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Miljarden belasting op de Komense school 
Waalse spookweg op Vlaams grondgebied 

De Komense kinderverkoop 
Waarover heeft de regering stukken in de 

nacht van maandag op dinsdag vergaderd? 
Heeft ze beslist, sancties te treffen tegen het 
gemeentebestuur van Komen, dat zich in to^ 
tale onwettelijkheid bevindt? Heeft ze ge
sproken over de wenselijkheid om de burge
meester van Komen, die persoonlijk zware 
druk uitoefent op de Vlaamse ouders, te ver
vangen door een regeringskommissaris? 
Heeft ze maatregelen getroffen om eindelijk, 
na een maand, de orde te herstellen en te be
letten dat Waalse straatschenders dag aan 
dag de Vlaamse schoolkinderen uitjouwen 
en bedreigen? 
Wat de regering in werkelijkheid gedaan 
heeft, moet in Vlaanderen de allerlaatste 
latikmoedige naïeveling de schellen van de 
ogen doen vallen. 
De Franstaligen zijn er in geslaagd, een mil
jardenbelasting te heffen op het recht van 
Vlaamse kinderen om school te lopen in ei
gen taal. Er is een Vlaamse eerste-minister 
gevonden, gewezen voorzitter van Vlaande-
rens grootste partij, er is Wilfried Martens 
geweest om deze kinderverkoop te aanvaar
den en te bekrachtigen. 
Het was reeds enkele dagen geleden begon
nen. Cools gebruikte het al of niet voortbe
staan van de Vlaamse school te Komen als 
chantagemiddel bij het staaldossier. Hij 
haalde zijn slag thuis en kreeg duizenden 
miljoenen. 
Het werd in de nacht van maandag op dins
dag nog eens overgedaan. In ruil voor een 
beetje geterrorizeerd en geplaagd Vlaams 
onderwijs te Komen krijgen de Walen de ze
kerheid, dat de autosnelweg Pecq-Armentiè-
res zal worden aangelegd. 
Deze weg, die zal dienen om Komen een snel
le verbinding met Henegouwen te geven, is 
een ekonomisch monster. Er is op de as Pecq-
Armentières geen verkeer van betekenis. 
Niets laat voorzien, dat het er ooit zal komen. 
Deze autosnelweg is vooral, een anti-Vlaam
se pesterij. Hij zal over uitsluitend Vlaams 
grondgebied lopen, de fusiegemeente Wer-
vik in tweeën snijden en het reeds bedreigde 
Wervik van Vlaanderen isoleren. Een spook
weg zonder verkeer, die vele duizenden mil
joenen zal kosten. Rekening niet te betalen 
door de Waalse gemeenschap, m a a r door 
heel het land en voor het grootste deel dus 
door Vlaanderen. 
Bovenop de miljarden krijgen de Franstali
gen nog afwijkende gunstnormen, vandaag 
reeds voor een kasteschool midden in Vlaan
deren te Leopoldsburg. En morgen vermoe
delijk op andere plaatsen, waar het hen zint. 
Zelfs de reeds zozeer geplaagde en machtelo
ze Duitstalige gemeenschap moet mee op
draaien voor de Komense küiderverkoop, 
door gunstnormen voor Franstalig onderwijs 
te Sankt-Vith. 
Deze walgelijke handel — duizenden miljoe
nen per Vlaams kind — werd gesloten pre
cies op de dag dat de fameuze staatshervor
ming in werking treedt. Het nieuwe België 
onmiddellijk in al zijn glorie! tvo 

Geen chips 
voor 

ministers 
BIz. 5 

Nu ook Waalse 
metallurgie 

Dezer dagen werd aan Waalse 
zijde de eis gesteld, dat de me-
taalverwerl 'srde r,i]v»rheid iti 
Wallonië dertien miljard steun 
zou krijgen. Deze dertien miljard 
moeten uiteraard komen boven
op de meer dan honderd miljard 
voor de staalnijverheid. 
Deze Waalse eis valt praktisch 
samen met het in voege treden 
van de nieuwe staatshervorming. 
Ook in dit zogenaamde nieuwe 
België gaat Wallonië ongestoord 
verder zijn verlieslatende sekto
ren over te hevelen naar het na
tionale niveau: na staal en hol
glas nu ook de sektor metaal. 

Foto van de week 

Onder het welwillend oog van André Cools en Antoinette Spaak 
drukte een glimlachende Wilfried Martens verleden zaterdag de 
hand van José Happart Champagneglas in de andere hand. Wel
licht was Happart geen genode gast op het Waalse feest te Luik, 
maar de glunderende gezichten van de omstaanders verraden 
dat hij niet onwelkom was. En Martens: een provocateur of een 
naïeveling? Voor een eerste minister zijn beide veronderstellin
gen even erg. 

Staatshervorming 
ging gisteren in 
Gisteren, 1 oktober, is de in juli-augustus door het parlement gejaag
de staatshervorming officieel in werking getreden. De kommentaren 
die in de Vlaamse pers aan deze gebeurtenis werden gewijd, stonden 
eerder in mineurtoon. De Waalse pers daarentegen — in de eerste 
plaats de socialistische maar ook de andere — pakte uit met grote ti
tels: een «historische dag>. In de vroege ochtenduren reeds werd 
deze historische dag de «luister» bijgezet van de Komense kinderver-
koop-
In de terminologie ziet het er fraai 
uit Er komen een aantal instellin
gen met welklinkende naam: een 
Vlaamse deelregenng en een 
Vlaamse raad, bevoegd voor ge
meenschap en gewest; een Fran
se deelregenng en een Franse 
raad, bevoegd voor de gemeen
schap; een Waalse deelregering 
en een Waalse raad, bevoegd 
voor het gewest; een Brusselse 
deelregering De raad voor de 

Duitse kultuurgemeenschap blijft 
bestaan, echter met uiterst be
perkte bevoegdheid. 
In werkelijkheid heeft de nieuwe 
inrichting niets met federalisme of 
echte autonomie te zien. Het gaat 
hoogstens over een beperkte de-
centrallzatle, met een versterking 
van het centraal gezag. De gere-
gionallzeerde geldmiddelen bedra
gen minder dan tien t h van de 
rijksbegroting; meer dan 90 t h 

Brusselse 
tijdbom 

tikt 
verder 

blijft In centraal-Belgische beste
ding. Het stelsel van de dotaties 
betekent een voortdurende finan
ciële aderlating voor Vlaanderen. 
Daarenboven Is het probleem 
Brussel zelfs nog met aangeraakt 
Martens kon de staatshervorming, 
zoals ze nu in voege Is, slechts tot 
stand brengen door het probleem 
Brussel onopgelost te laten: een 
tijdbom, waarvan het tikken ledere 
dag duidelijker hoorbaar word t 

NA KOMEN IS HET GENOEG! 

VU-protestmeeting te Brussel 
op 12 oktober 
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m Brieven 

25 SEPTEMBER 1945 (2) 
In het -Wij»-nummer van 25 septem
ber verscheen en een lezersbrief én 
een kort artikeltje, gewijd aan de te
rechtstelling van Leo Vindevogel en 
Karel de Feyter, beiden door vrijwilli
gers van de Belgische gendarmerie op 
die 25 september 1945 gerechtelijk 
vermoord. 
Misschien zal het de jonge «Wij»-le-
zers wel interesseren dat die ten uit
voer gebrachte doodvonnissen niet al
leen de handtekening droegen van un 
prince de Belgique (geen prince de 
Randre, zoals lezer J.V.D.B. uit Gent 
vermeldt, prins Karel is maar comte de 
Randre), maar ook die van een, zich 
zelf katoliek noemende, CVP-PSC-mi-
nister._ 
Wies Moens schreef over de terecht
stelling van De Feyter het ontroerend 
gedicht «Het Bevel-. Wies Moens zelf 
was toen één der vele opgejaagden en 
zat o.m. verborgen bij e.h. Bemaerts 
flater om zijn humanitaire akties door 
datzelfde Belgische gerecht veroor
deeld). 
Meer biezonderheden over de te
rechtstelling van Karel de Feyter vindt 
men in «De Vossen» door dr. G. Pro
voost Cdit verslagboek over de VOS-
werking kan verkregen worden door 
storting van 430 fr. op rekening KB 
4300697371-29 van VOS, Em. Jacq-
mainlaan 124 te 1000 Brussel. Ook 
over de dood van Leo Vindevogel ver
schenen enkele boeken: 
— Van Goor Bernard C= Valeer De 
Pauw) Proces en terechtstelling van 
Leo Vindevogel (uitgegeven in 1951) 
enkele exemplaren nog verkrijgbaar. 
Prijs 300 fr. 
— Valeer De Pauw - De dood met de 
kogel (roman, herwerkte uitgave van 
de roman De dood met de kogel 
(1952), 1979 Davidsfonds. Beide boe
ken kunnen verkregen worden bij De 

Vlaamse Boekenklub, Jan Van Rijs-
wijcklaan 276/4 te 2000 Antwerpen. 

J.V.D., St-Martens-Latem 

ASLK 
U heeft het bij het rechte eind waar 

U beweert dat de «trieste» ASLK-bek-
vechterij niet vla perskolommen dient 
te worden uitgevochten. («Wij» van 18 
september I.U. Niettemin zag ik graag 
volgende korte reaktie gepubliceerd 
op de «wilde» uitlatingen van lezer 
LDW uit Beriaar. 

Begin 1965 werd ik lid van de 
Vlaamse Bond ASLK-afdeling W O en 
werd (jenningmeester van diezelfde 
vereniging in juni '68, funktie die ik 
bleef vervullen tot eind 79 toen ik, sa
men met meer dan de helft van de ver
kozen komtteeleden sneuvelde onder 
de diktatoriale valbijl van de voorzitter 
van de Vlaamse Bond. Als «afscheids-
geschenk» werden wij met zijn allen 
door een Dr. jur. (DRelgbrief JURisÜ 
van het W O om onze opinie, die niet 
naar de zin van het W O was, voor de 
rechtbank gedaagd. Resultaat: het 
W O veriiest in de ASLK nagenoeg 
2000 leden wat meer dan tweederde 
van haar totaal aantal leden betekent 
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Met zijn achten stichten wij de 
«Vlaamse Personeelsvereniging ASLK 
.vzw» die in minder dan een jaar uit-
Igroeit tot een machtige Vlaamse aktie-
groep in de schoot van de ASLK en dit 
tot spijt van wie 't benijdt 

Dat volgens uw briefschrijver de 
Vlaamse Bond de procedures voor de 
Raad van State betaalt weet ik als ge
wezen penningmeester maar al te 
goed. Niettemin is het niet de Vlaamse 
Bond die de procedures voert maar 
het VVO, en dit zonder enig inkijkrecht 
vanwege het komitee Vlaamse Bond. 

Niet zonder fierheid eist schrijver 
LDW het bekomen van het protokol 
van 7 6 voor de Vlaamse Bond op. Als 
men weet dat in dit protokol Brussel 
als volwaardig derde gewest staat in
geschreven en door de Vlaamse Bond 
werd aanvaard is verder kommentaar 
overt)odig. Dit protokol werd begin 79 
door de Vlaamse Bond, met een opla
ge van 5.000 eksemplaren, opgeno
men in een luxueuze brochure «De 
Vlaamse Bond ASLK door de jaren 
heen- die echter om die reden nooit 
werd verspreid... 

In verband met de taalkaders wens 
ik uw briefschriiver er op te wijzen dat 

^M Deze week in ^M kiïack 
IVIAGAZINE 

HET JAAR MARTENS 
Knack spreekt met de eerste-minister 
over het nieuwe parlementaire jaar 
dat zich reeds woelig aankondigde. 
Maar ook: 
Sint-Genesius-Rode, een taai-poli
tiek portret. 
De Collega's. Jan Matterne en zijn 
collega's bestaan echt. 
De gevangenissen. Een interview met 
direkteur-generaal De Ridder van het 
Gevangeniswezen. 
De Brakke Grond. Ons Belgisch Huis 
in Amsterdam. Een reportage. 
Iran-Irak. Een oorlog tussen olie
staatjes. Of meer? 
Ooggetuige. J.A. in München bij een 
veiling van akwarellen van Adolf 
Hitler 
Dokument. Het tweede deel over de 
dissidenten in de Sovjetunie .. 

knack 
MAGAZINE 

FIÜTÈ KOOP: 40 FR. 

de Vlaamse Bond tot nog toe nage
noeg 200.000 fr. uitgaf ter verdediging 
van het taalkaderisme voor de Raad 
van State. Een procedure, die gezien 
het terzake neergelegde verslag van 
de auditeur, op een kaakslag voor het 
V V O en alle Vlamingen in de ASLK zal 
uitdraaien. 

Dat uw briefschrijver het heeft over 
de jacht op macht en carrière verbaast 
mij enigszins. Hij kent immers beter 
dan wie ook het klappen van de zweep 
van de syndikale voorzitter van de 
Vlaamse Bond ASLK... 

F.V.N. 
gewezen komiteelid 

Vlaamse Bond ASLK 
afdeling W O 

DE LETTER EN 
DE GEEST 
Over het in titel aangehaalde sportarti
kel in «Wij» van 18 september II., kan ik 
zeggen dat u eenvoudigweg de bal 
naast het doel stampt want het is niet 
de KBVB of zijn uitvoerend komitee, 
die de reglementen bepalen, doch h e t , 
zijn de klubs die ze maken, voorstellen 
doen voor wijziging. Het uitvoerend 
komitee met zijn organizatiekomitees 
zowel op nationaal of provinciaal vlak, 
zijn enkel de uitvoerders van de goed
gekeurde reglementteksten. 
In het geval Bernard Vertneecke, waar
over uw artikel handelde, gaat het niet 
over de letter en de geest over een 
paragraaf, punt of komma dat ver
keerd werd geplaatst doch over een 
reglement dat geldig is voor RWDM, 
Brugge of Anderiecht als voor Treme-
lo, Liezele of Dikkebus. Dit is juist de 

mum 
Wii ontvangen graag brieven vaiT 
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 beschikbaar 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 

goede kant van de KBVB en ik hoop 
dat het zo blijft of nog verbeterd word t 
want verbeteren kan men ook altijd. 
In het geval van E. Aalst contra Cercle 
Brugge, was ik persoonlijk aanwezig 
op de algemene vergadering van de 
KBVB als afgevaardigde van de pro
vincie Brabant Als klubleider doet het 
altijd pijn op een dergelijke stomme 
wijze zijn behaalde titel te veriiezen, 
nochtans werd er tijdens deze alg. 
verg. naar een oplossing gezocht die 
beide klubs zou hebben bevredigd. 
Niet de KBVB noch het uitvoerend ko
mitee, hebben E. Aalst gekelderd, doch 
de klubs die bij stemming over het lot 
van Aalst hebben beslist Derhalve is 
uw woord klowns niet enkel overbo
dig, doch werkelijk ongepast 

B.A.V.W., Tremelo 

Red. Mag de sportredakteur antwoor
den met de kommentaar van RWDM-
voorzltter Jean-Baptist L'Ecluse na 
de jongste vergadering van het Uit
voerend Komitee waarin het verzoek 
om Bernard Verheecke tos te laten in 
kampioenschapswedstri jden ander
maal werd afgewezen. (Zie «Het 
Nieuwsblad- van zaterdag jIJ. 
«Het is een schande. Zes leden van 
het UK stemden voor, tien tegen. Ne
gen leden hadden ons hun steun toe
gezegd, zonder dat wi j hen daarom 
gevraagd hadden. Maar ja, wat is een 
gegeven woord nog waard in onze 
huidige samenleving? Nu staan wij 
natuurlijk voor een ondenkbaar pro
bleem: Verheecke is onze werkne
mer, maar hij mag zijn beroep niet uit
oefenen. Daar houdt men op de Bond 
geen rekening mee. Verheecke is een 
te brave jongen, wi j zijn een te brave 
klub. Met anderen was het misschien 
anders afgelopen. Maar ik herhaal 
het. verbaasd ben ik n iet Gister
avond deed de bondsvoorzit ter nog 
wat aan stemmingmakerij op de ra
dio. Niemand die er aan dacht Ber
nard, toch grote slachtoffer, aan het 
woord te laten. Ofwel zijn de bonds
mensen dwaas, ofwel hebben ze 
geen har t Wi j laten de zaak in elk ge
val niet rusten. Een nachtje er over 
slapen en dan roep ik de Raad van 
Beheer samen. Meer kan ik niet zeg
gen. Ik ben te zeer ontgoocheld.» 
Tot zover de h. L'Ecluse. Toch de 
voorzitter van een topklub die ook 
mee de reglementen maakt En er be
staat voor ons wel degelijk een «es
sentieel» verschil in de werkvoor-
waarden van de beroepsvoetballer 
Verheecke en de amateur uit Liezele 
of Dikkebus. 

ANTWERP - BEERSCHOT 
De kleine derby 

Anderiecht; Ivic in het verweer • 
Daniël Mortier sprak met Björn Borg • 

Nieuwe sponsors voor Pollentier, 
Peeters, Teirlincl< • Volleybal: opnieuw 
Kortrijk-Ruisbroek? • Mohammed Ali • 

Formule I • Poeske Scherens • 
Gezondheid: verstandig vermageren • 

enz... 
Extra: Komplete Gids 

van de volleybal-l(ompetitie 
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Mensen mt 
Doen of 
zijn neus bloedt 

In de «Libre Belgique» heeft Leo 
Tindemans een gespierd artiltel 
geschreven, waarin hij onver
saagd de staf breekt over alles 
en nog wat. 
Een citaat: «Het België van 1980 
maakt ontegenzeggelijk een 
moeilijke en gevaarlijke periode 
door. De grondwetsherziening 
van 1970 was nog niet uitge
voerd en toegepast, of men 
sprak reeds van de volgende.» 
Een ander citaat: «Oude nijverhe
den verdwijnen? De betalingsba
lans vertoont een vreselijk te
kort? De rijksbegroting is een 
nachtmerrie geworden? De pro
gramma-wet is niet gestemd? De 
openbare schuld bereikt reeds 
56,75 Lh. van het BNP? Het poli
tiek wereldje bekreunt er zich 
niet bovenmatig om.» 
De CVP-voorzitter doet, alsof hij 
helemaal niet behoort tot wat hij 
minachtend «het politiek wereld
je» noemt 

De kwalen van België zijn echter 
niet op één dag gekomen: ze sle
pen al jaren aan. Tindemans zélf 
is zo onvoorzichtig, te herinneren 
aan de (slechte) grondwetsher
ziening van 1970, die inderdaad 
mee gezorgd heeft voor de be
slissende afgang van een nor

maal politiek klimaat in dit land. 
Zijn werk! 
Sinds 1968 is de CVP onafgebro
ken aan de macht geweest. En 
behoorde Tindemans, zowel als 
minister of als eerste minister of 
als partijvoorzitter, tot de topver-
antwoordelijken van «het politiek 
wereldje». 

Een 
verzekerde 
oude dag 
Uitgerekend PVV-nnirïïster De 
Croo van PTT en Pensioenen, die 
enkele dagen geleden de bejaar
den de stuipen op het lijf joeg met 
zijn verklaring dat vanaf volgend 
jaar de uitbetaling der pensioenen 
niet meer verzekerd was, is nu 
met een pensioen-affaire in op
spraak geraakt 
Zijn koninklijk besluit ter «aftop
ping van de grote pensioenen», 
dat vorige week in het staatsblad 
verscheen, is van aard om hemzelf 
alvast een onbekommerde oude 
dag te bezorgen. Een parlementair 
met bijvoorbeeld een kumul als 
hoogleraar — wat het geval van 
<ninister De Croo in hoogsteigen 
persoon is — zal boven zijn extra
legaal pensioen als parlementslid 
nog eens 20 th . hiervan nnogen 
ontvangen zonder -afgetopt» te 
wordeii. 

In ronde cijfers en aan de koers 
van vandaag betekent zulks, dat 
een parlementslid-hoogleraar 
n£iast zijn volledig parlementair 
pensk>en van 136.000 fr. per 
maand nog eens 18.500 fr. mag 
ontvangen zonder «aftopping» 
Met meer dan 150.000 fr. per 
maand — hetzij meer dan 5.000 fr. 
per dag — in het vooruitzrcht, kan 
de PW-minister de toekomst orv 
bekommerd tegemoet zien. 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Deze week dit... 
Vorige zondag was ik in Mere. 
De plaatselijke VU-afdeling had 
deze warme zomerse herfstdag 
uitgekozen om haar twintigjarig 
bestaan te vieren. 
Met enkele honderden waren ze 
samen gekomen, leden en sym-
patizanten. Begeleid met muziek 
en vlaggen, in stoet door het 
dorp. De paster van te lande 
deed zijn deel. Een hooggeleer
de professor-teoloog hield een 
merkwaardige homilie, die gelijk
tijdig tot bezinning leidde en be
geestering wekte. 
Maar vooral werd ik getroffen 
door de rijke verscheidenheid: 
ze waren er allemaal. De oude 
getrouwen waarvan velen voor 
hun Vlaams-nationaal ideaal diep
menselijk geleden hebben en die 
nooit iets gevraagd hebben voor 
zichzelf, alleen maar gegeven. 
De jongeren waarvan we nog 
zoveel verwachten. De kinderen. 
De arbeider. De bediende. De 
zelfstandige. De ondernemer. De 
gelovige en de vrijzinnige... ze 
zaten samen rond dezelfde tafel. 
Allemaal mensen met hun dage
lijkse zorgen. Stuk voor stuk 

mensen die niet terugschrikken 
voor een inspanning. Die bereid 
zijn de fianden uit de mouwen 
te steken op hun werk, in hun 
beroepsleven. Die niet moede-
kx>s bij de pakken blijven zitten, 
rmar hogerop willen. 
Voor al deze mensen betekent 
het Vlaams-nationalisme een 
lk;htpont een baken waarrond 
ze zrch verenigen. 
Dat men niet komt vertellen dat 
de Volksunie een tijdelijk ver
schijnsel is, dat zichzelf over
leeft Laat de politieke tegenstre
vers maar beweren dat het 
Vlaams-nationalisme geen ideolo
gische grondslag heeft 
In Mere heb ik eens te meer 
sterk aangevoeld dat wij een 
hechte politieke familie vormen, 
diep geworteld in het bewuste, 
wezenlijke deel van ons volk. 
Geen poujadistische partij, maar 
sedert vele jaren geankerd in 
het echte leven, met vaste waar
den. De bezielende kracht van 
het Vlaams-nationalisme is lang 
niet steeds rationeel te vatten 
en dus ook niet rationeel weg te 
drukken. 

Velen hebben er offers voor ge
bracht Velen hebben er bevrij
ding in gevonden uit een asocia
le en antivlaamse beklemming. 
Allen voelen er zich verbonden 
in over de jaren heen en over 
de vanzelfsprekende maar on
dergeschikte meningsverschillen. 
Het intellektueel verzet van pa
ter Stracke, de sociale recht
vaardigheid van priester Daens, 
de onbuigzame moed van de 
fronters, de radikale strijd voor 
een Vlaamse universiteit de zelf-
bestuurgedachte, de kreet naar 
werk in eigen streek,... al dit stre
ven is diep doorgedrongen in 
het leven van enkele generaties 
Vlaamsnationalisten. 
Ook vandaag blijft dit gelden. 
Onze partij is een vaste waarde, 
die haar aantrekkingskracht be
houdt, die niet meer weg te den
ken is. Een populistische partij. 
Een Volks-unie. 

Vic ANCIAUX 

Het 
«gematigde)) 
Brussel 
De FDF-provocaties te Sint-Gene-
sius-Rode, Linkebeek en St-Pie-
ters-Woluwe mogen niet doen 
vergeten, dat de frankofonen van 
de traditionele partijen in arrogan
tie nauwelijks onderdoen voor me
vrouw Spaak en haar aanhang. 
Zo is PSC-burgemeester Thys 
van Jette op dit ogenblik bezig 
met een zogenaamd referendum 
om de verlangens van de Fransta-
ligen te Brussel te kennen. De vra
gen van dit referendum zijn van 
die aard, dat de Franstalige Brus
selaars de pap in de mond gele
peld krijgen: Thys verwacht van 
hen, dat ze zich zullen uitspreken 
voor een derde Brussels gewest 
dat groter moet zijn dan de huidige 
agglomeratie. 

Net zoals de FDF-invasie te Rode 
en te Linkebeek maakt ook de 
PSC-er Thijs geen halt aan de 
grens van Vlaanderen: hij organi-
zeert zijn zogezegd referendum 
ook in de Vlaamse randgemeente 
Wemmei. 
Dat belooft voor het toekomstig 
«sereen gesprek» over Brussel... 

Gastvrij 
Brussel 
en Beatrix 
Vorige week dinsdag woonden 
Beatrix en Claus, het Nederlands 

SeprembreI830; 

Sepremt»^ 1980: 

vorstenpaar, samen met Boude-
wijn en Fabiola een koncert bij In 
het Paleis voor Schone Kunsten 
te Brussel Beatrix en Claus had
den de verplaatsing gedaan, om
dat het koncert te Brussel gege
ven werd door de Nieuwe Phil-
harmonie van Rotterdam. 
Tot aanvankelijke verbazing en 
ontsteltenis van de vorsteli jke 
muziekliefhebbers bleek de uit
voering van de Symphonic Fan-
tastique van Berlioz niet vri j van 
fouten. AlleHei ongewone ge
ruchten, gerommel en gekraak 
mengden zich met de tonen van 
het orkest 
Achteraf werden de koninkli jke 
melomanen er diskreet van op de 
hoogte gesteld, dat de storende 
geluiden niet het gevolg waren 
van een slechte prestatie van het 
orkest Wat zij gehoord hadden 
tussen de muziek door waren de 
krijgshaftige geluiden, afkomstig 
uit het nabijgelegen Park, waar 
precies op datzelfde ogenblik de 
roemrijke Belgische omwente
ling als klank- en lichtspel werd 
overgedaan. 
Met de gebruikelijke takt van 
frankofoon Brussel werd een 
Oranje-telg even met haar neus 
op een nederlaag van haar voor
geslacht geduwd-
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m Kommentaar 

Een heuse vorst 
In deze — gelukkig zonnige — septemberdagen 
dmppelen de nationale feestelijkheden naar aanlei
ding van 150 jaar België stilletjesaan uit Blijkens de 
foto kan het koninkrijk zich nog steeds verheugen in 
het bezit van een heuse vorst De staatskas is niet zo 

leeg, dat de enkele honderden franken voor een 
bloemenkrans onbetaalbaar zouden geworden zijn. 
Maar daarmee is het dan toch wel allemaal gezegd. 
De 150-jarige sleurt zich doorheen dit jaar der onzali
ge herinnering als de kreupele man van Europa 

Blijvende 
intimidatie 
Het is slechts een tiental dagen 
geleden dat minister van Binnen
landse Zaken de h. Moreaux ver
klaarde dat hij de ordehandha
ving in de taalgrensgemeenten 
als zijn eerste en voornaamste 
opdracht beschouwt. 
Te Komen bleef hij evenwel 
schromelijk tekortschieten in 
deze opdracht. Ongestoord door 
de ordehandhaving bleef een 
aantal Franstalige heethoofden 
dagelijks de Vlaamse kinderen 
naar school begeleiden met pro-
vokaties en scheldwoorden. 
Naarmate de vervaldatum van 1 
oktober naderde nam de intimida
tie en de druk op de Vlaamse ou
ders in alle hevigheid toe. Een 
viertal wallinganten had zelfs het 
lef hen een huisbezoek te bren
gen. Samengevat kwam hun pro
vocerende boodschap hierop 
neer: «Maakt dat ge uw kinderen 
terugtrekt uit de Vlaamse school, 
of ge zult wat tegenkomen...» 
Het antwoord op de vraag of der
gelijke intimidatie de minister van 
Binnenlandse Zaken eindelijk tot 
meer kordaatheid zal aanzetten, 
is meer dan twijfelachtig. 

Moureaux 
niet welkom 
Minister van Binnenlandse Za
ken Moureaux blijkt een waardi
ge opvolger te zijn van zijn voor
ganger G. Gramme. Ondanks 
zijn nog vrij korte ambtstermijn 
geniet hij In Vlaanderen reeds 
van een even bevoorrechte be
handeling bij bezoeken. 

