
West-Europa indien we Jantje Pu-
linx van Het Laatste Nieuws moe
ten geloven Die man lijdt aan de 
ergste vorm van Happelitis Eigen
lijk zou hij willen dat Happel (en 
noodgedwongen met hem Stan
dard) nu al kampioen zou zijn 

Voor ons met gelaten Maar het 
zal geen kwaad kunnen als het 
minder gemakkelijk «verloopt» 
dan voorzien Voor ons mag Ivic 
om dan toch in de stijl te blijven 
zolang mogeIjk aanklampen Want 
de Joegoslaaf heeft een omme
keer verwezenlijkt die zelfs «ob-
jektieve» insiders onmogelijk acht
ten HIJ heeft de seigneurs uit An
derlecht aan «het werk» gezet En 
daar slaagden noch Goethals 
noch Braems in Het is jammer dat 
Ivic — die als prof nu eenmaal ver
plicht IS aan het direkte resultaat te 
denken — met over dezelfde bre
de getalenteerde kern beschikt als 
zijn voorgangers voor enkele ja
ren 

Hoe invloedrijk? 
We hadden het wel eens willen 
zien Om bij voorbeeld eens te 
kunnen uitmaken hoever de in
vloed van een trainer nu precies 
strekt Kan hij het globaal rende
ment van een ploeg echt blijven 
beïnvloeden"? Kan hij het geloof in 

spel en kunnen blijven voeden in 
perioden van tegenslag"? We wil
len het allemaal zien Maar de klei
ne Joegoslaaf die weinig zegt en 
daardoor veel journalisten in moei-

Ernst Happel 

lijkheden brengt, heeft de kompe
titie alvast met spankracht gela
den HIJ moet er evenwel voor wa
ken de strijdvaardigheid van enke
le van zijn manschappen binnen 

juiste banen te leiden Want Ver-
cauteren Coeck en De Groote bij 
voorbeeld balanceren dikwijls in 
wankel evenwicht op de dunne 
koord van het toelaatbare Dat de 
invloed van een trainer ver strekt 
werd maandagaond in «Wat is er 
van de spo r f » verrassend ge
noeg onderstreept door Walter 
Meeuws Hij veegde zijn ontsla
gen trainer Han Grijzenhout in be
schaafde taal duchtig de mantel 
uit De Nederlandse oefenmeester 
heeft met Club Brugge in de sei-
zoenaanhef inderdaad averij op
gelopen Maar hij wordt wel erg 
snel vanuit de hemel in de hel ge
gooid Of zou de 0—1-nederlaag 
in de Europacup tegen Basel de 
(miljoenen)druppel geweest zijn 
die de beker deed overlopen? 
Grijzenhout is de eerste Er volgen 
er vrijwel zeker nog Want voor de 
onzekerheden van het «lonende» 
trainersbestaan blijft niemand be
hoed Ook Happel en Ivic niet 

Van trots tot schande... 

Het Brits voetbal zit wel degelijk in zak 
en as De nationale trots is de nationale 
schande geworden Dat blokletterde 
de Sunday Times boven een recent 
hoofdartikel waarin het toenemend 
voetbalvandalisme werd aangeklaagd 

Engeland blijft inderdaad mets be 
spaard Vorige week herbegonnen de 
Europabekerkompetities Bekerwin
naar West Ham United was gast bij het 
Spaanse Castilla Castilla is net als 
West Ham overigens tweedeklasser 
en dochterklub van Real Madnd Cas
tilla won met 3 — 1 terwijl de weer tal
rijk meegereisde Londense suppor
ters zich te buiten gingen op de tnbu-
nes Zij geraakten slaags met omstaan-
ders Gooiden met alles wat binnen 
handbereik kwam en waterden op 
beneden hen staande of zittende 
Spanjaarden Het eindsignaal van de 
scheidsrechter gold niet voor ze Ook 
buiten het stadion maakten zij amok 

De politie chargeerde en een Londe-
naar kwam onder een bus terecht De 
jongeling stierf kort nadien 

Verhalen (') om stil bij te worden 

De Sunday Times maakte ovengens 
een schnkaanjagende balans op In de 
voorbije twee voetbalseizoenen stier
ven acht mensen binnen en buiten de 
Engelse stadionmuren Dne werden 
doodgetrapt of doodgeslagen Twee 
werden doodgestoken Een werd on
der een rijdende bus geduwd en een 
stierf onder een trein De achtste be
zweek onder een instortende muur 

Vechtpartijen op de tnbunes zijn we
kelijkse kost Gooien met flessen en 
stenen behoort bij het «decorum» In 
de bedoelde periode werd het achten 
tachtig maal zo erg dat de politie offi
cieel «ongeregeldheden» rapporteer
de Wekelijks worden meer dan 2 300 
politiemannen ingezet om de orde op 
en rond het veld te helpen handhaven 

De klubs betalen daarvoor jaarlijks 
ruim vier miljoen pond De «hooligans» 
richten ook schade aan buiten de sta 
dions ZIJ vernielen tremen en bussen 
verwoesten stations roven winkels 
leeg langs hun weg mishandelen toe
vallige voorbijgangers 

Deze gang van zaken heeft geleid tot 
de oprichting van tainjke kommissies 
ZIJ zochten en zoeken naar oorzaken 
en remedies 

De eerstgenoemden kan men «probe
ren» aan te wijzen De spelverruwing 
en de verloedering van de sportieve 
sfeer als gevolg van het toenemende 
geldgewin Het verdwijnen van de ar
tistieke elementen m het spel 

De technisch t>egaafde voetballers 
hebben het onderspit gedolven in de 
stnjd tegen fysiek sterkere Die menta
liteit IS overgeslagen op het publiek 

Achter de doelen staan vaak de min
der bedeelden van de maatschappij 

Veel werklozen Veel mensen zonder 
uitzicht op lotsverbetering De identifi-
katieprocessen doen de rest 

Hoe anders uitleggen dat aangehoude
nen trots verklaren dat zij nog enkel 
naar de wedstrijd komen om heme te 
schoppen Dat kettingen messen en 
zware leren botten bij hun «voetbalui-
trusting» behoren ' Een en ander 
heeft ertoe geleid dat de klubs nu in 
onderling overleg besloten hebben de 
supporters vriendelijk maar met aan
drang te verzoeken met langer mee te 
gaan op verplaatsing De thuisploeg 
wil graag inkomsten derven voor min
der geweld En de tijd van gastheren 
en gasten behoort tot de geschiedenis 
Niet enkel in Engeland ovengens 

De geweldsproblematiek tiedreigt de 
voetbalsport wel degelijk in haar b)e-
staan Niet alle voetbalbestuurders 
schijnen daarvan overtuigd De t>e-
wustwording is nog te vaak recht
streeks gevolg van de konfrontatie Er 
wordt te weinig geanticipeerd Ook in 
België Naar ons gevoelen fluiten de 
scheidsrechters ondanks strengere 
nchtlijnen nog veel te laks De aanval
lers worden nog te weinig in bescher
ming genomen Het voorkomen van 
geweld en diskussies op het veld is 
nochtans een eerste voorwaarde — 
alhoewel met de enige — om de als
maar driester wordende supporters-
ksenden m bedwang te houden Want 
sancties tegen de klubs straffen de 
slachtoffers West Ham werd inmid
dels tijdelijk uit het eigen stadion ver
dreven Het moet ook een geldboete 
betalen Weest gerust de holigans la
ten er hun slaap niet voor 
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Schoolleeftijd - beroepsleeftijd-
De driemaal dertig 
Kan het menselijk leven opgedeeld 
worden in driemaal dertig zoals een 
Frans geleerde het voorste l t ' Dertig 
jaar opleiding, dertig jaar werken en 
dertig jaar «rusten», d w z op een bank 
in het openbaar plantsoen zijn pijp uit-
rokeni 
De wettelijke bepalingen willen de 
mens in deze vakjes steken In 1914 
kwam er leerplicht in België en dat was 
een goede zaak In feite loopt de oplei-
dingstijd tegenwoordig veel verder 
dan 14 of straks 16 jaar 
Behalve voor vrije beroepen en zelf
standigen kan het met anders dan dat 
men op bepaalde leeftijd wordt afge
dankt met als kompensatie het recht 
op pensioen De zogenaamde pen
sioengerechtigde leeftijd wordt gelei
delijk verlaagd niettegenstaande de 
menselijke leeftijd verlengt De pnmi-
tieve mens werd zelden ouder dan 
dertig jaar 
De inkorting van de produktieve leef
tijd is logisch in een snel veranderende 
maatschappij Sommige ouderen heb
ben het moeilijk zich aan te passen aan 
een nieuwe technologie, aan gewijzig
de problemen en aan de mentaliteit 
van de opkomende geslachten Een le
raar, vijftig jaar oud, vertelde mij dat hij 
het met meer aankon met zestien- ze
ventienjarige scholieren, hij verzocht 
erom in de lagere leerjaren te mogen 
staan bij kinderen voor wie zijn vader
lijk optreden wellicht nog aangewezen 
IS 

Plicht en recht 
op arbeid 
Een geestelijk en lichamelijk gezond 
mens wil wat doen, wil op een of ande
re wijze werken. Hij weet dat het zijn 
plicht IS zich nuttig te maken, en eist 
het derhalve op als zijn recht 
Zogezien bestaat er slechts een enke
le leeftijdsgrens nl deze tussen de der
de en vierde leeftijd Tot de derde leef
tijd behoren zij die nog kunnen werken 
maar het met meer doen volgens hun 
leeftijd op een eenzelvigheidskaart 
Tot de vierde leeftijd de eigenlijke ou
den van dagen, zij die lijfelijk op de 
goede zorgen van anderen aangewe
zen zijn 
Als hun kinderen hen er in parkeren 

rustleeftijd 
zo ZIET 

DE VU 

zitten ZIJ in rustoorden Deze kategone 
vertegenwoordigt 5 % van de gepen
sioneerden 
Ouders tachtig jaar oud en hun kinde
ren vijfenvijftig jaar oud, met brugpen
sioen kunnen samen gepensioneer
den zijn 

De durende vorming -
Plicht en recht 
Durende vorming komt er op neer aan 
hen die in het producerende, aktieve 
leven ingeschakeld zijn, de gelegen
heid te verstrekken zich verder te vor
men en te bekwamen Volledig nieuw 
IS dat niet want reeds voor Wereldoor
log I, bestonden er adultenscholen om 
kwasi-analfabeten op te tillen op het la-
ger-onderwijsmveau 
Durende vorming is meer dan het zo
wat gelijkstrijken van de kansen op on
derwijs en vorming die sommigen met 
gehad hebben Durende vorming is 
meer dan werkende mensen door her
scholing te helpen gelijke tred te hou
den met de eisen van produktie en 
produktiviteit 
Durende vorming gaat uit van de idee 
dat ieder mens recht heeft op ontwik
keling volgens zijn talent en dat de 
volksdracht gebaat is door volksont
wikkeling L De Raet had ons dat 
reeds geleerd 
Vroeger en beter dan de Latijnse vol
ken hebben de Skandinaafse en Ger
maanse volken, door de University Ex-

Brugge, 16 november 1980 

VU-DAG VAN DE 
ZELFSTANDIGE ARBEID 

K O N C E R T G E B O U W , A A N V A N G 10 UUR. 

V L A A M S E W E L V A A R T EN W E L Z I J N in d e tacht iger jaren 
w o r d e n in g ro te mate bepaa ld d o o r s lagkracht en onde rne 
mingsz in van V laamse K M O ' s en ze l fs tand igen 
W a t stel t de V U v o o r ? 

M e t m e d e w e r k i n g van V Anc iaux , P V a n G r e m b e r g e n , J M a -
ton, W D e Saeger , H D e Bruyne , M C a p o e n , J C a u d r o n , R 
Dec le rcq , O V a n O o t e g h e m , M Ve rsche lden , P Leys en ande
ren 

Voo rz i t t e r schap Frans Ku i jpe rs Sekre tar iaa t Lutgar t D e 
Beul 

W e g e n s b e p e r k t e ve rgade r ru im te schr i j f nu reeds in bij Lut

gar t D e Beul , tel 0 2 - 2 1 9 4 9 3 0 

Inr icht ing V laams Nat ionaal S tud iecen t rum 

tension in Groot-Bnttannie en door 
hun Deense Nederlandse en Duitse 
Volkshogescholen begrepen dat de 
mens zijn vorming maar beëindigt met 
zijn dood De Brusselse Vlamingen bij
ten hierbij de spits af met hun Akade-
mie - Derde Leeftijd 
Het IS in deze kontekst van het recht 
op vorming dat men de kredieturen 
moet plaatsen en alles wat er in Vlaan
deren geprobeerd wordt als perma
nente vorming, open universiteit e d 
Ook moet er gedacht worden aan het 
zogenaamde verlofjaar (sabbatjaar) 
Deze probeersels moeten uit de han
den blijven van hen die er onze volks
kracht mede ondermijnen In Neder
land bestaat een met tendentieuze ra-
dio-volksuniversiteit 

Durende arbeid -
Plicht en Recht 
Gepensioneerden hebben het recht 
van de maatschappij te eisen dat men 
hun bestaan met verengt Alle mensen 
die er de gezondheid toe hebben, heb
ben het recht op arbeid en arbeids
vreugde Vnj aan hen van dit recht 
geen gebruik te maken en zich te kon-
centreren op persoonlijke hobbies of 
als opa en oma in de jonge gezinnen 
van hun kinderen bij te springen 
Onze bewindvoerders moeten er zich 
over bezinnen hoe het recht op arbeid 
van gepensioneerden kan waarge
maakt worden in non-profit werk. zo
danig dat het place aux jeunes in de 
produktieve sektoren met gehinderd 
wordt Wat voor zin heeft het de leef
tijd van het mensdom te verlengen en 
tevens te beletten dat men verder 
voortleeft'ï' 
In elk geval was het een wijze kongres-
resolutie de starre verdeling van het le
ven in een schoolleeftijd een beroeps
leeftijd en een rustleeftijd af te wijzen 

M. Van H a e g e n d o r e n 

Zondag 12 oktober 

Nationale VU-meeting 

in het 

Koninklijk Cirkus 
te Brussel 

14u. 30 

Ms inzet van 

de hete politieke herfst 

O p deze meet ing , d ie p laatsv indt onde r het voo rz i t t e rschap 
van senator W Jor issen, zal het w o o r d g e v o e r d w o r d e n d o o r 
senator F V a n der Eist, s t ichter -voorz i t ter , kamer l id H Schi l tz 
en a lgemeen voorz i t te r V Anc iaux 