Dat moest hij zondag jl. tot ei
gen scha en schenden ondervin
den tijdens de bezichtiging van 
de brandweerkazernes van Mij
len en Aalst Op beide plaatsen 
werd hij feestelijk opgewacht 
door een jong Vlaams ontvangs-
komltee en overvloedig in de 
«tomaten en eieren» gezet 

Eigenlijk kon de man toch moei
lijk anders verwachten na zijn 
twee maten-optreden In Voeren, 
Komen en St-Genesius-Rode. 
Hoelang zal het nog duren eer 

de Vlamingen hun voetzoekers 
kunnen thuislaten bij een be
zoek van de minister van Bin
nenlandse Zaken? 

Partikratie 
De jongste jaren is er meer dan 
ooit gesproken en geschreven 
over partikratie. Vooral de libera
len hadden zich deze term eigen 
gemaakt Elk onderhoud van een 

partijvoorzitter met de eerste mi
nister werd zonder blikken of 
blozen afgedaan als een ingreep 
van de partikratie. Het heette, al
dus De Clercq en Gol, dat de par
tijvoorzitters de parlementaire 
demokratle aan het wankelen 
brachten, de «junta van partij
voorzitters». 
Slechts enkele maanden maken 
de liberalen deel uit van deze re
gering, en het aantal onderhou
den dat zij gehad hebben met de 
eerste minister Is niet meer bij te 
houden. Het aantal veto's dat zij 
sindsdien uitgesproken hebben 
tegen genomen regeringsbeslis
singen, valt niet meer te tellen. 
Nooit tevoren is de druk van een 
partij zo groot geweest op de 
eerste minister en zijn ploeg. 
Maar van enig gevaar voor de 
parlementaire demokratle Is er 
nu geen sprake meer. Dat alles Is 
nu plots een uiting van zorg voor 
's lands welzijn. 
Het lijkt wel of de liberalen geen 
vertegenwoordigers hebben in 
de regering. Of zijn de heren Van-
derpoorten, De Croo, Hatry en 
Poswick zo onbekwaam? 

Ingewikkeld? 
Kom nou... 
Over de minister van Binnenland
se Zaken Moureaux doen mo
menteel meer dan bevreemden
de geruchten de ronde. Deze 
Brusselaar heeft als enige extra
parlementair zitting in de regering 
van premier Martens. Maar juist 
dat statuut van extra-parlementair 
zint de progressieve francofone 
kameraad niet 

Geen nood evenwel. Niemand 
minder dan partijvoorzitter Cools 
zelf zou een prachtig scenario uit 
de mouw geschud hebben. 
Momenteel bekleedt een zekere 
Poulain het ambt van Luxem
burgs provinciaal senator voor de 
Waalse socialisten. Hieraan zou 
hij evenwel in de nabije toekomst 
de brui geven, want hij ziet name
lijk de kans het rechtstreeks man

daat van Lecroix te erven, waar
van hij de eerste opvolger is. 
Deze laatste heeft de kans ge
zien het tot goeverneur van de 
provincie Namen te brengen. 
Heel dit schaakspel heeft tot ge
volg dat de post van provinciaal 
senator vakant zal staan in Lu
xemburg. En in dit verband wordt 
nogal eens de naam van de Brus
selaar Moureaux gefluisterd. 
Zonder al te veel inspanning zal 
deze waardevolle kameraad dan 
ook meer dan waarschijnlijk zijn 
intrede doen in de Hoge Verga
dering. Zo zou de man ook de 
kompensatie ontvangen voor het 
verlies van zijn zitpenningen in de 
Nationale Bank en bij Cockerill. 
Alhoewel de vraag rijst of hij daar 
wei ontslag genomen heeft.. 

dio Genes in de dessa (slot) 
Vanuit tropisch Jakarta vlieg je, met de nacht mee, over de halve aardbol Om in de 
vale ochtend druilerig Vlaanderen weer te vinden. Toeristisch reisje, dat slechts zal 
beklijven in het handjevol meegebrachte soeveniers? Wajang koelitpop tegen de 
muur en een paar dozijn kiekjes in het album? 
Je was in een onbekend land en toch werd het een weerzien. Het kind op de water
buffel in een sawah: een beeld dat je reeds kende vóór je het had gezien. Je wist van 
in je prille schooljeugd dat Saïdjahs vader een buffel had, met oeser-oeserang in de 
haren van zijn nek. DatAdinda een ruisende sarong droeg. Je kende de toespraak tot 
de hoofden van Lebak, lang vooraleer je enig vermoeden had waar Lebak precies ge
legen is. Je hebt de hele Multatuli gelezen met de geestdrift en de bewogenheid van 
een Vlaming, die wéét wat verdrukking en onrecht betekenen. 
Het terugvinden van vertrouwde dingen in een verre wereld. De gesprekken, in je ei
gen taal, met bruine mensen 's avonds bij de tee op het platje. De ontdekking datje in 
een land bent dat nog altijd een sterke band heeft met je eigen taal en kuituur Waar je, 
als orang belanda, als mens die Nederlands praat dadelijk thuis bent Waar je dus snel
ler de weg naar het hart van vele mensen vindt dan elders buiten je eigen kleine West-
europese hoek. Het allereerste land buiten Europa dat in aanmerking komt voor een 
kultureel verdrag met Vlaanderen. 
Waarom zou Vlaanderen zijn zonen niet stelselmatiger en niet talrijker uitzenden naar 
dit vertrouwde ontw^elingsland? Het strakke regiment dat de generaals er voeren, 
laat genoeg opening op de toekomst om onze Ijelangstelling en hulp, om onze demo-
kratische hoop te wettigen. 
Grasduinend in de geschiedenis ontdek je, hoe klein de wereld is en hoe kort de af
stand tussen Vlaanderen en Indonesië. Hij was misschien wel van je bloedeigen Zuid-

nederlandse stam, de Pieter Gerardus Van Overstraten die aan het begin van de ne
gentiende eeuw goeverneur-generaal te Batavia is geweest Van wie gezegd wordt 
dat hij optrad tegen de knevelarijen en de misstanden waarvan de inlandse bevolking 
het slachtoffer was. 
Toen de spinners en wevers in het Vlaanderen van halverwege de vorige eeuw kre-
peerden van honger, toen het Gentse lompenproletariaat geboren werd en het «arm 
Vlaanderen» van Stracke ontstond, was dat een rechtstreeks gevolg van de schei
ding tussen Noord en Zuid. Die onder meer het wegvallen van de Oostindische markt 
voor de Vlaamse textielnijverheid meebracht 

Het kostbaarste watje vanuit de dessa meedraagt in je reisbagage, is wellicht dit be
sef: te wonen in een kleine en ondeelbare wereld. Waarin je, vaak langs onzichtbare 
draden, verbonden bent met alle belangrijke dingen. Ook als ze ver van huis gebeu
ren. 
De belangrijkste dingen betreffen mensen. Dankbaar zal je blijven denken aan mama 
Agus, het smalle streepje vrouw van nauwelijks twee turven hoog, bejaard en sereen. 
Die haar huis, in de kleine kampong van Tana Toraja, voor jou openstelde met een 
gastvrijheid zoals je die zelden vindt in het Westen. Die op de voetmat sliep om jou het 
bed te laten. En die slechts at van haar eigen karige voorraad, nadat jijzelf voldaan 
was. 
Aan haar draag je deze stukjes uit de dessa op. Want je wilt iets terugdoen. Ook als zij 
het niet weet 

dio Genes 
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Sociaal-ekonomisch mi 
Geen chips voor Martens' ministers. 

fgn^gnn^nmn^nni^ 

Aan de afgrond van 
het Siliconendal 
Het bericht is deze week In de 
Itranten onopgemerkt voorbijge
gaan: er groeit nogal wat beroe
ring bij het personeel van de 
grootwarenhuizen. Er zijn verha
len, die geen fabeltjes zijn, van 
supermarkten en hypermarkten 
die nu reeds, mits inschakeling 
van computer-apparatuur, volau
tomatisch de klanten kunnen be
dienen. Of met andere woorden: 
kassiersters, rayon-personeel en 
dies meer hoeven binnenkort 
echt niet meer te werken. 
De eerste voetangels van de 
chip-revolutie beginnen zich pas 
vanaf nu stilaan maar hardnekkig 
te laten gevoelen. 
Op een moment dat studiebu
reaus mekaar bestoken met on
veranderlijk sombere voorspel
lingen over de evolutie van de 
ekonomische konjunktuur, 

breekt de chip-omwenteling 
door. En precies op een ogenblik 
ook dat het politiek beleid zo 
stuurloos als maar kan zijn het 
ene besluiteloos moment na het 
andere beleeft 
Eind vorige week stipte minister 
van Arbeid (en w/erkloosheid) De-
wulf in een zoveelste dossier aan 
dat de werkloosheid helemaal zon
der uitzicht dreigt te worden. 
Zijn rapport was nog maar net 
door de persmensen gelezen of 
het Planbureau bestookte ons met 
een zo mogelijk nog pessimisti
scher raming, waarbij wij ons moe
ten voorbereiden op het half mil
joen werklozen in dit land tegen 
1985. Maar het kan echt tóch nog 
wel erger worden. 
Want het Planbureau stelde: 'We
gens het ontbreken van een we
tenschappelijke en gedetailleerde 
studie over de waarschijnlijkheid 
en de omvang van een technologi
sche revolutie in de tertiaire sek-
tor, werd voor de raming van de 

werkgelegenheid in deze sektor 
uitgegaan van de hypotese 'geen 
technologische revolutie: 
Toch werd er voorzichtig aan toe
gevoegd: 'Bij invoering van mikro-
processoren in de zogeheten ver
handelbare diensten zouden nog 
eens zowat 50.000 loon- en wed-
detrekkenden aan de werkk>os-
heidscijfers kunnen toegevoegd 
worden.» 
(Terloops, zo heet dat vandaag 
mooi geformuleerd: mensen wor
den niet meer ontslagen, maar aan 
de werkloosheidscijfers toege-
voegd..J 

We leven dus in een zee van dos
siers en studies, maar over de 
klappen die we de komende jaren 
nog maar eens gaan krijgen, dit 
keer van de elektronische chips, is 
nog niets «wetenschappelijk en 
gedetailleerd berekend». Overi
gens hebben we wel een indruk
wekkend Planbureau en zelfs een 
minister voor het Ren (Desma-
rets). 

Eén op vier 
Maar we moeten terecht bij publi-
katies van privé-firma's om een 
idee te krijgen van de harde wijze 

waarop de chip zal toeslaan. Zo is 
er bij voorbeeld een rapport van 
Siemens, waarin gemeld wordt dat 
40 procent van de kantoorwerk-
zaamheden kunnen gestandaardi-
zeerd worden (en dus geautomati-
zeerd). In de publieke sektor schat 
men dat 75 procent (D kan gestan-
daardizeerd worden, en in de ko
mende jaren meteen 38 procent 
kan geautomatizeerd worden. De 
verliesbalans van werkplaatsen 
voor het kantoorpersoneel wordt 
geschat op 20 tot 25 procent 
Mettertijd dreigt dus, bij voorbeeld 
bij de banken, één op vier van het 
bediendenpersoneel door de 
machtige chip vervangen te wor
den. Om die enorme evolutie blijkt 
de regering zich niet te bekomme
ren. Het Ranbureau dat te harer 
beschikking staat kreeg duidelijk 
nog niet eens de opdracht om die 
chiprevolutie voor ons land te be
studeren. 

De regeerploeg van premier Mar
tens heeft immers de handen vol 
met het schooltje van Komen, het 
bouwen van overtxxJige autowe
gen en met het vestigen en oph 
nieuw intrekken van taksen op de 
inleg bij duivenwedstrijden... 
Maar intussen wordt op wereldni
veau een bikkelharde strijd ge
voerd. Er is een streek in Califor-
nië die zo dicht beplant is met mi-
krochip-fabrieken en andere elek
tronicabedrijven dat zij als bijnaam 
Silicon Valley, het Siliconendal, 
heeft gekregen (Silicon is het 
hoofdbestanddeel van het chip-
wonder). 

De Japanners van hun kant ma
ken zich sterk dat zij de hegemo
nie op de wereldmarkt van de 
chips zullen veroveren. Nabij het 
Ierse Dublin wordt weldra een 
chip-fabriek gebouwd, zoals ook in 
Schotland, vanwaar de Japanse 
chip de Europ>ese markt zal over
spoelen. 
De vooriichtingsdienst van de EG-
kommissie stelde zopas zeer dui
delijk: 'Europa heeft slechts de 
keuze tussen het scheppen van 
nieuwe ari}eidsplaatsen door de 
nieuwe chip-goederen zelf te gaan 
produceren, of het verliezen van 
werkgelegenheid doordat tijd- en 
werkbesparende apparaten van 
buiten de gemeenschap worden 
ingevoerd.' 
Wellicht is deze keuze — door het 
uitblijven van overheidsinteresse 
— reeds fataal gemaakt Leuven
se professoren klagen reeds jaren 
over de desinteresse van de be
leidsvoerders. Maar de 36-koppi-
ge regering heeft andere dingen 
om handen. 

BTW-aanslagen 
Nu de zo gevreesde ooriog aan de 
Perzische Golf, tussen Iran en Irak, 
in volle hevigheid woedt kunnen 
we slechts ons hart vasthouden 
voor de uitbreiding van het militair 
geweld, maar ook voor de ekono
mische schokgolf die erger nog 
dan in 73 de wereld dreigt te ver
rassen. Sinds 73 betalen we ons 
maand na maand almaar blauwer 
aan de petroleumprodukten, maar 
het einde van de prijsstijgingen is 
duidelijk bijlange nog niet in zicht 
Het is duidelijk dat nationale rege
ringen daar vrij machteloos tegen
over staan. Maar er wordt toch 
maar stilletjes verzwegen dat de 
drastische prijsstijging van olie-
produkten vooral veroorzaakt 
wordt door de aanzienlijke taksen 
die de overheid bij elke prijsstij
ging meepikt Meer nog, op een 
moment dat de oliebaronnen geen 
prijsstijging afdwingen, pakt de re
gering zelf uit met een drastische 
verhoging van het BTW-tanef van 
6 naar 16 procent! 

BT-kater 
Bij 90 mensen is het nieuws van 
de definitieve beëindiging van de 
BTK-projekten, waaraan zij werk
ten ten gunste van Bloso-aktivi-
teiten, ingeslagen als een bom. 
Het heet dat door het sinds 1 ok
tober opnieuw werkloos maken 
van deze 90 mensen tal van akti-
viteiten van het Bestuur voor Li
chamelijke Opvoeding en Sport 
in het gedrang komen. 
Dat trieste BTK-nieuws heeft 
evenwel ook deining verwekt bij 
duizenden mensen (overwegend 
jonge mensen) die een poos te
werkgesteld zijn in het zogehe
ten Bijzonder Tijdelijk Kader. 
De vrees groeit algemeen voor 
een bitter ontwaken. Door het uit
vinden van enkele systemen om 
werklozen uit de werklozensta-
tistieken te halen (BTK, tewerk
gestelde werklozen,-) werd im
mers de hoop gekoesterd dat 
een korte ekonomisch pijnlijke 
periode in veel instellingen zou 
overbrugd worden, en dat met
tertijd een flink pak van de op 
een of andere wijze tijdelijke te
werkgestelde werklozen toch 
weer definitief in behoorlijk 
dienstverband aan de slag zou 
kunnen. 

Maar zulks blijkt alvast een zeer 
grove vergissing. De budgetten 
worden er niet gezonder op. 
Maar ook veel instellingen, ge
meentebesturen en andere die 
mochten profiteren van onder 
meer BTK-faciliteiten, blijken tot 
op vandaag van het systeem ook 
écht geprofiteerd te hebben door 
onder meer te verzuimen hun ka
ders op te vullen. 
Nu blijkt het moment gekomen 
waarop de regering een streep 
trekt door tientallen BTK-projek
ten (want hier wordt wél meteen 
drastisch bezuinigd, zonder ver
pinken), en is er vooral de kater 
dat duizenden BTK-ers in niet 
weinig gevallen met hun goede 
diensten als budgettaire speel
bal misbruikt werden. 

«Splitting» 
De liberalen zijn de laatste natio
nale verkiezingen en dan even la
ter ook de regering ingetrokken 
met de stellige belofte dat de 
burgers van dit land belasting
verlagingen door hun toedoen 
zouden toebedeeld krijgen. 
Er werd fabelachtig gedaan met 
nieuwe fiskusvondsten zoals 
•dekumulatie» en «splitting». Het 
enig konkreet feit tot op vandaag 
is dat 420.000 belastingplichtigen 
een belastingbrief hebben gekre
gen die van hen veel te veel geld 
vraagt in vergelijking met de be
loofde wettelijke maatregelen. 
Omdat de fiskus-ambtenaren de 
nodige uitvoeringsmaatregelen 
voor dekumulatie en splitting 
nog niet gekregen hebben, zijn ze 
niet gemachtigd om de belasting
verminderingen toe te passen. In
middels moeten honderdduizen
den mensen meteen en zonder 
uitstel een bom geld méér beta
len aan de staat Ook al kunnen 
zij het niet en gaat hun onderne
ming over kop of geraakt het ge
zin in uitzichtloze financiële mi
serie. 

Later zullen er terugbetalingen 
volgen, zo werd door de regering 
beloofd. Maar de fiskusambtena-
ren zitten nu al met hun handen in 
het haar en vrezen verstikt te ge
raken in de administratieve 
romp%k>mp op het moment (na 
Sint-Jutemis) dat ze die 42b.000 
aanslagen voor een tweede keer 
moeten gaan berekenen! 
Van rationalizering en besparing 
in het overheidsbedrijf gespro
ken! 
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opinie 

Het blijft bedrijfssluitingen regenen in ons land. Zoals deze week nog met het faillissement van het Mechelse 
Meurop blijkt, zakt ook het nochtans slagkrachtige Vlaamse gewest mee in de ekonomische Belgische diepe-

Voor tijdige investeringsinjekties blijkt er geen rooie duit meer in de staatskas voorhanden te zijn 
Jarenlang werden (en worden nog) miljarden gepompt in zieltogende Waalse sektoren, waarna toch ook weer 
het faillissement opduikt en de gemeenschapsgelden duidelijk zomaar zinloos overboord gegooid blijken 
Zo bijvoorbeeld is er het Luikse metaalverwerkend bednjf Sodemeca. dat na een faillissement door de Belgi
sche staat werd overgenomen (ingevolge de eis van de Franstalige socialisten) en nu toch weer aan de grond 
ziL. en het teste verhoopt van mogelijke inzet van privé-investeerders„. 

Voorspoed, 
noch moed 
Een paar jaar geleden hield de 
CVP met veel tamtam een groots 
opgezet kongres, waarop ge
poogd werd een globale visie te 
formuleren over het sociaal-eko-
nomisch beleid. Het programma 
kreeg de veelzeggende titel 
«Voorspoed door moed». 

Sindsdien is het met de voor
spoed in dit land sneller dan ooit 
bergaf gegaan. Dit is helemaal 
geen verwijt aan de CVP-kon-
gressisten. Zi j konden immers 
moeilijk voorzien dat het hun af
gevaardigden in parlement en 
regering volkomen aan moed zou 
ontbreken. 

Het proza van jongerenvoorzitter 
E. Van Rompuy klinkt dan ook op 
z'n zachtst uitgedrukt ongeloof
waardig en ijdel. Aldus schreef 
hij onlangs: «De CVP staat voor 
de historische opdracht om aan 
te tonen dat een samenhorig-
heidspartij een krisis aankan.' 
Sinds 1958 zetelt de CVP zonder 
enige onderbreking in de rege
ring. De voornaamste verant
woordeli jke voor de huidige ka-
tastrofale toestand moet niet 

verder gezocht worden. Een be
tekenisvolle aanduiding voor het 
al dan niet welslagen van deze 
«historische» opdracht-

Het «enig 
doel» 
van Claes 
Minister van Ekonomische Zaken 
Willy Claes kreeg onmiddellijk de 
Waalse kous op de kop, toen hij 
enkele dagen geleden een voor
zichtig saneringsplan voor Cocke-
rill voorstelde. Hij heeft zich ge
haast, de slechte indruk bij zijn 
Waalse geestesgenoten weg te 
wissen. In een interview met de 
PS-krant «Le Peuple» zegde hij: 
«Het bestaan van België hangt af 
van het bestaan van Wallonië, dat 
afhangt van het bestaan van de 
staalnijverheid. Dat is klaar.» En 
omdat het wellicht toch nog niet 
helemaal klaar was, voegde de mi
nister eraan toe: «Mijn enig doel is 
altijd geweest en blijft de redding 
van de Waalse staalnijverheid in al 
haar aktiviteiten». 

Ondraaglijke 
last 
Tot 1978 was ons land beste 
maatjes met het buitenland. Fier 
konden wij ons als echte wereld
burgers gedragen. Nergens ston
den wij financieel in het kr i j t 
Sindsdien doen wij er best aan 
het buitenland te mijden of er ons 
slechts noodgedwongen, met in
gehouden adem en blozende 
wangen te bewegen. 
In 1978 ging ons land voor de 
eerste maal de bedeltoer op: er 
werd 12 miljard geleend in het 
buitenland. Vandaag is dat be
drag opgelopen tot ruim 139 mil
jard. Voegen we daarbij nog de 
schulden van de parastatalen, 
dan lopen die rode cijfers op tot 
zowat 210 miljard. 
Misschien spreken deze cijfers 
niet voldoende tot onze verbeel
ding. Konkreet betekenen zij 
evenwel dat deze generatie van 
polit ici, meer bepaald deze rege
ring van premier Martens, onze 
kinderen misdadig belast met 
een ondraaglijke schuld. 
En het zal niet deze regering zijn 
die hierin enige verbetering zal 
aanbrengen. Meer dan kakelen 
en ruziemaken, verhogen van be
lastingen en lenen in het buiten
land moeten we van de 36-koppi-
ge mastodont van Martens niet 
verwachten! 

Represaille 
Het FDF heeft er geen gras laten 
over groeien. Slechts een week na 
het vertx)d om samen met het 
Rassemblement Wallon een mee
ting te houden in St-Genesius-
Rode, heeft zij een represaille ge-
organizeerd. 
Hoofdvertolker was ditmaal gewe
zen staatssekretaris F. Persoons, 
tevens burgemeester van St-Pie-
ters-Woluwe. Zonder bepaalde 
motivering vertx>od hij aan de 
Vlaamse sociaal-kulturele raad zijn 
10-jang bestaan te vieren. Als eni
ge zinnige uitleg verwees hij naar 
de gebeurtenissen te St-Gene-

sius-Rode, waardoor hij vreesde 
voor heftige reakties van FDF-mili-
tanten. 

Kortom, wanneer enige heetgeba
kerde FDF-schoelies zinnens zijn 
een feestviering te storen, dan 
doet men er best aan deze viering 
eenvoudigweg af te gelasten. 

Over een feest van de Franse ge
meenschap dat tegelijkertijd zou 
plaatsvinden, heeft men sindsdien 
niets meer vernomen. 
En in dergelijke sfeer moet weldra 
het gesprek over Brussel een aan
vang nemen. 

Belgisch 
rekord 
Het Westduitse weekblad «Der 
Spiegel» publiceerde verleden 
week een stichtende grafiek over 
de schuldenlast der verschil len
de geïndustrializeerde landen 
per hoofd van de bevolking. 
Absolute koploper, op een een
zame en weinig begerenswaardi
ge hoogte boven de anderen, is 
België. Daarop volgen de Ver
enigde Staten, Noorwegen, Zwe
den en Zwitserland. Het daarop
volgende land, Nederland, ti lt aan 
een schuldenlast per hoofd van 
de bevolking die slechts iets 
meer is dan de helft van die in 
België. Nog lager staan Groot-
Brittannië, West-Duitsland, Italië, 
Japan, Oostenrijk en Frankrijk. 
Om geboekstaafd te worden in 
het honderdvijft igste jaar van het 
Koninkri jk! 

Tien jaar 
VUJO 
VUJO viert volgende zondag tien jaar rechtsgel
dig bestaan. Het is de tijd voor een rustig gewe
tensonderzoek voor de politieke beweging en haar 
jongerenorganizatie. Deze laatste is ontstaan als 
een soort sluis tussen jeugd en partij, niet zomaar 
om in het rijtje te lopen. Van meet af aan veronder
stelde dit eigen-aardig bestaan twee dingen. Ten 
eerste was er een ruime autonomie nodig. Een aan
tal volwassenen had het ongetwijfeld prettiger ge
vonden 'n brave organizatie te zien groeien, 'n 
groep die zorgde voor de aanbreng van nieuw 
bloed en kaartenverkoop ter ondersteuning van 
VU-aktiviteiten. Het ligt in de lijn van de bedrijfsor-
ganizatie, zoals die in het begin van de eeuw nog 
gedacht werd: denkwerk bij de managers, doe-
werk bij de basis. Is dit wel de goede manier om 
een moderne partij te denken? 
Ten tweede vereiste dit een eigen profilering. Ook 
dat schiep een aantal moeilijkheden. Een kleine 
maar harde kern van Vlaams-nationale militanten 
wenste immers alleen een politiek gesprek met 
zichzelf. Een nieuw profiel in het VU-kader was 
voor deze mensen hoogst onwelkom. 
Het pleit voor de VU dat ze de stap met VUJO toch 
gezet heeft, al had ze toen nog een jong kader. Dat 
ti jdsomstandigheden ertoe bijdroegen, maakt 
deze verdienste niet kleiner. Vandaar een hartelijk 
proficiat voor de Volksunie bij deze decade VUJO. 
Maar ook VUJO willen wij in de bloemen zetten. 
Gedurende tien jaar zijn hier volksbewogen jonge
ren aan het werk geweest in snel wisselende pro
moties. Het onderling kontakt en de uitdaging van 
de volledige sociale realiteit heeft ze tot eigen uit
spraken gebracht Bij twee ervan willen wij sti l
staan. De rechtvaardigheid waarvoor VUJO geij
verd heeft was er een universele: opkomen voor 

eenieder, eender waar, om het even in welke om
standigheden. De vader van het federalisme, 
Proudhon, zou het niet beter zeggen. Het is een to
tale visie waarin naast ons volk ook Vietnam 
(1972) verrekend zat Het is een visie zonder eigen
belang geweest die ook de vraag niet stelde hoe 
ver middel en doel van mekaar mogen afwijken. 
Door de kwestie zo te stellen werd de Vlaamse be
weging niet verengd tot een aantal kwesties en 
plaatselijke toestanden. Veeleer was ze de bron 
van het VUJO-profiel en een oproep om in een ge-
internationalizeerde wereld rechtvaardige verhou
dingen te scheppen tussen mensen, rassen, volke
ren,-eerder te werken aan de kwaliteit van ons zijn 
dan aan de kwantiteit van ons hebben. 
Naarmate VUJO in de partijpolitiek aanwezig was 
is ze een stuk verwording van de politiek in alle 
partijen scherper gaan waarnemen. Die verwor
ding zag VUJO in de ijdelheid van de politieke 
mandatarissen van elke politieke fraktie. VUJO 
werd gekonfronteerd met de trend van personen-
kultus (Tindemans, enz.). Die trend lag niet alleen 
goed in de politieke markt Politici in alle partijen 
waren er eigenlijk mee opgezet hoe anders hun 
woorden ook klonken. Was dit ook niet het geval in 
de Volksunie? Voor de jongeren werd het duidelijk 
dat een louter estetizerend, gevoelsmatig nationa
lisme dat weinig op had met het konkrete leven 
een mystifikatie was, die in de kaart van de ijdel
heid speelde. 

VUJO is dan op zoek gegaan naar een maatschap
pelijke visie waarin de misleiding onder kontrole 
gehouden werd: een nieuw evenwicht tussen di-
rekte demokratie en de reprezentatieve of delega-
tiedemokratie. Reaktie tegen politieke ijdelheid, 
streven naar universele rechtvaardigheid, volks-
bewogenheid: VUJO ontwierp een uitgesproken 
integraal federalistische teorie. Deze teorie zette 
doorheen VU-kongressen haar opmars in naar het 
eerste luik van de partij-ideologie: de fundamen
ten. Heeft onze beweging mede dank zij een deca
de VUJO meer toekomstperspektief verworven, er 
rest veel konkreet werk De nadruk zal morgen 
wellicht moeten liggen op metoden om het profiel 
te verwezenlijken. Het ga je goed, VUJO. 

M.C.D., oud -VUJO 'e r 
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Kommenfèar IMj 
Parlementaire 
sprokkels 
• Voor sommige betrekkingen 
bij de NMBS is een elementaire 
kennis van de tweede taal vereist. 
Uit een parlementaire vraag van 
kamerlid J. Somers vernemen we 
dat er op 1 mei jl. nog 352 Neder-
landstaligen en 418 Franstaligen 
waren die aan deze wettelijke 
voorwaarde niet voldeden. 
• In 1979 bedroeg de jaarlijkse 
dotatie van de NMBS aan het Syn-
dikaal Fonds ruim 89 miljoen. Hier
van komt drie vijfde ten goede aan 
de Algemene Centrale der Open
bare Diensten, sektor «Spoor», en 
twee vijfde aan de Kristelijke Vak
bond voor Kommunikatiemidde-
len. Aldus het antwoord van de mi
nister van Verkeerswezen op een 
vraag van kamerlid W. Kuijpers. 
• Uit een vraag van kamerlid J. 
Valkeniers blijkt dat in de kontro-
ledienst verzekeringen openbare 
diensten zesendertig Franstaligen 
en eenendertig Nederlandstallgen 
tewerkgesteld zijn. 
• Het nationaal net van de gewo
ne wegen heeft een lengte van 
11.300 km. Gevraagd naar de op
splitsing per gewest, antwoordde 
de bevoegde minister aan kamer
lid E. Vansteenkiste dat de wegen, 
beheerd door de Direktie der We
gen van Brussel-Hoofdstad een 
lengte hebben van 200 km. De Ne
derlandstalige en Franstalige dien
sten oefenen het beheer uit over 
resp. 5.000 en 6.100 km. De vraag 
naar de gemiddelde kostprijs per 
gewest van een nieuwe kilometer 
rijksweg blijkt niet te beantwoor
den. 

• Bevestigend beantwoordde 
minister H. De Croo de vaststelling 
van kamerlid J. Valkeniers dat in 
Wallonië per telefoonabonnee 
20 % meer personeel ingezet 
wordt dan in Vlaanderen. Dit zou 
o.m. te wijten zijn aan de samen
stelling van de ondergrond, de uit
gestrektheid van het grondgebied 
e.d.m. 

• Via een parlementaire vraag 
van kamerlid A. De Beul verne
men we dat in 1979 1.762 aanvra
gen tot het bekomen van het sta
tuut van gewetensbezwaarde 
werden ingediend, waarvan 1.172 
Nederlandstalige en 590 Franstali
ge. In de eerste helft van 1980 

werden 1.351 aanvragen inge
diend, 921 Nederlandstalige en 
340 Franstalige 

• Het aantal deserties in het le
ger neemt toe. Uit een vraag van 
kameriid P. Van Grembergen blijkt 
dat het totale aantal militairen dat 
in 1977, 1978 en 1979 deserteer
de, respektievelijk 1 226, 1.236 en 
1.500 bedroeg. 
• De tewerkstelling bij de glasfa-
brieken van Glaverbel te Mol en te 
Zeebrugge gaat zienderogen ach
teruit Via een vraag van senator 

C. Van Eisen vernemen we dat in 
1970 te Mol 2.359 en te Zeebrug
ge 1 391 personeelsleden tewerk
gesteld waren. Vandaag is dit per
soneelsbestand ingekrompen tot 
resp. 1.336 en 408 eenheden. 
# Volgens de minister van Finan
ciën, in antwoord op een vraag 
van senator W. Peeters, moeten 
de beoefenaars van een vrij be
roep, ambt of post een dagboek 
houden, waarin onder meer de be
roepsuitgaven worden uiteenge
zet Op dat beginsel bestaan geen 
uitzonderingen. 

• In tegenstelling tot kamerlid J. 
Gabriels noemt de minister van 
Landbouw de appeloogst in ons 
land geslaagd, zelfs 20 % meer 
dan een normale oogst Voor de 
zware schade bij de kersentéelt 
verwijst de minister naar de ge
meentelijke schattingskommis
sies. 

• Bij de minister van Binnenland
se Zaken informeerde kamerlid E. 
Vansteenkiste, naar bewenngen 
van een Engelse bouwfirma, dat 
de SP-burgemeester van Blanken
berge om smeergeld vroeg, in ruil 
voor de toelating een nieuw casi
no te bouwen. Over een onder
zoek hiernaar is de minister alles
zins niet op de hoogte. 

• Ook voor overheidsambtena
ren bestaat de mogelijkheid p)oll-
tiek veriof te verkrijgen. Het sta
tuut van de ambtenaren bevat 
evenwel geen specifieke regeling, 
zodat het vermoeden van kamer
lid J. Somers bewaarheid wordt, 
dat elke minister op eigen houtje 
vrijstellingen van dienst verieent 
die hij verenigbaar acht met de 
goede werking van zijn bestuur. 

# Bij de werking van het Fonds 
voor de Humanizering van de Ar
beid treden nogal wat verschillen 
aan het licht tussen Vlaanderen en 
Wallonië, aldus kamerlid J. Valke
niers. De bevoegde minister wijt 
dit vooral aan de verschillende 
strukturele kenmerken, eigen aan 
Vlaanderen en Wallonië, en wijst 
erop dat er zich stilaan een ten
dens manifesteert waarbij deze 
verschillen kleiner worden. 

PERSpektief 
Het wordt eentonig en vervelend. 
Elke dag opnieuw lees je In de l i 
berale bladen een aanval op de 
socialistische koalitlegenoten, 
en omgekeerd. P W en SP willen 
mekaar uit de regering wippen, 
om dan alleen scheep te gaan 
met de CVP. Maar die partij weet, 
zoals gewoonlijk, niet wat ze wil. 
Moet de CVP samenregeren met 
de socialisten of met de libera
len? Over die vraag wordt bij de 
kristelijke broeders een hartig 
woordje gepraat De ACVers 
(met Martens op kop) willen de 
socialisten in het kabinet, maar 
de Leo-liberalen van Tindemans 
en Van Rompuy willen de socia
listen eruit, om een lekker rechts 
beleid te voeren. 
Binnen de CVP worden de mes
sen gescherpt voor het finale ge
vecht 
En de woordvoerder van de Leo-li
beralen, Manu Ruys In De Stan
daard, doet ook zijn duit In het zak
je. 

H u waarschuwt voor een cen
trum-links kabinet zonder de libe
ralen: 'Als de liberale participatie 
wegvalt, zou Martens een cen
trum-links kabinet voorzitten. In 
sommige milieus hoort men bewe
ren dat zo'n kabinet gemakkelijker 
dan de huidige koalitie, een impo
pulaire sociaal-ekonomische poli-

^S^Sf^---

De nieuwe vrachtinstallaties van de luchthaven te Zaventem kregen de 
naam Brucargo mee. Voor senator Bob Maes een reden om er de minis
ter van Verkeerswezen op te wijzen dal de luchthaven van Zaventem in 
het Vlaamse gewest ligt en de nieuwe benaming Brucargo daar geen re
kening mee houdt De minister deelde nog mee dat het niet in zijn bedoe
ling ligt op de genomen beslissing terug te komen. Is dit een terugkeer 
naar het Brussel-nationaal zaliger? 

tiek zou kunnen doen aanvaarden. 
Die verwachting lijkt broos Het ri
sico is groot dat zo'n kabinet van 
de linkerzijde de toestand verder 
laat verrotten, ten einde de Staat 
steeds meer vat te laten krijgen op 
het ekonomisch leven.' 

Voor De Standaard is het dus dui
delijk: Leo wil niet weten van een 
CVP-SP koalitie, maar hij wil de li
beralen er mordicus bij. 

De kristelijke ACV-broeders den
ken daar anders over; er zal bin
nen de CVP dus nogal wat gebak
keleid worden, maar ja dat is die 
Premier Martens heeft goed aan
gevoeld dat de publieke opinie 
meer dan genoeg heeft van het 
geruzie en gestook binnen zijn ei
gen ploeg. Met een radio- en tv-
toespraak heeft Martens willen 
aantonen dat hij boven alle gekra
keel staat en — belangrijker — hij 
heeft willen aantonen dat dit kabi
net ook regeert Voorwaar: geen 
gemakkelijke klus voor de tekst
schrijver van de premier. Waar
schijnlijk is het daarom dat de bra
ve man alleen maar wat cllché's en 
holle frazen op papier heeft kun
nen zetten. Blijkbaar heeft Mar
tens dat ook zo aangevoeld, want 
zijn tv-verschijning straalde niet 
bepaald enthousiasme uit.. 

Z E L F S de goede vriend van Mar
tens, Hugo Camps in Het Belang 
van Limburg, is niet overtuigd: 'Er 
heerst teveel trammelant in het 
politieke wereldje opdat die ene 
tv-toespraak van Wilfried Martens 
zou volstaan om de regering weer 
aan kruissnelheid doorheen de 
problemen en ellende te zien zoe
ven. Het dilemma blijft dus: ofwel 
het kabinet met één klap ten gron
de laten stuiken, ofwel verder suk
kelen in een idioot rumoerig en 
zelfs woest decor in de hoop hier 
en daar toch nog wat druppeltjes 
honing los te weken. De grote 
Schwung is dan misschien nog 
eens voor later, als de tijden en de 
mensen weer wat minder grimmig 
zijn...' 

Als premier Martens nog niet het 
brons groene hout heeft kunnen 
overtuigen, wat dan met het dor
re... 
En dat dorre hout is niet alleen de 
oppositie, maar ook de koalitie van 
Martens zelf. 

LEES maar wat de liberale krant 
Het Laatste Nieuws ervan denkt: 
'Na het herhaald terugkrabbelen 
van Martens de jongste weken 
maakt het weinig indruk. Waar zou 
hij plots de moed halen? Er moet 
hoogdringend wat veranderen. 

Op dat stuk doet de regering niets. 
Het industriebeleid van minister 
Claes is een monumentale misluk
king en het is niet door enkele tien
tallen miljarden in de staalnijver-
heid te stoppen, dat er wezenlijk 
wat zal verbeteren. Alvorens aan 
iemand offers te vragen, zou de 
regering zelf het voorbeeld moe
ten geven en haar uitgaven tot het 
uiterste beperken. Dat doet de re
gering ook niet De uitgaven zijn 
en blijven te hoog. Zolang er te
veel ministers zijn met overbezet
te kabinetten die subsidies kunnen 
uitdelen aan nutteloze verenigin
gen en zinloze akties is er niet ge
noeg bezuinigd. De uitweg uit de 
krisis is slechts te vinden in het 
verminderen van de staatsuitga
ven en niet in het vragen van of
fers, die erop neerkomen dat de 
koopkracht van grote lagen van 
de bevolking aanzienlijk wordt 
aangetast Door dit laatste zou 
men de vergissing van de jaren 
dertig herhalen en de krisis nog 
verergeren.' 

Deze stoere taal komt niet van de 
oppositie, maar wel van de liberale 
regenngspartij. Of staat die partij 
met één been In de regering en 
het andere in de oppositie? 
Beginnen de liberalen misschien te 
voelen dat hun valse slogan «Min
der belastingen» nu finaal ontmas
kerd is, want de bevolking voelt 
zeer goed dat sinds de liberalen in 
de regering zitten, er een lawine 
van prijsstijgingen is gekomen in 
de vorm van indirekte belastingen. 
En het zijn daarenboven dan nog 
de kleine mensen die door deze in
direkte belastingen het felst wor
den getroffen! 

WH de P W misschien uit deze re
gering uit vrees bij de volgende 
verkiezingen een opdoffer van 
formaat te krijgen? 
De komende evaluatiekongressen 
én van SP én van PVV kunnen 
nog interessant worden... De CVP 
kan dan rustig afwachten wie van 
beiden uit de boot wil stappen, en 
zo hoeft de CVP zelf geen kleur te 
bekennen. En vooral dat laatste is 
een aloude taktiek van de Twee-
kerkenstraat 

Ondanks alle mooie woorden van 
de meerderheidspartijen dat na 
de goedkeuring van de «staatsher
vorming», alle aandacht zou gaan 
naar het sociaal-ekonomisch her
stel, blijven de kommunautaire 
problemen de kop opsteken. Ko
men, Sint-Genesius-Rode, Sint-
Pieters-Woluwe, Brussel... Het ar
rogante FDF-offensief in Rode 
heeft duidelijk aangetoond dat 
voor de Franstaligen het Vlaamse 
randgebied rond Brussel integraal 

deel uitmaakt van het dossier 
Brussel. 

D A A R O M roept de Gazet van 
Antwerpen op tot Vlaamse front
vorming: 'De FDF-provokatJe in 
Sint-Genesius-Rode is geen toe
val Het is het begin van een eska-
latie van anti-Vlaamse akties, ter 
voorbereiding van de onderhan
delingen over het statuut en de 
grenzen van Brussel Hoe men 
moet reageren toonde burge
meester Algoed. Ze ervaarde met
een dat er strijd tegen machtige 
heerschappen zal dienen gevoerd 
De goeverneur van Brabant en de 
minister van Binnenlandse Zaken 
schaarden zich alvast achter het 
FDF. En de Vlaamse bewindvoer
ders zwijgen vooralsnog. Het FDF 
zal door die morele steun van ho
gerhand nog arroganter worden 
en allicht Happart-metodes gaan 
gebruiken. Indien van Vlaamse 
kant tegen deze stelselmatig ge
voerde aktie geen reaktie komt, in
dien er geen eenheidsfront ge
vormd wordt van alle Vlaamse 
partijen, is de slag om Brussel op 
voorhand verloren.' 

Nu het FDF in zijn kaarten heeft la
ten kijken en een dreiging hangt 
over het Vlaamse randgebied, 
wordt weer gepleit voor Vlaamse 
frontvorming. De VU heeft maan
den geleden al opgeroepen om 
met alle partijen samen blok te 
vormen met het oog op een goede 
staatshervorming. De traditionele 
Vlaamse formaties hebben daar 
niet op geantwoord. Erger nog: ze 
hebben een mini-staatshervor
ming ineengeflanst waarbij Vlaan
deren bijna alle troeven uit handen 
heeft gegeven. Nu de Brusselse 
Vlamingen volledig in de kou staan 
en de Vlaamse randgemeenten 
dreigen opgeofferd te worden — 
want de Franstaligen zullen daar 
een tegenprestatie eisen mocht 
de Vlaamse school in Komen 
open blijven — nu is het tijd dat 
alle Vlaamse partijen front vor
men... Beter ware het te zeggen 
dat het in feite al te laat is, want In
zake Brussel zijn de Vlamingen de 
eisende partij. De Walen, die hun 
gewestvorming al op zak hebben, 
kunnen rustig volledig solidair zijn 
met de frankofone Brusselaars en 
aandringen op Vlaamse toegevin
gen in het randgebied Wat heb
ben de Vlamingen dan nog in han
den om front te vormen? Waar
mee kunnen zij het pokerspel spe
len? 

De misdadige gebreken van de 
mini-staatshervorming komen fias 
nu goed aan het licht nu het te laat 
is! 
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wq^ 
Wat wil Saddam Hoessein? 

Onze wereld 

(RSA) Ja, wat wil Saddam Hoessein van Irak? Vooreerst wil hij de 
nieuwe bewaker worden van het Perzisch-Golfbekken, een soort op
permachtig paltsgraaf zijn aan wie alle gebruikers tol betalen. Hij wil 
hierbij in de plaats treden van Iran, zich meester maken van de rijke 
olielagen in Perzisch Khoezistan, de Sjat-EI-Arab kontroleren en de 
tankschepen die daar hun weg zoeken naar haast alle werelddelen. Zo 
althans komen zijn ekonomische betrachtingen over. Maar Saddam 
Hoessein wil veel meer. Hij wil ook de leider worden van de gematig
de Arabische landen die zich na de Sovjetinvasie in Afghanistan niet 
langer meer veilig voelen en klappertanden van bange verwachting. 
Ook op de internationale scène wil hij zich laten gelden. In 1982 zou 
hij aan het hoofd willen staan van de niet gebonden landen zoals des
ti jds Jawaharlal Nehroe, en in de nabije toekomst Fidel Castro ver
vangen, weliswaar niet te Havana maar in de plaats van de Cubaanse 
leider treden waar die zich opdoet als beschermer en redder van de 
niet gebonden Derde Wereld. 

Om aan de macht te geraken 
heeft Saddam Hoessein tijd noch 
moeite gespaard. Brutaal en meto-
disch baande hij zich een weg 
naar de top. Toen zijn voorganger 
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president Assan El Bakr het een 
jaar geleden liet afweten werd 
Saddam Hoesein de onbetwiste 
meester van zijn land. Meteen ei
gende hij zich een brede waaier 
van titels en bevoegdheden toe: 
staatshoofd, premier, voorzitter 
van de revolutieraad, opperbevel-
heber van het leger en sekretaris-
generaal van de Baafpartij. De 
overblijvende sleutelposities in le
ger en partij speelde hij door naar 
verwanten en vooraanstaande le
den van de Takrit, de clan waartoe 
hijzelf vanouds behoort. Zijn on
middellijke rivalen, Adnan Hoes
sein en Khalek Samarrai schakel
de hij genadeloos uit volgens een 
eeuwenoud Iraaks procédé: hij Het 
ze opknopen. 

In Iraaks Koerdistan is vandaag 
het kleinste dorpje door legertroe
pen bezet Bij ontbreken van bo
men en struiken hebben de kom-
munisten zich onder de grond ver
schanst De Sijieten (62 °/o van de 

Bom voor Strauss? 
De bomaanslag te München, die 
12 personen het leven kostte, 
werd dadelijk in de politieke arena 
geworpen, door FJ. Strauss, de 
CDU-CSU-kandidaat voor het 
kanselierschap. Daarmee was hij 
het linkse kamp voor, die maar al 
te graag de Beierse leider het 
hoofd van de WehrsfXJrtgruppe 
Hoffmann voor de voeten wou 
werpen, met de onuitgesproken 
verdachtmaking, dat Strauss en 
Hoffmann één fjot nat zijn. Dat is 
te grof om enige geloofwaardig
heid te hebben, maar het procédé 
wordt toch gebruikt Te meer daar 
we aan het einde van de kiesstrijd 
zijn gekomen. Aanstaande zondag 
trekt inderdaad de Bondsrepu
bliek naar de stembus om een 
nieuwe Bondsdag te kiezen en 
meteen een nieuwe kanselier. 
Het zal waarschijnlijk een nek-aan-
nek-race worden tussen de kris-
ten-demokraten van Strauss en 
de sociaal-demokraten van kanse
lier Schmidt De CDU-CSU is nog 
steeds de sterkste partij in West-
Duitsland doch werd reeds twee
maal van de macht verwijderd 
door een koalitie van de sociaal-
demokraten en de kleine partij van 
de liberalen, die immers op de wip 
zitten. Vandaar ook dat de sociaal-
demokraten er zorg voor dragen, 
dat hun koalitiegenoot zoveel mo
gelijk gespaard word t Want een 
achteruitgang van de liberalen zou 
de doodsteek betekenen voor het 
kabinet Schmidt-Genscher en zou 
waarschijnlijk opgevolgd worden 
door een CDU-CSU-kabinet on
der leiding van F.J. Strauss. 
Het is nochtans begrijpelijk dat de 
socialisten en liberalen het rechts 
terrorisme pogen uit te spelen te
gen het zoveel groter en driester 
gevaar van het extreem linkse ter

rorisme dat weliswaar in Duitsland 
sinds bijna een jaar fel afgenomen 
is, maar niettemin een lijst van 
slachtoffers vertoont die tot de 
verbeelding spreekt De Rote Ar
mee Fraktion is in de Bondsrepu
bliek nog steeds de boeman bij 
het grote publiek. Het is intussen 
opmerkelijk dat de zes aangehou
den extreem rechtsen reeds in 
vrijheid werden gesteld, waardoor 
de rotsvaste overtuiging dat de 
aanslag te München een terreur
daad van extreem-rechts was wel 
een deuk kri jgt Men poogt ook 
onrechtstreeks extreem rechts als 
de daders te brandmerken door te 
wijzen op het taktisch verschil in 
het optreden van de twee extre
men. Zo wordt er op gewezen dat 
extreem links zich beperkt tot het 
ontvoeren van vooraanstaanden, 
een losgeld en/of een eis tot vrijla
ting van gevangen kollega's, terwijl 
extreem rechts de voorkeur zou 
gevan aan bomaanslagen tegen 
gebouwen en op drukke plaatsen. 
Men verwijst daartoe naar de aan
slag te Bologna in Italië en nu te 
München. Of dat een afdoend be
wijs is dat de aanslag door ex
treem rechts werd gepleegd laten 
we in het midden. Er is in ieder ge
val twijfel. Men vraagt zich ook af 
of het niet om een provokatie van 
extreem links gaat of om een een
manszaak... 

Hoe dan ook Strauss heeft de libe
rale minister van Binnenlandse Za
ken, onder wiens bevoegdheid de 
strijd tegen de terreur valt be- • 
schuldigd van laksheid en onbe
kwaamheid. Te oordelen naar de li
berale reaktie is deze beschuldi
ging hard aangekomen. We zullen 
zondag zien of deze aanslag ge
wicht zal geworfjen hebben in de 
elektorale weegschaal. 

bevolking) werden al duchtig op 
hun nummer gezet. Sindsdien 
brandt hun entoesiasme voor de 
Iraakse islamitische revolutie op 
een laag pitje. Er is wel altijd een 
koord en een paal voorhanden om 
iemand op te knopen. Ajatollah 
Bagr Sadr heeft dat tot zijn laattij
dige spijt aan den lijve ondervon
den. Toen de man zich opmaakte 
voor zijn dagelijkse gebedsoefe
ningen werd hij door de soldates-
ka van Hoessein opgepikt en 
prompt opgeknoopt Hij zou zich 
aan terrorisme bezondigd hebben. 
Eenzelfde lot onderging Salah Bi-
tar, een van de stichters van de 
Iraakse Baafpartij. Maar dit alles is 
niet de zorg van Saddam Hoes
sein. Zijn belangstelling gaat meer 
naar de aardolie, 's lands belang
rijkste bron van inkomsten, door 
buitenlandse maatschappijen op 
de olievelden van Mosoel, Kirkoek 
e.a. gewonnen. Met zijn olie-royal-
ties kan het Iraaks staatshoofd alle 
richtingen uit Sterk door die fabel
achtige inkomsten strooit Saddam 
Hoessein het geld als confetti om 
zich heen. Zijn leger (250.000 
man) is toegerust met konventio-

nele wapens van Sovjetmakelij, 
terwijl Franknjk zorgt voor meer 
gesofistikeerd tuig dat de Sovjets, 
op een paar verouderde raketten 
na, liefst voor zichzelf behouden. 

Saddam Hoessein ligt beslist 
niet wakker van vroeger aangega
ne verbintenissen. Het Iraaks-
Iraans grensverdrag in 1975 in Al
giers tot stand gekomen heeft hij 
als een vod naast zich neergelegd. 
De president van Irak heeft kenne
lijk geen boodschap aan handte
keningen die vijf jaar oud zijn. 
Daar te Algiers had hij als toenma
lig vice-president van Irak via een 
verdeling van de Sjat-EI-Arab wa
terweg, een einde gemaakt aan 
lange jaren van getwist Er werd 
immers besloten dat de grens tus
sen de twee landen precies in het 
midden van de Sjat-EI-Arab zou lo
pen, terwijl hij voor 1975 over heel 
zijn breedte als territoriaal gebied 
van Irak gold. Door die wijziging 
van het grensverloop werd het 
Iran mogelijk Kharramsjar en Aba-
dan een verbinding met de Golf te 
geven. Hiertegenover moest de 
sjah zich verbinden niet langer 
hulp en onderdak te verlenen aan 
de Iraanse Koerden die het be
wind van Bagdad bestreden (re
quiem voor de getrouwen van 
Barzanü). Anderzijds moest Irak 
afzien van territoriale aanspraken 

op de provincie Khoezistan. Maar 
wat doet Saddam terzake? Hij 
werpt zich op als beschermer van 
de «verdrukte Arabieren in Khoe
zistan», deelt daar wapens uit en 
zet de inwoners aan tot rebellie te
gen de Ajatollah. Hij maakt er niet 
eens een geheim van dat hij militai
re steun verleent aan een deel van 
het Iraans verzet tegen Khomeiny 
en dat de zaak van Sjapoer Bach-
tiar hem niet onverschillig is. Hoes
sein van Irak komt opzetten als op
volger van de sjah, als man van 
wet en orde, als ongebonden 
staatsleider die te Moskou en nog 
minder te Washington verant
woording voor zijn daden hoeft te 
geven. Hij wil mordicus internatio
nale weerklank vinden. 

Neemt de in Irak, spijt alles po
pulaire Saddam Hoessein, niet te 
veel hooi op zijn vork? Irak heeft 
amper 12.500.000 inwoners tegen 
35 miljoen Iraniërs. Als hij de Baaf
partij nog meer gaat uitzuiveren 
en zich alleen van Takrit-mensen 
omringt is het gevaar niet denk
beeldig dat zijn eigen Iraakse volk 
zich in naam van de Islam tegen 
het staatshoofd keert Islam tegen 
Islam. Het zou niet mooi zijn mocht 
iemand met Nehroe- en Gastro-as
piraties eindigen in de strop die hij 
voor anderen met zoveel brio en 
zwier heeft gehanteerd. 

i^L 
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Vrij syndikalisme in het gedrang 
Zoals verwacht zijn de pogingen 
van de Poolse regering, om het te 
Dantzig afgedwongen akkoord 
over de oprichting van vrije syn-
dikaten een minimale interpreta
tie te bezorgen al volop aan de 
gang. Te Stettin haalt een rechter 
juridische bezwaren aan tegen 
oprichting van vrije vakbonden. 
Te Dantzig wordt van arbeiders-
zijde met een nieuwe staking
sgolf gedreigd, indien Warschau 
vasthoudt aan de onderduimse 
tegenwerking. Dat is natuurlijk 
niet van aard om de onrust te 
doen afnemen. Voeg daarbij het 
uitermate sombere beeld dat de 
Poolse pers ophangt van de eko
nomische toestand, wat gedeel
telijk het gevolg is van de stakin
gen, en men wete hoe laat het Is. 

Volgens de pers in Polen hebben 

de stakingen aan de ekonomie 
van Polen ernstige schade be-
rokkkend. De beloofde loonsver
hoging komt neer op een jaarlijk
se meeruitgave van 105 miljard 
B. fr. Deze verhoging wordt niet 
opgevangen door een hogere 
produkt iv i tei t Indien men er niet 
in slaagt de produktiviteit te ver
hogen dan staat Polen straks 
voor een inflatie zonder weerga, 
een schaarste aan verbruiksgoe-
deren en een zwarte markt waar
op geen enkele overheid vat kan 
krijgen. 

Inmiddels neemt de druk van het 
Kremlin op de nieuwe partij lei
ding te Warschau overhands toe. 
Moskou wenst duidelijk dat het 
«experiment» ongedaan wordt 
gemaakt, vooral uit vrees dat 
deze Poolse syndikale aktie naar 

de andere Sovjet-satelleten zou 
overslaan, terwijl het ontstaan 
van een politiek verzet naast de 
syndikale aktie niet uitgesloten 
is. Moskou, is ten zeerste be
ducht voor een dergelijke ont
wikkeling en zal niet aarzelen, 
hard toe te slaan wanneer het 
zulks nodig acht Het verleden 
heeft dat afdoende bewezen. Na 
de Bondsdagverkiezingen zullen 
we allicht met een hard optreden 
rekening moeten houden. De 
Sovjets zouden immers niet 
graag Strauss als kanselier zien 
en weten ook dat de Ost-pollt ik 
van de sociaal-demokraten in de 
Bondsrepubliek aan scherpe kri
tiek bloot staat Een nieuwe «ont
sporing» in Polen zou voldoende 
zijn om de Westduitse sociaal-
demokraten In het zand te doen 
bijten. 