Vlieg met ons naar Barcelona! 
T w e e jaar ge leden, t i jdens het 
w e e k e i n d e van 8 to t 11 sep tem
ber 1978, w e r d e n tussen V laamse 
en Cata laanse nat ional isten kon 
tak ten ge legd die heel wa t ve rde r 
re ik ten dan de handdruk jes-met -
b loemen van be lee fdhe id V o o r de 
eers te maal b rach t de Vo lksun ie 
een bezoek aan de vo lksnat iona le 
v n e n d e n van de C o n v e r g e n c i a 
Democ ra t i ca de Cata lunya Een 
pracht ig ges laagd, meer dan suk-
sesvo l verbl i j f waa rvan d e voetba l 
ma tch V U - C D C en het kon tak t 
me t Cata laanse gez innen en 
CDC-a fde l i ngen de t o p p e r s wa 
ren O o k het bezoek aan Barce lo
na zelf, een enig moo ie s tad , m o e t 
daarb i j v e r m e l d 

H o e onvergete l i j k de reis w e l was , 
bewi j s t de met a f la tende d ruk van 
d e meer dan 60 dee lnenemers o m 
dit initiatief te h e r n e m e n Een idee 
d ie onde r tussen vas te v o r m heef t 
gek r egen 

8-9-10-11 
NOVEMBER 
1980 

Ti jdens het w e e k e i n d e van zater
dag 8 to t en met d insdag 11 no
v e m b e r w o r d t de Vo lksun ie op
n ieuw in Barce lona v e r w a c h t Een 
en ige kans o m de Cata lanen, hun 
s tn jd , hun leven en hun land te le
ren k e n n e n Hier vo lgen de eers te 
in l icht ingen 

• Ve r t r ek te Z a v e n t e m o p zater
dag 8 n o v e m b e r o m 12 u 25 per 
vl iegtuig naar Barce lona 

• V e r b r o e d e r i n g me t de Catala
nen en CDC-a fde l ingen , ui tstap
pen explorat ie, bezoek aan Barce
lona 
• Ve r t r ek te Barce lona o p dins
dag 11 n o v e m b e r o m 14 u 20 

aankoms t te Z a v e n t e m r o n d 
16 u 30 

• P r i j s : 7 530 fr per p e r s o o n 
Daar in is beg repen Z a v e n t e m -
Barce lona heen en t e rug , t r ans fe r ! 
luchthaven-hote l en o m g e k e e r d , 
verbl i j f in een hote l m e t vo l -pen
s ion 

W i e deze enige reis wi l m e e m a k e n 
neemt o n m i d d e l l i j k kon tak t o p 
me t VU-sekre tanaat , Bar r i kaden-
plein 12, 1000 Brusse l ( tel 02-
2 1 9 4 9 3 0 ) 

V r o u w e n in d e V l a a m s e 
b e w e g i n g 

G Allen die informatie kunnen 
verstrekken over de Vlaams Na
tionale Vrouwenbewegingen tij
dens de periode 1920-1945 ge
lieven zo vlug mogelijk kontakt 
op te nemen met de Federatie 
Vlaamse Vrouwengroepen Ben-
nesteeg 2 te 9000 Gent (tel 091-
23 3883) 
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Berthouderskring eindrapporten onderzoeksprojekt '80 
Sinds mei 1979 publiceert de vzw Berthoudersl<ring als Vlaams-Nationale 
Streekorganizatie voor Volksontwikkel ing eindrapporten betreffende haar 
fundamenteel en plaatsgebonden studiewerk over de welzijnsbehoeften in het 
arrondissement Mechelen 
De beantwoording van de welzijnsbehoeften en -noden worden te vaak onder
geschikt gesteld aan de inzichten, aan de invloeden en — erger nog — aan de 
belangen van enkele bevoorrechten. 

De Berthouderskring wil in hoofdzaak informeren, doen nadenken, bewust ma
ken en de betrokkenen aanzetten op basis van inzicht en deskundigheid zelf 
Iets te ondernemen 
Opnieuw is de publikatie van twee eindrapporten in het vooruitzicht gesteld 

Ze zijn het resultaat van het onderzoeksprojekt 1980: «Jonge gezinnen: huis
vesting - kinderopvang» en «Milieuzorg, groenruimten, rekreatiemogelijkhe-
den>. 
Het eerste eindrapport -Jonge gezinnen; Huisvesting - Kinderopvang» kwam 
tot stand onder leiding van Rony De Ceuster, maatschappelijk werker en staf
medewerker van de Berthouderskring. De publikatie is reeds in voorraad en 
kan op de zetel van de vzw Berthouderskring bekomen worden aan de prijs 
van 150 fr per eksemplaar. 
Het tweede eindrapport «Mil ieuzorg, groenruimten - rekreatiemogelijkheden 
in het arrondissement Mechelen- werd verwezenlijkt onder de leiding van de 
socioloog Mare Ribbens, stafmedewerker van de Berthouderskring en is 
eveneens van de pers. 

„Jonge gezinnen, huisvesting, kinderopvang" 
Het gezin vornnt nog steeds het mid
delpunt, de kern van de nnaatschappe-
lijke strukturen Door allerlei sociale 
veranderingen is het vroegere uitge
breide gezin geëvolueerd naar het 
kerngezin dat een grotere mobiliteit 
toelaat en een hoge graad aan privacy 
biedt 
Het kan ecfiter met langer de uitgebrei
de verzorgingstaken aan die de vroe
gere grote families wel te bieden had
den Bijgevolg valt het huidige gezin 
dikw/ijls terug op openbare voorzienin
gen 

Jonge gezinnen 
aan het woord! 
Vanuit dit kader w/erden in St-Katelij-
ne-Waver de jonge gezinnen be
vraagd De aandacht werd toegespitst 
op hun huisvestingssituatie en hun 

woonwensen en op de manier waarop 
de kinderen worden grootgebracht 
Het eerste deel van het onderzoek te
kent de sociaal-ekonomische situatie 
van de jonge gezinnen, leeftijd, beroep, 
inkomen, aantal kinderen In totaal 
werden 280 jonge gezinnen onder
vraagd in de 4 woonkernen van St -Ka-
telijne-Waver. het centrum en in min
dere mate de Elzenstraat zijn typische 
bediendengemeenten. terwijl Onze-
Lieve-Vrouw-Waver en Pasbrug arbei
ders- en landbouwersgezinnen herber
gen De bediendengezinnen hebben 
minder kinderen dan de overigen en 
hun inkomens liggen hoger 

Resultaten 
Vertrekkend uit het plaatsgebonden 
onderzoek te St -Katelijne-Waver 

wordt de studie-uitgave van de Bert
houderskring uitgewerkt in twee on
derdelen Enerzijds gaat de aandacht 
naar de huisvesting, anderzijds handelt 
men over de kinderopvang 

Men komt door vergelijking en kontak
ten met verantwoordelijken uit de ge
meenten tot een globale kijk op de kin-
deropvangmogelijkheden in het arron
dissement Mechelen 

Alleen reeds de overvloed aan infor
matie, die in het eindrapport verwerkt 
werd. maakt het studiewerk belangrijk 
en nuttig voor iedereen, die de nieuw 
geboden mogelijkheden wil aftasten 
om het welzijn van de jonge gezinnen 
te bevorderen 

De grote nood aan informatie inzake 
kinderopvang, hebben de onderzoe-

BK-publikaties 
De volgende uitgaven van de 
vzw Berthouderskring zijn nog in 
voorraad 

Algemene en kultuur-his-
torlsche uitgaven 
# Na 35 jaar nog geen amnes
tie I door Kamerlid Joos SO-
MERS Een grondige ontleding 
van de repressie- en epuratiepro-
blematiek (Pnjs lOOfr) 
# De Geschiedenis der Vri j
heid Walem (2de druk) door wij
len pastoor Adriaan Goetstou-
wers (Prijs 300 f r ) 
tt 150 jaar Vlaams-Nationalis-
me te Lier door Andries Bogaert 
(Prijs lOOfr) 

Eindrapporten van ons 
streekgebonden studie
werk 
# Algemene sociale dienst
verlening door maatschappelijk 
werker. Rony De Ceuster (Prijs 
100 f r ) 
# Herfstt i jd (studie over 3de 
en 4de leeftijd) door socioloog 
Mare Ribbens (Prijs 300 f r ) 
# Jonge gezinnen: huisves
ting - kinderoppas door maat
schappeli jk werker Rony De 
Ceuster (Prijs 150 f r ) 
Deze publikaties kunnen beko
men worden door storting op 
bankrekening KB 409-1007271-
67 van de vzw Berthouderskring 
met vermelding van de gewenste 
publikat!e(s) 

„Milieuzorg, groenruimten, 

rekreatiemogelijkheden" 
De verloedering en teloorgang van 
ons woon- en leefklimaat heeft thans 
een stadium bereikt waarop verschil
lende burgers zeggen «zo kan het met 
verder» En dat het zo met verder kan 
IS het uitgangspunt geweest van een 
nieuwe studie die uitgevoerd werd 
door de V Z W Berthouderskring en 
waarvan de resultaten thans gepubli
ceerd worden 

In dit studiewerk wordt naar een ant
woord gezocht op enkele konkrete 
vragen die rond de levensruimte ont
staan, onder meer hoe staat het met 
de plaatselijke groenruimten en re-
kreatiegebieden. hoe is het gesteld 
met de toenstische infrastruktuur. wat 
wordt er gedaan om het plaatselijk 
leefmilieu te vrijwaren van verdere ver
waarlozing wat wordt er gedaan qua 
revalorizatie welke positieve maatre
gelen worden er getroffen en ga zo 
maar verder 

tnventarizatie 
Een tweede belangrijk deel van dit stu
diewerk IS het inventarizeren van de 
beschikbare groen- en rekreatieruim-
ten in het arrondissement Mechelen 
Waarom rust en groen in verre oorden 
gaan zoeken als het misschien in de 
naasteomgeving ook te vinden is Ver
trekkend van het gewestplan werd ter 
plaatse onderzocht wat we nu eigenlijk 
aan groen kunnen terugvinden en wat 
er nu voor het publiek toegankelijk is 

Positieve inzet en overleg 
Dat deze resultaten voor sommige ge
meenten erg bedroevend zijn moge 
een ernstige waarschuwing beteke
nen er dient dnngend iets gedaan te 
worden voor het verder instandhou
den van het nog weinig resterende 
groen 
De vaststelling dat het met de groen

en rekreatieruimten alles behalve goed 
gesteld is. doet onmiddellijk de vraag 
rijzen naar wat ertegen gedaan wordt 
Daarom werden aan een groot aantal 
(bevoegde) schepenen enkele vragen 
gesteld die ons een nader inzicht moe
ten verschaffen in het plaatselijk beleid 
terzake En hiermee zitten we in het 
volgende deel van de studie 

Ook komt in dit deel het oordeel van 
enkele milieugroepenngen, de voor
vechters in een strijd om een beter 
leefmilieu, aan bod 

Plaatselijk schoon 
In een vierde deel wordt ten slotte nog 
eventjes stilgestaan bij de plaatselijke 
toenstische bezienswaardigheden 
Oog hebben voor het plaatselijk 
schoon IS immers een van de voor
naamste voorwaarden om het eigen 
milieu in stand te willen houden 

kers aangezet een lijst samen te stel
len van de diensten voor kinderopvang 
in het arrondissement Mechelen Deze 
lijst werd aangevuld met alle prakti
sche informatie Om aan de vraag naar 
informatie rond de huisvesting tege
moet te komen werd een wegwijzer 
samengesteld die een steun kan bie
den bij eventuele woonproblemen 

Deze wegwijzer wijdt zowel aandacht 
aan huren als aan bouw en aankoop 
van een woning De financienng en de 
verscheidene premiestelsels worden 
afzonderlijk behandeld Naast de jundi-
sche en administratieve informatie 
rond aanvraag, toekenningsvoorwaar-
den. procedures en andere problemen, 
bevat deze wegwijzer de nodige 
adressen waar men terecht kan voor 
SF>ecifieke informatie 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
26 BORGERHOUT: maandelijkse ledenvergadenng om 20 uur in 

nieuw lokaal zaal De Passer. Turnhoutsebaan 34 VU, VUJO en 
Nele verzorgen een aangename kwisavond. 

26 EDEGEM: FVV-kwis om 20 u 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 Laakdal: Jaarlijks VU-bal in zaal Vinea te VeerIe 

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

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 HERENTHOUT: VU-bal met orkest De Sioux met André Romano. 

4 EDEGEM: Kaartavond Inrichters Kulturele Kring om 20 u 15 in lo
kaal «Dne Eiken» 

5 LAAKDAL: Bestuursverkiezingen 

12 WOMMELGEM: Bus naar nationale VU-meeting in het Koninklijk 
Circus te Brussel. Vertrek Den Klauwaert om 13 u 30 (110 fr.) 