2 OKTOBER 1980 



Leefmilieu 

Hormonen of bruis: 
# # 

een vieze pot nat 
Haast gelijktijdig met het massaal verschijnen hier te lande van reuze 
grote affiches boordevol vlees en de slogan versheid troef wees een 
onderzoek andermaal uit dat kalfsvlees boordevol hormonen zit. Het 
Europees Bureau van Verbruikersverenigingen is overgegaan tot een 
boycot van kalfsvlees in alle EG-landen. Ondertussen liet de Belgi
sche Boerenbond weten tegen het verbod van hormonengebruik te 
zijn omdat er volgens hem produktiemetoden kunnen gebruikt wor
den die de gezondheid van de verbruiker niet schaden. 

Het toedienen van hormonen is Het gaat natuurlijk niet om kalfs-
een oud zeer, in alle landen van 
Europa. In sommige landen mag 
het, In andere niet De Boeren
bond die in het gebruik slechts 
voordelen meent te zien vraagt 
een eenvormige EG-reglemente-
ring, begrijpelijk want zonder deze 
komen haar leden mestveehou-
ders In Europa In een onaangena
me positie. 

vlees alleen, dat is al te gek. Het 
wordt hoogtijd dat de dames en 
heren In Straatsburg eens en 
voorgoed een eensluidende en 
gezonde wetgeving uitdokteren 
wat ons eten betreft. Als de negen 
EG-landen deze wetgeving dan 
nog een beetje willen doen nale
ven dan kunnen de 200 miljoen 
Europese konsumenten met een 

Eckhart Kuyken: de Vlaamse voorzitter. 

„Belgische natuur
reservaten" gesplitst 
De Belgische Natuur- en Vogelre
servaten Is de belangrijkste parti-
kuliere natuurbehoudsvereniging 
in ons land, meer dan 10.000 leden 
en heeft zo'n 65 reservaten in 
beheer. Hiervan zijn circa 200 ha 
in eigendom van de vereniging, 
waaronder De Blankaart te Wou-
men-Diksmuide, De Snepkensvij-
ver te LIchtaart een deel van het 
natuurreservaat de Maten te 
Genk, percelen in de Vallei van de 
Zwarte Beek, te Koersel-Berin-
gen, een deel van het Hageven te 
Neerpelt de vallei van de Kleine 
Fullenbach te Rocherath, grote de
len van de Boven-Semois en het 
domein van Rognac te Neupré-
Flémalle. 
De vereniging Is thans officieel 
overgegaan tot de Instelling van 
twee regionale besturen een voor 
Vlaanderen en een voor Wallonië. 
Tot voorzitter van het regionaal 
bestuur Vlaanderen werd Dr. Eck
hart Kuyken (onze foto) verkozen. 
Hij Is verbonden aan het Laborato
rium voor Zoögeografie, Ecologie 
der dieren en Natuurbehoud, van 
de Gentse Rijksuniversiteit Hij is 
tevens lid van de Hoge Raad voor 
het Natuurbehoud, de Sektle 

Landschappen van de Koninklijke 
Kommissie voor Monumenten en 
Landschappen en van verschillen
de andere adviesorganen op het 
vlak van natuurbehoud. Hij is ook 
aktief betrokken bij verschillende 
omitologische, natuurhistorische 
en natuurbehoudsverenigingen. 
«De beslissing om de vereniging 
te splitsen Is een belangrijke stap 
gezien de gewijzigde strukturen 
van het land en de noodzaak om 
op de verschillende beleidsni
veaus slagvaardig tussen te ko
men voor het natuurbehoud», al
dus de mededeling. Inderdaad een 
belangrijke en wijze beslissing. 
Velen in Vlaanderen volgden tot 
nu met de nodige terughoudend
heid de werking van de vzw. Is dit 
geen voorbeeld voor de vele tot 
nu toe unitair gebleven «Belgi
sche» Instellingen? Wij wensen de 
voorzitter van het regionaal be
stuur Vlaanderen en zijn vereni
ging veel sukses toe! 
Inlichtingen: Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten, Regionaal be
stuur Vlaanderen, Vautierstraat 
31,1040 Brussel (02-648.37.46) en 
geeft het driemaandelijks kontakt-
blad «Natuurreservaten» uit 

m 
ietwat geruster gemoed aan tafel 
gaan... 

Wist u dat er op dit ogenblik meer 
dan 5000 stoffen aan ons dagelijks 
voedsel worden toegevoegd? Het 
gebruik van deze stoffen neemt 
net zo hard toe als de hoeveelheid 
chemische stoffen In ons milieu. 
De geschiedenis van deze stoffen 
Is haast zo oud als die van de 
mensheid. Tot de twintigste eeuw 
was het de belangrijkste zorg van 
de mens zijn produkten te bewa
ren om In de winter of na een 
slechte oogst nog Iets te eten te 
hebben. 

Sinds de oudheid maken de bewa-
rlngsmetoden om levensmiddelen 
te behoeden tegen chemische en 
bacteriële veranderingen een be
langrijk deel uit van de voedings
techniek. Naarmate de handel en 
het vervoer van voedsel toena
men werden deze metoden 
steeds noodzakelijker en verfijn
der. Eeuwenlang heeft de mens 
zijn voedsel gedroogd, gerookt 
gezouten of gepekeld. Het drogen 
Is de meest eenvoudige konserve-
ringsmetode en zo oud als de 
mensheid. 

De grotere kennis over de oorza
ken van de verandering die voed
sel kan ondergaan heeft geleid tot 
steriilzatle door warmte, het dro
gen van vlees, het Indampen van 
melk, koeling door koude lucht be
vriezing en ... het gebruik van che
mische konserveringsmiddelen... 

De opmars van de verwerkende 
industrie heeft geleid tot het ont
staan van emulgatoren, verdik-
kingsmlddelen, kleurstoffen, aro
ma's en noem maar op... Het valt 
moeilijk te zeggen of deze stoffen 

noodzakelijk zijn om ae verwer
king te vergemakkelijken. Welis
waar zijn al deze stoffen nauwkeu
rig op hun giftige eigenschappen 
onderzocht maar ook het toxolo-
glsch onderzoek kent grenzen. 
Nooit zal zelfs niet op zeer lange 
termijn, kunnen worden nagegaan 
wat het betekent om een heel le
ven lang een stof naar binnen te 
krijgen die soms meerdere wer
kingen heeft 

Toxologlsche studies befserken 
zich over het algemeen tot één ge
ïsoleerde stof. Maar in onze voe
ding zitten vaak meerdere stoffen 
tegelijk en het Is hast onmogelijk 
om een experiment uit te voeren 
waarbij alle kiekende additieven 
betrokken zijn, zelfs In kleine 
groepjes. Bovendien moeten we 
bedenken dat deze stoffen in sa
menhang met geneesmiddelen en 
andere farmaceutische produkten 
weer andere reaktles teweeg kun
nen brengen. 
Het Is dus absoluut noodzakelijk 

dat er op onze voedingsmiddelen 
streng toezicht wordt gehouden. 
Er moet met name nagegaan wor
den of deze stoffen juist gebruikt 
worden en of de maximaal toege
stane doses niet overschreden 
worden. De normen op dit gebied 
zijn nog steeds zeer ruim. De ver
ordeningen, die In de verschillende 
Europese landen van kracht zijn, 
spreken nu eens van de toegesta
ne maximale doses, dan weer over 
de aanbevolen maximale dosis of 
over de toelaatbare dosis. 
Sommige kleurstoffen die voor 
bewaring van geen nut zijn kun
nen zelfs In een lage dosis bij vat
bare fsersonen zeer onaangename 
en zelfs gevaariijke allergische re
aktles veroorzaken. 
Onderzoeken bij frisdranken, bv. 
wezen uit dat er zelfs additieven 
gebruikt worden die helemaal 
geen zin of nut hebben. Men ge
bruikt suiker, kleurstoffen, zuren, 
bruis of prik om bronwater «sma
kelijker» te maken... Kom nou! 

ADVERTENTIE 

voor een kindvriendelijke 
samenleving. 

alle gezinnen zijn 
welkom in de bond. 

sluit aan bij de bond 
van grote en van jonge 
gezinnen T r o o n s t r a a t 1 2 5 

v z w . 1 0 5 0 B R U S S E L 
T e l . 0 2 - 5 1 3 . 9 1 . 7 0 
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...tot zelfs duivenmelkers gemolken! I 

BELLEM (Aalter) — Na de honderduizenden 
ambtenaren worden nu ook zowat 110.000 
«sjappers" door financiën-minister Hatry met de 
fiskale bijl op de hielen gezeten. Een koninklijk 
besluit dat — allicht niet toevallig — net op het 
einde van het duivenseizoen in het Staatsblad 
werd gepubliceerd heeft in de tienduizenden 
duivenhokken in Vlaanderen en Wallonië 
opschudding gebracht. 
De regering is voornemens om 330 miljoen frank 
extra uit de duivensjappers te meiken. Duidelijker 
kon vadertje staat niet maken dat welke-vondst-
dan-ook vandaag de dag goed is om, blindelings 
op zoek naar zware inkomsten, de kleine burgers 
uit te melken. Dat daarbij de volkse gewoonten 
een doodsteek toebediend krijgen, lijkt de 
regeerploeg nauwelijks te deren. 
Want één feit, zo kan elke sjapper je verteilen, 
één feit is zeker: als die 11 procent-taks op de 
inleggeiden voor wedstrijden op het eind van dit 
jaar niet al lang vergeten is (en de ministers dus 
niet voor de reaktie van de duivenmelkers 
terugdeinzen) dan worden er met nieuwjaar 
bijiange geen 3,6 miljoen duivenringen meer 
ingeschreven. Dan gaan duizenden duivenhokken 
voorgoed dicht Dan is een volkse sport bij 
uitstek ten dode opgeschreven.. 

Doodsteek 

aan 

honderdduizend 

sportliefhebbers 
leder heeft wel eens een sterk 
verhaal gehoord — meestal ver
teld door caféklanten die het ook 
weten van horen zeggen — dat er 
duivenmelkers zijn die met hun 
sport grof geld verdienen. Er zijn 
immers nog sjappers die met één 
duif de jaarwedde van een wei-be
vorderde ambtenaar verdienen. 
Zeg nu zelf, de fiskus heeft toch 
overschot van gelijk dat hij ook bij 
de duivenmelkers de zware win
sten gaat afromen, nu van elke 
burger inspanningen worden ge
vraagd om de bodemloze staats
kas flink te spijzigen. 

André Van Lantschoot: «Het is 
niet te ontkennen dat er beroeps
spelers zijn in de dulvensp)Ort; 
mannen die met honderd en meer 
zware pnjsviiegers elke weekend 
in de zomer een hoop geld verdie
nen. Maar in elke provincie zijn er 
zo geen tien meer. In Oost-Vlaan
deren tel ik drie, misschien vier, 
van dergelijke beroepsspelers. De 
duivensport is een typische lief-
hebberssport waarmee we in 
gans de wereld in de kijker lopen. 
We munten uit — en zeker in 
Vlaanderen — in de duivensjappe-
rij. Weet ge, er zijn tot zelfs film

ploegen uit het verre Japan die uit
gebreide dokumentaires komen 
maken over de duivensfxirt 
In eigen land heeft de overheid ja
renlang de duivenmelkers met hun 
vrijetijdsbesteding maar bezig ge
laten, terwijl er telkenjare zachtjes 
miljoenen franken (onder meer via 
de taks op de duivenringen) wer
den binnengerijfd. 
Nu plots worden we met de vinger 
gewezen als zware beroepsgok
kers I Dat betaamt niet. 
Ik ben nu 76 jaar; ik speel al langer 
dan een halve eeuw met de dui
ven. Ik ben, wat ge zoudt kunnen 

noemen geen hoogvlieger, maar 
toch eenbehoorlijke prijsvlieger. 
Altijd heb ik tussen de 30 en 60 
duiven gehad, dat is toch niet min. 
Maar, nooit heb ik er aan gedacht 
1.000 frank voor een jonge duif te 
geven. 
Ik ben een verslaafd liefhebber die 
met ervaring en ook veel toewij
ding er toe komt om mijn broek 
niet te scheuren aan die dure dui
venhokken. Dat ik in al die tijd mis
schien slechts twee keer een ver
lieslatend seizoen gehad heb, wil 
niet zeggen dat ik al die andere ja
ren veel gokgeld zou verdiend 

het)ben. Ik kwam gewoon behoor
lijk toe om mijn duiven te voede
ren en te verzorgen, en mijn hok
ken netjes te onderhouden. 
Zoals Ik, zijn er duizenden duiven
melkers in ons land. Maar onze 
rangen worden almaar meer uitge
dund. 25 jaar geleden waren er 
nog 300.000 duivenmelkers; nu 
nog amper een goede honderd
duizend. Deze prachtige volks
sport boerde vooral de jongste tijd 
zwaar achteruit De sjappers zijn 
overwegend gepensioneerden en 
werkmensen; velen zien nu zwaar 
op tegen de grote kosten van hun 
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liefhebberij. Als bij de 7 procent 
die we momenteel af betalen de 
staat ook nog eens bijkomende 11 
procent van onze prijzenpot af
roomt dan verdwijnt een volkse 
sport, en zullen de overblijvende 
duivenvluchten precies het jacht
terrein worden van de kleine scha
re beroepsgokkers. Is het dat wat 
men wil?' 

Sluwe Hatry 
Je kan natuurlijk niet verwachten 
van een regeerploeg dat zij een 
paar duizend duivenhokken te lan
de afdwijlt om de mening van de 
sjappers te vragen over een taks
verhoging die uiteraard voor een 
liefhebberssport steeds van het 
goede teveel is Maar dat minister 
Hatry 330 miljoen extra inkomsten 
bij de duivenmelkers zoekt zonder 
ook maar vooraf één duivenhok 
van dichtbij bekeken te hebben, is 
toch ook weer een ferme blunder 
gebleken. Of misschien precies 
geen blunder, maar een sluwe be
rekening?... Want tot in het parle
ment zitten er behoorlijk wat dui
venmelkers, maar die hebben het 
gewraakte koninklijk besluit toch 
ook maar tot hun stomme verba
zing en ergernis mogen lezen tij
dens hun politieke vakantie. 
André Van Lantschoot: «We zijn 
er niet kategoriek tegen dat de 
staat ook op de duivensport wat 
geld verdient Maar, het mag toch 
niet overdreven worden. En voor
al, de wijze waarop de belastingen 

geheven worden moet ernstig blij
ven. Had men de vertegenwoordi
gers van onze duivenbonden 
vooraf maar om raad gevraagd, 
dan zou er nu geen herrie hoeven 
te zijn. 
Die 11 procent heffing op het in-
leggeld bij elke duivenvlucht is on
rechtvaardig. Zo worden natuurlijk 
ook de zeldzame beroepsgokkers 
getroffen, maar vooral ontneemt 
men de duizenden duivenliefheb-
bers hun kleine aanmoediging om 
hun alles-Ojaeisende sport nog lan
ger te blijven beoefenen. Het is zo
als met de loterij de meeste win
nen er geen geld bij, en hebben af 
en toe een troostprijs voor het 
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geld dat zij er met de jaren uitein
delijk toch aan toe steken. 
Bovendien is onze duivensport 
veel meer dan zomaar een gok-
wedstrijd. Er is natuurlijk de inzet 
op de verhoopte prestatie van uw 
duiven, maar die moet je dan zelf 
ook het hele jaar door opleiden en 
verzorgen. Daar is veel geld voor 
nodig, en dat moet uit de prijzen
pot komen Als de regenng op 
voorhand 11 procent wegneemt 
dan betekent dit voor de sjappers 
dat ze op een eventuele prijs in to
taal een vijfde moeten afstaan, en 
dan gaan velen met ernstig verlies 
werken 
Nee, we willen echt ons steentje 
bijdragen, maar dan via andere 
zachte en rechtvaardiger takssys
temen. 
Desnoods kunnen de prijzen ge-
takseerd worden, maar dan pas 
vanaf behoorlijk hoge bedragen. Ik 
zeg zomaar wat vanaf 5.000 frank 
bijvoorbeeld. Dat is al heel wat an
ders dan op elke inleg boven de 
250 frank 11 procent te heffen. 
Want elke duivenliefhebber zet al
licht dit bedrag in, omdat daarvan 
al een ferme brok verplicht dient 
betaald te worden voor de admi
nistratie, de «konstateurs» en de 
reiskosten van de duiven... 
Een beter takssysteem is de be
lasting op de duivenringen be
hoorlijk te verhogen. Als men dan 
toch weer inkomsten zoekt dan is 
dit pas een rechtvaardig systeem. 
Het zijn dan de zware jongens in 
de duivensport die jaarlijks hon
derd tot driehonderd ringen kopen 
die het meest belastingen moeten 
betalen. 
De kleintjes blijven dan gespaard 
Maar, aan dit rechtvaardig sys
teem heeft de regenng blijkbaar 

nog met gedacht Omdat ze van 
de duivensport weinig of niets 
blijkt af te weten. De jongste tijd 
blijken er nog meer van die ondes
kundige beslissingen genomen te 
worden...» 
3,6 miljoen ringen 
onverkocht 
André Van Lantschoot is formeel: 
als tegen nieuwjaar de gewraakte 
11 procent-taks met geschrapt is, 
dan mag de regering zich aan een 
stunt van de gemolken melkers 
verwachten. Dan zou het bijvoor
beeld kunnen dat geen duivenmel
ker nog een ring zou kopen; op 3,6 

miljoen ringen int de staat normaal 
zo'n 18 miljoen frank... 
Van Lantschoot wijst er terloops 
op dat de staat tot op heden ook 
geen aanmoedigende interesse 
heeft betoond voor de duiven
sport Zo bijvoorbeeld dreigen 
momenteel de zeer schaars ge
worden grote duiventillen onder 
de slopershamer te verdwijnen; al
leen heemkundige kringen zijn be
zorgd om het behoud van enkele 
waardevolle pracht-eksemplaren 
die nergens anders ter wereld 
kunnen bewonderd worden. 
Reeds m '67 poogde de regering 
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Grof geld 
Is het toeval of niet dat een 
minister van Financiën en 
tot vóór kort PDG van de 
Belgische Petroleumfedera-
tie er nu, met instemming 
van al zijn regeringspart
ners, op uit Is grof geld te 
verdienen — zij het voor re
kening van de fiskus — op 
de kap van de duivensport 
die het toch nog immer 
glansrijk overleeft, dank zij 
de onverdroten inspannin
gen van tienduizenden ech
te liefhebbers-

Ukwidatie? 
In het jongste nummer van 
de wekelijkse «Duivenbo-
de>, het orgaan van de 
Vlaamse duivenliefhebberij, 
werd de pertinente vraag 
gesteld: * Wordt onze dui
vensport gelikwideerd?' 

Blijkens de gedetailleerde 
gegevens die erbij vermeld 
worden, kan inderdaad niet 
anders gekonkludeerd wor
den dan dat de duivensjap-
pers de voorgenomen mel-
kerij vanwege de fiskus al
vast kotsbeu zijn. 

WU?4H '^..'J: 

Brandend 
aktueel 
Het tijdschrift 'De vrije 
duif' staat (uiteraard) bol 
van de protesten tegen de 
voorgenomen hold-up die 
de regering — bij middel 
van de minister van Finan-

de duivensport zwaar te belasten, 
maar ze moest wijken voor de op
stand op de duivenhokken Ook 
vandaag is er nogal wat gerommel 
te horen in de hokken en de dui-
venlokalen. Uit protest tegen de 
verhoogde heffing werd zo vorige 
dinsdag een Aalsterse liefdadig-
heidsvlucht uit Ouiévrain afgelast 
De leden van twee maatschappij
en korfden niet in en wilden daar
mee het eerste daadwerkelijk pro
testgeluid laten fioren. Dit wordt 
niet de opstand van de haviken, 
maar het hardnekkig protest van 
de duiven, (hds) 

ciën — beoogt te plegen in 
de duivenhokken. 

Dat de duivenliefhebberij 
daarbij helemaal genekt 
wordt blijkt nauwelijks op
gemerkt te worden en maakt 
in de Brusselse kringen, die 
koninklijke besluiten en 
staatsbladen maken, nauwe
lijks of geen indruk. Alteen 
wordt gereserveerd akte ge
nomen van de beroering in 
de rangen van de duiven-
sjappers; beroering die al
maar dag-aan-dag aanzwelt 

Maar het blijft ten zeerste 
onzeker dat de leden van 
het kernkabinet in Brussel 
bij hun dagelijkse pers
knipsels ook de brandend 
aktuele uittreksels uit de 
wekelijkse pubtikaties van 
de duivensportverenigingen 
(zoals de Westvlaamse 
«Duivenbode») vinden. 
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

OKTOBER 

BRT 1 
15.30 Dag aan dag (Kultuuragen-
da). — 16.00 De spoorwegkinde
ren (film). — 18.00 Paulus de bos
kabouter (Strip). — "18.05 Een ver
schrikkelijk geheim (jeugdfilm). — 
18.50 Boeket — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De Kollega's. - 20.50 Ter-
kxjps. — 21.35 De dokter heeft het 
druk (film). - 21.55 Proms '80 
(BBC4<oncerO. — 23.05 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 Bolke de 
Beer (strip). — 15.40 Twee klowns 
(strip). — 15.50 Buurtkinderen (fj 
— 1620 Pommetje Horiepiep (fJ 
— 16.45 Peter Ramsey, de dieren
dokter (f J — 18.30 Sesamstraat (f J 
— 18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (fJ 
— 19.50 Avro's Sportpanorama — 
20.00 Mori( en Mindy (f J - 2025 
Avro's Wie-kent-kwia — 21.35 
Nieuws. — 2155 Avro's Sportpa
norama — 22.10 Marjon Lambriks 
zingt zigeunermelodieën. — 23.10 
Nieuws. 

F 1 

RTB 
19.30 Nieuws. — 19.55 Dierenma
gazine (De gnoes). — 2020 L'es-
prit de familie (film). - 21.45 Ris-
quons-tout (kwis). 

NED 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De Mup-
petshow (met Liza Minnelli). — 
1925 De verioren eilanden (fJ — 
20.00 Nieuws. — 2027 Rouw past 
Electra (fJ. - 22.00 Brandpunt 
flnfo). — 22.35 Sport op zaterdag. 
— 23.00 Alle zegen komt van bo
ven (f J 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Verkie
zingsprogramma — 2020 Guten 
Abend, Mrs. Sunshine (komisch to
neel). - 21.50 Nieuws. - 22.10 
Marjon und Manuela (show). — 
22.55 Hangt ihn Höher (western). 
— 0.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Liedercir-
cus (vanété). — 20.15 Das Schwei-
gen im Walde (avonturenfilm). — 
21.45 Nieuwa — 21.50 Das aktuel-
le Sport-studio. - 23.05 Der Kom-
missar (f J — 0.05 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Traüme 
(balleO. - 20.40 Heinrich VIII (dra
ma van William Shakespeare). 

LUX. 
20.30 Un single en hiver (psycholo
gische film). — 22.05 Horoskoop. 
— 22.10 Giliap (dramatische film). 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (kwis). -
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un 
des numéros un (variété). — 21.30 
Tant qu'il y aura des hommes (f J — 
22.30 Tele-foot 1 (sportreporta-
ges). — 23.30 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Fantomas 
(tv-film). — 22.15 Bravo (variété). 
— 23.10 De woestijn per ballon 
(dokJ — 23.40 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Le coffre et Ie revenant (tv-
film). - 22.00 Nieuws. - 22.10 
Ciné Regards (Hollywood-USA). 

BRT 1 
9.00 Ken uw recht (Open schooO. 
— 9.30 Doe mee (Info). - 10.00 
Eucharistieviering vanuit RoeseJEt-
re. — 11.00 Konfrontatie (debat). 
— 12.00 Nieuws voor gefK)orge-
stoorden. — 14.30 Voor boer en 
tuinder (Open schooO. — 15.00 Se
samstraat — 15.30 Spel zonder 
Grenzen —herhaling finale). — 
17.00 Toensme '80 Onfo). - 17.40 
Sportuitslagen. — 18.00 Jonger 
dan je denkt waar is de tijd? (over 
vrijen). — 18.30 Paulus de boska
bouter (strip). — 1635 Leven- en 
laten leven een vol uur natuur 
(Info). - 19.45 Nieuws. - 20.00 
Sportwereld. — 20.30 Alle schep
sels groot en klein (film). — 2120 
Een klein land in een wereldoorlog. 
— 22.10 Lied van mijn land (Vlaam
se liederen). — 22.40 Nieuws. 

NED. 1 
19.00 Nieuws. - 19.05 The Flint-
stones (stnp). — 19.30 Koncert 
(werk van Dvorak). — 20.15 De 
ver van mijn bed show (3de we
reld). — 21.00 Rouw past Electra 
(tv-speD. — 22.15 Heel de mens 
(dok). — 22.45 Nieuws. 

NED.2 
16.50 Langlaufen kan iedereen (re
portage). - 17.05 Studio Sport 1. 
— 17.35 Co Hoedeman, animatiefil
mer (Filmportret van een animatie
filmer). — 18.00 Reünie sprekers-
hoek Gnfo). - 18.30 Sesamstraat 
- 18.45 Studio Sport ^ - 20.00 
Nieuws. — 20.05 Duitse verkiezin
gen (dok). — 2020 Humanistisch 
verbond. — 2025 Himalaya (repor
tage). — 2120 Beriin Alexander-
platz (nieuwe sociale reeks). — 
22.50 Nieuws. — 22.55 Duitse ver
kiezingen. 

RTB 
10.00 Dans les Alpes avec les mou-
tons (reportage). — 12.00 Faire le 
point (debat). — 13.00 Nieuws. — 

The Reivers, film met Will Greer en Steve McQueen. Vrijdag 10 ok
tober om 20 u. 15 op BRT1. 

14.30 Kamaval van Malmédy en 
het Straatteater in Malmédy (re
portage). — 17.50 Histoires de Bel-
gique (Onze geschiedenis gezien 
door een akteur). — 1825 De vallei 
van de Houille (dok). — 18.45 
Sportweekend. — 19.30 Nieuws. 
— 19.55 Zygomaticorama (show). 
— 22.10 Je suis fou (TV-film). -
22.45 Nieuws. 

LUX. 
16.30 Le Troubadour de Broadway. 
(Muzikale film). — 18.00 Les sen
tiers de 1'A venture. (Reis- en exptoi-
ratiemagazine). — 20.00 Les ambi-
tieux (fJ. — 21.00 Un condé. (Poli
tiefilm). 

F 1 

18.10 Starsky et Hutch (f J. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Ne nous fêchons 
pas. (Komische politiefilm). — 
22.10 On joue Wagner au grand 
thé&tre. — 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Intrigue a la 
Maison Blanche (f J. - 22.05 Docu
ment de creation (dokJ. — 23.00 
Dimanche en fête. — 2325 
Nieuws. 

F 3 
18.00 Marie Tudor (Teater van Vic
tor Hugo). - 20.00 Benny Hill Oiu-
mor). — 20.30 Parade et autour de 
parade (ballet). — 21.30 Nieuws. 
- 21.40 L'invité de FR 3 (Zuster 
Theresa). — 22.35 Gloria (Melodra
matische film). 

ARD 
9.30 Programmaoverzicht — 15.30 
Baierisches Bilder- und Noten-
büchl (Volksmuziek). - 16.15 Wil
de Wasser (Heimatfilm). — 17.55 
Nieuws. — 17.58 Wahl '80 (veri<ie-
zingsnieuws). — 20.00 Nieuws. — 
20.20 Wahl '80 (uitslagen). 

ZDF 
10.00 Programmaoverzicht — 
18.05 Das beste vom «Verrückten 
Paar». (Komische verhalen). — 
19.00 Nieuws. — 19.15 Duitse ver
kiezingen (resultaten). — 23.10 On
gewone vertelling van Roald Dahl. 
(TV-film). — 23.10 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.15 Beelden van angst en extase. 
(Serie over de kunst tijdens de 
laatste honderd jaar). — 21.00 
Kontaktmagazine. — 21.45 Bonds
dagverkiezingen (Nordrhein-West-
falen). 

Maandag 
6 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus De Boskabouter. — 18.05 
De wonderwinkel (stip). — 18.30 
Bonjour la France (Open school). 
- 18.55 Korte film. - 19.00 Doe 
mee (Info). - 19.30 Kijk uit! -
19.45 Nieuws. — 20.15 De stomme 
van Portici en andere Belgicismen 
(kwis). — 20.55 Ooriogsresten 
(film). — 21.45 Wikken en wegen 
(Verbruikersmagazine). 2225 
Nieuws. 