6 0 X 6 0 Pol Mara 
te Borgerhout 
In aanwezigheid van tainjke prominen
ten, waaronder de ministers Galle en 
Calewaert en minister van State 
Grootjans. had op vnjdag 19 septem
ber in het gemeentehuis van Borger
hout, de plechtige opstelling plaats van 
de tentoonstelling -60 x 60 Pol Mara» 
Pol Mara, geboren in Borgerhout en 
een begnp in de hedendaagse kunst
middens, een der groten uit de levende 
generatie en bij de grootsten op ge
bied van schilderkunst werd dit jaar 60 
Zestig werken maken deel uit van 
deze retrospektieve tentoonstelling, 
die op een blaadje voor elke kunstmin
nende ziel uit het Antwerpse is gepre-
zenteerd Een prachtige kataloog, ter 
plaatse verkrijgbaar, zal als bRjvende 
waardevolle herinnenng het bezoek 
vervolledigen 
Uit het «Ten Geleide» door burge
meester Dirk Stappaerts volgend frag
ment 
Ik ben erg gelukkig met het besef dat 

nog net een onherroepelijke fout kon 
hersteld worden en dat althans in dit 
geval de al te klassieke regel met op
gaat, dat Vlaanderen zijn eigen kunste
naars onvoldoende kent of waardeert, 
zeker zo lang zij in leven zijn' 
Pol Mara, de rasechte kunstenaar, die 
zijn artistieke roeping met grote per
soonlijke bescheidenheid aanvaardt 
en tot een uiterste konsekwentie door 
trekt met behoud van het nodige zelf-
respekt voor zijn ongekompliceerde 
en met-gefrustreerde eenvoud, of zo
als hij zelf eens getuigde 'Mijn artistie
ke roeping is een fataliteit, die ik met 
ontlopen kon en waarvoor ik me met 
ondervraag Schilderen en tekenen be
tekende plots en zonder enige twijfel 
een manier om mijn bestaan uit te brei
den en te vernieuwen-
Deze belangwekkende tentoonstelling 
loopt tot 12 oktober a s, elke dag van 
10 tot 17 u in het gemeentehuis, Moor-
kensplein te Borgerhout Burgemeester Stappaerts, mevrouw en Pol Mara 
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Ranst vindt „150 jaar 
Vlaamse Beweging" 
niet nodig 
De schrifteli jke aanvraag voor more
le en financiële steun vanwege het 
komitee «150 jaar Vlaamse Bewe
ging- werd door het CVP-P\A/-be-
stuur verworpen. 
Aangezien de aanvraag tot steun on-
beantv\/oord bleef, heeft de VU-fraktie 
voor de vakantie dit punt op de agenda 
van de gemeenteraad geplaatst 
Het gemeentebestuur deed alsof haar 
neus bloedde maar uiteindelijk beloof
de het toch hierop terug te komen in 
de eerste volgende gemeenteraad 
Dit gebeurde dan ook op de gemeen
teraad van 28 augustus 11 Als inleidend 
antwoord, gaf het gemeentebestuur te 
kennen, dat het terzake stelling vî ei-
gerde te nemen 
De Vlaamse beweging mocht wel op 
een verbale sympatic rekenen van de 
meerderheid, doch mets meer 
Maar terzelfder tijd verheugde ze zich 
over de resultaten van 150 jaar België, 
en gaf haar mispnjzen te kennen over 
de vele groepenngen die de Vlaamse 
Beweging misbruiken voor haar eigen 
doelstellingen 
Hierop volgde een luidruchtig protest 
vanuit het publiek gevolgd door harde 
diskussies tussen onze gemeente
raadsleden en CVP-schepen 

Na de gemeenteraadszitting ging de 
diskussie verder waarbij een schepen 
de kollaboratie erbij sleurde en de VU 
verweet voor «zwartzakken» (waar
van akte) 

Ranst naar 
VU-Meeting 
VU-Ranst zal in groep deelnemen aan 
deze grootse manifestatie Liefheb
bers die meewillen geven hun naam op 
aan W Eeckhout, Valkenlaan 24 (Tel 
855818) 

Verkiezingen 
te Herentals 
De verkiezing van het nieuw VU-be-
stuur van de afdeling Herentals-Noor-
derwijk-Morkhoven heeft plaats op 
zondag 28 september tussen 14 u en 
19 u in de Boskantien op de Wijn
gaard 
Op 't programma 
— 13 u 30 kruidenwandeling o I v Fik 
Seymus 
— 1 4 u 0 0 - voetbalwedstrijd Sport-
knng Kempenland —De Cuyper 
— Vanaf 17 u barbecue in de opge
stelde tenten 

Grote gratis oktoberprijskamp bij de ASLK. 

WANDEL, KIJK EN WIN EEN ZOMERSE VAKANTIE 
IN HET HARTJE VAN DE WINTER 

Elk jaar in oktober viert de Algemene Spaar- en Lijfrentekas de^spaarmaand Om u in het feest te laten 
delen, heeft de ASLK van de provincie Antwerpen een dubbel cadeau voor u 

Een feestelijk geschenk dat u meteen de kans geeft om een paar extra dagen zon te winnen. 

• Een toeristische kaart van de provincie 
Antwerpen 
150 000 personen knjgen een gids voor gezond \/erkwik 
kend toensme Langs de fiets en wandelroutes die u op de 
klcumjke kaart vindt gaat u onze verrassend mooie pro 
vincie (her)ontdekken 

• Een bezoek aan Flora en Fauna '80 
Een dagje Antwerpen moet bijna beginnen bij de Zoo En 
in de dierentuin loopt nog tot 2 november de merkwaardige 
expositie Flora en Fauna U kan tuin en tentoonstelling 
bezoeken tegen halve pnjs met de reductiebon van de 
ASLK Die geschenkbon zit op de band om de toenstische 
kaart 

• Een winterreisje naar de zomerzon 
Met de toenstische kaart en de reductiebon bent u goed 
gewapend om met succes uw kans te wagen in onze gratis 
oktoberwedstnjd De pn)zen 50 minitnps naar de Balearen 
georganiseerd in samenwerking met Tounng Club van 
België en Airtour 

Toeristische kaarten en 
deelnemingsbiljetten liggen voor u klaar 

op de ASLK-onthaalpunten in de provincie Antwerpen 
Gedurende de hele maand oktober. 
Haast u naar uw ASLK-agentschap. 

Het feest begint daar. 

mmm 
ALGEMENE SPAAR- EN LMFflENTEKAS 

DE SPAARBANK DIE U WAAR GEEFT VOOR UW GELD. 

VUJO-Borgerhout 
met infostand 
Op 12, 13, 14 en 15 september had, 
naar jaarlijkse traditie, een handels
beurs plaats in het Te Boelaerpark in 
Borgerhout Voor de eerste maal kre
gen de Borgerhoutse jeugdverenigin
gen de kans om met een infostand een 
betere bekendheid te verwerven en 
de geïnteresseerde jeugd aan te trek
ken 

Uiteraard was VUJO-Borgerhout er 
als de kippen bij om een plaatsje te be
machtigen 
Met vereende krachten en met een
voudige middelen werd er een mocin 
stand in mekaar gestoken, die de be 
zoekende jongeren biezonder aan 
sprak 

Het was voor VUJO een sukses in die 
zin dat er nieuwe leden geworven wer
den, doch van een massale opkoms>t 
konden wij met spreken, aangezien de 
turnzaal waar dit alles plaats vond nog
al afgelegen was van de feesttent 

lams-sociaal 

waar de eigenlijke handelsbeurs door
ging 

Toch danken wij het gemeentebestuur 
oprecht voor dit lovenswaardig initia
tief en hopen voor volgend jaar op een 
betere plaats voor deze jeugd-info-
standen opdat de massa met aan dit 
evenement zou voorbijgaan 

VUJO-Instuif 
Mogen wij er iedereen nogmaals aan 
herinneren dat VUJO-Borgerhout op 
27 september een instuif organizeert 
met bodega m zaal "De Gietschotel» 
Lode Van Berckenlaan 169, Borger
hout (inkom 50 f r ) Iedereen van harte 
welkom I Aanvann 20 u 30 

Proficiat te 
Borgerhout 
Hadewich, Veerle. Roeland en Mach-
teld waren wel verwonderd dat op 
9 september moeke zoveel aandacht 
schonk aan een nieuwkomertje, dat 
snel hun troetelvriendje werd Beatrijs 
werd op die dag onze jongste Nele 
Hartelijkste gelukwensen aan de ou
ders, onze leden Frans en José De 
Keulenaer-Tack, aan kleine Beatnjs en 
haar verrukte broer en zusjes 

Antwerpen-Stad 
koos VU-bestuur 
Ons sekretariaat was voor die gele
genheid omgetoverd tot een echt kies-
lokaal zodat onze leden tussen 
17 u 30 en 21 u hun stem volgens de 
regels van het spel konden uitbrengen 
De opkomst was zeker met slecht, zo
dat eens te meer blijkt dat de VU met 
over "papieren-leden- beschikt 
Na de sluiting van het stemlokaal kon 
Walter Joris, de arrondissementele af
gevaardigde, met stemmen tellen be
ginnen Een hele karwei die echter met 
de hulp van nog enkele op korte tijd 
beëindigd werd 

Tijdens de eerste vergadering werden 
Hendrik Neetens tot voorzitter en 
Koen Pauli tot sekretans gekozen 
Voor de ovenge funkties wordt ge
wacht tot volgende week 

Het verjongde, nieuwe bestuur wenst 
alleszins de uittredende voorzitter Wil-
fried Willockx en uittredend sekretans 
Maurits Codde van harte te danken 
voor hun jarenlange inzet Beiden heb
ben echter nog geen vaarwel gezegd 
aan de VU. zodat we deze wroeters 
nog regelmatig m ons midden zullen 
hebben («pj 

VU-KADERVORMING 
Kalender 
• Vrijdag 26 september: Prof Dr 
Maton, ondervoorzitter, spreekt over 
Vlaamse ekonomie en staatshervor
ming Adres Zaal «Gildenhuis», Kerk
straat 22, 1512 Dworp Aanvangsuur 
20 u Georgamzeerd door de VU-afde-
ling Alsemberg ter gelegenheid van de 
afdelingsbestuursverkiezingen 
• Beschikbaar op het VNS-sekreta-
riaat: de dokumentatiemap over «Het 
gunnen van overheidsopdrachten», sa
mengesteld n a v de studiedag van 
15 september 11 

Projekten op 
mensenmaat 
In het kader van de komende 11.11.11-
aktie vraagt het VNS dn samenwer
king met de VVM) uw aandacht voor 
projekten op mensenmaat 
Vong jaar hebben reeds enkele ge
meenten waar de VU in het kollege 
van burgemeester en schepenen ze
telt, hun 111111 -aktie in het teken van 
het projekt 656 Tana Toraja gesteld 
Het Ijetreft hier een zeer degelijk en 

bovendien zuiver-Vlaams projekt in In
donesië Dit projekt komt ook dit jaar 
opnieuw in aanmerking voor een aktie 
in uw gemeente Na ingewonnen inlich
tingen en onderzoek kunnen wij U Ix)-
vendien nog projekt 809 in Haiti, 
projekt 655 in f iwanda en projekt 888 
in Sn Lanka aanbevelen 
WIJ geven U een korte steekkaart van 
deze initiatieven. 

Projekt 656 (Indonesië) Tana Toraja. 
Gemeenschapsontwikkeling en koo-
peratieve aktie in Tana Toraja 
Een ploeg vrijwilligers stelt zich tot 
doel om in nauwe samenwerking met 
de plaatselijke bevolking een ontwik
keling op gang te brengen die moet lei
den tot een rechtvaardiger en welva
render samenleving Hiertoe poogt 
men de bevolking bewust te maken en 
te orgamzeren, zodat zij via de door 
haarzelf bepaalde akties aan de aange
voelde noden kan voldoen en een ont
wikkelingsproces kan starten dat zij na 
verloop van tijd zelf helemaal in han
den kan nemen 

Er wordt op verschillende terreinen 
gewerkt preventieve gezondheids

zorg, landbouw, vorming van koopera-
ties, aangepaste technologie enz 
Projekt 809 (Haiti) sociale woning
bouw in de krotwijk van Broocklyn 
Broocklyn is een van de krottenwijken 
rond de hoofdstad van Haiti Port-au-
Prince Getuigen vertellen dat 
«Brooklyn» een grote modderpoel, een 
vuilnisbelt is van ongeveer 20 ha waar 
60000 tot 70000 mensen in echte 
krotten wonen 

Van hygiene en sanitaire installaties is 
er geen sprake, evenmin van opvoe
ding 90 % van de Ijevolking is analfa
beet en 85 % is werkloos en heeft 
geen enkele vaste bron van inkomen 
De toekomst in dergelijke krottenwij
ken IS uitzichtloos 

In dergelijke omstandigheden kan er 
met worden gesproken over ontwikke
ling in de zin waann wij dit begnjpen 
De mensen moeten eerst uit de mod
derpoel geraken en een minimum aan 
menselijke waardigheid herwinnen 
Het huidig projekt omvat het plan voor 
geleidelijke urbanisatie van deze krot
tenwijk, en opvoeding en konscientisa-
tie van de bevolking 

Projekt 655 (Rwanda) rurale ontwik
keling in de gemeenten Runda en 
Taba 
Het projekt beoogt de bewustwording 
van de bevolking omtrent de situatie 
waann ze leven en middelen waarover 
ze beschikken om te bouwen aan een 
eigen ontwikkeling Een groep vnjwilli-
gers begeleidde dit proces Geleidelijk 
slaagde men erin om samen met de 
bevolking waardevolle initiatieven te 
nemen op het vlak van de landtx)uw. 
de kommercialisatie. de watervoorzie
ning, en de vorming Vorming en re-
fleksie zijn de peilers van dit program
ma Na dergelijke voortjereiding wordt 
dit projekt binnenkort overgedragen 
aan diverse plaatselijke strukturen 

Projekt 888 (Sn Lanka) Schramada-
na-k)eweging integratie in het Nuwara 
Elyia-distrikt 

De Shramadana-beweging, een kind 
van de Sn Lankese bodem, is reeds 
lang gekend bij het 111111 -publiek 

De beweging beoogt een integratie 
dorpsontwikkeling op gang te bren
gen, vertrekkend van net sociaal-eko-

nomisch en kulturele leefpatroon van 
de dorfjelmgen Bij middel van het hui
dig programma wil de tiewegmg haar 
dorpenprogramma op gang brengen in 
de landelijke gemeenschappen van 
het Elyia-distrikt, een distnkt waar de 
Tamil-bevolking in de meerderheid is 

De Tamils zijn afstammelingen van de 
Indiërs die door de Engelsen werden 
overgebracht om op de teeplantages 
te werken Ze zijn in Sn Lanka vreem
den gebleven en zijn inmiddels even
zeer vervreemd van hun eigen vader
land De Shramadana-beweging wil in 
een gemeenschappelijk programma 
met de groepen die ovengens de ar
moede met mekaar gemeen hebben 

Inlichtingen 
Indien U geïnteresseerd t)ent in eén 
van deze projekten, kunnen wij U een 
uitgebreide steekkaart met uitvoenger 
dokumentatie laten geworden 
Voor meer informatie omtrent deze 
projekten telefoneert U naar het VNS-
sekretanaat, Bamkadenplein 12, 1000 
Brussel Tel 02-2194930 
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FILMTHEATERS 

studio 
W E E K V A N 26 S E P T E M B E R 

T O T 2 O K T O B E R 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

Mickey jubileum 
(Walt Disney) 

Vnjd zat zon maand dinsd 
woensd 20 u 30 zo 18 en 

20 u 30 KT 
Kramer v s kramer 
met Dustin Hoffman 

Meryl Streep Justin Henry 
Dond 2 okt 20 u 30 K N T 

N I V W F 
La Luna 

van Bernardo Bertolucci 

TIENEN 
K T Zond 15 u 

Assepoester 
(Walt Disney) 