NED 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 Speedy 
Gonzales (strip). — 19.06 Voor 
een briefkaart op de eerste rang 
(filmkwis). — 20.25 Rouw past 
Electra (teaterdrama). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Les geven en ne
men (over de middelbare school). 
— 23.20 Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 De Tros 
top)-50. — 19.25 Angle (humoristi

sche f J. — 20.00 Nieuws. — 2027 
Te gast bij De Mounties (show). — 
2120 Scruples (minifj. - 22.10 
Aktua tv. - 22.45 Soap (f J. -
23.15 Nieuws. 

RTB1 
19.30 Nieuws. — 19.55 L'etat sau-
vage (anti-kolonialistische speel
film). - 23.00 Nieuws. 

RTB 2 

18.30 La ligne de demarcation (fJ. 
— 19.55 Le pays de Liège. 

LUX. 
20.00 Chips (politiefJ. - 21.00 Un 
beau monstre (f J. 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (speD. — 
20 .00 Nieuws - 20.30 La reine 
de la prairie (western). — 21.55 De
bat (de relatie Europa—Amerika 
op het ogenblik van de Westduitse 
en Amerikaanse verkiezingen). — 
21.55 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 
Aktualiteitenmagazine (spécial 
USA). — 21.40 Les nouveaux seig

neurs (reportageserie). — 22.40 
Jazz. — 22.10 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 Les risques du métier 
(film). - 22.00 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Chris und 
Tim (fJ. - 21.15 Frauen der Welt 
(dokJ. - 22.00 Üebe ist doof (f J. 
— 22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Provinzschauspieler (kritische 
film). — 0.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Die Musik 
kommt (volksmuziek). — 20.15 
Bliek nach Vom (verkiezingen). — 
2120 Der Deutsche Friihiing (Al-
pensagen). — 23.05 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Das Rock 'n 
Roll Abenteuer — 21.45 In gewis
ser Hinsicht (dramatische film). — 
22.55 Nieuws. 

Dinsdag 
7 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 

Paulus de boskabouter 
Sesamstraat - 18.35 I 
werken (Open school). 
Het vrije woord (Het V 
fonds). — 19.45 Nieuws 
Die goeie ouwe tijd O 
20.55 Verover de aarde 
huisgeneeskunde). — 
(kwis). — 22.05 Koncert 
der van het Festival van I 

BRT 2 
20.10 Usland, een ongi 
(dokJ. - 20.35 Hary en 
ciaal drama). — 22.30 I 
France (Open schooO. 

NED 1 
18.55 Nieuws. - 18.59 
op safari (fJ. - 19.10 
krant (info). - 19.30 I 
huis (f J. - 2020 Rondu 
21.00 God wil wonen b 
sen (bijbelstudie). — 21.1 
— 21.55 Den Haag ve 
22.25 Panoramiek — 22 
gie van de dans (dan 

NED 2 
18.55Nieuws.-18.59 N 
ven (dok over nieuwe i 
bewegingen). — 20.00 f 
2027 De kleine waarhi 
2125 Wat'n kunst (spel 
Hier en nu. - 23.05 I 
naaste-. Onfo). - 232 

RTB1 
19.00 Waalse gewesteli 

Z a t e r d a q — K R O CNed. 1) zorgt voor het meest 
Interessante TV-aanbod van de avond. In de Muppet-
show etaleert een fascinerende Liza Minnelli haar talen
ten: zij zingt, danst en akteert als een superster. — De 
Amerikaanse auteur Eugene O'Neill bracht het bekende 
drama uit de Griekse mytologie «Electra» over naar de 
periode van de Amerikaanse burgeroorlog en de KRO 
bouwde er een toneeltriologie uit op. Het werd een bie-
zondere gebeurtenis: Nederlands TV-toneel van top
klasse, geregisseerd door John van de Rest en met een 
ijzersterke bezetting: Willem Nijholt, Maxim Hamel, Si-
grid Koetse, Sacco van der Made, Jan Retel en Josine 
van Dalsum die de rol speelt van de onder schuldcom
plexen gebukt gaande Lavinia (in de myte heet zij Elec
tra). Het is het verhaal van de bloedwraak, dat zich af
speelt in een incestueuze atmosfeer: intieme verhoudin
gen tussen moeder en zoon, vader en dochter en tus
sen broer en zus (Rouw past Electra). Met deze produk-
tie opent de KRO het winterseizoen. Als dit een 
waardemeter mag zijn voor wat de KRO dit seizoen aan 
te bieden heeft, dan wordt het voor die zender een op
merkelijk jaar. Na deze zwaar dramatische tragedie 
komt het lichtvoetige Alle zegen komt van boven (Bless 
me, father), een Britse reeks over de lotgevallen van 
een pastoor, zijn kapelaan en de gelovige of ongelovige 
schapen in een provincieplaatsje in Engeland. Ditmaal 
moet de jonge kapelaan naar het ziekenhuis. Als de va
derlijke meneer pastoor ontdekt dat de verpleegster uit
zonderlijk mooi, knap en lief is, vreest hij voor de zwak
heid des vlezes van zijn jonge vriend... Wie het mondje 
Duits begrijpt dat wordt gedebiteerd door cowboys, 
bandieten, veedieven en eerbare burgers en wetsdie-
naars in het Verre Westen, en daarenboven nog van 
westernfilms houdt, moet afstemmen op ARD. Hangt 
ihn höher (Hang 'em high) is een taaie western met een 
licht-idealistische achtergrond. 

Z o n d a g — 40 jaar na het begin van de Tweede 
Wereldoorlog heeft BRT eindelijk z'n eigen geschiede
nis van die oorlog, voor het gedeelte dat België daarbij 
betrokken was. Jerome Verhaeghe, de samensteller 
van de reeks, liep a l l 5 jaar met plannen, maar in tegen
stelling tot de ons omringende landen, waar toen al druk 
aan oorlogsgeschiedschrijving werd gedaan, kreeg hij 
pas veel later van de BRT het fiat en bij zijn werk moest 
hij helemaal niet rekenen op de entoesiaste medewer
king van de officiële instanties en van de hooggeplaats
te personen die hem omwille van hun aktivlteiten of ver
antwoordelijkheden tijdens de oorlog, bij zijn werk had
den kunnen helpen. De eerste aflevering van deze his
torische dokumentaire reeks Een klein land in een we
reldoorlog gaat over De bezetting: de ongenode gasten. 
— De VPRO (Ned. 2) brengt in wereldpremière de 
reeks Berlin Alexanderplatz van Rainer VVerner Fass-
binder naar het gelijknamige werk van Alfred Döblin. 
Deze monsterproduktie (13 afleveringen, een jaar draai-
tijd en een budget van zowat 200 miljoen D kreeg al uit

gebreid aandacht in de p)ers nog ' 
was. Daar zal de naam van Fasst 
aan zijn. Het verhaal speelt zich a 
wijk rond de Alexanderplatz (nu 
bied). Döblin, die het boek in 19; 
deze wijk en de inwoners van bin 
hij hier als huisdokter werkte. Zij 
Biberkopf, een zielig ventje dat de 
in de watten werd gelegd... 

M a a n d a g — opBRTbei 
kwissen. Onderwerp: 150 jaar Bi 
tussen twee groefjen van vier p 
naam dragen. Vanavond heten c 
en Hiel. (De Stomme van Portii 
menJ — In Voor een briefkaart c 
filmmagazine met een originele v 
aandacht besteed aan de Vlaams 
Robbe de Hert — Na het journaal 
bracht rond de middelbare schoo 
(KRO - Ned. 1). — Angle is een li( 
se komische reeks rond een sen 
hoofdige Brad die werkt in het zi< 
koffie-shop waar zij haar baan h 
avond met Angle (Ned. 2). 

D i n s d a g — Het populalr-
gazine van §RT Verover de aard 
de opiniepeilingen. Verdiend, daa 
werp van vanavond is de zieken 
mentaire van Piet de Valkenee 
brengt Harry en Tonto, een gevoi 
zursky (1974) over een 72-jarigi 
verlaten, hierom echter niet gaa 
van de nood een deugd maakt ^ 
zijn rosse kater Tonto en vertrekl 
auto voor een tocht door Ameriki 
luk. - NCRV (Ned. 2) zoekt h« 
kunst \s een nieuw spelprogramm 
Kick Stockhuyzen, al eerder ge 
«Ja natuurlijk». De kandidaten w 
kennis van de kunst — In 1968 b 
zijn merkwaardige film Rosema 
kreeg ongewone aandacht (tere 
buitengewoon sukses, waar de I 
sublieme Mia Farrow, in belangri 

WOENSDAG - In nat 
Paul Koeck dat door BRT 1 word 
geven is vrij origineel: een jong m 
letje komt uit de stad op een ï 
moet nogal wat gerestaureerd v 
voor stadsmensen. Maar geen r 
zal een handje toesteken. Seppt 
verliefd op de jonge vrouw, die ' 
heeft van Seppes bedoelingen. M 
ne Raeymakers, Leo Dewals en 
— Veronica brengt in het winter 
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m TV-programma's 13 

boskabouter — 1805 
t — 1835 Loon naar 
pen school) — 1905 
oord (Het Vermeylen-
1945 Nieuws - 2015 
ouwe bjd (show) — 
t/er de aarde (Zieken-
kunde) - 2140 I Q 
205 Koncert in het ka-
Festival van Edinburgh 

id, een ongerept land 
)35 Hary en Tonto (so-
i) — 2230 Bonjour la 
len schooO 

VS — 1859 Ome Ane 
J - 1910 EO-kinder-
I — 1930 Het kleine 
2020 Ronduit (info) — 
wil wonen bij de men-
tudie) — 21 35 Nieuws 
)en Haag vandaag — 
-anniek - 2 2 4 0 D e m a -
} dans (dansdokJ — 

JB — 1859Niet tegelo-
iver nieuwe geestelijke 
T) — 2000 Nieuws — 
Jeine waarheid (f J — 
n kunst (spel) - 2225 
1 — 2 3 0 5 Mijn verre 
ifo) - 2320 Nieuws 

Ise gewestelijke aktuali-

teiten - 1930 Nieuws - 2000 
Les roues de la fortune (fJ — 
2055 Élémentaire, mon cher Ein
stein (Wetenschappelijk magazi
ne) — 2200 Refrains du monde 
(muzikaal programma) — 2255 
Nieuws 

RTB2 
18 30 La ligne de demarcation (f J 
— 21 55 Scenes de la vie conjuga-
le (f J 

LUX. 
1945 Magazine voor dieren — 
2000 Mannix (detektivefJ - 21 00 
California kid (tv-film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les pans de TF 1 (kwis) — 
2000 Nieuws - 2030 Le grand 
debat (politiek debat) - 21 35 lis 
furent roi tout un matin (tv-film) — 
2230 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2040 J'ai volé les 
enfants (tv-film met debat) — 
2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (speO 
— 2030 Sept secondes en enfer 
(western) — 2210 Nieuws 

ARD 
1615 Unsere Leder - Unser Leben 

(grote Franse chansons) — 2000 
Nieuws — 2015 Was bin I c h ' 
0<wis) — 21 00 Report (aktualitei-
tenrubnek) — 21 45 Die Schnuf-
fler (f J — 2230Tage8themen — 
2300 Da schau Her (humor) 

ZDF 

1630Mosaik — 1900 Nieuws — 
1930 Sien-a Madre (tv-film) — 
2100 Heute-Joumal - 2120 _ 
Und wenn Wir kleine Brotchen 
backen (reportage) — 22 00 Rose-
manes Baby (film) — 010 Nieuws 

D 1 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2 0 1 5 Galene — 
21 00 Das Portrat — 2115 Famn 
lienrat - 21 45 Vor O r t - 2230 
Oergeneeskunde op Nieuw-Gui-
nea — 2315 Nieuws 

Woensdag 
8 OKTOBER 

BRT 1 
1530 Open school - 1630 Tip
top (jeugdprogramma) — 1815 
Paulus de boskabouter — 1820 
Alias Smith en Jones (film) — 
1912 Standpunten (CVP) - 2020 
In natura (tv-film) - 2110 150 jaar 
Belgen (dok j — 21 50 Fundamen
ten — 2240 Nieuws 

e pers n o g v o o r d a t het p r o d u k t af 
n van Fassbinder w e l niet v r e e m d 
fjeelt z ich af in d e s loppen van d e 
erp latz (nu Oos tber i i j ns g rondge -
boek in 1929 pub l iceerde, kende 
le rs van b innen en bu i ten doo rda t 
w e r k t e Z i j n hoo fd f iguur is Franz 

ent je dat d o o r he t leven zeke r niet 
s legd -

Dp BRT beg in t e e n n ieuwe reeks 
150 jaar Belg ië He t gaat te lkens 

I van vier pe r sonen d ie deze l fde 
)nd heten d e p loegen V a n Gi jsel 
> van Porta en andere Belgicis-
bnefkaart op de eerste rang, een 
I ongine le v o r m , w o r d t u i tgebre id 
1 d e V laamse f i lm «De Wi t te» van 
he t journaal w o r d t e e n dr ieluik ge-
bare school Les geven en nemen 
gie IS een l ich tvoet ige Amer i kaan -
nd een se rveers te r t j e en d e war-
rkt in het z iekenhuis r ech tove r d e 
laar baan h e e f t T ros begin t van-
ï d 2) 

e t popula i r -wetenschappel i jk ma
zer de aarde scoort hoge ogen bij 
rdiertd, dachten wij zo Het onder-
s de ziekenhuiswereld, een doku-
i Va lkeneer (BRT 1) - BRT 2 
3, een gevoel ige f i lm van Paul M a -
•en 72- jange d ie zi jn huis je m o e t 
er met gaat z i t ten t reuren , maar 
g d m a a k t Hi j pak t z i jn ko f fe rs en 
en ve r t rek t in een t w e e d e h a n d s e 

oor Amenka , o p zoek naar het ge-
2) zoek t he t in d e k u n s t Wat 'n 
ï l p rogramma, gep rezen tee rd d o o r 

eerder gez ien in de na tuu rkw is 
jnd idaten w o r d e n ge tes t o p hun 
— In 1968 b rach t Roman Polanski 
m Rosemary's baby uit D e film 
idacht ( te rech t ) en be lee fde e e n 
5, waar de hoofdro lspee ls ter , e e n 

in be langnjke ma te t o e b i jd roeg 

— In natura is een TV-spe l van 
3RT 1 w o r d t u i tgezonden He t ge-
een jong non-kon fo rmis t i sch stel -

d o p een boerden j t j e w o n e n Er 
s taureerd w o r d e n , geen lachert je 
l aa r geen n o o d , buu rman S e p p e 
(ken S e p p e w o r d t ech te r smoor 
v rouw, d ie sch i jnbaar geen besef 
loelingen M e t Roger Bolders , Lilia-
Dewa ls en Jean ine Scheve rne l s 

I het w in te rse izoen een reeks T V -

f i lms naar ve rha len uit he t w e r k van d e Neder landse 
schn j ve r H e r m a n R e t e r d e B o e r In d e z e ee rs te f i lm. 
Halleluja, wat lig je daar mooi, knjgt de arme schilder 
Lars (Peter Faber) he t b e z o e k van d e so ldaat van het 
Leger des Heils Janssen ((Dox H a b b e m a ) A c h t e r haar 
s t renge un i fo rm ve rbe rg t zi j e e n p rach t van e e n l ichaam 
e n d u s een moo i sch i lde rsmode l ( N e d 2) 
D o n d e r d a g — Opname is e e n Neder landse 
(Vara ) doku -d rama da t o p allerlei fest iva ls te lkens w e e r 
m e t l auweren naar huis w e r d t e rugges tuu rd He t is een 
p a k k e n d w e r k s t u k o v e r e e n he rkenba re si tuat ie e e n 
man, nooi t z iek g e w e e s t hee f t p i jn en m o e t v o o r e e n 
o n d e r z o e k naar he t z iekenhu is D e d o k t e r s o n t d e k k e n 
w a t e n d e pat ient kn jg t te h o r e n da t hi j met me teen naar 
huis kan Hij m o e t een t i jd je b l i jven St i laan w o r d t het 
ech te r duidel i jk dat hij hier noo i t mee r w e g r a a k t 
(BRT 2) — Ruim der t ig jaar ge leden b rak Dui ts land def i 
nit ief in t w e e e n . Oos t - en Wes t -Du i t s land D e Du i tse T V 
maak te o v e r d e gebeur ten issen h ie r rond en ove r d e 
rech ts t reekse e n on rech t s t r eekse aanleid ingen een do -
kumenta i re N O S ( N e d 1) ze t te h e m o p he t p rog ram
m a Duitsland 1946-1949 — In Maler sehen die Land
schaft ( A R D ) w o r d t g e p r o b e e r d aan te t onen h o e in d e 
landschapssch i lderkunst d e relat ie van d e m e n s t o t na
tuur en mil ieu in d e loop de r kuns tgesch ieden is is ve ran
d e r d 

V r i j d a a — He t a v o n d p r o g r a m m a van B R T I IS to 
taal g e w i j d aan d e f i lm V o o r e e r s t is er d e A m e n k a a n s e 
f i lm The Reivers van M a r k Rydel l (1969), me t d e t o e n 
n o g j onge M i t c h V o g e l e n S t e v e M c Q u e e n , Sha ron Far-
rell. Wi l l G e e r e n Ruper t C r o s s in d e be langn jks te rol len 
R o n d d e eeuwwisse l i ng k o o p t d e k rasse opa van d e 12-
jange Luc ius een au to T i jdens d e a fwez ighe id van zi jn 
g roo t vade r en zi jn o u d e r s «leent» d e o n d e r n e m e n d e Lu
c ius de w a g e n en ve r t rek t s a m e n m e t B o o n e n N e d , 
t w e e he lpers van zi jn vader , o p zoek naar avon tuu r N a 
d e f i lm p rezen teer t Roland L o m m é zi jn f i lmmagazine 
Premiere magazine Hier in bes teed t hij aandacht aan d e 
f i lm «The island» van Michae l Ri tchie me t o a Michae l 
Came, m e t w ie hij een gesp r ek h e e f t — Twee voor 
twaalf, de sobe r gehouden , maar daa rom met minder 
spannende k w i s w a a n n d e a lgemene kenn is w o r d t ge
t e s t IS alt i jd al een aanrader t je g e w e e s t e n is het in zi jn 
o n v e r a n d e r d e v o r m n o g s teeds (Vara , N e d 1) En w i e 
meer wi l w e t e n ove r het pol i t ieke bedn j f in Neder land 
kan heel w a t o p s t e k e n d o o r te k i j ken naar De BV Ne
derland, e e n amusan t e n in format ie f pol i t iek magazine 
(Vara, N e d 1) — D e A V R O ( N e d 2) ze t t egenove r 
Twee voor twaalf, zijn eigen luxepaard Wie van de drie, 
e e n k w i s van e e n l ichter gehal te, maar d o o r d e opze t en 
d e m e d e w e r k e r s (Mar t i ne Bijl, A l be r t M o l , Evel ine V le-
sen en K e e s Brusse) alt i jd het bek i j ken w a a r d En bi j d e 
A V R O bli jft he t een Neder landse a v o n d Deadline is d e 
n ieuwe thr i l ler-reeks van e igen b o d e m , w a a n n het gaat 
o v e r d e avon tu ren van een dagblad journal is t en zi jn 
v n e n d , d e fo tograa f A u t e u r van de reeks is d e 42-jar ige 
Neder landse journal ist Ruud G r o e n 

B R T 2 

2015 Falstaff (opera van Verdi) 

NED 1 
1530 Avro's kinderbios — 1825 
Nieuws (voor gehoorgestoorden) 
— 1830 Sesamstraat — 1845 
Toensbsche hps — 1855 Nieuws 
— 1950 Politieke partijen - 2000 
Groeten uit Nieuwmarkt (reporta
ge over stadsverfraaiingswerken 
in Amsterdam) — 2040 Will Sha
kespeare (dokJ — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Den Haag vandaag — 
2225 Panoramiek — 2255 Studio 
spor t — 2325 Nieuws 

NED 2 

1855 Nieuws — 1859 Kinderen 
van de rekening Onfo) — 1925 
Kenmerk (info) — 2000 Nieuws 
- 2027 Socutera (info) - 2032 
Countdown (pop) — 21 15 Ten-
speed and Brownshoe (f J — 22 05 
Halleluja, wat lig je daar mooi (een
akter) — 2220 Veronica's info — 
2302 Teleac - 2337 Nieuws 

RTB1 
19(X) Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 19 30 Nieuws en sportbe
richten — 2000 Les chevaux du 
soleil (fJ — 2055 Point de mire 
(wekelijks magazine) — 21 55 De 
bnc et de broc — 2215 Nieuws 

RTB2 
18 30 La ligne de demarcation (f J 
— 19 55 Sports 2 (sportmagazine) 
— 22()0 Videoqraphie (dossier) 

LUX. 
1945 Magazine over dieren — 
2000 Hit-parade (muzikaal pro
gramma) — 21 00 Le colosse de 
Rhodes (pseudo-histonsche film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les f)ans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 C^olline (tv-
film) — 22 30 La rage de lire (hoe-
kenmagazine) — 2305 Nieuws 

A 2 

1945 Top club (show) - 2000 
Nieuws — 2035 Vaneteprogram-
m a — 2140 SfXJrt is business 
(Mark Mc(>)rmack sportzaken-
man) - 22 40 Bande a part (dok J 
— 2310 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Un nuage entre les dents 
(kritische film over de perswereld) 
— 2200 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Matto re-
giert (tv-fllm) - 2200 Bliek Rich-
tung Afnka (Afnkaanse literatuur in 
Duitsland) — 22 30 Taqesthemen 

ZDF 

21 00 Heute-Joumal - 2120 Ve
gas (fJ — 2205 Sieh mal an — 
2210 Katolieken in Taiwan (dok) 
— 2240 Liebesversuche (teater) 
— 015 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 21 45 Un
cle Sams Hinterhof (reportage 
over Midden-Amenka) — 2215 
Unter glatter Haut (politiefilm) — 
2355 Nieuws 

Donderdag 
OKTOBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Paulus de boskabouter — 1805 
Agenda (kindennfo) — 1835 Epi
demie CThnlIerfJ - 1900 Korte 
film — 1905Sporttnbune — 1945 
Nieuws — 2010 Dagboek van een 
herdershond (film) — 2120 Pano
rama - 2210 Dallas. - 2255 
Nieuws 

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 

BRT 2 

2010 Premiere — 21 00 De kolle-
gas (film) — 21 35 Egon Schiele 
(dok over deze Weense schilder) 

NED 1 

1855 Nieuws - 1859 Woody 
Woodpecker (Stnp) - 1906 Op 
volle toeren CTop5) — 20 00 Onze 
ouwe (FJ — 2100 Kieskeurig 
(Konsumentenrubnek) — 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag Van
daag (Info) - 2225 Duitsland 
1946-1949 (Dokt over het begin 
van de koude ooriog) — 2315 
Nieuws 

NED 2 
1855 Nieuws - 1859 Rnokkio 
(FJ - 1925 J J De Bom v /h de 
kindervnend — 2000 Nieuws — 
2027 Menjntje Gijzen (FJ - 2120 
Ombudsman (Info) - 2150 De 
onvoorstelbare werekJ van Roaki 
Dahl (Verrassende vertellingen) 
— 2215 Achter het nieuws — 
2310 Nieuws 

RTB1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Geotermie (milieu-info) — 2015 
Dites-lui que je laime (film) — 
21 55 Le carrousel aux images — 
22.55 Nieuws 

RTB2 
18 30 La ligne de demarcation (f J 
— 2000 Concert (Allegro con ste
reo) — 21 15 Documents (gerom-
manceerde biografie over Brue-
gel) 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Verzicht 
auf das Mandat (Politici die af
scheid nemerO — 21 15 Musikla-
den CTV-diskoteek) - 22 00 Gre
gory - der Entertainer aus Monaco 
(Vanete) — 23 00 Maler sehen die 
Landschaft (Kunstdokumentaire) 
— 2350 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Dalli-Dalli 
(KWIS) — 21 00 Heute-Journal — 
2120 Ronald Reagans grosste Rol-
le (Reportage) — 22 05 Spielraum 
CTeater) — 030 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Jagd ohne 
Skrupel (Dramatische film) — 
21 45 Medizin im Dntten - 2230 
Hinter den Schlagzeilen — 2330 
Nieuws 

LUX. 
1945 Magazine over dieren — 
2000 Les tétes bailees (FJ -
21 00 L'Homme de Borneo (Dra
matische film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (Spel) -
2000 Nieuws — 2030 La conquê-
te du ciel (FJ — 21 35 L'Évene-
ment (Aktualiteitenmagazine) — 
22 25 Honore Daumier (Dok. over 
de beroemde kankatunsO — 23 30 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Jean Jau-
res vie et mort d un socialiste (TV-
f ilm) — 22 35 Magazine de theatre 
- 2335 Nieuws 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures 
(SpeD — 20 30 Les heros sont f aö-
gues (Psychologische film) — 
2215 Nieuws. 

Vrijdag 
10 OKTOBER 

1400 Schooltelevisie — 1800 De 
schat op Malta (film) - 1815 
Klem, klein kleutertje - 18.30 Peu
ters en kleuters (Open schooO — 
1900 Korte film - 1905 K T R C -
kruispunt — 1945 Nieuws — 
2015 The Reivers (film) - 2155 
Premiere-nnagazine — 2245 
Nieuws 

BRT 2 

2015 Mana Speermalie (film) — 
21 15 Een klem land m een wereW-
ooriog (herhaling) - 2205 Dag 
aan dag (kultuuragenda) 

NED 1 
1855 Nieuws - 1859 Scooby 
Doo (FJ - 1925 Sport '80 -
1950 Koninklijk Gala Circus 1979 
— 2049 Twee voor twaalf (Kwis) 
— 21 37 Nieuws - 21 55 Huma
nistisch Verbond - 2225 De BV 
Nederland (Info) - 23 30 Nieuws 

NED 2 
1855 Nieuws - 1859 Doctor 
Snuggles (Stnp) — 1905 Avro's 
Toppop - 2000 Nieuws - 2027 
Wie van de dne ' ' (Kwis) - 21 00 
Deadline (FJ — 21 50 Televizier 
Magazine — 22 30 4 x verkocht 
(Blijspel) - 2305 Daniel Wayen-
berg en Louis Van Dijk (Solisten 
aan de oiano) — 2345 Nieuws 

RTB1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 1955 A 
suivre (info) — 21 15 Lhomme a la 
hache (dramatische speelfilm) — 
2225 Nieuws 

RTB2 
18 30 La ligne de demarcation (f J 
— 1955 La traque (politefJ — 
2050 Vendredi-sports 

ARD 

1915 Hier und Heute - 2000 Der 
Strohmann (Tragi-komische film) 
— 21 45 Der Kolner Dom (100 jaar 
geleden beemdigd) - 2230 Be-
ncht uit Bonn — 2300 Boeing 
Boeing (BlijspeP — 040 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Auslands-
joumal — 2015 Maigret (FJ — 
21 42 Em Himmlisches Vergnugen 
(Humor met Buster Keaton) — 
22 00 HeuteJoumal - 2220 Boe
kenbeurs Frankfurt 1980 - 2305 
Sport am Freitag — 23 35 Das Ge-
setz der Gesetzlosen (Western) 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws — 2015 Theater der 
Unterdruckten — 21 00 Nieuws uit 
Duitsland - 21 30 Cïott und die 
Wel t — 2200 Gewohnung (Ko
medie) — 22 55 Afnka Literarisch 

LUX. 
1945 Magazine over dieren — 
2000 Marcus Welby (FJ - 21 00 
Operation Lady Mariene (Oorlogs-
komedie) — 22 30 Automagazine 

F 1 

1925 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les Pans de T F 1 (Kwis) -
2000 Nieuws — 2030 Une rose 
au pebt dejeuner (Teater) — 22 50 
Reins feux (Spektakelmagazine) 
— 2355 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Jean Cha-
losse (FJ — 21 30 Apostrophes. 
(Boekenmagazine) — 22 50 
Nieuws — 22 57 O gamin-la (Re-
portagefilm) 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures. 
(Spel) — 2030 Le nouveau ven-
dredi (Reportage) — 21 30 Les re-
veilleurs de village (TV-speD — 
2225 Nieuws 

2 OKTOBER 1980 

WÊÊM 



14 m 
150 jaar pers kijken... 
In de Passage 44 te Baissel orga-
nizeert het Gemeentekrediet een 
evolutief overzicht van onze natio
nale pers, voornamelijk van 150 
jaar illustratie in onze dag- en 
weekbladen. Een stuk boeiend ge
schiedenisrelaas, uiteraard, van 
«de pers in beeld en het beeld in 
de pers». 
Hoe hebben de vorige generaties 
zichzelf en de grote en kleine we
reld in de voorbije 150 jaar gezien 
en beschreven, vastgeankerd in 
de drukinkt' De pers als atmosfe
rische tijdsspiegel, waarin de grote 
maatschappelijke, technologische, 
sociale en kulturele mutaties der 
laatste twee eeuwen vervat liggen. 
Een tentoonstelling dus om wat 
«avondlandachtig» kultuurfilozo-
fisch bij weg te dromen, zoals de 
«hof journalist» van het Gemeente
krediet, Johan Struye, ten andere 
dok doet met zijn gekende flou ar-
tistique-stijl in de inleiding van de 
catalogus die de tentoonstelling 
vergezelt. Een vogelvlucht van de 
XIXde-eeuwse «gazet-, met ge
kende karikaturen naar het afge
werkte beeldmagazine van deze 
dagen... 

150 jaar prentkunst... 
Met de steun van de ASLK loopt 
in de Koninklijke Biblioteek Al
bert I, aan de Kunstberg te Brus
sel, een tentoonstelling rond het 
voor de gelegenheid opgepoetste 
tema '150 jaar Belgische prent
kunst'. Het geheel is samenge
steld door ene Eugene Rouir, die 
ook de grote kunstkataloog selek-
teerde 
De grafiek is nooit een randkunst 
geweest Integendeel. Grafiek 
geldt als een van de meest zuivere 

Herfsttij voor 
tentoonstellingen 

In dit najaar '80 staat er 
nog een reeks interes
sante, meestal retrospek-
tief opgevatte tentoon
stellingen allerhande op 
stapel. Dit zal dan toch 
een stuk min of meer zin
vol kultureel uitvloeisel 
geweest zijn van de voor 
het overige zeer in mi
neur verlopen «viering» 
van het 150-jarige «va
derland». 

Benevens de niet geringe 
kulturele inspanningen 
die meerdere grote finan
ciële instellingen zich ge
troosten als goedbegre-
pen modern mecenaat, 
hebben ook de Europalia-
festiviteiten gezorgd 
voor enkele markante 
projekten, zoals de be-
twist(bar)e Breugelexpo-
sitie. 

en subtiele kunstvormen, waarbij 
men zich moeilijk kan wegsteken 
achter technische bravourestuk-
jes. De zuivere grafiek is de ka
mermuziek van de plastische kun
sten, de verfijnde instrumenten 
met de gevoelige snaren boven 
het symfonisch orkest met pau
ken en bazuinen. 

De gravure in al haar vormen, de 
prentkunst is in onze streken altijd 
druk beoefend geweest reeds in 
de tijd van Rubens en ervoor. Ech
te grafiek staat als plastische 
kunstvorm zuiver op de graat bui
ten de kreatieve «vonk» moet men 
ook het ambacht nog grondig be

heersen. Onder meer alle grote 
schilders hebben een belangrijk 
grafisch oeuvre voortgebracht 
Door de jaren heen zijn ook de 
grafische technieken en mogelijk
heden sterk geëvolueerd met de 
technische vooruitgang- van de 
houtgesneden gravure over de 
ets en kopergravure tot de litogra-
fie en zeefdruk. 

Grofe namen genoeg: Leys, Rops, 
de Braekeleer, Ensor, Smits, Laer-
mans. De Bruycker, Servaes, Jes-
pers. Minne, Van Rysselberghe, 
Rassenfosse, Tytgat Evenepoel, 
Khnopff, Spilliaert, De Smet Ma-
sereel, Cantré, Peire, Alechinsky... 

ALLEMO VLOMS 
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tot de hele resem «hedendaag-
sen» die technische gedurfdheid 
en intellektuele kontestatie pogen 
te kombineren in meer exf)erimen-
tele grafiekvormen. 

Laat ons vooraf wel stellen dat het 
een aartsmoeilijke opdracht is 
voor dergelijke retrospektieve 
tentoonstellingen een selektieve 
schifting door te voeren. 

Als norm voor selektie bij deze 
tentoonstelling van grafiek werd 
eerder een historisch-didaktische 
dan een artistieke benadering ge
nomen. De tentoongestelde wer
ken en de prachtig uitgegeven ka-
taloog houden zich aan een histo-
risch-geografisch overzicht en de 
opdeling in scholen: een Antwerp
se, Luikse, Gentse en een Brussel
se. Als pluspunt van dergelijke sa
menstelling heeft men aldus een 
schoolse staalkaart van 150 jaar 
«Belgische» grafiek, waarbij men al 
de richtingen en scholen wat leert 
situeren. Als duidelijk minpunt 
komt tot uiting dat hiermee ook ar
tistiek minder beduidend en min
der geladen werk mee wordt op
genomen. 150 jaar Belgische 
(what's in a name?) prentkunst is 
dus het resultaat van een kompro-
mis tussen de artistieke en de aka-
demische benadering. Doch al bij 
al een leerzaam overzicht van de 
grafische evolutie en exfjerimen-
ten te lande. De kunstkataloog put 
zijn waarde dan ook eerder in een 
historisch-didaktische dan in een 
zuiver artistieke benadering. 

150 jaar 
politieke karikatuur... 
In de ASLK-Galerij te Brussel is 
een originele tentoonstelling over 
'België in de politieke karikatuur 

1830-1980' van start gegaan. De 
karikatuur is steeds zowat het 
zout in de politieke brij geweest 

Als totaal-impressie drukt de kari
katuur gevoelsmatig soms meer 
uit van het hele politieke «klimaat» 

, en tijdssfeer dan eender welk an
der medium. Indien de karikatunst 
daarbij dan nog de zuivere anek
dote kan overstijgen en zijn kari
katuur kan «universalizeren», dan 
heb je waarlijk volwaardige kunst 
in de karikatuur. 

Wat is de kracht van de karika
tuur? Het groteske vervormen en 
vertekenen in zijn typering. De ori
ginele kombinatie van technische 
vaardigheid, sociale bewogenheid, 
visionaire impuls, kijken en blikveld 
geven «achter der dingen schijn». 

De karikatuur als uitlaatklep, als af-
stomen van de demokratie, als ka
talysator van het politieke reilen en 
zeilen, als oeverloze bron van hu
mor en sarkasme, als volks tijds-
dokument over de politieke macht 
en onmacht als volwaardig' artis
tieke expressie, als veelal wrange 
lachspiegel van een opgeblazen 
en dikdoende wereld, als relative
ring van het menselijke schouwto
neel. In de karikatuur toont een 
volk zijn graad van (on)volwassen-
heid. 

150 jaar politieke karikatuur in dit 
land levert uiteraard de eerste 
eeuw voornamelijk Franstalige 
spitse spotprenten op, geïnspi
reerd op de Latijnse libertijnse tra
ditie, waarvan Honoré Daumier 
het boegbeeld was. Veelbeteke-

Koning Leopokj, dankbaar onder
werp voor politieke karikaturis-

ten.„ 
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nende namen: Le Rasoir, L'Argus, 
Le Grelot, La Cigale, L'Espiègle, 
Sans-Souci. Le Diable, Le Tirail
leur, Le Slfflet, La Bombe, Le Polo 
chinelle, enz. Allemaal lokale blaad
jes, gevuld met een portie snedige 
karikatuurgrafiek. Deze tentoon
stelling geeft inderdaad een «stuk
je vaderlandse geschiedenis zoals 
u ze nooit op school leerde". De 
XIXde-eeuwse karikaturisten had
den nog een onversneden, soms 
agressieve stijl, vers van de lever. 

En vroeger bleek politiek ook 
meer dan nu een spel van open 
passies, van leesbare rancunes en 
van kompromisloze oppositie. 

Daar kan Leopold II, als schiet
schijf voor het karikaturistenvolk
je, over meepraten. Gans z'n leven 
heeft deze veelbesproken vorst 
zijn myte en de tekenstiften in be
weging gehouden. Maar er waren 
nog zoveel andere zaken die de 
geesten en de tekenpen in beroe
ring hielden: het antiklerikalisme, 
de politieke rol van de geestelijk
heid in de XIXde eeuw, de op
komst van het socialisme, de 
schoolstrijd, het invoeren van het 
enkelvoudig stemrecht Kongo, de 
oorlogsperioden, het Vlaamse 
vraagstuk en de communautaire 
spanningen, de Manneke-Pis-poll-
tiekers... 

Sedert de jaren '30 verwierf ook 
de Vlaamse karikatuur in onze po
litieke dierentuin een vaste plaats 
en waarde, van Pallieter tot de hui
dige krante- en weekbladkarikatu
risten als Pil, Gal, Jan, Zak, Stef en 
anderen. We gaan niet muggezif-
ten over de taalkundige dosering 
en selektie van de voornaamste 
karikaturisten. Deze tentoonstel
ling hanteert als eerlijk selektiecri-
terium voornamelijk de kwaliteit 
en zeggingskracht van de karika

tuur. Wat we, naast de voornaam
ste geschiedkundige tematieken, 
ietwat missen, is wel een aparte 
galerij karikaturen van de politieke 
«koppen» zoals Theo Lefèvre, P.-
H. Spaak, Camille Huysmans en 
Elisabeth, Kop Van Eynde en dier-
gelijke individuen... 

«De politieke karikatuur laat zich 
lezen als een officieuze geschie
denis, haastig gekribbeld in de 
marge van het politiek gebeuren, 
door auteurs die soms meer ge
dreven werden door een heilige 
verontwaardiging dan door een 
overdaad aan kennis van zaken.» 
De vroegere karikaturen waren in 
dit opzicht over het algemeen ge
vatter, volkser, direkter, plasti-
scher dan de huidige karikatuur 
die meer intellektualistisch en «ce
rebraal», meer «gepolijst' over
komt 

Vondel indachtig, «het leven Is een 
schouwtoneel, ieder speelt zijn rol 
en krijgt zijn deel», etaleert deze 
tentoonstelling een grimlachende 
tijdsspiegel waarin men (her)ont-
dekt dat doorheen de historisch 
hete hangijzers en politieke prota
gonisten de mens, de eeuwig men
selijke ijdelheden, ambities en ver
zuchtingen in de grote grondlijnen 
nog steeds eender zijn wat ze 
vroeger ook al waren. Een gevoel 
van verhelderend relativeren, van 
zelfherkenning door de jacht der 
jaren heen dringt tot je door bij het 
grasduinend verwijlen tussen de 
knipogende werken. 

Blijft de karikaturist uiteindelijk niet 
de gestigmatizeerde Don Quicho-
te die deze gekke mensenwereld 
door z'n eenzijdig prisma bekijkt? 

Of is de karikaturist de ontmaske
rende profeet die de ware verhou
dingen blootlegt met de gave van 

de onbevangen blik? De sociale 
taak van de karikaturist die over
drijvend het letterlijk eens langs 
de kant van de andere oever be
kijkt... De karikaturist als de Tijl Ui
lenspiegel van het politieke cir
cus... Niets van dit alles en van al
les een beetje... 
Een boeiende kataloog schetst in 
een korte situering elk van de ruim 
vijfhonderd tentoongestelde wer
ken. Om het ietwat karikaturaal uit 
te drukken: tussen deze karikatu
ren kunnen we uren tuleruren... 
Wellicht is deze «150 jaar politieke 
karikatuur»-tentoonstelling een 
der meest interessante van het 
ogenblik, zowel in zijn benadering 
als in zijn uitwerking, (gvdp) 

— 150 jaar pers kijken. Studio 
Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 
1000 Brussel, tot 2 november, da
gelijks toegankelijk van 10 tot 
20 u„ met kataloog. 

— 150 jaar Belgische prentkunst. 
Koninklijke Biblioteek Albert I, 
Kunstberg, 1000 Brussel, tot 
18 oktober, van maandag tot za
terdag van 9 tot 16 u. 50, met kata
loog. 

— België in de politieke karika
tuur 1830-1980, ASLK-Galerij, 
Kreupelenstraat 12, 1000 Brussel 
(naast Martelarenpletn), alle da
gen van 10 tot 18 u., ook op zon
dagen, tot 31 oktober, met kata
loog (200 frj, gratis rondleidingen 
voor groepen en scholen. 

Willy Claes met dirigeerkurve... 

Hoe stil is het in de Vlaamse showwereld? 
Het is opvallend stil geworden op 
het voorheen zo suksesvolle klein-
kunstfont Jan de Wilde, Willem 
Vermandere en Walter De Buck 
laten sporadisch nog even hun 
stem horen... waar ze worden ge
vraagd, maar werken inmiddels in 
stilte aan teksten voor anderen, 
aan beeldhouwwerk of sociale 
strijd. Wannes Van de Velde is op 
de Spaanse toer als «Nino» en 
zweert bij de flamenco zonder de 
al te commerciële olé's en eviva's. 
Kris de Bruyne is weer voor drie 
weken in het land om een reeks 
optredens af te werken, en denkt 
aan een nieuwe singel. Ondertus
sen wordt hij door de radio grijs-
gedraaid. Big BUI (Armand) heeft 
zich naar verluidt definitief in Aus
tin (Texas) gevestigd en aldus is 
de typisch Leuvense rock ont
hoofd. Rick Tubbax kan nu met
een de populairste genoemd wor
den. Nieuwkomers uit Limburg, de 
groep Stemming zijn eigenlijk de 
enige vernieuwing geworden van 
begin tachtig, en waren samen 
met Johan Verminnen op de Boe-
merang-televisieuitzending. Stem
ming brengt — zijn naam waard 
— stemmige liedjes met mooie 
teksten, en een nummer als «alle 
golven» is een juweeltje voor een 
stille laatzomeravond rond het 
kampvuur of de barbecue. Johan 
Verminnen is na zijn tocht door de 
Brusselse «Rue des Bouchers» 
verder de poptoer ingeslagen en 
heeft met de nieuwe singel «Vertel 
me geen verhaaltjes» achter de 
zeventigerjaren en de kleinkunst 
definitief een punt gezet. Zange
res Sofie, een der weinige talen
ten naast Luc Bral die op de Ant
werpse kleinkunst-akademie af
studeerden heeft alle troeven in 

handen om het te maken. Een 
enorm vokaal talent een prettig 
voorkomen en een visuele act die 
velen kunnen benijden. Met haar 
kwartet studio-musici bracht ze in 
de jazzy-croonerstijl enkele parel
tjes die bijvoorbeeld in degelijke 
Nederlandse vertaling velen nog 
meer had aangesproken. Met een 
commercieel nummer van de be
tere soort is zij ongetwijfeld onze 
keuze voor deelname aan het vol
gende Euro-songfestival. 

De Gentse Ruth McKenny blijft 
met zijn «Let the good times roll» 
kwalitatief de beste rocker in de 
vijftigerjaren-stijl uit het Vlaamse 
land, op de voet gevolgd door 
Moustache die met Bobby Da
rin's «Things» een geslaagde hit-
cover scoorde. Groep Kaviaar 
had het beter bij de kleinkunst en 
het kabaret gehouden, want hun 
overjaarse rock is derderangs en 
hoeft voor mij niet Emiy Star 
heeft talent als «rock & roll-vrouw-
tje» maar zou zonder de opvallend 
ingestudeerde danspasjes, de 
gogo-girls en omringende na-
maakshow véél aan geloofwaar
digheid winnen, en makkelijk naast 
bijvoorbeeld een Suzy Quatro ko
men. Paul Severs zoals steeds 
met vrouwelijk schoon omringd, 
doet het nog steeds. Sommers 
haalde weer rozen boven, een ty
pische Eddy Wally, de «voice of 
Europe», Alex Andry als copie van 
Rocco Granata, en dan Bobby 
Prins en Eric Van Neygen op de 
coutrytoer. Een pluim voor de 
BRT-producer met de onverwach
te en geslaagde inzet van de 
sketch door Gaston en Leo en 
voor de pittige prezentatie door 
Lut Leysen. 

Misschien is deze for
mule, met de leerzame panorama-
getinte flitsen omtrent het waarom 
afgewisseld met show een ideetje 
voor volgend televisiejaar in het 
kader van «Tienerklanken». Tus
sendoor bracht Julio Egleslas zijn 
zoveelste hit op het gelijke pa
troon, bracht een swingende Cliff 
Richard zijn hitsingel «Dreamin» 
en wist een spetterende Kate 
Bush met extravagante video
show op haar «Babushka» de aan

dacht te trekken. Benny Neyman 
weet bij momenten nog steeds 
niet wat hij bij muzikaal tusenspel 
moet doen. Zjef Eibers kwam, he
lemaal op het einde met een erg 
mooi lied «Kabouters kleuren». 
Raymond van het Groenewoud 
was er wegens zijn overvolle 
agenda niet bij. Maar hij is inmid
dels de enige die samen met Ur-
banus erin is geslaagd Nederland 
op de knieën te krijgen. En na de 
optredens over de Moerdijk is er 

zelfs al een fanklub opgericht te 
Heerlen (NI). Inmiddels is de nieu
we plaat van groep Machiavel op
genomen in de Relight studio te 
Hilvarenbeek onder de leiding van 
ex-Herman Brood gitarist Dany 
Lademacher. Nog iemand van bij 
ons die het internationaal ver 
schopt en na de laatste Brood-
toer zelfs aanbiedingen kreeg als 
producer en gitarist uit Los Ange
les! 

Sergius 

"van 20 september 
tot 15 december" 
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Lente in de herfst? 
Daniël Wil lems heeft in Cha-
ville, een voorstadje van Pa
rijs, de Grote Herfstprijs — 
de voorlaatste klassieker van 
het wielerseizoen — gewon
nen. De Kempenaar loste 
daarmee eindelijk een ge
deelte van de in hem gestelde 
verwachtingen In . Daniel Wi l 
lems wordt immers al een 
paar jaren aangezien als 
's lands grootste belofte. 
In 7 9 presteerde hij sterk in 
het voorseizoen. In vrijwel 
elke klassieker trad hij op de 
voorgrond. Men verwachtte 
dat hij in de lente van 1980 
onder de absolute toprenners 
zou postvatten. De bijstand 
van een ploegleider als Wal 
ter Godefroot werd aange
zien als een supplementaire 
waarborg. 

Het verliep evenwel anders Wil
lems presteerde matig in maart en 
april HIJ sukkelde met zijn gezond
heid Fons De Wolf, die hem als 
jong talent het dichtst benaderde, 
won evenmin een klassieker maar 
overtroefde zijn tegenspeler toch 
in regelmaat en kracht Journalis
ten plaatsten in de voorbije zomer 
dan ook onveranderlijk vraagte
kens achter zinnen waarin Wil
lems' toekomst ter sprake kwam 
De twijfel werd na het jongste we
reldkampioenschap zelfs onverho
len pessimisme In Sallanches was 
Willems gewoon onbekwaam 
Het IS de verdienste van Walter 
Godefroot geweest zijn jonge be
schermeling steevast te hebben 
verdedigd Hij wees herhaaldelijk 
op het onzinnige van vergelijkin
gen met vroegere kampioenen 
Wie na een Merckx komt moet in
derdaad veel vooroordelen oprui
men 

Vorige zondag dan sprong Wil
lems toch nog onverwacht op het 
hoogste platform Hij won de Fran
se najaarsklassieker, de afstam
meling van de vroegere Parijs-
Tours, met overwicht De overwin
ning dient wel in een juist perspek-
tief te worden bekeken 
De Grote Herfstprijs mag met ver
geleken worden met een Ronde 
van Vlaanderen of met een Parijs-
Roubaix In het najaar zijn veel felle 
strijders uitgeblust Hinault bleef 
afwezig De Nederlanders zijn 
moe Voor de meesten begon het 
seizoen vooraan februan In Giro 

Werkgroep sport 
De werkgroep Sport van de 
Volksunie, is opnieuw aan de 
slag gegaan onder leiding van se
nator C Van Eisen Deze werk
groep advizeert om de parle
mentsleden bij de voorbereiding 
van dekreten en tussenkomsten 
rond het sportgebeuren, de 
werking van BLOSO enz 
De groep komt samen de derde 
vrijdag van iedere maand Wie 
belangstelling heeft om mee te 
werken of wie interessante kan
didaten hiervoor kent kan kon-
takt opnemen met het Vlaams 
Nationaal Studiecentrum, Barri-
kadenplein 12 100 Brussel Tele
foon 02/2194930 

of Tour leverden zij krachtenslo-
pende duur-prestaties Inzonder 
de door konstante regens geteis
terde Tour schijnt dit jaar diep in 
de mogelijkheden te hebben inge
vreten Hoe anders verklaren dat 
noch in de door Pierino Gavazzi 
gewonnen Parijs-Brussel (on
danks alles toch maar een semi-
klassieker waarin de zegevieren
de Italiaan bewees dat zijn triomf 
in Milaan-Sanremo meer was dan 
puur toeval), noch in de Grote 
Herfstprijs tourvedetten op de 
voorgrond kunnen treden'i' In de 
najaarsklassiekers pogen de ont
goochelden uit het voorseizoen 
traditiegetrouw een en ander te 
repareren Willems is daar voor
treffelijk in geslaagd In de korte fi
nale was hij onbetwistbaar de bes
te HIJ bewees een geboren hard
rijder te zijn Een finisher Een win
naarstype zelfs Hopelijk puurt hij 
uit zijn eerste grote internationale 
triomf het vertrouwen om volgend 
jaar de grote doorbraak te kunnen 
forceren Want zijn sukses vraagt 
om bevestiging 

Het zal de wielerfans intussen 
evenwel duidelijk zijn geworden 
dat Willems in de voorbije maan
den wel degelijk in ondankbare 
omstandigheden zijn beroep heeft 
moeten uitoefenen De recente tri-
bulaties met de wielerploeg waar
toe hij behoort — Staf Janssens 
verschuilt zich weinig diplomatisch 
achter een door hem aangevoch
ten beslissing van het UCI om zijn 
sponsorship in de wielersport te 
kunnen beëindigen — vormen er 
een bewijs van Daniel heeft dus 
zijn recht op krediet heroverd Al 
vinden wij het spijtig dat wellicht 
ook hij zal afzien van deelneming 
aan de Ronde van Lombardije De 
laatste klassieker van het seizoen 
en een onvervalste topkoers over 
een parkoers waarop enkel kam
pioenen kunnen schitteren De 
meeste toprenners echter hebben 
voor de klassieker van de vallende 
bladeren afgezegd Zij wensen zo 
laat in het seizoen geen krachten-
slopende inspanningen meer te le

veren Verplichtingen tegenover 
het publiek zijn hen nu eenmaal 
onbekend Maar wat wil je"? Zoe
temelk bij voorbeeld heeft sinds 
de Tour vijftig (jawel O cnteriums 
«afgewerkt» De uittredende we
reldkampioen Raas begon in Cha-
ville aan twee maanden volstrekte 
rust HIJ verscheen in de voorbije 
maanden 120 keer aan de startlijn 
en insiders verzekeren da Hennie 
Kuiper in de Ronde van Lombar
dije zijn 170ste rugnummer zal 

dragen Van het goede inderdaad 
veel te veel En de internationale 
wielerbond laat maar betijen Zij 
verzuimt de eigen sport in be
scherming te nemen 

Uit zeer betrouwbare bron ver
namen WIJ dat voorzitter Wou
ters van de KB VB, de BBBSJ 
(de Beroepsbond van Belgische 
sportjournalisten) zou verzocht 
hebben op te treden tegen een 
journalist van het gilde Cm casu 
Mare D'Heedene van Het 
Nieuwsblad) omdat deze in en
kele bijdragen kritiek zou hebben 
geuit tov het door de bond in 
Italië (tijdens het Europees lan-
denkampioenschap) gevoerde 
beleid De BBBSJ zal op het ver
zoek van the Godfather van de 
voetbalsport niet ingaan Onze 
gelukwensen en voor de BBBSJ 
en voor Mare D'Heedene die 
destijds met Frangois Colin de 
enige kritische klanken uit Italië 

liet beluisteren Of beter het le
zen 

Miljoenenboete 
West Ham United speelde giste
renavond voor het eerst in de 
geschiedenis van de Europacup 
een wedstrijd met -gesloten-
deuren Geen toeschouwers in 
Upton Park Een gevolg van de 
vorige week door ons aange
haalde rellen in Castilla Het grote 
slachtoffer is dus, zoals wij voor
spelden, de klub ZIJ moet een 
miljoenenontvangst derven Wij 
weten niet in hoeverre deze 
sanktie het supportersgedrag zal 
beïnvloeden Maar erg optimis
tisch desbetreffend zijn we toch 
niet 

Doping en voetbal 
Het weekblad «Vrij Nederland» 
bracht een verhelderend inter
view met Hugo Hovenkamp, 
flankverdediger van AZ'67 en 
van de Nederlandse nationale 
ploeg. 
Een ingekort uittreksel 
— Heb je m je carnere wel eens 
doping gebruikf^ 
— Ja, ik heb een keer doping ge
bruikt en dat was eens maar nooit 
meer 
— Was het de beruchte wedstrijd 
AZ'67—Roda, waarna de klubarts 
van AZ'67 aandrong op een do-
pingonderzoek in het hele betaal
de voetbal, kort nadat Ben de 
Graaf in de «Volkskrant» had ge
schreven dat sommige spelers 
van Roda JC na hun Europacup
wedstrijd tegen Anderlecht ver
dacht veel leken op spelers die do
ping hadden gebruikt"? 
— Ja, die wedstrijd was het, de 
wedstrijd waarin Blatter uit het 
veld werd gestuurd en ik later nog 
een gele kaart kreeg 
— Van die wedstrijd schreef John 
Linse in Voetbal International van 
25 oktober 1976 «Zelfs op de be
velen van trainer Kraay reageerde 
hij (Hovenkamp) met reden waa
rom Kraay er verstandig aan ge
daan had hem naar de kleedkamer 
te verwijzen En waarom Hoven
kamp dat allemaal deed"? Dat zal 

wel een mysterie blijven» 
— Ja, die wedstnjd was het 
— Wat voor doping was h e f 
— Dat weet ik niet, het waren klei
ne blauwe pilletjes Twinbg minu
ten voor de wedstnjd nam ik ze Ik 
kon niet stuk die wedstnjd, ik liep 
als een hinde, ik werd maar niet 
moe Toen ik het vekl opkwam 
voelde ik me heel licht Ik kreeg te
recht een gele kaart Ik zette een 
sliding in en gleed dne meter door 
met een gestrekt t>een halfhoog 
naar voren, zo tegen Ziegler Vre
selijk hé, maar nogmaals, het was 
eens maar nooit meer Ik kom er 
openlijk voor uit, ik had pnvé-moei-
lijkheden, ja en dan ben je in staat 
zo gek te doen blijkbaar Na afloop 
was ik doodmoe, ik was misselijk, 
ik had pijn in mijn kop, ik moest 
overgeven, vreselijk voelde ik me, 
diarree, ik heb wel vierentwintig 
uur geslapen 

— Van wie heb je de pilletjes ge
had? 
— Dat zeg ik met 
Op de vraag of hij wel eens gedro
geerde tegenstanders heeft ont
moet komt hij na lang aandringen 
met twee voorbeelden waarvan 
de namen met mogen worden ge
noemd 
— Je kunt het met bewijzen, dat is 
het probleem Ik heb meerdere 
malen tijdens een wedstrijd tegen

standers gezien waarvan ik dacht 
wat doen die raar Ze gedragen 
zich heel agressief, geïrriteerd 
over kleine dingetjes, ze trappen 
bewust naar enkels en schenen 
Artsen zeggen altijd datje het aan 
de ogen kunt zien Ze zeggen ook 
niets tegen je Toen ik tegen een 
van die jongens die ik goed ken 
een keer zei wat doe je raar, keek 
hij me alleen maar verdwaasd aan, 
hij zei nietS' 

Tot zover het interview van Fnts 
Barend en Henk van Dorp met de 
voor de wereldbekerwedstrijd te
gen Ierland «gepasseerde» Neder
landse international Het staat voor 
ons buiten twijfel dat het Belgisch 
topvoetbal er met «beter» aan toe 
IS De beschreven wedstrijdsitua
ties zijn ons ovengens met onbe
kend Helemaal met zelfs Maar in 
België houdt men de potjes ge
dekt De bond, de spelers, de jour
nalisten En wanneer er dan toch 
eens opgetreden wordt zoals met 
die beruchte Anderlecht—Barce
lona wordt de «kontrole» zonder 
meer geweigerd en wordt de «af
faire» nadien oordeelkundig «ge
klasseerd» 

Aan de schandpaal bindt men 
voorlopig alleen wielrenners en dn 
mindere en onvoldoende mate) at
leten 
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De arbeid in de maatschappij 
Als WIJ naar een zelfstandig Vlaande
ren streven moeten wij ons tevens af
vragen «Welk Vlaanderen» Deelge
noot in EEG en mede ingespannen in 
de westerse wereld zullen wij daar niet 
volledig alleen over beslissen 
Voor de krisis werden wij medege-
sleept in de algemene roes steeds 
meer te kunnen produceren, steeds 
meer te kunnen konsumeren Deze 
rush heeft onze mentaliteit vergiftigd 
en onze volkskracht ondermijnd Het 
pijnlijk ontwaken mag onze nationale 
levenswil echter met aantasten noch 
onze werklust zoveel bezongen als 
Vlaamse volksdeugd, in gevaar bren
gen 
Daartoe moet de Vlaming van nu we
ten dat alle arbeid gelijkwaardig is, 
dat de mens recht heeft op arbeid en 
plicht tot arbeid. 