Vrijd zat 20 u zond 17 u 30 KT 
Meatbal ls 

Vrij zat zond maand dinsd 
woensd 22 u 

The Exorcist 
met Linda Blair 

Zond maand dinsd woensd 
20 u K T 

Cactus Jack 
met Kirk Douglas 

Dond 2 0 u 30 K T 
N I V W F 

S c h w a r z und w e i s s wie Tage 
und N a c h t e 
(SchaakmaO 

van Wolfgang Petersen 
met Bruno Ganz 

LEUVEN 1 
2de week 
14 18 2 2 u K N T 

American Gigolo 
van Paul Schrader 
met Richard Gere 
en Lauren Hutton 

1 6 e n 2 4 u K N T 
Bad Timing 

met Art Garfunkel Harvey Keitel 
en Theresa Russell 

4de week 
20 u K T 

All that jazz 
Gouden palm Cannes 80 

met Roy Schelder 

LEUVEN 2 
4de week 
13u30 19 u 45 KT 

The Empire strikes back 
van Irvin Kerschner 

3de week 
15 u 45 22 u K T 

Being there 
met Peter Sellers 

1 8 u Ou 15 K N T 
New York Erotic 

fi lmfestival 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag zondag woensdag K T 
15u 

D e kinderen van 
Kapitein Grant 

(Walt Disney) 

Zaterdag zondag woensdag 
K N T 

18u 
De man zonder genade 

met Steve Sandor 

Vrijdag zaterdag zondag maan
dag dinsdag 20 u K T 

De grappenmaker 
(Le guignolo) 

met Jean-Paul Belmondo 

Zaterdag zondag maandag dins
dag 22 u K N T 

The fog 
(Achter de mist de gruwel) 

Woensdag donderdag 
20 u 30 

Manhat tan 
met Diane Keaton 
en Meryl Streep 

K T 

m 
VU-Bierbeek tegen vuil goedje Builoogstraat 
t Allen kante in Vlaanderen worden 
nog immer vieze zaakjes gemeld om
trent stortplaatsen voor huisvuil 
in het Leuvense wordt nu ook sinds 
kort de gemeente Bierbeek geteis
terd door stank en donderend geraas 
van vrachtwagens Binnenkort wordt 
in Kessel-Lo een waterzuiveringsin
stallatie gebouwd door Interleuven 
en wel op het terrein waar zich het 
uitgebreid stort bevindt De reeds ge
malen huishoudelijk afval wordt daar 
momenteel verwijderd en afgevoerd 
naar de prive-zandgroef (uitgebaat 
door Bollion) in de Builoogstraat te 
Bierbeek 

Gezien de enorme hinder die dat 
transport in Bierbeek met zich brengt 
(geluidshinder reuk, verkeershinder, 
schade aan woningen) heeft de VU-
afdeling kamerlid Willy Kuijpers en 
senator Rob Vandezande gevraagd 
tussen te komen bij de ministers van 
Volksgezondheid en Ekonomische 
Zaken 
BIJ de burgemeester werd er op aan 
gedrongen om voor de vrachtwagens 
een andere toegangsweg tot de zand 
groef verplichtend te stellen om gere 

geld na het stortwerk een laag teelaar 
de te laten aanbrengen en ook om na 
te gaan of alles met de stortingsver 
gunning voor huisafval wel in orde is 

Vlaamse gepensioneerden aan zee 

Voor onze Vlaamse gepensioneerden uit Brussel was het verzamelen geblazen 
voor een achtdaags verblijf aan zee Hier een paar zonnige foto s vanuit Koksijde 
een afvaardiging van de bond uit Jette en de aankomst van de V V V G uit Brussel
stad Agglomeratieschepen Jan De Berlangeer verwelkomt de leden en de voor

zitters Schobben en Jan Weckx 

Sociaal dienstbetoon 
bij VU-Hoeilaart 
ledere maandagavond van 19 tot 21 u 
bij afdelingsvoorzitter Renaat Vanstal 
len Karel Coppensstraat 72B 
Ook telefonisch kan men kontakt op
nemen met Renaat op het nummer 
65737 29 
Kortom iedereen is welkom met om 
het even welk probleem 

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

Geïnteresseerden dienen dus als juist 
te noteren arr VUJO-kongres Halle-
Vilvoorde «Republiek Vlaanderen -

staat en natie» zaterdag 11 oktober 
van 9 tot 18 u 

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

Gemeente 

AFFLIGEM 
(voorheen Hekelgem) 

Het gemeentebestuur van Affli-
gem maakt bekend dat een vol 
tijdse betrekkmg van opsteller m 
vast dienstverband te begeven is 
bij de gemeentediensten 
Voor inlichtingen en voorwaar 
den zich wenden tot het gemeen 
tesekretanaat van en te 1790 Af-
fhgem 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 Af f hgem ter post afgestem
peld uiterlijk op 11 oktober 1980 

(Adv. 191) 

Burgemeester Cockx beloofde aan 
een VU-delegatie dat streng toezicht 
zou gehouden worden op een snel
heidsbeperking van 20 km per uur dat 
hij bij aangetekend schnjven de aanne 
mer van de stortingswerken (de n v 
Van Hout uit Vorselaar) aanmaant tot 
een strikte naleving van het stortings-
plan (waaronder het dagelijks aan
brengen van een laag teelaarde) en 
dat na beëindiging van de stortingsver
gunning (3 maanden) de Builoogstraat 
in goede staat dient hersteld te wor
den Door het aandnngen van de VU-
Bierbeek werden vorige week woens 
dag nog strengere afspraken gemaakt 
Zo bij voorbeeld zal het storten met 
meer vrachtwagens geschieden om 
de werken zo snel mogelijk te kunnen 
beëindigen en vooral is er de beslis

sing om 65000 kubieke meter afval 
minder dan aanvankelijk voorzien in de 
zandgroef te storten zodat het storten 
nog maximum twee weken hoeft te du
ren 
De VU-Bierbeek bleef aandnngen op 
eenrichtings-verkeer in de Builoog
straat zodat de lawaai- en verkeershin
der met de helft vermindert en steunt 
tenvolle de petitie van de wijkbewo
ners VU-gemeenteraadslid Desire 
Laurent en afdelingsvoorzitter Luk 
Vanhorenbeek hebben ovengens ook 
bij de burgemeester voorgesteld om 
een verder afgelegen stortplaats — 
namelijk de zandgroef van Bouillon — 
te gebruiken door haar trechtervorm 
zou de reukhinder immers sterk ver
minderd worden terwijl de Builoog
straat weer rust zou kunnen vinden 

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 

BRABANT 
SEPTEMBER 

27 GROOT-BIJGAARDEN - ST-ULRIKS-KAPELLE 4de Groot 
Breugelfeest in feestzaal Collegium, Brusselstraat 257 te Groot-Bij-
gaarden Vanaf 18 uur Op 28-9 vanaf 12 uur 

27 ASSE VUJO-fuif in zaal Gitdenhof (Kalkhoven) Om 20 uur Een 
stemmige bodega is voorzien 

27 ASSE VUJO-Teedee 
27 GRIMBERGEN VUJO-Herfstfuif 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 Gouwfeest 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 Organizatie V V V G Federatie Leuven 

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

Poetrel om 20 uur 
10 KORTENBERG Optreden van Kris De Bruyne in de Sporthal om 

20 u 30 Gevolgd door Radio-active Voorverkoop 100 fr Ingang 
120 fr 

10 KAPELLE-o/d-BOS VUJO-cantus o l v Walter Luyten om 
20 uur Voorafgegaan door VUJO-ledenvergadering om 19 uur 
Cafe rechtover kerkhof 

11 LEUVEN VVVG-ontspanningsnamiddag in «Salons Georges» 
Hogeschoolplein Optreden van Eva l\^ana Leo en Martin en ande
ren Voor onze leden worden er 25 plaatsen gratis voorbehouden 
BRUSSEL VUJO - Halle-Vilvoorde Kongres Republiek Vlaande
ren Staat en natie In het Kongressenpaleis 
GRIMBERGEN «Slag om Voeren» Film en debat in zaal naast 
Sporthal Prinsenbos (Centrum Om 20 uur) 

12 HALLE-VILVOORDE VUJO massaal naar VU-meeting in het Ko
ninklijk Circus 

11 

11 
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Wij in de Volicsunie My^ 
Erpe en Mere vieren twintig jaar VU 

23 

Nu zondag 28 september a s vierf de VU-afdeling Erpe-Mere zijn twintigjarig 
bestaan Inderdaad, haast geli jkt i jdig werd in deze toen nog onafhankelijke 
Oostvlaamse gemeenten Erpe en Mere VU-afdelmgen opgericht Beide ge
meenten hebben een van oudsher Vlaams-nationale traditie en het is dan ook 
niet te verwonderen dat de Vlaams-nationale gedachte er na de moeili jke na-
oorlog niet teloor ging Integendeel' 
In een eenvoudig uitgegeven maar goed gedokumenteerde brochure doet de 
huidige afdelingsvoorzitter Carlos De Brouwer het wordingsverhaal van beide 
afdelingen uit de doeken aangevuld met de geschiedenis van de in 1974 sa
mengesmolten afdeling Hieronder volgt een samenvatting van dit verhaal dat 
getuigt van doorzett ingsvermogen om zoals de auteur besluit •_ op deze wij
ze onze Vlaamse gemeenschap te dienen en bij te dragen tot een grotere 
Vlaamse bewustwording vertaald in een federalisme of separatisme dat ons 
zal bevredigen » 

De brochure bevat verder nog de lijsten van de vroegere besturen en van de 
leden die zich bij verkiezingen kandidaat stelden Ook het volledige program
ma van de feesteli jkheden en in een bijlage de teksten van de eucharistievie
ring waarin de VU en VUJO-vlaggen zullen gewijd worden 
Mogen wij hef afdelingsbestuur en de leden van VU en VUJO een prettige 
feestdag toewensen en veel moed om de volgende twintig jaar aan te vat ten' 

Te Erpe en te Mere waren in de jaren 
vijftig geen georganizeerde Volksunie 
afdelingen het Vlaamse Nationalisme 
leefde er langs persoonlijke initiatieven 
en langs initiatieven van kleinere groe 
pen Denken we hierbij aan de veelvul 
dige nachtelijke plaktochten ter gele 
genheid van parlements- en gemeen 
teraadsverkiezingen en 
de demonstraties van de Grammen 
saktie de sandwichborden op de Expo 
58 te Brussel en de aktie aan het Fran 
se paviljoen 
Van de acht fusiegemeenten die nu 
Erpe-Mere uitmaken stond de deelge 
meente Mere aan de spits van het kul 
tureel leven mede dank zij de gebo 
den infrastruktuur van een steeds 
groeiende meisjesschool van de Zus
tergemeenschap der Jozefienen Het 
IS onder andere uit deze Vlaams Kuitu 
rele Organizaties dat de nationalisten 
zich gehergroepeerd hebben 
Ook de gemeenten Erpe en Mere kre 
gen nood aan een georganizeerde 
Volksunie afdeling Onder impuls van 
Albert DHoker en Paul Van Cauter 
werd in 1960 te Mere een afdeling ge 
sticht in de drankgelegenheid van 
Remi Maesschaick Wijns 
Te Erpe gebeurde dit onder impuls van 
Firmin Boterberg Marcel De Petter 
Maurits Nijs en Willy Van der Eist 
eveneens in het jaar 1960 Verschillen 
de bestuursleden waren toen reeds 
VU-lid te Aalst 
Het eerste Volksunie-afdelingsbestuur 
te Erpe zag er zo uit 
Voorzitte'- Andre Van Impe sekreta 
ris Frans Van Moorter penningmees 
ter Willy Van der Eist leden Marcel 
De Petter Gaston Van Impe Edgard 
Van de Brulle Hector Van der Eist en 
Amandus Moreels 
Het eerste Volksunie-afdelingsbestuur 
te Mere zag er zo uit 
Voorzitter Andre De Feyter sekreta 
ns Urbain Schauvlieger penning 
meester Nestor De Schutter propa 
ganda Marcel De Saedeleer organi 
zatie Walter Jansegers Arthur Cop 
pens vertegenwoordigde de afdeling 
in de arrondissementsraad 

Opeenvolgende gemeente
raadsverkiezingen 
In 1958 stelde Amandus Moreels zich 
alleen kandidaat als nationalist te Erpe 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
In 1964 stelde Maurits Nijs zich kandi
daat voor de Volksunie (6de kandi 
daat) op de lijst Gemeentebelangen 
In 1970 kwam de Volksunie voor het 
eerst met een volledige lijst op bij de 
gemeenteraadsverkiezingen te Erpe 
en te Mere Erpe had op enkele stem 
men na geen verkozene te Mere werd 
K L Van Durme lijstaanvoerder ver 
kozen Na de samenvoeging werd Van 
Durme opnieuw herkozen als gemeen 
teraadslid 
De Volksunie vormde met de PVV en 
de SP te Erpe-Mere de meerderheid in 
het schepenkollege en bestuurt er 
mee sinds 1977 de samenvoeging 
Erpe-Mere 
Marleen Adams uit Erpe werd in 1976 
als O C M W lid verkozen en werd toen 
ze in 1978 Erpe Mere verliet opge
volgd door Willy Van der Eist (Erpe) 

Samen een 
Sinds 1974 zijn de afdelingen Erfje en 
Mere versmolten en vormen samen de 
afdeling Erpe Mere 
Zoals iedere groepenng of plaatselijke 
afdeling wel en wee kent verging het 
ook bij ons Doch ik meen te mogen 

Aktiviteiten georganizeerd door het af 
delingsbestuur wielerwedstrijden 
voor liefhebbers te Mere (1ste win 
naar Lucien Van Impe) kolportages 
weekblad «WIJ» ballonwedstrijden 
voor de jeugd valschermspnngen te 
Moortsele bezoek aan het water 
spaarbekken te Kluizen bezoek aan 
de brouwenj Sparta te Ertvelde be 
zoek aan de burgerlijke bescherming 
te Liedekerke orgamzatie van jaarlijk 
se St -Maartensfeesten voor de jeugd 
poppenkast en vuurwerk voor de 
jeugd orgamzatie van wandeltochten 
en fietstochten Deelname aan zang 
feesten en IJzerbedevaarten jaarlijks 
voetbaltornooi VU tegen VUJO Erpe 
Mere jaarlijkse ledenfeesten jaarlijk 
se VU mandatarissenbal te Erpe en ge 
leid bezoek aan het Provinciaal Do 
mem Bokrijk 
Zo te zien een nele resem aktiviteiten 

die zowel van politieke kulturele en 
sportieve aard zijn 

«Hof ten Dale» 
Onder impuls van VU-bestuursleden 
en leden werd het Hof ten Dale te 
Mere verbouwd als Vlaams Kultureel 
Centrum Mere Een vzw werd opge 
richt Het «Hof» zoals het wordt ge 
noemd in de volksmond wordt thans 
uitgebaat door ons oud bestuurslid de 
h W Jansegers en zijn echtgenote 
Hier heeft de VU afdeling Erpe Mere 
zijn bureel De VUJO Erpe Mere en de 
Vlaams Nationale Jeugd (VNJ) hou 
den er hun vergadenngen 