Alle arbeid Is gelijkwaardig 
Wie produceert in groot of klan bednjf 
of als zelfstandige of wie diensten be
wijst artjeidt Maar ook wie weten
schappelijk onderzoek verricht en wie 
op eender welke wijze ervoor werkt 
dat anderen kunnen arbeiden 
Ook de arbeid van de thuisblijvende 
vrouw IS volwaardige arbeid 
Omdat alle artjeid gelijkwaardig is 
moet voor ieder de arbeid menswaar
dig zijn, naar de maat van onze tijd 
Menswaardige artjeid met het oog op 
de matenele ariseidsomstandigheden 
Maar dat met alleen' Wie ariseidt moet 
kunnen trots zijn op wat hij produceert 
of als dienst presteert 
Wie in loondienst aHseidt moet mede
zeggenschap hebben in ariaeidsom-
standigheden en winsten Produktieve 
arbeid vereist gezond kapitaal, vernuf
tige ondernemingszin en deskundige 
uitvoenng 
Menswaardige arbeid dient zo georgen 
nizeerd dat daarnaast zinvolle vnje bjd 
bestaat Grotere vnje bjd moet ver
teerd worden in groter welzijn Mens-

ZO ZIET 

DE VU 

waardige arbeid behelst dus heel wat 
meer dan goed en hoog kx>n, al zal 
daar uiteraard de eerste aandacht naar 
gaan 
Gelijkwaardigheid van alle arbeid wil 
natuurlijk met zeggen dat alle vormen 
van arfcüeid voor een bednjf of voor de 
gemeenschap even belangnjk zijn De 
ambibe om belangnjke taken te vervul
len en het daardoor tieter te hebben is 
normaal, gezond en noodzakelijk voor 
elke vooruitgang 

Recht op arbeid 
Al staat het recht op arbeid met inge
schreven noch in de oude noch m de 
«nieuwe» grondwet toch is het erkend 
als een van de mensenrechten Helaas 
IS daar de werkk>osheid Vele handen 
worden overbodig Oorzaken o m zijn 
de technokigische vooruitgang, die 
toelaat steeds meer met mindere men
sen te verrichten en de produktie m de 
ontwikkelingslanden Hun lagere le
vensstandaard laat lagere kxien toe en 
trekt dus kapitalen aan die hier weg
vluchten Als er minder werk is eist het 
recht op arbeid een rechtvaardige ver
deling van het werk, bv door deeltijds 
werk Het hoeft geen betoog dat de 
gesel van de werldoosheid de per
soonlijke waardigheid en de volks-

Brugge, 16 november 1980 

VU-DAG VAN DE 

ZELFSTANDIGE ARBEID 
KONCERTGEBOUW, AANVANG 10 UUR. 

VLAAMSE WELVAART EN WELZIJN in de tachtiger jaren 
worden in grote mate bepaald door slagkracht en onderne
mingszin van Vlaamse KMO's en zelfstandigen 

Wat stelt de VU voor"? 

Met medewerking van V Anciaux, P Van Grembergen, J Ma-
ton, W De Saeger, H De Bruyne, M Capoen, J Caudron, R 
Declercq, O Van Ooteghem, M Verschelden, P Leys en ande
ren 

Voorzitterschap Frans Kuijpers Sekretariaat Lutgart De 
Beul 

Wegens beperkte vergaderruimte schrijf nu reeds in bij Lut
gart De Beul, tel 02-2194930 

Inrichting Vlaams Nationaal Studiecentrum 

kracht ondermijnt Omdat met het oog 
op hun toekomst jongeren moeten 
kunnen en leren werken is de jeugd
werkloosheid het grootste gevaar 
Plicht tot arbeid 
Geen recht zonder plicht ernaast! Ar-
beidsplicht klinkt misschien met mo
dem De Bijbel is een wijs boek Gene
sis III, 19 luidt 'In het zweet zult ge 
werken voor uw brood' Dat «zweet» 
zal wel verband houden met het kli
maat en er wordt niet gezegd hoe de 
mens moet werken Zeker nu met op 
dezelfde wijze als duizenden jaren ge
leoen 

Is geen eert)aar mens wie met werken 
wil Administratief is dat de «beschik
baarheid» van de vergoede werkloze 
Wie een vorming genoot die aan de 
gemeenschap vele tienduizenden 
heeft gekost moet weten dat de ge
meenschap recht heeft op zijn tegen
prestatie 
Het IS de hoge taak van allen die met 
opvoeding of vorming te maken het)-
ben, jong en oud bewust te maken van 
de gelijkwaardigheid van de artieid, de 
plicht tot arbeid en het recht op arbeid 
Het IS de nobele taak van de bewinds-
lui dit alles technisch te realizeren He
laas beperken zij zich te gemakkelijk 
tot deeloplossingen als toegevingen 
aan drukking en lobbyisme 
René De Clercq heeft het in zijn bonki-
ge stjl in zijn lied van de Arbeid krach
tig verwoord dat de arbeid hefboom is 
van het maatschappelijk leven en de 
bron van macht en volkskracht moet 
zijn 
Stedeling, dorpeling 
trotse verworpeling, 
kroont met ijzer 
de art)eid keizer' 
Voert zijn wagen door markt en kerk' 
Hem IS de kracht, de moed, het werk' 
Hem IS het tand, hem is de zee' 
Vlaanderens volk' Hoezee' 

M. Van Haegendoren 

Zondag 12 oktober 

Nationale VU-meeting 

in het 

Koninklijk Cirkus 
te Brussel 

14u. 30 

Als inzet van 

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

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

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

8-9-10-11 
NOVEMBER 
1980 

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

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

aankomst te Zaventem rond 
16 u 30 
• Prijs: 7530 fr per persoon 
Daarin is begrepen Zaventem-
Barcelona heen en terug, transfert 
luchthaven-hotel en omgekeerd, 
verblijf in een hotel met vol-pen
sion 
Wie deze enige reis wil meemaken 
neemt onmiddelli jk kontakt op 
met VU-sekretariaat Barrikaden-
plein 12. 1000 Brussel (tel 02-
2194930) 

Vrouwen in de Vlaamse 
beweging 
D Allen die informatie kunnen 
verstrekken over de Vlaams Na
tionale Vrouwentjewegingen bj-
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-
233883) 
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OCMW 
Antwerpen 
Geneeskundig personeel 
Volgende bedieningen worden 
openverklaard: 
— Een plaats van geneesheer-
diensthoofd (rang i) voltijds in de 
diensten voor Radiodiagnose; 
— Een plaats van bijgevoegd ge
neesheer-specialist (rang 4) half-
tijds in de Psychiatrische Afde
ling in het Algemeen Ziekenhuis 
Stuivenberg. 
Voor deze plaats zal voorkeur 
verleend worden voor neuropsy-
chiaters, met opleiding en erva
ring in sociale psychiatrie en/of 
psychotherapie. 
Dokters, die toegewezen worden 
aan een bepaalde dienst, kunnen 
om dienstnoodwendigheden tij
delijk gedetacheerd worden in 
een andere dienst van dezelfde 
discipline. 
Deze bedieningen staan open 
voor mannelijke en vrouwelijke 
doctors in genees-, heel- en ver
loskunde. De benoemingen zul
len ingaan op 1.1.1981. De kandi-
dEtat voor de plaats van bijge
voegd geneesheer-specialist 
(rang 4) wordt benoemd voor een 
termijn van 2 jaar die tweemaal 
hernieuwbaar is. De kandidaat 
geneesheer-diensthoofd (rang 1) 
wordt benoemd in statutair ver
band, indien hij nog 20 pensioen
gerechtigde dienstjaren kan ver
werven vóór de leeftijd van 65 
jaar en tenminste 5 jaar dienst 
telt in de gezondheidsinstellin
gen van het OCMW Antwerpen 
en ten minste als geneesheer
specialist (rang 3). De kandidaten 
geneesheer-diensthoofd moeten 
de leeftijd van 35 jaar bereikt 
hebben op 31.12.1980. 
De kandidaten dienen een eens
luidend verklaard afschrift van 
hun diploma in te leveren waar
op een visum van de Provinciale 
Geneeskundige Commissie van 
Antwerpen voorkomt. Zij moeten 
tevens een bewijs binnenleveren 
van inschrijving bij de Orde der 
Geneesheren en een eenslui
dend verklaard afschrift van 
hun erkenning als specialist. De 
kandidaten die houder zijn van 
een diploma waaruit bhjkt dat zij 
hun onderwijs niet in de Neder
landse taal genoten hebben zul
len, overeenkomstig de wet van 
2.8.1963 op het gebruik van de ta
len in bestuurszaken, aan een 
taalproef onderworpen worden. 
De kandidaten moeten van Bel
gische nationaliteit zijn. Zij moe
ten tevens een getuigschrift van 
goed zedelijk gedrag, bestemd 
voor een openbaar bestuur, inle
veren alsook (voor de mannelijke 
kandidaten) een militieattest. 
Voor de plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist bestaat de 
mogelijkheid tot contractuele 
aanstelling van onderdanen van 
de Lid-Staten van de EEG. 
Bij eventuele benoeming moeten 
de kandidaten de reglemente
ring omtrent de standplaatsver
plichting naleven. 

Opgave dient gedaan van de hui
dige aktiviteiten. Ingevolge het 
statuut van het geneeskundig 
personeel is het aan de leden er
van slechts toegelaten nevenak-
tiviteiten uit te oefenen na een 
voorafgaande toelating van de 
Raad van het OCMW. Zulks im
pliceert de verbintenis zich tot de 
nevenaktiviteiten te beperken. 
Aangezien het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn de wedde van het personeel 
betaalt door tussenkomst van 
het postcheckambt of van een 
bankinstelling, zijn de kandida
ten ertoe gehouden in het bezit te 
zijn van een post- of bankreke
ning op hun naam, binnen het 
ijdstip van 2 maanden volgend 

op hun indiensttreding. 

De aanvragen dienen op het Se-
kretariaat. Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 20.10.1980. 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 
200 f r. 
Inschrijvingsformulier te beko
men op de 7e Afdeling/Perso
neelszaken, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (tel. 32.98.35 -
31.09.70). (Adv. 199) 

mi Wij in de Volksunie 

10 jaar VU te Lint 

Op vrijdag 19 september kwam Vic 
Anciaux naar Lint om samen met de 
afdeling het tienjarig bestaan van de 
afdeling Lint te vieren. Hoogtepunt van 
de avond was de inhuldiging van een 
afdelingsvlag. Vroeger op de avond 
had Anciaux een overzicht van de poli
tieke situatie gegeven, wat natuurlijk 
aanleiding was voor heel wat vragen. 

Grote afdeling 
Tien jaar is een lange tijd. Niemand zal 
toen hebben kunnen vermoeden dat 

het kleine dorpje voor een van de 
grootste en best werkende afdelingen 
uit het Antwerpse zou zorgen. Het was 
dan ook terecht dat Anciaux de 
werkers van het eerste uur (Juul Wil-
diers en Mon Vermeulen) dankte voor 
hun jarenlange inzet Samen met een 
tachtigtal andere aanwezigen, waaron
der Mathijssen, Loete, Meyntjens en 
Crick van de arronddissementsraad, 
werd er nog een receptie gehouden. 

Thor Bergers 

Geel viert 20 jaar VU 
De afdeling Geel viert dit jaar 
haar 20-jang jubileum. Dit feit zal 
plechtig gevierd worden op za
terdag 11 oktober 
Om 16 u. H. Mis, opgedragen 
door E H. Boel, prelaat van de ab
dij van Tongerlo. Om 17 u.: op
tocht door de gemeente met har
monie Kempenland uit Nijlen 
naar de feestzaal Godelieve. Om 
19 u.: Toespraken door Jo Bel-
mans, stichter v.d. afdeling. Wim 
• lorissen- stichter sekretaris V U 

en door Vic Anciaux: Algemeen 
voorzitter VU. 
Aansluitend hierop viering van 7 
oud-afdelingsvoorzitters en hui
dig voorzitter. Receptie met 
schuimwijn en toastjes. Hiema 
gezellig samenzijn met gratis 
drank en boterhammen met kaas 
of kipkap. Het afdelingsbestuur 
hoopt op een talrijke opkomst 
zowel in de eucharistieviering, de 
optocht als op de verdere vie
ring. 

OCMW-Berchem 
(Antw.) 

Bij het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welkzijn van 
Berchem-Antwerpen is de be
trekking vakant van ontvanger 
met volledige dagteiak. 

Algemene voorwaarden: 

Leeftijd: minimum 18 jaar, maxi
mum 45 jaar op datum van in
diensttreding. 
De sollicitaties, vergezeld van 
een uittreksel uit het register der 
geboorteakten, een bewijs van 
Belgische nationaliteit, een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, een door het gemeentebe
stuur voor eensluidend ver
klaard afschrift van het diploma, 
een militiegetuigschrift voor de 
mannelijke kandidaten en een 
bewijs van voorkeurrechten zo 
men deze inroept, moeten toeko
men uiterlijk op 21 oktober 1980 
om 11 uur, op het sekretariaat 
van het OCMW, Uitbreidings
straat 322 te Berchem. 

Vereiste diploma's: 
In het bezit zijn van één der vol
gende licentiaats- of doctorsdi
ploma's: in de rechten, in de be
stuurswetenschappen, in de poli
tieke of administratieve weten
schappen, in het notariaat, ofwel 
in het bezit zijn van het einddi
ploma van het hoger instituut 
voor bestuurswetenschappen, of
wel in het bezit zijn van een ge
lijkwaardig diploma dat behaald 
werd na vier jaar universitaire 
studies. 
InUchtingen kunnen op voor
meld adres bekomen worden. Te
lefoon 031-30.98.70 - toestel 117. 
(Adv. 201) 

Kortnieuws 
uit Ekeren 
Poesjenellenkelder 
Vujo-Ekeren gaat op vrijdag 31 okto
ber e.k. naar de Antwerpse Poesjenel
lenkelder. De bijeenkomst is gepland 
aan het standbeeld Brabo te Antwer
pen om 20 u. 30. Onkosten: 100 fr. Ge
lieve u in te schrijven bij Roger Laurys-
sen en Corry Dierickx, Leerhoekslaan 
3. Ekeren. Tel. 41.23.14. 

Vlaamse jongerenkring 
Een Vlaamse jongerenkring werd zo
pas opgericht te Ekeren. Deze nieuwe 
vereniging start op 6 oktober e.k. met 
een tumkring voor dames, geleid door 
een gediplomeerde monitrice in de li
chamelijke opvoeding. Oefenstonden: 
alle maandagen van 19 u. 30 tot 
20 u. 30, behalve in juli en augustus. 
Onkosten voor 1980: 200 fr. en 50 fr. 
voor de verzekering. Voor 1981 8(X) fr. 
en 50 fr. voor de verzekering. Gelieve 
u te laten inschrijven bij Corry Die
rickx, Leerhoekslaan 3, Lekeren. Tel. 
41.23.14. 

Leden en abonnementen 
Het nieuwe werkjaar is begonnen. 
Gelieve nieuwe VLJ-leden en abonne
menten op het weekblad «Wij» te wer
ven en hun naam en adres op te geven 
aan het VU-sekretariaat Geesten-
spoor 72, Ekeren, tel. 41.04.41. 

N V R e j n i g i n g s w e r k e n 

P £ E T E R M A N S 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

ANTWERPEN 
OKTOBER 

3 EKEREN: VUJO-fuif in zaal «De Boterham», Veltwiicklaan 23 Om 
20 uur. Inkom: 39,75 fr. 

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

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

5 LAAKDAL: Bestuursverkiezingen. 
9 ANTWERPEN: Stemming over amendementen op VUJO-kon-

gresresoluties door arrondissement Antwerpen. Om 20 uur in 
kelder Oranjehuis. 

10 ANTWERPEN: Praktische organizatie kongres 17 november in 
Wetstraat 12 (partijlokaal), om 20 uur. 

11 MECHELEN: VU-herfstbal in nieuwe stadsfeestzaal aan de Bo-
termarkt om 21 uur. Orkest: «The Lords». 

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

12 GEEL: VU-Geel met bus naar Nationale VU-meeting te Brussel. 
Vertrek om 12 u. 45 op de Markt Prijs: 125 fr. Kinderen: 100 fr. In
schrijven bij bestuursleden. 

18 WOMMELGEM: Viering 15 jaar Volksunie. Vlaginhuldiging vanaf 
13 u. 30 tot 18 uur. Gastheer: algemeen voorzitter Vic Anciaux. 

18 EDEGEM: VU-17de dansfeest 
23 WOMMELGEM: Afdelingsbestuursverkiezingen In lokaal Den 

Klauwaert Gespreide stemmingstijd van 19 tot 22 uur. 
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akademisch 
ziekenhuis 
14 n t • *• •' o •'" r"-- £^ r"' 

• • • 
• • • 

Het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen van de Universitaire 
Instelling Antwerpen werft aan (voor Indiensttreding in 1980 en 
voor de werfreserve) • 

ARBEIDER(STER) 
INTERN TRANSPORT 
EN MAGAZIJNEN 
G studieniveau: lager onderwijs; 
G leeftijd, max.45 jaar (op 1.1.81); 
G bereid zijn om in ploegenstelsel te werken en week-end 

diensten te verzekeren. 

• • • 
• • • 
• • • 

(m/v). BEDIENDE H.S.O. 
n studieniveau H S.0 (Hoger Secundair Ondenwijs); 
D kennis van dactylografie noodzakelijk. 

MEDISCH 
RADIOLOGISCH 
TECHNICUS.... 
D studieniveau H.S.0. (Hoger Secundair Onderwijs); 
D min. 1 j ervaring hebben als medisch radiologisch technicus of 

het diploma of getuigschrift van medisch radiologisch tech
nicus bezitten; 

n bereid zijn om in ploegenstelsel te werken en week-end en 
wachtdiensten te verzekeren. 

KLINISCH 
PSYCHOLOOG(E) 
G Studieniveau: licentiaat in de (klinische) psychologie; 
G ervaring strekt tot aanbeveling 
G deeltijdse (1980) en/of full-time betrekking. 

• • • 
• • • 
• « • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • 

INFORMATICUS 
D studieniveau. 

(m/¥). 

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

- diploma van burgerlijk ingenieur; 
- diploma van handelsingenieur; 
- diploma van landbouwkundig ingenieur 
- diploma van ingenieur scheikunde de land

bouwindustrieën ; 
- diploma van industrieel ingenieur: richting etectriciteit; 
- diploma van licentiaat in de wetenschappen; 
- diploma van licentiaat in de economische wetenschappen; 
- diploma van licentiaat in dö handelswetenschappen; 
- diploma van licentiaat in de toegepaste economische weten

schappen; 
- diploma van licentiaat in de informatica; 

G mm. 3 j . ervaring hebben in de informatica. 
Algemene voorwaarden 
G De Belgische nationaliteit bezitten. 
G Bij eventuele indiensttreding beschikken over: 

- een bewijs van goed gedrag en zeden; 
- een getuigschrift waaruit blijkt dat men voldoet aan de mili-
tieverplichtingen 

G De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
G In het bezit zijn van het vereiste diploma of getuigschrift, afge

leverd door een nederlandstalige inrichting opgericht, gesub
sidieerd of erkend door de Staat of door een van regerings
wege samengestelde examencommissie. 

Kandidatuurstelling 
G De kandidatuurstelling dient te gebeuren op het daartoe 

bestemde sollicitatieformulier en persoonlijk of aangetekend 
overgemaakt te worden aan het Akademisch Ziekenhuis 
Antwerpen. Dienst Personeel. Aanwerving en Beheer, 
Wilrijkstraat 10, 2520 Edegem, uiterlijk op 17.10.80 Ditdoku-
ment dient men aan te vragen bij deze dienst (eventueel 
tel . 031 /29 11 11. toestel 1170) 

G De preselektieproeven zullen plaatshebben op zaterdag 08 11 80 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 

3 TOT 9 OKTOBER 1980 

TERVUREN 
Vri jd, zaterd, zond, maand, dinsd, 
woensd 2 0 u 30 K T 

K r a m e r versus Kramer 
met Dustn Hoffman, Meryl Streep, 

Justin Henry 
Donderd 20 u 30 N I V W F 

S c h w a r z u n d w e i s s 
w ie Tage und N a c h t e 

(SchaakmaO 
van Wolfgang Petersen 

met Bruno Ganz, Gila von Weiters-
hausen, Rene Deltgen, Ljuda Tadic 

TIENEN 
Zondag 15 u K T 

D e dolle kever 
van Walt Disney 

Vr i jd, zaterd, zond. maand, dinsd, 
woensd, 20 u K.T 

M i j n naam is m o e d e r 

Zondag 17 u 30 K T 
Maande dinsd, woensd 22 u 

Fiona 
Vnjd , zaterd, zond 22 u K T 

A l l t ha t Jazz 
met Roy Schelder 

Een film van Bob Fosse 

Donderdag 20 u 30 
S i len t M a r i e 

van Mei Brodes 
met Marty Feldman, Dom de Luise 

LEUVEN 1 
16 u, 20 Academy Award 1980 

Best Boy 
film van Ira Wohl 

Het prachtigste dokument over de 
gehandicapte mens dat ik ooit zag 
CJ-P Wauters, Film & TV) 
1 4 u , 1 8 u , 2 2 u 
Richard Gen en Lauren Hutton in 

A m e r i c a n G i g o i o 
van Paul Schrader 

24 u 5e en laatste week 
«Gouden Palm 80» 

A l l tha t Jazz 
van Bob Fosse 

met Roy Schelder 

LEUVEN 2 
13 u 45 (5e week) K T 

Emp i re s t r i k e s b a c k 
film van Irvin Kershner 

1 8 u 1 5 K T 
He l l ega t 

film van Patnck Libon, 
met Jos Verbist Paul 's Jongere en 

Ann Nelissen 

16 u 20 u C4e week) K T 
B e i n g There 

film van Hal Ashby 
met Peter Sellers 

2 2 u 1 5 K.NT 
B a d T im ing 

film van Nicolas Rocq 
met Art Garfonkel, Harvey Keitel, 

Theresa Russell 

Ou 15 K N T 
The bes t o f the Ero t i c N.Y. 

Filmfestival 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterd, zond, woensd, 15u K T 

Een gek in het p e n s i o n a a t 
met Jerry Lewis en Dean Martin 
Vr i jd, zaterd, 22 u30 K T 
Zondag 1 7 u 30 

The p r i s o n e r o f Z e n d a 
(De gevangene van Zenda) 

met Peter Sellers 

Vn jd , zaterd, zond, maand, dinsd, 

20 u woensd 18 u 
The e x o r c i s t 
met Linda Blair 

Zaterdag 17u 30 
Maand, dinsd 2 2 u 15 

The Sting 
met Paul Newman 
en Robert Redford 

Woensd, donderd, 20 u 30 
La Luna 

van Bernardo Bertolucci 
met Jill Clayburgh 

K N T 

K N T 

K N T 

Arrondissementeel kongres VUJO Halle-Vilvoorde zaterdag 11 oktober 1980 

Republiek Vlaanderen 
In de stroomversnell ing die de poli
tieke Vlaamse Beweging de laatste 
jaren beroert is er sedert enkele t i jd 
een kristalizatie van standpunten en 
bewustzijn gegroeid 
Hoe verdeeld het uitwendige voorko
men van de Vlaamse Beweging ook 
schijnt, toch is er onweerstaanbaar 
aan de basis van die beweging, en 
dan vooral bij de jongeren, het besef 
van de Vlaamse Natie gegroeid. Dit 
besef is echter nog steeds niet in dui
deli jk omli jnde vormen tot uiting ge
komen. Daarom is het noodzakeli jk 
dat de Vlamingen hun nationaliteit 
duideli jk herkennen en erkennen. Z i j 
moeten zichzelf ervaren als deelheb
bend aan de gemeenschap van alle 
Vlamingen die door hun interne orga-
nlzatie over alle sociale en f i losof i
sche verschil len heen, groeien tot 
een besef van nationale samenhorig
heid. 

Van Vlaamse natie 
tot Vlaamse staat 
Pas in het besef van nationale samen-
hongheid kan de Vlaamse gemeen
schap op grond van een interne orga-
nizatie het volkenrechtelijk beginsel 
van zelfbeschikking waarmaken, pas 
dan kan deze gemeenschap een eigen 
grondgebied opeisen En meteen zal 
dan ook de Staat Vlaanderen geboren 
zijn 

En wat vangt men met deze staat aan, 
IS het wel zinvol een eigen staat te heb
b e n ' En dan nog Welke Staat Vlaan-
deren"? 