Vroegere lokalen 
Zoals reeds gemeld werd de VU afde 
ling Mere gesticht bij Remi Maes 
schaick Wijns in de Kloosterstraat 
Achteraf gingen de vergaderingen 
door in cafe Mascotte in de Nieuw 
straat zaal EIckerlyck in de Klooster 
straat en in het Mereland in de Nijver 
heidsstraat 
Te Erpe ging de eerste vergadering 
door ten huize van Marcel De Petter 
samen met een afvaardiging van het 

toenmalig arrondissementeel bestuur 
Achteraf werd vergaderd in cafe 
t Brughuis Honegem tot de samen
werking kwam met de afdeling Mere 
De afdeling vergadert ook in cafe Zan
zibar te Erpe 

Carlos DE BROUWER 
Afdelingsvoorzitter 

^ïföH^-fei . v ^2^ i ^S i« i 

"Hof ten Dale» te Mere Vlaams nationale thuis 

Feestprogramma 
1330 Samenkomst in zaal Zan
zibar aan het Dorp te Erpe 
14 00 Erpe Kerkplein 
— optreden van muziekkapel 
VNJ Aalst Mere 
— optreden van fanfare St Ce
cilia en majoretten uit Eronde-
gem 
— optreden van vendeliers 
groep Vredon 
1430 Optocht naar de kerk te 
Mere (langs Rooseveltlaan) 
15 00 Euchanstievienng met wij
ding van nieuwe VU vlag afdeling 
Erpe Mere en VUJO vlag Erpe-
Mere 
Celebrant E H Wauters Pastoor 
te Mere 
Homilie E H Prof dr Herman 
Mertens 
Zang Koor t Snoerke uit Aalst 
o l v Edgard Van den Brulle 
16 00 Optocht van Mere-kerk 
naar Hot ten Dale (parking) te 
Mere 
— optreden van muziekkapel 
VNJ Aalst Mere 
— optreden van fanfare uit 
Erondegem 
— optreden van vendeliers 
groep Vredon 
16 30 Toespraak in de feestzaal 
van het Hof ten Dale door Vic 
Anciaux algemeen voorzitter 
Volksunie 
17 00 Gratis belegde broodjes 
aangeboden door het afdelings 
bestuur Erpe Mere 
1900 t o t - gezellig samenzijn 
met zang en aangepaste muziek 
samen met het koor t Snoerke 
uit Aalst 

stellen dat onze afdeling sinds jaren 
goed werk levert en zich bij alle aktivi 
teiten op plaatselijk en nationaal vlak 
steeds solidair gedraagt en aktief mee
werkt 
We rekenen vooral op de vier jonge 
ren die sinds enkele maanden ons be 
stuur zijn komen vervoegen namelijk 
mevrouw Mia De Brouwer en de 
heren Paul Capelleman Paul Pauwels 
en Wilfned Van Overwaele 

Het huidig bestuur 
Carlos De Brouwer voorzitter afge 
vaardigde arr Aalst bestuurslid bij de 
erkenningskommissie van de Kuituur 
raad 
Paulette Looze sekretans en sekreta 
ris VUJO (Nationaal afgevaardigde) 
Desire Uyttendaele schatbewaarder 
Karel Lodewijk Van Durme gemeente 
raadslid en verantwoordelijke Sociaal 
dienstbetoon 
Arthur Coppens propaganda fusie 
voorzitter VU arr afgevaardigde 
Marcel Van den Brulle propaganda 
bestuurslid bij de Kultuurraad Erpe-
Mere 
Willy Van der Eist propaganda sociaal 
dienstbetoon raadslid O C M W Erpe 
Mere arr afgevaardigde 
Frans Van Moorter propaganda en or 
ganizatie 
Firmin Boterbergs Mia De Brouwer 
Paul Capelleman Paul Pauwels en Wil 
fried Van Overwaele bestuursleden 

Aktiviteiten sinds 1960 
Op de stichtingsvergadenng te Mere 
was Toon Van Overstraeten de gele 
genheidsspreker 
Op de stichtingsvergadering te Erpe 
waren Jan Van den Berghe (toenmalig 
arr voorzitter) Bert De Cremer (huidig 
arr voorzitter) de gastsprekers 
In de loop der jaren kwamen heelwat 
volksvertegenwoordigers en senato
ren voor onze afdeling het woord voe 
ren M Babyion L Wouters F Baert 
R Van Leemputten V Anciaux M 
Cappoen O Van Ooteghem W Jons 
sen L Caudron G De Rouck en W 
Kuypers 

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN 

LENING 1980 - 1984 - 1989 
RENTE. — 12,50% 's |aars vanaf 15 oktober 1980 tot 14 oktober 1984 

13— % 's laars vanaf 15 oktober 1984 tot 14 oktober 1989 
EFFEKTEN. — Toonderobligaties van 5000 10 000 25000 100 000 en 

500000 frank 
De coupures van 5000 frank worden als bijpassing afgeleverd 

AFLOSSING. — Uitsluitend door terugkoop 
VERVROEGDE TERUGBETALING. - Mogelijkheid voor de houder de terug

betaling tegen het pan te bekomen op 15 oktober 1984 
TERUGBETALINGSPRIJS. - Tegen 101,50 % op de eindvervaldag van 15 okto

ber 1989 
UITGIFTEPRIJS. - 100% 
OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter beurze worden ge
noteerd 

INSCHRIJVING 

van maandag 29 september tot dinsdag 14 oktober 1980 
Aan de inschrijving kan voor laatstvermelde datum een einde worden gesteld 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank 
van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe ge
machtigde financiële instellingen van de openbare sektor en spaarkassen. 

De uitgifteprijs is volledig te betalen bij de inschrijving 
hetzij in speciën, 
hetzij in obligaties van de Staatsleningen 6,75 % 1968-1980 en 6,75 % 1969-1980 
terugbetaalbaar op 16 september 1980 en teruggenomen met een rentever
goeding van F 10 per tranche en F 1 000 neergelegd nominaal kapitaal, voor 
alle belastingen op de inkomsten 

Brussel, 20 september 1980 De Minister van Financien 
P. HATRY 

(Adv 1931 
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OOSTVLAANDEREN 
SEPTEMBER 

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 (LebekeJ georganizeerd ten voordele 
van driemaandelijks streekblad «Wij de Roelanders» Orkest The 
Honeys Aanvang om 21 uur Kaarten in voorverkoop bij alle be 
stuursleden 

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

27 GENT FVV-herfstw/andeling, opgeluisterd door de Jachthoornbla
zers Samenkomst om 14 uur, kerk De Pinte 

27 MOORSEL-MELDERT Dansavond Vlaamse Kring om 21 uur in 
de hovingen van Den Ast 

28 MOORSEL-MELDERT Vlaamse Knng groot mosselfeest van 12 
tot 19 uur 

28 NINOVE (Outer) Daensdag georganizeerd door het Priestei 
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 F J 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 14 u 30 Optocht naar kerk te Mere 
langs Rooseveltlaan Om 15 u H Mis met wijding van nieuwe VU-
en VUJO-vlag Om 16 u Optocht van Mere-kerk naar Hof ten 
Dale te Mere Om 16 u 30 Toespraak in feestzaal van Hof ten 
Dale door algemeen voorzitter Vic Anciaux Om 17 u Gratis be
legde broodjes Vanaf 19 u gezellig samenzijn met samenzang en 
aangepaste muziek 

30 RONSE- Voordracht door kamerlid Hugo Schiltz over Vlaanderen 
vandaag en morgen Om 20 uur in zaal Apollo, Wolvestraat Inrich
ting VUJO-Vlaamse Ardennen 

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 194teGent Orkest The Hammonds Aan
vang 21 uur Opbrengst is voor wijkblad -'t Weewrtje van de Mui-
de-

10 ST-NIKLAAS Federatie Vlaamse Vrouwengroepen gaan samen 
naar Cursief theater - Simon Carmiggelt in de Stadsschouwburg 
Om 20 uur Voorstelling van -Bemoei je d'er niet mee» 

11 KALKEN-LAARNE VU-bal in Gildenhuis te Laarne met orkest 
Freddy Saget om 20 u 30 

11 GENTBRUGGE. Kunstavond van de Dr Goosenaertskring in het 
Dienstencentrum met Tine Ruysschaert, Peter Ritzen en de ballet-
groep Isis Tevens tentoonstelling van schilderwerken en beeld
houwwerken Toegang 60 fr (met-leden 100 f r j 

11 LEDE Bal van schepen Jules Hendrickx om 20 u 30 in zaal 
«Club-, Rosselstraat Met Ray Franky en orkest Inkom 60 fr 
(80 fr aan de kassa) 

VU-St.-Niklaas bespreekt 
Waas gemeentebeleid 
Het arrondissementeel VU-kongres op 
zaterdag 27 september 1980, onder 
het motto «Gemeentebeleid 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 

Rodenbach krijgt 
postzegelstempel 
te Wondelgem 
Naar aanleiding van de 100ste verjaar
dag van het overlijden van Albrecht 
Rodenbach, wordt op zaterdag 1 en 
zondag 2 november ek een postze
geltentoonstelling met biezondere 
dagtekeningstempel ingericht 
Een speciale omslag en luxekaart als 
herinnenng aan deze manifestatie 
wordt er te koop aangeboden tegen 
de prijs van 40 fr en 120 fr 
Belangstellenden kunnen de omslag 
eveneens toegezonden krijgen, door 
storting op K B nr 443-8585241-71 op 
naam van A De Meyer, te Sint-
Amandsberg Port 20 fr, of aangete
kende zending 50 fr 
De uitgaven worden genummerd en 
zijn van beperkte oplage 
Het motief van de stempel is de voor
zijde van de Gentse Universiteit -i-
Blauwvoet 
Dit initiatief, waarvoor de toegang gra
tis IS, heeft plaats in cafe «De Nachte
gaal- Gentse Steenweg 119, 9030 
Wondelgem Beide dagen van 10 tot 
12 u 30 en van 14 tot 17 uur 

Om 9 u 45 Opsplitsing van de vier 
werkgroepen voor afzonderlijke werk
vergaderingen Algemeen beleid on
der leiding van R De Ryck, Ekono-
misch onder leiding van mevr N 
Maes, Leefmilieu onder leiding van L 
Van Hoeylandt, Welzijnszorg onder 
leiding van A Claes 

Om 14 u 15 Opening van de plenaire 
zitting door senator dr W Peeters Re
feraten, resoluties en stemmingen 

Om 15 u 30 spreekt senator dr M 
Coppieters over de gemeente Natio
nalisme op kleine schaal 

Om 16 uur Slottoespraak door dr Vic 
Anciaux, nationaal VU-voorzitter 
Het einde van het kongres is voorzien 
rond 16 u 30 de kongressisten wor
den op een kleine receptie uitgeno
digd 

-mi 
Pandperikelen in 
Gentse gemeenteraad 

in de Volksunie 

GENT — De publieke belangstell ing 
voor de gemeenteraad van 15 sep
tember II was erg groot Het was dui
delijk dat heel wat mensen naar deze 
raadszitting waren gekomen naar 
aanleiding van de gebeurtenissen 
rond de uitdri jving van de bewoners 
in het pand Voor het stadhuis werd 
door middel van een spandoek en 
pamfletten de eis tot behoud van de 
woonfunktie in het Pand kracht bijge
zet 

Openbare werken 
VU-raadslid Aime Verpaele deed de 
wenkbrauwen van heel wat kollega's 
fronsen toen hij vragen stelde in ver
band met wegenwerken in de A Van 
Laethemstraat te Gentbrugge 
Verpaele vond deze werken zinloos 
Op 3 maanden tijd is de technische 
dienst 100 meter ver geraakt, wat een 
rendement uitmaakt van een halve 
vierkante meter per man en per uur le
dere steen dient trouwens schoonge
maakt en netjes in mekaar gepast te 
worden Verpaele vroeg om de wer-, 
ken voorlopig stop te zetten en de 
straat met een andere wegbedekking 
te voorzien Schepen Monsaert be
loofde de zaak van nabij te bekijken en 
een eventuele oplossing uit te werken 

Politie 
Aime Verpaele vroeg aan de bevoeg
de schepen waarom het absenteïsme 
bij de Gentse politie beduidend hoger 
lag dan het nationaal gemiddelde 
Verpaele bepleitte een grotere paraat
heid van het politiekorps, wat nu niet 
het geval is door de vele niet-politione-
le klusjes waarmee het wordt opge
scheept onder meer het nummeren 
van huizen en overtollig administratief 
werk 

In verband met het optreden van de 
«Mobiele Eenheid» in het Pand — dat 
vrij gewelddadig verliep — vroeg Ver
paele of deze eenheid voldoende psy
chologisch IS voorbereid, wie het bevel 
voert en op wiens bevel deze wordt in
geze t ' 

De gemeenteraad zelf werd nooit eer
der officieel op de hoogte gebracht 
van het bestaan van deze -Mobiele 
Eenheid» 
Verpaele drukte erop dat een politie
korps in eerste instantie preventief en 
met repressief dient op te treden 
Burgemeester De Paepe ontkende het 
bestaan van een mobiele eenheid met 
Deze groep is in aantal beperkt staat 
onder het gezag van eenzelfde officier 
en bestaat uit vrijwilligers uit het pxalitie-
korps Het groot absenteïsme was 
hoofdzakelijk te wijten aan de aparte 
Gentse vakantieregeling 

Lawaaihinder 
VU-raadslid Hugo Waeterloos hield 
een interpellatie in verband met de on
voldoende politionele kontrole ter be
strijding van de geluidshinder, veroor
zaakt door motorrijwielen en bromfiet-

N i e u w b o u w e r s 
V e r b o u w e r s 
A a n n e m e r s van b o u w w e r k e n 

V e r h u u r en v e r k o o p van 

Bouwl i f ten - s cho ren - s ch ragen - t r i lp laten - tege lkn ippers 

Lever ing uit voo r raad indien g e w e n s t d o e n w i j d e nnontage en 
lever ing 

p.v.b.a. 

DE ROOVER-VANWESEMAEL 
Dijlestraat 13, 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40. 

Waeterloos kwam reeds in het verle
den meermaals over dit onderwerp 
tussen doch zonder enig positief re
sultaat 

Het VU-raadslid toonde duidelijk aan 
dat de gevoerde kontrole door de af
deling Milieuzorg van de Gentse politie 
weinig effektief is In 1978 en 1979 
werden respektievelijk 291 en 313 
bromfietsen gekontroleerd wat be
droevend laag is Een derde van de on
derzochte bromfietsen leek met in 
orde te zijn Waeterloos betreurde dat 
fout parkeren geni^kkelijkheidshalve 
meer beteugeld wordt dan lawaaihin
der, dat vooral 's nachts erg hinderend 
kan zijn voor een aantal bewoners 
Burgemeester De Paepe beloofde be
terschap en verklaarde nog eens de 
zaak van nabij te bekijken Het hoofd
probleem blijft evenwel de beschikba
re mankracht 

Festival van Vlaanderen 
Vanuit PVV-zijde werd een motie 
voorgesteld waarin de houding wordt 
betreurd van mgr Van Peteghem, bis
schop van Gent die weigert de St -
Baafskatedraal ter beschikking te stel
len voor de uitvoering van profane mu
ziek in het kader van het Festival van 
Vlaanderen De diskussie over deze 
motie herleidde zich hoofdzakelijk tot 
een benadenng van het verschil tus
sen profane en religieuze muziek VU-
raadslid Frans Beert was verheugd 
over het feit dat doorheen alle frakties 
een overeenstemming over deze mo
tie was Baert betwijfelde wel of de 
motie zijn effekt zou hebben, want een 
bisschop wordt nu eenmaal met voor 
zes jaar verkozen Het onderscheid 
tussen profane en religieuze muziek is 
onzinnig Baert beklemtoonde dat nief 
enkel de kerkelijke overheid, maar ook 
het stads- en provinciebestuur verant
woordelijk zijn vermits zij nagelaten 
hebben in Gent een degelijke koncert-
zaal uit te bouwen 
Burgemeester De Paepe pakte uit met 
een lichtjes gewijzigde motie, die alge
meen door de raadsleden werd aan
vaard na tegenstnbbelen van CVP'ers 
Dhooghe en Van Belle De eerste 
vond een motie onontvankelijk, omdat 
enkel de bisschop baas is over zijn ka-
tedraal Van Belle vond dat de goede 
betrekkingen tussen stad en bisdom 
door deze motie zouden geschaad 
worden Enkel Dhooghe stemde uitein
delijk tegen deze motie 

Pand 
In verband met de uitdnjving van de 
pandbewoners op 20 augustus II in de 
Vrouwebroerstraat te Gent heeft de 
Gentse VU-fraktie medegedeeld dat 
ZIJ voorlopig met wenst te interpelleren 
over deze aangelegenheid, en dit om 
de konstruktieve dialoog die tussen 
schepenkollege en pandbewoners 
werd aangevat met in het gedrang te 
brengen 

Tussen het stadsbestuur en vertegen
woordigers van de 4 politieke partijen 
in de raad werd over een aantal punten 
overeenstemming bereikt, namelijk het 
behoud van een sociale woonfunktie 
renovatie in overleg met de bewoners, 
rechtszekerheid voor de huidige be
woners sociale begeleiding en priori
teit voor de woningzoekenden het uit
voeren van dringende herstellingswer
ken en een welwillend onderzoek in 
verband met de opgelopen schade 
Voor de VU nam O Van Ooteghem 
een bemiddelende rol waar 
VU-fraktieleider Deroo waarschuwde 
het stadsbestuur evenwel dat de 
Gentse Volksunie met de grootste 
aandacht zal waken over de gedane 
beloften Er zal door de VU in elk geval 
een evaluatie gemaakt worden over de 
stand van zaken voor de volgende ge
meenteraad 

In de raad zelf werd door PVV-fraktie-
leider Schrans geïnterpelleerd over de 
modaliteiten van de uitdnjving van de 
pandbewoners Hieruit bleek duidelijk 
dat burgemeester De Paepe bij de uit
drijving op met-wettelijke wijze is te
werk gegaan en dat hij in deze zaak 
ernstig zijn bevoegdheden als burge
meester IS te buiten gegaan 
Het wordt dus afwachten of de resul
taten van de huidige ingezette dialoog 
vruchten zullen afwerpen De aktie-
voerders zelf dnngen aan op een 
daadwerkelijke en spoedige uitvoering 
van de genomen tieslissing 
Het IS immers met denkbeeldig dat het 
schepenkollege door haar gemakkelij
ke toegeeflijkheid de vlammen van 
protest bij de publieke opinie en de 
mandatarissen uit alle politieke frakties 
in de kiem wil smoren met een aantal 
beloften die uiteindelijk met of maar 
half nagekomen worden 
In elk geval heeft burgemeester De 
Paepe door zijn omstreden beslissing 
om de bewoners plots op straat te zet
ten een flater van formaat begaan De 
Paepe als zondebok voorstellen zou 
evenwel te simplistisch zijn, daar het 
ganse CVPSP-kollege daarvoor de 
volledige mede-verantwoordelijkheid 
draagt 

Het kan niemand ontgaan dat het be
leid van CVP-schepen Monsaert, dat 
hoofdzakelijk berust op beloften die 
met leiden tot realizaties, dient bekriti-
zeerd te worden 
De pers zelf werd eveneens misleid op 
een perskonferentie, maar door tus
senkomst van een PS-schepen werd 
die perskonferentie geschorst Voor
waar een unicum in de Gentse politie
ke wereld Er bleek immers een en an
der met besproken te zijn geweest op 
het schepenkollege, waardoor de 
persmededeling de waarheid geweld 
aandeed Deze politieke oneerlijkheid 
schetst de wijze waarop de burge
meester en sommigen van zijn schepe
nen tewerk gaan Waakzaamheid blijft 
derhalve geboden' 

Mark SYMOENS 

Centrum voor man, vrouw en gezin deelt 
mee 
De nieuwe maatschappelijk werkster 
houdt vanaf 1 oktober 1980 konsulta-
tie op volgende uren , 

Maandag van 10 tot 12 en van 13 tot 
18 en van 19 tot 21 u , dinsdag van 10 
tot 12 en van 13 tot 18 u , woensdag 
van 10 tot 12 en van 13 tot 18 u . don
derdag van 10 tot 12 en van 13 tot 
18 u , vrijdag van 10 tot 12 en van 13 
tot 18 en 19 tot 21 u 

Onze hoofdbekommerms hulpverle
ning, anoniem, deskundig, gratis 
Centrum voor Man, Vrouw en Gezin: 

Casinostraat 20, 2700 Sint-Niklaas. 
TeL 031-77.14.00. 

B + M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 66 89 73 
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Wij in de Voll(sunie 

Drukke tijd voor 
VU-Mariakerke (Oostende) 

m 25 

Onder impuls van VU-Mariakerke 
werd een vzw V O V O (Vereniging 
voor Ontspanning en Volksontwikke
ling Oostende) opgericht waarvan de 
statuten eerstdaags zullen verschijnen 
in het Belgisch Staatsblad 
Het heeft hoofdzakelijk als doel «een 
brede waaier van ontspanning en 
volksontwikkeling te stimuleren en te 
organizeren ten behoeve van de Oost-
endse gemeenschap en dit vertrek
kende vanuit de Vlaams-Nationale vi
sie» Hiertoe behoort ook de informatie 
en de duiding 
Een eerste realizatie gaat door op vrij
dag 26 september m de «Thierbrau», 
Nieuwpoortsestwg te Raversijde, om 
20 u 30 

Op zaterdag 27 september organi-
zeert VU-Manakerke (Oostende) zijn 
jaarlijkse familieautozoektocht door
heen Frans-Vlaanderen Deze gaat 
over Diksmuide, Boezinge, Popennge, 
Abeele, Steenvoorde, Hazebroek, St-
Omer, Duinkerke. Oostende 

Hier dan enkele medelingen en schik
kingen Te Abeele. juist voor de grens
post in cafe «De zwarte leeuw», kan 
Frans geld omgewisseld worden We 
vertrekken dus op zaterdag 27 sep
tember tussen 8 en 9 u 's morgens 
aan de «Thierbrau», oud-vliegplein, Ra
versijde Wie geen auto heett, spreekt 
af met een van onze bestuursleden 
Men hoeft met ingeschreven te zijn op 
voorhand Niet voor de zoektocht en 

met voor het noenmaal Per deein 
form welke u wordt overhandigd bij de 
start wordt een slordige bijdrage van 
100 fr gevraagd Dit om de onkosten, 
de prijzen en de bestuursleden-bege
leiders hun daghuur te betalen 

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 

WEST-VUtANDEREN 
OKTOBER 

3 DYVER (Brugge): Evaluatie van de eerste zitt jd van het Europees 
Parlement door de heer Y Peeters -Haalt het Europees Parlement 
1984 - door M Coppieters Konklusie en voorstelling. -Europa-dos
sier», nr 4. door M Schaverbeke Om 20 uur in Europa-Ck)llege 

3 IZEGEM Afdelingsbestuursverkiezingen Alle leden zijn uitgeno
digd Tussen 19 en 22 uur in lokaal Vlaams Huis 

3 MARIAKERKE-RAVERSIJDE: Breugelse, gegamierde ovenkoek 
met drink om 20 uur in 't Keuntje. Troonstraat, over ingang Media 
Center De betekenis van de plaatselijke Volksuniewerking en van 
de bestuursverkiezingen worden uiteengezet door Jaak Vande-
meulebroucke 

5 GISTEL: Afdelingsbestuursverkiezingen van 9 u 30 tot 11 uurbi j 
Herman Peel, Konijnenboslaan 4 

5 GISTEL: Gezinswandeling te Oostkerke van de Knnkeldijk naar 
Hoeke en terug langs de Damse vaart Afstand ± 8 km Vertrek 
om 13 u 15 op de markt te Gistel Leiding Herman Peel 

5 POPERHNGE FVV op uitstap naar Frans-Vlaanderen Alle inlichtin
gen te verkrijgen bij D Ryckebosch-Lauwers leperstraat 53 te Po
pennge, tel 057/33 3319 

lepel & vork... 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41 Westerto 

(Vöortknpel) tel 014-213696 
Vrang pnjzeti voor uw 

feestnierni s 
Specialiteiten 

Alle dagen verse mosselen 

UNDENHOVE 
Bcllestrnal 49 

1970 HEKFLGEM 

C.)f< rest Hiriiiit S|HcHii(n Itir.is 
Wu<-nsd<i() en dondettj.iq qcslolon 
M,Mn(j,](] dins(t<K) vri|d,K) Vfiiidf 1& u 
Z \U rd,n) en /und.R] v,m,if s mid 
d.iqs 

Tel 053-66 8740 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

ArngonsIrOïit 6 Lier 
Tel 031 80 1568 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

mt ^eAmS^fi 

Steeds welkom tn 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 GOOIK 
Tel 054/3348 57 

Uw tweede thuis' 

Voor uw feestgerechten 

J. B O O N E N - K W A N T E N 

Kamperbaan 24 

3568 Hechtel 

Tel 011/736884 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
o* familiezaak mal tradWa. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Bixigstraat 16 
052^232.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S .. 

Vosseniberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli jkheden 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken 

SPECIALIST VOOR 
A l UW FEESTEN 

t./' ^ Verzorgde keuken 
[i\lUni/i] Deniokratisclv pi i|zen 

Uitgelezen dienstbelooo 

Kosselstecnweg 38 
22G0 Mijlen - Tel 031/8188 41 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

R e s t a u r a n t 

BRAKELHOF 
Bondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

Fecstzrial voor <ille 
gelegenheden 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
Tel. 011-463451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gestoten. 

«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 (St-Mana-
kerk) Open van maandagmorgen tot 
vri jdagavond Tel 2184838 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
IVIaunts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135 33 Tel 031 36 56 54 

COR'J.1:IA]uS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Di'nderstr(>ok 

Kattesfraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOIVI 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie V,in L.iere Marccli.i N.TCssens 

Lok.i.il Volksunie 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091 3006 53 

K E M P E N L A N D 

Vlaamse gezelligheid 

Cafe Kempenland 

Gemeentestraat 41, Nijlen 

Tel 031/817316 

Beauvoordse specialiteit 
Panne koeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulver lngemslraat 18 
8486 B Ê A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 

Restaurant 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

Maandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

WIJNIMPORT HERMAN 
Ml m nsii i.it 37C WLVELGEM 
T(l 05Ü/412922 

Bordeaux- en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

Toeg.Tiikeli|k 
vriid.ig van 17 tot 20 u 
zaterdag vazn 10 tot 13 uur 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A.innc nT( r v.in .nlU fcc sl( n 
Ook v( rluinng \in\-\ \nU'k]( ri( f 

Scliiklerslr.i.ii 33 
2000 AnIwerpLn 
Tel 031 3745 72 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.0€ 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren. Rectitstresks invoer Duitse 

en Franse wijnea 

M a a k ook eens kennis met 
de gezell ige s fee r in 

C a f é - R e s t a u r a n t 

SGflUTTER&HQF 
Dorpsstraat 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel 0 1 5 - 7 1 1 5 4 9 

DE OUDE KRING 

C.ifc v u lok.n.il 

')orps|)l( ir H( usclf n Limtjiirg 

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

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Drank- en eethuis 

" WALTRA . 
Arduinkani 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven v.in de W,illr,i 
( W.i.ims in f h.irt y,^n Brussel 
2 Je h.in er ,ilti/d p.irkcren 
3 Je kriigl er .i/d/rf „,^| /£. g,g„ 
4 De pri/zeft zi/n soci.inl 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 
Olenseweg 41, WESTERLO 

(Voortkapel) 
tel. 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 
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Scheiding tussen kerk 
en staat in Zutendaal? 
I n Z u t e n d a a l h e e f t de C V P een 
k o m f o r t a b e l e m e e r d e r h e i d v a n 9 
g e m e e n t e r a a d s l e d e n t egen 6 
v o o r de ZVP. V e r l e d e n j a a r 
k w a m e r een b e t r e k k i n g v a n 
s c h o o l m e e s t e r b i j i n de g e m e e n 
teschoo l e n he t CVP-gemeen te -
r a a d s l i d H. B o b b a e r t s s te lde z i c h 
k a n d i d a a t . He t is n o r m a a l en n a 
t u u r l i j k d a t i ede re o n d e r w i j z e r 
p r o b e e r t i n z i j n e i g e n d o r p a a n 
w e r k te g e r a k e n en ons g e m e e n 
t e r a a d s l i d d a c h t dus d ^ t deze be 
t r e k k i n g h e m t o e k w a m . 
Jammer genoeg voor hem was er een 
probleem Als onderwijzer van de ge
meenteschool zou hij moeten ontslag 
nemen als gemeenteraadslid en w/ie is 
eerste opvolger bij de CVP' ' Juist i 
Onze vriend Luc Aelbrecht die bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen 
op de CVP-lijst opkwam maar na de 
stichting van VU-Zutendaal publiek 
overstapte en later als bestuurslid ge-
koopteerd werd 

Het ontslag van H Bobbaerts zou dus 
automatisch meebrengen dat de ver 
houding in de gemeenteraad 8/7 i p v 
9/6 zou worden en dat risico wilde de 
met zo homogene meerderheid met lo
pen Onze brave onderwijzer vertelde 
aan wie het horen wilde -Kwijt zijn ze 
mij in elk geval' Ofwel krijg ik de be 
trekking ofwel geef ik zo mijn ontslag» 
Iedereen wachtte dan ook met span 
mng op de gemeenteraadszitting waar 
de benoeming van de nieuwe onder 
wijzer zou bekendgemaakt worden 
Het liep op een sisser uit Er werd een 
tijdelijke onderwijzer aangesteld en H 
Bobbaerts zat er met de glimlach bij 
zodat heel Zutendaal zich afvroeg wat 
die zich had laten beloven 

VU-Voeren 
op de dansvloer! 
Voor het eerst sinds de oprich
ting van VU-Voeren komt deze 
afdeling met een aktiviteit naar 
buiten Op zaterdag 4 oktober 
wil de afdeling aan het dansen 
gaan op haar eerste bal onder 
begeleiding van Disco-Roma 
Het feest gaat door in het kur-
saal van 's-Gravenvoeren en 
begint om 20 u VU-Voeren 
hoopt op medewerking van heel 
wat VU-afdelingen uit het ganse 
Vlaamse land 

Onder de grote vakantie van dit jaar 
kwam de kat op de koord Zuster Be
stuurster van de Vrije Meisjesschool 
ging op pensioen en met de emancipa
tie van de vrouwen kunnen nu ook 
mannen direkteur worden van een ka-
tolieke meisjesschool als zij natuurlijk 
tot de ware schaapstal behoren 

Twee handen 
op 1 buik 

Al vlug werd bekend dat het zou gaan 
tussen een onderwijzei es aan de be
trokken school en ons gemeente
raadslid In praktijk werd mevrouw wei
nig kans gegeven omdat de burge
meester en de pastoor van Zutendaal 
de klassieke twee handen op die ene 
buik zijn In Zutendaal mogen wij het 
met de verkiezingen dan ook nog bele
ven dat de parochianen aangeraden 
worden van «goed» te stemmen en ze
ker met voor mensen die ook tot de 
parochie behoren maar met op katolie-
ke lijsten opkomen 
Voor de goede verstaander moet ik 
hierbij vertellen dat over benoemingen 
in de vrije school van Zutendaal beslist 
wordt door de heer Deken (van Genk) 
de heer Pastoor en de heer Kapelaan 
van de parochie Zutendaal Ik ben er 
met bij geweest en ik weet dus met of 
de heer Deken en de heer Kapelaan 
voor die mevrouw gestemd hebben of 
dat de heer Deken misschien 3 stem
men had in elk geval de mevrouw 
werd verkozen 

Ontslag hier, ontslag daar! 
H Bobbaerts reageerde onmiddellijk 
en diende schriftelijk zijn ontslag in als 
voorzitter van de voetbalklub CO als 
lid van de CVP en als gemeenteraads
lid Daarbij maakte hij nog de politieke 
fout van zijn ontslagen overal rond te 
bazuinen En dan is de vaudeville be
gonnen CVP-vergaderingen vergade
ringen bij de pastoor pogingen om de 
mevrouw te bewegen zich terug te 
trekken intimidaties maar alles mets 
gebaat Mevrouw hield voet bij stuk en 
bleef benoemd Het schepenkollege 
zou nu mets meer voor de parochie 
doen zodat de pastoor zich dringend 
een grasmachine en een haagschaar 
moet gaan kopen en de kapelaan nog 
lang op het opknappen van de kapela-
nij mag wachten En ons gemeente
raadsl id ' HIJ heeft al zijn ontslagbrie 
ven gaan terughalen want volgend jaar 
dan moet er waarschijnlijk een nieuwe 
hoofdonderwijzeres benoemd wor 
den Hoe schreef Multatuli ook weer 
-Ik heb U gezegd lezer dat mijn ver
haal eentonig is» Er zijn veel zulke 
plekken in Lebak-Limburg' (hvh) 

20 jaar 

m Wij in de Voll<sunie 

Eerste manifestatie van 
de Vlaamse 
Vriendenkring Limburg 
Een paar weken geleden maakten wij 
melding van de oprichting in Limburg 
van «De Vlaamse Vriendenkring» 
Thans kondigen wij de eerste feestver 
gadering aan Die heeft dus plaats op 
zaterdag 27 september 1980 om 17 u 
in het Kultureel Centrum van Hasselt 
en zal eindigen rond 19 u 
Programma een paar bekende solis
ten treden op er is samenzang en M 
Boey Ward Hermans en A Preu-
d homme houden een korte redevoe 
ring Gratis toegang 

LIMBURG 
SEPTEMBER 
25 GENK Arrondissementsraad Tongeren-Maaseik in Slagmolen 

26 GENK Bestuursverkiezingen VUJO-Genk Van 20 tot 23 u in cafe 
t Ploegske Kapelstraat 

OKTOBER 
4 VOEREN Bal in het Kursaal 

10 DILSEN- Herfstbal in zaal Edelweis 

11 MAASMECHELEN Arrondissementsbal Tongeren-Maaseik in 
zaal Jagersberg te Maasmechelen 

Jaak Gabriels laat Limburgs 
openbaar vervoer niet los 
In een brief aan de regionale Kom
missie voor Vervoer van het mmiste-
rie van Verkeerswezen vraagt VU-ka-
merlid Jaak Gabriels de kommissie 
entiteit Limburg, zo spoedig bij el
kaar te willen roepen Met de bedoe
lingen onderstaande tekst te bespre
ken betreffende het openbaar m Lim
burg, meer bepaald de treindienst 
Antwerpen-Hasselt-Genk, aangezien 
de elektrifikatie van deze lijn waar
schijnli jk eind november 1981 zeker 
zal klaar zijn Gabnels wil volgende 
punten besproken zien 

De bezuinigingen 
op het busverkeer 
De provincie Limburg werd nationaal 
verkozen als voorbeeld van slecht 
busvervoer Om te bezuinigen ging 
men het bedieningsniveau in de ande 
re provincies omlaag halen om tot op 
het ongunstige niveau van Limburg te 
komen 
Toch wil men nu ook in Limburg gaan 
bezuinigen De NMVB Limburg heeft 
van de Direktie in Brussel de opdracht 
gekregen 5 % af te nemen van de 
prestaties van de «groene» lijnen (ex-
NMBS-lijnen gekoncessioneerd aan 
zogenaamde pachters) 
Is dit echter gerechtvaardigd' 
Welke knteria worden hiervoor aange
w e n d ' 
Deze kommissie hoort immers de ge
bruikers te vertegenwoordigen Het 
openbaar vervoer in deze provincie is 
maar een schim daarop kan echt met 
meer bezuinigd worden i 
Terwille van haar rol t o v de gebrui

kers hoort deze kommissie een advies 
uit te brengen waarin de bezuiniging in 
Limburg afgewezen wordt 

• Stand van zaken betref
fende de treinverbinding 
Genk - Noord-Limburg 

# Toekomstige treinver
binding Antwerpen-
Limburg 

Aan de Kommissie zou ik volgend 
ontwerp van advies ter goedkeuring 
willen voorleggen 
«Ter gelegenheid van de elektnfikatie 
van de lijn Antwerpen-Hasselt eind 
1961 wordt een klokvaste uurtrein-
dienst Antwerpen-Genk ingericht via 
Diest en Hasselt met een gemiddelde 
snelheid van tenminste 80 km/uur 
De verbinding Aarschot-Hasselt wordt 
verwezenlijkt door de lip 35 Hasselt-
Diest Leuven » 

En ige t o e l i c h t i n g 
Van de spoorwegen wordt tegen
woordig door de gemeenschap ver
wacht dat ZIJ hun energie-zuimgheid 
maatschappelijk te nutte maken 
Dit kan alvast op langere afstanden bij 
voorbeeld tussen Limburg en Antwer
pen De spoorweg komt hier evenwel 
naast autosnelwegen die zowel vanuit 
Hasselt als vanuit Genk verplaatsingen 
naar het Antwerpse in iets minder dan 
een uur mogelijk maken De trein mag 
geenszins meer tijd over die afstand 
zetten 
Door de omweg over Hasselt zal de 
gemiddelde snelheid Genk-Antwerpen 
vergeleken bij de auto wat ongunstiger 
zijn Een bevredigende kompensatie 

hiervoor kan zijn het uitschakelen van 
de overstap in Hasselt 
Koppeling van Antwerpen-Hasselt aan 
de bestaande stopdienst Hasselt-
Genk bespaart 1 stel (ongeveer 6 mil
joen frank per jaar) 
• Genk-Antwerpen 3 stellen 
• Hasselt-Antwerpen 3 stellen 
• Genk-Hasselt 1 stel 
Het IS de vraag of het, buiten het toe
ristisch seizoen en buiten het spitsuur 
de moeite loont om de treinen stil te 
houden in Kiewit Bokrijk en Boksberg-
he ide ' De treinserie Antwerpen-Genk 
kan in principe als rechtstreekse rit 
Hasselt-Genk gevoerd worden 
De sneldienst Antwerpen-Hasselt mag 
Aarschot met aandoen Dit zou 8 minu
ten tijdverlies veroorzaken en geen en
kele verkeersstroom dienen De ver
binding Aarschot-Antwerpen kan met 
de regionale trein gebeuren (Aarschot 
is in de eerste plaats op Leuven afge
stemd) Voor de verbinding van Aar
schot met Limburg volstaat de dienst 
lijn 35 Hasselt-Diest-Leuven 
Zoals op alle geelektnficeerde hoofdlij
nen, IS de dienst Antwerpen-Limburg 
voorzien op een vaste frekwentie van 
elk uur een nt 

In het voorgestelde schema van 639 
tot 23 39 bij vertrek uit Antwerpen (op 
zondag 7 39) en van 618 tot 2318 bij 
vertrek uit Genk (op zondag 718) 
Op werkdagen is te voorzien in een bij
komende nt met aankomst in Antwer
pen rond 8 uur en vertrek uit Antwer
pen rond 1715 (deze treinen kunnen 
Aarschot aandoen) De brief van ka
merlid Gabnels besluit met een volle
dig uitgewerkt en nieuw uurschema 

V o o r al U w m e u b e l e n s t e e d s 

DE KLEINE WINST 
A n t w e r p s e s t r a a t 164-177, N ie l - Tel 0 3 1 - 8 8 1 3 1 6 . 
Ed C l a e s s e n l a a n 50-52, N ie l . 

A l le m o d e r n e a lsook s t i j lmeubelen, k le inmeubelen nneer d a n 3 0 0 0 m2 toonza len 
Z o n d - en maandag ges lo ten - grat is d ienst na lever ing 
A l r i jdt m e n o p ve le w e g e n s teeds k o m t m e n De K le ine W i n s t t egen 

ADV 184 

«Slag om Voeren» 
Film en debat 
De kernen Kapelle-o d-Bos Gnmber-
gen en Meise van VUJO Land van 
Grimbergen orgamzeren een film- en 
debattoernee «Slag om Voeren» met 
Voeren als inzet Kapelle-o d Bos za
terdag 4 oktober in jeugdhuis «Poe-
trel» Grimbergen zaterdag 11 oktober 
in zaal naast Sporthal Prinsenbos Mei-
se zaterdag 18 oktober in de Paro
chiezaal 

Aanvang telkens om 20 u met als 
voorprogramma een film vol «Tijl Uilen-
spiegel-akties» 

Omstreeks 20 u 30 debat over Voe 
ren Probleem oplossingen standpun
ten waarom akt ies ' Het komt allemaal 
aan bod en je kan de vragen stellen 
die je wenst 

Dan komt de film «Slag om Voeren» 
Spetterende aktie «Fnese ruiters» te 
paard Traangas en waterkanonnen 
Aanval en achtervolging Een moderne 
versie van 1302 in 1980 Dat moet je 
gezien hebben 

10 jaar VUJO 
Vu|o 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 12 u 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 14 u 30 in «Oud-Belgie» 

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 I 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 marmerhouweri) 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

^oetiiandel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed* 

SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016 56 93 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 tO % voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galen; •de GapaerI - . 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel. 053-70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwierpstraat 164 177 

Sti|lmeubelen + kleinmeubelen 

Ed Claessenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 881316 

Meer dan 3 0 0 0 m 2 toonzalen 
s Maandags gestoten 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli)ksreportages 

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

Valerius De Saedeleersiraat 99 
9300 Aalst 
tel 053 /217138 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Tel 011-53 43 49 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukvi^erk 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 091-256405 
Boelare 10, Eekio 
Tel 091-771312 
Nieuw' De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld met ge-
heugen dat naait en schrijft 

Dames en heren, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 333756 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 12 40 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 1207 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

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

O O K NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52 Antwerpen 
Tel 031 313583 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

W u i t e n s l a a n 39 , 9 1 6 0 H a m m e 

Te l 0 5 2 - 4 7 3 8 0 9 

Gra t i s v o o r s t u d i e e n p n j s o f f e r t e 

Gelegenhcidsgrnfiek: Huweli|k • Ge
boorte - Zelfklevende pkikband en 
etiketten. Houten drukietters • Rekla-
ine-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwttz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 * 
D e u r n e Z Tel 210896 

Kerkstraat 44 
Tel 3565 75 

Antwerpen 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL'BANKELINDEWEG 1 ij 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cervtrate 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw | 

OiJenhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten 4 Fngo's en 

Diepvriezers 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel 031-28.9314 

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 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 
8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Speciahsl primitief -
stij lmeubelen en modern 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pri|Sofferte 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

le l . 053 -623765 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 311909 

LUKOS pvba . 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten snelhechters - offerte
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 5116133 

Privé. 56903 18 

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

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

I K E U K E N S I 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

OUHASON-KEUKENS 

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

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 

C ^ 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 Staf 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 i ze rs t raa t 2 
T E R N A T 
Te! 02-582 22 22 

K O N F E K T I E - D I S C O U N T 
Jos. LAGRING-

V A N DAELE 

« V E R K O O P A A N 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BROEKEN (J( ,.ns ( n inde r ( ) PAR 
K A S B L O f S O N S ANORAKS 

< " ' Tri 053 6 6 / 3 33 
Str f nwf (j n i ir Ninovf 76 
9470 DENCJERLEEUW 

THEO BARBIER 
Installatiemateriaal - huis
houdtoestellen - draad en 
kabelakkumulatie 

MUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
tel 031-882531 

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

Marcel VAN den BULCKf 

Wiirmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/573146 

P legels 
L I n d e n s t r a a t 30 , K e e r b e r g e n 

T e l e f o o n 0 1 5 - 5 1 3 5 7 1 

Zel f innpor t = b e s t e p n j s 

T o o n z a a l g e o p e n d van 10-19 u u r 
Z o n d a g v a n 14 t o t 17 u u r 

M a a n d a g g e s l o t e n 

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

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius Oe Geyterstraat 204 Antwer
pen Tel 031/2907 87 

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

lustrerie 

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

ANTIEKZAAK 
Mevr. Jullen SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meutjelen en 
borden + kunstvoo-'werpen 

THEO BARBIER 
ins ta l la t iematenaal - h u i s h o u d t o e 
s te l len - d r a a d e n k a b e l - a k k u m u -
lat ie 

MUWELIJKSLIJSTEN 
A n t w e r p s e s t r a a t 47 
2 6 4 0 Nie l 
Tel 0 3 1 - 8 8 2 5 3 1 

— L o o d - z ink- e n root ingw^er-
k e n 

— San i ta i re insta l lat ies 
— Hers te l l i ngen e n n i e u w b o u w 

Jan MESTDAGH 
K o r t e W e l v a a r t 2 5 
2 8 5 0 K e e r b e r g e n 
Te l 0 1 5 - 2 3 3 8 8 7 
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28 -m Mensen van bij ons 

JEROOM BEERNAERT: 
AA aktief voor sober (over)leven ir 

ir 

ROESELARE — -Het is twijfelachtig of de 350.000 leden 
van AA — ten dode of voor krankzinnigheid 
opgeschreven — zonder hulpbetoon of vertrouwen 
vanwege AA-mensen, nu een nieuw leven zonder alkohol 
zouden kunnen leiden, en dit dan nog in liefde, in 
vriendschap en ten dienste van aliens 
Het is genoegzaam bekend dat ook in ons land een 
harde kern van zogeheten «anonieme aikoholisten», 
kortweg AA genoemd, werkzaam is. En met enorm dag-
op-dag-sukses 
Eén keer per jaar zetten de AA's zichzelf in de 
persspiegel, dan tonen zij zich niet alleen met hun 
voornaam, maar uiteindelijk ook ten voete uit voor wie 
hun getuigenis over de 'herwonnen soberheid- wil 
aanhoren 

Dit jaar was de AA-landdag een alkohol-vri| festijn in de 
bierhalle van Wieze 

Een bierhalle, zonder dat obers 
schuimende bierbekers met tien
tallen tussen de wiebelende ben
de bierdrinkers af en aan dra
g e n . Dit land, en zeker de Vlaam
se bezige bij m zoveel sociale, 
kulturele en ook politieke groe
peringen en bewegingen, heeft 
metterti jd, en uiteindelijk traditie-
honkvast, de gezellige soQJaJe 
gewoonte aangenomen om bij 
elke bijeenkomst, bij elke reunie, 
bij elke ontvangst, bij elke mani
festatie zoveel «toerneetjes» te 
laten noteren als er trakterende 
heren (en bij gelegenheid ook 
wel dames) in het gezelschap 
zijn 

Niet zelden is het weigeren van 
een aangeboden drankje — het 
zoveelste — een ongemeen aso
ciale daad- En zo komt het dat 
«degenen die niet tegen een her
haalde straffe stoot kunnen» er 
plots, en naderhand steeds meer 
en ook vlugger 'onderuit gaan'. 
De alkohol-voeding wordt op 
deze sociaal-gezellige momen
ten voor duizenden mensen-van
bij-ons een dagelijks onmisbare 
voedingsbron. In onze hoe dan 
ook nog immer komfortabele 
konsumptie- en wegwerpmaat
schappij, vallen ook een pak 
mensen te prooi aan de vereen
zaming en zoeken zij enig soe
laas in geregelde dronkemans
partijen. Steeds meer jonge men
sen — tot en met de schoolgaan
de jeugd — hangen overdadig te
veel aan de cafétoog en drukken 
ook thuis veel flessen achter
over. 

Twaalf stappen 
Jeroom Beernaert (Voorzitter van 
de Vlaamse AA) 'Men heeft er in 
brede kringen nauwelijks een idee 
van hoeveel alkohol-ravage in 
onze samenleving werd en wordt 
aangericht Ik weet wel dat alkoho-
lisme blijkbaar onvermijdelijk van 
alle tijden is Maar, vandaag is er 
toch wel de onrustwekkende evo
lutie van de ziekelijke dronken
schap bij jonge mensen Terwijl 
we enerzijds het bemoedigend 
resultaat hebben dat nagenoeg 
een derde van de alkoholisten die 
hulp zoeken bij AA spoedig en blij
vend van hun ziekelijke neiging 
verlost geraken, zitten we met de 
dagelijkse kater dat alweer een 
nieuw pak jonge mensen zich ten 
prooi geeft aan de aftakeling als 
gevolg van alkohol-verslaafdheid» 

Het is een feit dat nagenoeg alle 
sociale kontakten begeleid gaan 
van een alkoholrijke handdruk 
De ti jd van moeders troost, de 
koffieklets, is zeker niet voorbij, 
maar in onze gewesten wordt bij 
het begin van zowel zakelijke, of

ficiële als gezellige bijeenkom
sten het ijs slechts bij uitzonde
ring gebroken met alkoholvrije 
dranken 
Jeroom Beernaert 'Twintig jaar 
geleden was de gemiddelde leef
tijd van een AA 'er om en bij de 45 
jaar, terwijl we nu vooral te maken 
hebben met jongeren van 25 tot 
30 jaar Ik wil niemand met de vin
ger wijzen, maar onder meer via 
de jeugdhuizen, die er als dusda
nig vroeger met waren, wordt het 
pintje-heffen aangemoedigd Er is 
in sommige jongeren-kringen het 
opgeschroefde prestige van het 
overdadig kunnen pintjes-drinken 
(of nog meer geestrijke dranken) 
Net als met het roken is de ver
slaafdheid in de voorbije jaren 
aanmerkelijk toegenomen bij de 
jongeren en bij de jonge vrouwen 
die vroeger voor deze sociale C^) 
prestaties afzijdig bleven' 
Wat bezielt nu deze AA-vrienden, 
deze onbezoldigde sociale hel
pers voor mensen-in-nood?_ 
Jeroom Beernaert: «Ikzelf ben, zo
als een pak andere AA-helpers, in 
deze vereniging — zonder subsi
dies — aktief geworden omdat ik 
in mijn beroepsbezigheden gekon-
fronteerd tien geworden met de 
alom woekerende miserie van al-
koholisten De AA is vooral een 
vereniging van alkoholisten die 
van de drankzucht af zijn geraakt, 
en alvast zichzelf overtuigd heb
ben om soberder te gaan leven 
Maar het is haast onvermijdelijk 
dat in de AA-kernen, en ook in het 
nationaal bestuur, mensen ter hulp 
springen die zelf geen alkoholzie-
kelijk verleden achter zich hebben 
en die zich ook kunnen veroorlo
ven om niet anoniem te blijven De 
AA-aktie is gegroeid uit de kon-
frontatie van de Newyorkse effek-

tenmakelaar Bill W en de al even 
begaafde dronkaard dokter Bob 
Dr Bob IS na hun eerste ontmoe
ting nog een keer aan dronken
schap ten prooi gevallen, en de 
dag waarop AA-man nummer 
twee voor het laatst dronk, wordt 
nu beschouwd als de geboorte
dag van de «Alcoholics Anony
mous- Dat was op 10 juni 1935 
De AA-beweging werd opgericht 
omdat Bill en Bob tot de konklusie 
waren gekomen dat de individuele 
dronkaard machteloos staat tegen 
de drang naar alkohol» 
Mettert i jd is AA over de wereld 
uitgegroeid tot een fatsoenlijke 
organizatie met een nogal rigiede 
struktuur en werking? 
Jeroom Beernaert: «Alle nationale 
AA-kernen houden inderdaad ge
streng aan de grondgedachten en 
organizatorische spelregels die de 
twee Amerikaanse stichters heb
ben opgesteld 

Als we daarvan zouden afwijken 
dan dreigt de werking van AA te 
ontaarden of uit te draaien op kort
sluitingen en misverstanden Je 
moet weten het gaat hier om deli-
kate punten, namelijk mensen met 
alkoholverslaafdheid opnieuw de 
weg te tonen naar een sobere le
venswijze 
Voor een buitenstaander is onze 
AA-struktuur allicht vreemd Zo 
hebben we een opdeling van A-
trusties en B-trusties, is er een al
gemene raad (General Service 
Board), een soort algemeen kon-
gres, en houden we telkenjare een 
landdag (Convention) Je merkt 
dat de demokratische (specifiek 
Amerikaanse) spelregels geëer
biedigd worden Maar dit alles be
tekent zeker niet dat we een rigie
de AA-werking zouden hebben 
Maar, alleen al omwille van de on

ontbeerlijke eerbiediging van de 
anonimiteit van de AA 'ers zijn ge
strenge spelregels nodig» 
Hebben we het verkeerd voor, of 
is het inderdaad zo dat uw bij
eenkomsten in zekere mate ba
den in een sfeer van re l ig ios i te i t 
Jeroom Beernaert: «De poging 
om van de alkoholverslaafdheid af 
te raken is natuurlijk het eerste 
doel van de AA-vereniging Maar 
uiteindelijk willen we de AA 'ers in 
deze gematenalizeerde samenle
ving terug de menselijke waarden 
en waardigheid bijbrengen Je kan 
het tot op zekere hoogte vergelij
ken met de werking van service-
klubs, ik ben trouwens hier in Roe-
selare ook aktief in de Lyons-club 
Door tijdens geregelde bijeen
komsten terug te grijpen naar mo
rele waarden ontstaat er inder
daad wel een zekere religieuze 
sfeer 

De Amerikaanse AA-stichters 
spraken over een «Highere 
Mighty», een Machtige Hogere, 
waaraan zij zich poogden op te 
trekken Die abstrakte helper in 
nood wordt dan wel gekonkreti-
zeerd in een God Wat met bete
kent dat de AA een bepaalde 
godsdienst zou aankleven. Nee, 
ook de met-gelovigen bij de AA 
vinden steun in onze spirituele 
etiek, in het beroepen op een Ho
gere kracht om zich uit hun mise
rabele toestand op te trekken 
Om te komen tot de herwonnen 
nuchterheid houden alle AA-ker
nen zich aan de in '39 opgestelde 
twaalf stappen, en precies de elf
de ervan luidt als volgt «Wij 
trachten door gebed en overden
king ons kontakt met God — hoe 
ieder van ons persoonlijk hem 
aanvaardt — te verdiepen. Hem 
vragend ons zijn wil te doen ken

nen en om de nodige kracht te 
krijgen». 
De Twaalf Stappen vormen een 
simpele filosofie, waaruit de AA'er 
rust en evenwicht kan putten, als 
hij bereid is te aanvaarden dat dit 
programma nooit geheel te verwe
zenlijken IS, doch dat een oprechte 
poging om deze filosofie te blijven 
toepassen het beste is dat hij van 
zichzelf en van zijn AA-vrienden 
mag verwachten» 

Rood licht 
Zo broodnuchter gesteld heeft 
de AA-bijeenkomst wel een mys
terieus en wat onaards karakter. 
Maar het moet toegegeven wor
den dat de aangekleefde spelre
gels jarenlang onwrikbaar prach
tig resultaat afwerpen. Er is geen 
medikament in de handel dat zo 
efficiënt positieve resultaten 
heeft als de AA-werking: van de 
tienduizenden AA-mensen blij
ven na een intense terapie 35 
procent gewezen dronkaards 
voorgoed sober en nuchter. 
Jeroom Beernaert: «Wel zijn wel 
en toch ook weer niet echt een 
900-hulpdienst De drankzuchti-
gen die steun zoeken middels 
onze vereniging hebben natuurlijk 
de mogelijkheid om op kritieke 
momenten — het ogenblik waar
op naar de eerste fles wordt ge
grepen — een AA-vnend ter hulp 
te roepen Maar, de echt kuratieve 
hulp IS met onze rol, wij zijn er met 
om bij voorbeeld ontwenningsku
ren te organizeren Daarvoor zijn 
er medische en ook verschillende 
sociale diensten Ook is de AA 
welbewust met politiek-geenga-
geerd Wij vragen bij voorbeeld 
met de afschaffing van reklame 
voor alkoholische dranken De 
AA-stichters Bill en Bob hebben 
hun volgelingen immers gewaar
schuwd voor elk gevaar van geru
zie in de afdelingen, onder meer 
als gevolg van maatschappelijke 
of financiële geschillen 
Onze zorg is zoveel mogelijk alko-
holiekers mekaar hulp te laten bie
den om uit de draaikolk van de al-
kohol-aftakeling te geraken Uitein
delijk IS het de bedoeling om als 
AA in de gemeenschap overbodig 
te worden Maar die dag zal er al
licht nooit komen 
Ook nu weer moeten we jammer 
genoeg vaststellen dat een perio
de van ekonomische miserie een 
triest aantal mensen naar de fles 
doet grijpen De alkoholverslaafde 
die voor zichzelf tijdig het rood 
licht ziet knipperen blijven wij een 
goede kans bieden om zijn zelf
vertrouwen, zijn gezondheid en 
het sober leven opnieuw en defini
tief te ontdekken» ^^^^^ 
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