Vujo: politieke voorhoede 
De Volksuniejongeren van Halle-Vil-
voorde menen op sommige vragen 
een antwoord te hebben zij opteren 
resoluut voor het koncept («Republiek 
Vlaanderen», een vrije demokratische 
republiek waarvan de sterkte groeit 
vanuit de basiscellen van de gemeen
schap 
Zo een gedachtensprong op verant
woorde wijze maken is met niks 
Het begon definitief in Dilbeek, 23 ok
tober 1977 Anti-Egmont-betoging «In 
dichte drommen stapten de VU-jonge-
ren op achter een slogan -Republiek 
Vlaanderen » zo schreven enkele 
kranten Daarmee bracht VUJO de 
idee «Republiek Vlaanderen» voor
goed op het politieke forum Voor 
goed want het was niets anders dan 
een konsekwent doortrekken van de 
VUJO-kongressen van Antwerpen 
(1972) en St-Niklaas (1975) Vnj duide
lijk werd daar gesteld dat een politiek 
federalisme in België slechts een over-
gangsfaze kon zijn naar een Europa 
der volkeren, waar een Belgische staat 
overtxxJig zou zijn Vlaanderen moet 
dus een eigen deelstaat knjgen binnen 
een Europa der volkeren En wat de 
staatsvorm betreft alleen de republi
keinse staatsvorm met een verkozen 
president aan het hoofd van de uitvoe
rende macht en politieke strukturen op 
federale basis, komen hiervoor in aan
merking De konklusie ligt dan ook dui
delijk voor de hand «Republiek Vlaan
deren» dn Nederlands en Europees 
verband) 
Sinds dan manifesteerde VUJO zich 
regelmatig met de slogan «Republiek 
Vlaanderen» Maar naast de akties 

Frans Schobben 
overleden 
In het akademisch ziekenhuis te Jette 
overleed de heer Frans Schobben Hij 
was jarenlang een trouw lid van de 
Vlaams nationalistische partij waarvan 
hij trouwens vóór en tijdens de oor
logsjaren voorzitter was te Jette On
danks moeilijkheden na de oorlog 
bleef Frans steeds trouw aan zijn 
Vlaamse ideaal Bij de opnchting van 
de Vlaamse Harmonie te Brussel was 
hij een van de grootste bezielers In 
1975 werd hij voorzitter van de Vlaam
se Bond van Gepensioneerden te Jet
te Voorzitterschap dat hij trouwens 
met volledige inzet waarnam 
De VU-afdeling Jette en de nationale 
V U betuigen hun oprechte deelneming 
aan de familie Schobben 

was er ook de zorg om die slogan 
meer inhoud te geven, of beter, om de 
inhoud te verwoorden Want «Repu
bliek Vlaanderen- is voor VUJO een 
heel maatschappelijk programma Een 
eerste stap in die zin was het «Mani
fest van Diegem» (2 en 3 september 
1978), dat nog steeds de basistekst 
vormt van het Vlaams-Republikeins 
denken . 
Het Vlaams revolutionaire denken is 
vaak beschimpt als achterlijk of extre
mistisch Onmiddellijk komt men van 
alle zijden aandraven met allerlei echte 
en verzonnen problemen 
Daarom tiesloten de VU-jongeren een 
antwoord te formuleren op de vele 
vragen die zich stellen, zoals daar zijn 
— Waarom nu precies een Republiek'' 
— Hoe moet deze Republiek gestruk-
tureerd zijn hoeveel bevoegdheid 
moet men vanuit de basis toekennen 
aan een centrale mach t ' 
— Moet de grondwet soepel zijn of 
sterk gestroomli jnd' Of be ide ' Is de 
grondwet een duidingsnorm voor gans 
het maatschappelijk l even ' 
— Wat met het staatshoofd ' 
— Hoe verkiezingen houden ' 
— Welke rechters heeft de Repu
b l iek ' 
— Hoe IS het gesteld met de regenng 
en de administratie' 
— Welke volksvertegenwoordiging 
heeft Vlaanderen' 
— Waar blijven de rechten en de vnj-
heden van de m e n s ' 
— Welke munt wordt er geslagen' 
Wat doet men met het geld van de Vla
mingen ' 
— Hoe legt men veilige grenzen v a s t ' 
— Hoe verdedigt men het grondge
b i e d ' 
— Hoe herziet men de g rondwet ' 
— Hoe benadert men het gegeven 
Brussel ' 
— Wat vangt men aan met een Vlaam
se nationaliteit' 
— Hoe zal men al deze gegevens be
naderen bij een plotse konfrontabe, en 
hoe bij een geleidelijke evolut ie ' 
Het antwoord zou een studiedag wor
den over «Republiek Vlaanderen» 
In november 1979 ging een kommissie 
aan het werk. Doorzichtigheid van 
strukturen, voorrang voor de individue
le mens op strukturen, wisselwerking 
tussen gemeenschap en individu, 
voorrang voor de kleinste knngen en 
een grote openheid voor alle strekkin
gen zijn daarbij de basisideeën binnen 
het denken Dieperliggend voelt men 
aan dat een zeer oprechte demokrati
sche gesteldheid voorligt 

VUJO-kongres 
De teksten kwamen in augustus II 
klaar en werden overgemaakt aan de 
VUJO-kernen van Halte-Vilvoorde, ter 
bespreking en amendering Want de 
-studiedag» werd, gezien de evolutie 
en gebeurtenissen binnen VU en 
VUJO, tot «kongres» gepromoveerd 
Op dit kongres zullen de VU-jongeren 
van Halle-Vilvoorde zich uitspreken 
over de «grondwet» van de Vlaamse 
Republiek De kongrestekst valt im
mers uiteen in drie grote delen Voor
eerst een inleiding het antwoord, van
uit histonsche en ideologische gege
vens op de vragen «waarom een eigen 
staat '» en -waarom een republiek'» 
Dan het tweede deel, de eigenlijke 

F\A/-kaderdag 
voor Brabant 
O p zondag 19 o k t o b e r gaat 
er v o o r d e prov inc ie B raban t 
een F V V - k a d e r d a g d o o r in 
Kape l le -o /d -Bos D e z e beg in t 
st ipt onn 10 uur in het Palnn-
hof. Schoo ls t raa t te Kapel le-
o / d - B o s 

^ o f tctt C-cttl|oorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
Erna Van Dóorek 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

kongrestekst «Republiek Vlaanderen 
staat en natie» Met eerst de grote 
grondbeginselen van de nieuwe staat 
-staat en natie-, «volks en federaal» 
Staat en natie moeten spiegelbeelden 
zijn van elkaar in de republiek Boven
dien moet de republiek in haar opbouw 
volks en federaal zijn Deze beginselen 
funderen de grondwet en staan daar
om ook boven en buiten de grondwet 
Vandaar ook de titel -De Grondwet als 
politieke en maatschappelijke 
duidingsnorm» Deze norminenng ge
beurt op basis van de geciteerde be
ginselen, maar mag echter geen strak 
karakter hebhien opdat ze geen belem-
menng zou gaan vormen voor de uit
bouw van de Republiek, en daarom is 
er dan ook sprake van een «duidings
norm» voor de politieke en maatschap
pelijke opbouw van Vlaanderen, en is 
de grondwet meer dan een instellen 
van een staatsstruktuur de grondwet 
geeft de grote opties voor het sociaal-
ekonomisch beleid, voor internationaal 
beleid, enzomeer 

In het derde deel «Realizatie- worden 
in de vorm van aktualiteitsresoluties 
een aantal middelen en scenano's 
voorzien voor de verwezenlijking van 
de -Republiek Vlaanderen- Middelen 
van -evolutie-, zonder een -revolutie-
evenwel totaal uit te sluiten 

Als JIJ ook wil meedoen aan die (r)evo-
lutie, dan moet je op zaterdag 11 okto
ber deelnemen aan het eerste Vlaams-
Republikeins Kongres te Brussel 

Programma 
Zaterdag 11 oktober 1980, van 
9 u tot 18 u te Brussel, Kongres-
senpaleis. Europazaal 
Om 9 u , opening kongres. om 
9 u 15, bespreking in sekties (tot 
12 uJ, om 13 u . plenum stem
mingen, om 17 u slotmanifesta
t e met toespraken van gelijkge
zinde organizabes TAK, VRB en 
VRJ 
— Groeten uit (Noord-Neder
land) Bart Makken, voorzitter 
ANSV 
— Groeten van VU-Halle-Vil-
voorde Rom De Craen, voorzit
ter 
— Stnjdrede door Willy De Sae-
ger, alg sekretans V U 
— Kongresrede door Eddy De-
nayer, arr VUJO-voorzitter 
— Rede door kongresvoorzitter 
Mare Smout 
Om 18 u, nationale liederen en 
om 18 u 10, perskonf erenhe 
De teksten van dit kongres kun
nen aangevraagd worden op het 
sekretanaat van VUJO Halle-Vil
voorde, Moutstraat 7 te 1000 
Brussel (of telefonisch 02-
2194930, vragen naar Eddy De-
nayer) De goedgekeurde tek
sten zullen op het einde van het 
kongres te verknjgen zijn 

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

Poetrel om 20 uur 

4 ST-MARTENS-BODEGEM VU-bal in zaal «Manna-om 20 uur 
Toegang 50 fr 

9 WEMMEL Gezellige praatjes tussen pot en pint met algemeen 
voorzitter Vic Anciaux Vanaf 21 uur in Hooghuis Wemmei (aan 
de kerk) 

10 BRUSSEL- Voordracht door senator Wim Jorissen over Zuid-
Afnka, gevolgd door receptie met Zuidafnkaanse wijnen Om 20 
uur in de Zuidertoren, 3de verdieping Inrichting Hertog Jan van 
Brabant vzw 

10 KORTENBERG Optreden van Kns De Bruyne in de Sporthal van 
Erps-Kwerps om 20 u 30 Dit is het laatste optreden van Kns De 
Bruyne in ons land Gevolgd doro 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-ledenvergadenng om 19 uur 
Cafe rechtover kerkhof 

11 LEUVEN WVG-ontspanningsnamiddag in -Salons Georges». 
Hogeschoolplein Optreden van Eva Mana, Leo en Martin en ande
ren Voor onze leden worden er 25 plaatsen grabs voorhiehouden 

11 BRUSSEL. VUJO - Halle-Vilvoorde Kongres Republiek Vlaande
ren, Staat en natie, In het Kongressenpaleis 

11 GRIMBERGEN «Slag om Voeren» Film en debat in zaal naast 
Sporthal Pnnsenbos (Centrum Om 20 uur) 

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

VU-KADERVORMING 
Kalender voor 
oktober 1980 
• Dinsdag 14 oktober -de gemeen
teli jke begrot ing- (met de tiespreking 
van de Ninoofse begroting) Gastspre
ker de h Wilfned De Metsenaere 
schepen van Financien te Dender
leeuw Adres -De Denderhoeve- — 
Burchtstraat 29 te Ninove Aanvang 
om 20 u stipt Georganizeerd door het 
Politiek Kollege VU-Groot-Ninove i s m 
het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel 

• -Zo doen wij het in Mol» is een stu
diedag ingencht door het VCLD Deze 
aktiviteit was oorspronkeli jk gepland 
op zaterdag 25 oktober, maar kan we
gens onvoorziene omstandigheden 
met doorgaan op de afgesproken da
tum Deze studiedag werd echter 
geenszins afgelast maar zal doorgaan 
op een latere datum 

Projekten 
op mensenmaat 
Beschikbaar op het VNS-sekretanaat 
een lijst van Projekten op mensen
maat in het kader van de 11 11 11-ak

t e Het betreft projekt 656 Tana Toraja 
(Indonesië) projekt 809 de krotwijk 
Broocklyn (Haiti) projekt 655 rond de 
gemeenten Runda en Taba in Rwanda 
en projekt 888 dat de aandacht vestigt 
op de situatie van de Tamil-bevolking, 
een achtergesteld volk in Sn Lanka 

Alle gelden die tijdens de 11 11 11 wor
den opgehaald, komen integraal en uit
sluitend toe aan het goedgekeurde 
1111 11-projekt 

Vermits de geldinzamelingen reeds 
plaatsvinden op zaterdag 8 en zondag 
9 november, nemen geïnteresseerde 
gemeente- en/of provincieraadsleden 
best zo snel mogelijk kontakt op met 
het VNS-sekretanaat Bamkadenplein 
12 te 1000 Brussel CTel 02-2194930) 
W I J houden ons beschikbaar voor uit
gebreidere informatie en zijn bereid te 
bemiddelen 

I n l i c h t i n g e n : indien u zeif 
iets wenst te organizeren rond een po
litiek tema of gewoon meer inlichtingen 
wenst omtrent politieke kadervorming 
kan U steeds terecht op het Politiek 
Kaderinstituut (PKI), Bamkadenplein 
12 te 1000 Bnjssel (tel 02-2194930) 

2 OKTOBER 1980 
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VU-Limburg vindt 
handdruk" beschamend 

M^ Wij in de Volksunie 

II 
De Volksunie Limburg neemt met ver
ontwaardiging kennis van de officiële 
begroeting van de Waalse extremist 
Happart door een zogenaamde Vlaam
se eerste minister 
Voor Volksunie-Limburg is dit feit met 
zomaar een toevalligheid maar een zo
veelste kaakslag aan het adres van 
gans Vlaanderen en de Vlaamse Voe
renaars in het biezonder 
Iedereen in Vlaanderen weet dat de 
Vlamingenhater en terronst Happart 
alles in het werk stelt om het leven van 

de Vlamingen in de Voer, toch een 
Vlaams gebied, onmogelijk te maken 
via afdreiging en gewelddaden 

Volksunie-Limburg keurt de houding 
van de eerste minister ten zeerste af 
en ziet daann. na de reeds vroegere 
Koninklijke Ontvangst voor Happart, 
het zoveelste bewijs van hoe in dit land 
met 2 maten en 2 gewichten wordt ge
meten 

Op een ogenblik dat trawanten van 
Happart bijvoorbeeld in Komen on-

Oproep aan alle 
Limburgse VUJO'ers 
Zondag 5 oktober Viering 10 jaar 
VUJO Brussel Vertrek Limburg Has
selt Station om 8u 45 stipt Chauf
feurs van de auto's worden voor tiet 
vertrek vergoed 
Eventuele problemen los je op door 
volgende nummers te draaien 011-

756556 van Lieve Weetjens, 011-
464099 van Annemie Dirkx 
We rekenen op je aanwezigheid' 

VU-meeting 
te Brussel 
Grootse VU-dag in Brussel Vertrek 
aan Hasselt Station Dezelfde telefoon
nummers gelden voor nadere af
spraak 

N i e u w b o u w e r s 
V e r b o u w e r s 
Aannenners 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 

Bouw l i f t en - s c h o r e n - sch ragen - tn ip laten - tege lkn ippers 

L e v e n n g uit voo r raad indien g e w e n s t d o e n wi j d e mon tage en 
levenng 

p.v.b.a. 

DE ROOVER-VANWESEMAEL 

Dijlestraat 13, 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40. 

VU-Voeren nodigt uit 
VU-Voeren nodigt alle Vlaamse vrien
den uit op haar eerste VU-bal dat door
gang vindt op zaterdag 4 oktober om 
20 uur in het Kursaal te 's-Gravenvoe-
ren 
Op 26 apnl jl hebben we ons VU-bal 
met kunnen laten doorgaan wegens de 
samenscholingsmaatregel getroffen 
door de fransgezinde burgemeester 
en onze Luikse provinciegoeverneur 
Nu zijn we vastbesloten, wat er ook 
moge gebeuren, om ons begeeerde 
VU-bal toch doorgang te laten vinden 
Daarom hopen wij dat zoveel mogelijk 
Vlamingen, nogmaals de moed willen 
opnemen om op zaterdag 4 oktokjer 
voor de VU-afdeling Voeren een grote 
steun te zijn 

Diegenen die ons financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door storting 
op onze rekening 735-3540645-36 van 
de VU-afdeling Voeren 
Voor verdere inlichtingen betreffende 
VU-Voeren Guy Theelen, Rank 18A, 
3790 Voeren, tel 087-686374 na 18 
uur, Ernest Walpot, Dorjjstraat 70, 
3799 Moelingen, tel 041 -79 2619 na 18 

8 0 miljoen voor feestzaal 
te Tessenderio 
De vakantie zit erop en het polit ieke 
leven gaat ook in Tessenderio weer 
ztjn gewone gang. De grote gebeurte
nis van de voorbi je weken was de 
opening van het «gemeentelijk feest-
centrum>. Weer een typisch Loois 
voorbeeld van improvizatie en geld
verspil l ing, ditmaal met de ruime 
(maar niet financiële) steun van de 
overheid. 

Er was ook nog een gemeenteraads
zitt ing, waarvan de beslissingen een 
zware weerslag zullen hebben op de 
gemeentekas. 

Feestzaal 
«Gemeentelijk feestcentrum» is de 
naam van een groot gebouw op de 
Vismarkt Het omvat op het gelijk
vloers een zaal, waann 700 jaersonen 
aan tafels kunnen plaats nemen, een 
«foyer» en en café Op de eerste ver
dieping bevindt zich het tweede deel 
van datzelfde café, een dakterras (O 
en de conciërgewoning Kostpnjs 80 
miljoen en waarschijnlijk nog meeri 
Raats voor de biblioteek, vergaderlo
kalen, enz IS er met Dat wil de CVP-
BSP-meerderheid verwezenlijken met 
de opnchting van een tweede gebouw 
op enkele honderden meters daar 
vandaan Van planning gesproken i 
Volksbelangen heeft steeds het stand
punt verdedigd dat de feestzaal, verga
derlokalen, biblioteek moesten onder
gebracht worden in één complex een 
volwaardig kultureel centrum Of dat 
er binnen afzienbare tijd nog kan ko
men, blijft zeer de vraag Ondertussen 
moeten de verenigingen het blijven 

doen zonder de noodzakelijke en aan
gepaste lokalen, want met een tiende 
van hen kan iets aanvangen met een 
feestzaal voor 700 personen Komt er 
nog bij dat ook in de verschillende ge
huchten nog moet begonnen worden 
met het minimum aan sociaal-kulturele 
infrastruktuur 

Uitbating 
Op de laatste raadszitting werd de 
goedkeunng gevraagd voor een regle-

Nog bufferzone! 
Nadat voor een paar maanden 
al door de gemeente 25 miljoen 
werd neergeteld voor 4 ha 
waardeloos geworden eigen
dommen, kocht men thans nog
maals een boerderij met bijho
rende grond (1 ha) aan voor 7 
miljoen. Ook dit eigendom is 
waardeloos geworden door de 
onmiddell i jke nabijheid van de 
chemische fabriek LVM. De 
meerderheid wil op die manier 
de voorziene bufferzone rond 
de chemische fabrieken verwe
zenlijken op kosten van de ge
meenschap. Als men echter be
seft dat er meer dan 100 ha buf
ferzone voorzien is en dat 7 mil
joen per ha betaald wordt, dan 
begrijpt men dat de CVP-BSP-
meerderheid hier enorme finan
ciële lasten aan de bevolking en 
de volgende generaties aan het 
opleggen is, terwij l de vervuiler 
ongemoeid gelaten wordt ! 

ment op de uitbating van deze feest
zaal Deze uitbating heeft het CVP-
BSP-schepenkollege aan zichzelf toe
vertrouwd i 
Volksbelangen verdedigde hier de 
stelling dat er voor de uitbating van 
deze feestzaal een eigen beheersvorm 
zou moeten komen Deze zou met al
leen de zaal verhuren, maar ook koor-
dineren en vooral animeren zodat er 
ook tegemoet gekomen wordt aan so-
cio-kuturele aktiviteiten voor de bevol
king Zoals de zaken er nu voor staan, 
IS de kans groot dat de feestzaal enkel 
zal gebruikt worden voor Isals, mode
shows en andere commerciële aktivi-
teiten 

De raad ging akkoord met deze visie 
en daarom werd besloten het huidige 
reglement op de uitbating een einde te 
laten nemen in apnl '81 Ondertussen 
kan er dan gewerkt worden aan een 
aangepaste beheersvorm 

Gevraagde dagorde 
Al herhaalde malen vroeg Volksbelan
gen de opnchting van een bestuurs-
kommissie voor de gemeentelijke mu
ziekschool Verder dan beloften kwam 
de meerderheid nauwelijks Ook met 
toen Volksbelangen weigerde nog te 
stemmen over aangelegenheden van 
de muziekschool Daarom werd ten 
slotte door Volksbelangen zelf een 
ontwerp van reglement tot opnchting 
van een bestuurskommissie voorge
legd Ofschoon al de frakties bjdig het 
ontwerp in handen hadden gekregen, 
verschoof de burgemeester toch weer 
de bespreking naar een volgende zit
t ing' 

LIMBURG 

schuldige Vlaamse schoolkinderen be
spuwen, ja zelfs lijfelijk afdreigen, is 
deze officiële handdruk dan ook met 
anders te zien als een dolksteek in de 
rug van de Vlamingen, die dagelijks, 
onlangs enorme tegenkantingen en na 
150 jaar België, blijven vechten voor 
gelijkberechtiging 

Volksunie-Limburg geeft opdracht aan 
volksvertegenwoordiger Jaak Ga
briels hierover de eerste minister dnn-
gend om uitleg te vragen 

OKTOBER 
4. VOEREN: Bal in het Kursaal 

4 EIGENBILZEN: Bus naar VU-bal van Voeren Inlichtingen bij 
Jean Geeraerts, Dorpsstraat I D , Hoelbeek Tel 011-412993 

10. DILSEN: Herfstbal in zaal Edelweis 

11. MAASMECHELEN: Arrondissementsbal Tongeren-Maaseik in 
zaal Jagersberg te Maasmechelen 

25 KURINGEN/HASSELT: St-Maartensfonds Limburg kameraad
schapsavond om 20 uur in het Ontmoetingscentrum te Kunngen 
De eerste maal dat de afdeling Limburg iets groots brengt Zang, 
voordracht anekdoten, muziek, verrassing' 

DANDUS 

Open 10-18 u. 
Ook zaterdag. 

Voor verantwoord 
ambachtelijk werk 
met betaalbare prijzen. 

in Franse - Wi t te steen 
Sierschouwen 
Restauraties 
Raam- en deuromli jst ingen 
Beeldhouwwerken 

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn. 

Boomsesteenweg 890 
2610 Wilri jk 
Tel. 031-87.51.07 

OOK V O O R 
Z E L F B O U W E R S 

(Adv 190) 

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 

Volkstjelanger interpelleerde voor de 
tweede maal over de kromsche water
overlast op de woonwijk Biesdelle Ten 
slotte stelde Volkst>elangen voor op 
de Kolmen tussen de Geelsebaan en 
Schoterweg bij voorrang verharde 
voetpaden aan te leggen omwille van 
het gevaarlijk verkeer aldaar 
Ofschoon op de laatste raadszitting 

met zo'n spectaculaire t>eslissingen 
werden genomen, is de financiële 
weerslag ervan weer van die aard dat 
door de huidige CVP-BSP-meerder-
heid in Tessenderio zware hypoteken 
worden opgelegd aan de volgende ge
neratie Een generatie die het zo al 
moeilijker zal hebben dan de huidige' 

LD.B. 

Welk bedrijf na 

Meurop? 
Naar aanleiding van het faillisse
ment van de Firma Meurop te Rij-
menam stelt de Volksunie van 
het arrondissement Mechelen 
vast dat er eens te meer artieids-
plaatsen in het Mechelse dreigen 
verloren te gaan Terwijl er miljar
den worden verspild in bijvoor
beeld de Waalse staalmjverheid, 
heeft Vlaanderen met de kans 
een eigen ekonomische politiek 
te voeren, omdat onze gemeen

schap met beschikt over eigen 
staatsstrukturen met reële beslis
singsbevoegdheid Bovendien 
worden de Vlamingen verplicht 
op elke 100 f r belastinggeld, 25 r 
af te staan die door Walkime en 
de frankofone Brusselaars wor
den opgeëist Met dit jaarlijks 
verlies van meer dan 200 miljard 
frank per jaar zou Vlaanderen 
passend kunnen reageren op de 
ekonomische moeilijkheden die 
de bestaanszekerheid van allen 
bedreigen Enkel een volwaardig 
zelfbestuur voor Vlaanderen kan 
lelden tot een verantwoorde 
Vlaamse tewerkstellingspolitiek 

BOOMKWEKERIJEN 
TUINAANLEG 

De Witte Berk p.v.b.a. 
De mooiste planten voor uw tuin 

aan de voordeligste prijzen 
10 % voor VU-leden 

Nieuwstraat 126 
2850 Keerbergen T. 015-23.31.66 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

€tcratt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 
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Wij in de Voll(sunie m 21 

n Kelner uit Mechelen, met er
varing, 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/ 
21.79.00. Ref. nr. 2132. 

Jonge huisvader, afgestudeerd 
VU Brussel, zoekt vaste betrek
king als pedagoog in omgeving 
Anderlecht Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger dr. J. Valkeniers, tel. 
569.16.04. 

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

Gelieve 
kontakt op te nemen met Vic An-
ciaux, Algemeen Sekretariaat 
(tel. 219.49.30) te Brussel. 

D Wie heeft werk voor jonge 
elektricien (16 jaar), diol. A3. Kon-
takt opnemen met A. Van den 
Abbeele, OCMW-lid, Losweg 11, 
9328 Schoonaarde (052/ 
42.3549). 

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 sekretariaat tel. 219.49.30. 

Jonge man, 23 jaar, licentiaat in 
de ekonomische aardrijkskunde, 
zoekt passende betrekking in de 
richting v./d. openbare besturen, 
sektor urbanizatie, ruimtelijke or
dening enzomeer. Dienstplicht 
vervuld. Voor inlichtingen zich 
wenden: O. Van Ootegem, sena
tor, Oud-Strijdersstraat 29 te 
9219 Gentbrugge, tel. 091-
30.72.87. 

D Pas afgestudeerde regent 
Nederlands-Engels-Godsdienst 
met diploma dactylo, zoekt drin
gend een betrekking, (ook buiten 
het onderwijs) in afwachting van 
zijn legerdienst Zich wenden tot 
Vic Anciaux, Algemeen Secreta
riaat tel. 219.49.30. 

• 18-jarig 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. 

D Dynamische jongeman, 22 j . 
oud, vrij van legerdienst door 
broederdiensten, A2 elektnciteit 
en 4de specializatiejaar elektroni-
ka. A l 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. 02/569.16.04. 

•ZOCK€Rq€ 
D 19-jange jongeman, afgestu
deerd moderne talen - humaniora 
-I- noties van boekhouding, 
zoekt gepaste betrekking in 
westrand van Brussel. 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Voor inlichbngen zich wen
den tot Volksvertegenwoordiger 
dr. J. Valkeniers tel. 02/569.16.04. 

D Regente Frans-Geschiedenis 
met diploma uit rijksonderwijs 
zoekt een passende betrekking. 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr. J. 
Valkeniers, Schepdaal, tel. 
02/569.16.04. 

lepel & vork,.. 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRID 
Olenseweg 41 Westerlo 

(Vöortkapel). tel 014-213696 

Vrang prijzen voor uw 
feestnienu's 

Specinliteiter» 
Alle dogen verse mosselen 

F e e s t z a l e n 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstr.Tot 6. Lier 

Tel 031-80 15 68 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Tel 091-67 57 12 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr. Van De Peri-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 Tel 031-36 56.54 

COR'mAJS 
U\^ KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dunderstroek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

UNDENHOVE 
Bellestriial 49 

1970 HEKELGEM 

C<ïf(^ rt;sf,n(rtiiit spcf'fiutri t r i ic is 
W o c n s d i i j en doiidcrd.K] qcs lo tn i 
M,t,in(l,i(] {.finsdac} vri]d.K) v.in.if 1b LI 
Ziitord.K) en /ondiKj v.m.if s nifd 
d.Kjs 

Tel 053-66 87 40, 

• • ü 1910-lfiSO ^ t r -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D* familiezaak mat traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Eire Van Laere rylarcell.i Naessens 

Loknai Volksunie 

Gontrorfe Heirvi/eg 49 
9230 Melle 

Tel 091-3006 53 

Steeds welko 

K R E K E L H O F 

D r a n k h u i s m e t s f ee r 

Brusselbaan 11. GOOIK 

Tel 054/33 48 57 

Uw tweede thuis! 

FEESTZAAL 
•< E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feestelijkheden. 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken. 

Voor uw feestgerechten 

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

Kamperbaan 24 

3568 Hechtel 

Tel. 011/73.68.84 

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN 

' \ ] ' f 1 Vt-rzorgde keuken 
[MlSHlii] Demokratiscbe pii|zen 
\ \ _ _ _ , ^ ^ Uitgelezen dienstbeloon. 

Kcasr l:i^k"enwpq 38 
?260 Niilen - Tel 031 /818841 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

CHuls van v e r t r o u w e n ) 

«Den Bo tan lek» 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-Marla-
kerk). Open van maandaginorgen tot 
vri jdagavond. Tel. 218.48.38. 

K E M P E N L A N D 

Vlaamse gezelligheid 

Café Kempenland 

Gemeentestraat 41, 

Tel 031/817316 

Nijlen 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

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

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tei 058/29 94,91 

Gesloten vri jdag behalve m seizoen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A,innemfT v.in .TIIC foc-stcn 
Otik verhuring v,Tn t.lf(;lgcM('l 

Schiidorstr.n.'it 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

Res tau ran t 

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

Kajjelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

Maandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

WIJNIMPORT HERMAN 
M< ncnstr.i.it 376 W t V E L G E M 
Tel 056 /412922 

Bordeaux- en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

Toegankelijk 
vrijdag von 17 tot 20 u. 
z.nterd.ng vnzn 10 tot 13 uur 

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

C a f é - R e s t a u r a n t 

SE-HUTTERitiHF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel. : 015-71.15.49 

DE OUDE KRING 

C.ile VU lok.i.il 

Oorj)S|)lcif. HcLisclen Limburg 

Dr.niik. en eethuis 

« WALTRA .. 
Ardiiink.nni 2 (bij KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven v.in de W.il tr. i 

1 Vl.i.iitis in t h.ul von Brussel 

? Je h.nt er nlliid ftnrkeron 
3 Je kn/gl er .iHi/d nnt Ie elen 
4 De prijzen zijn soci.i.jl 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/4241,07 

Fccjtzdri! voot ctlle 
qetegC'nhedGn 

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

3690 BREE 
Tel. 011-46.34.51 

Waar een Vlaming thuis is ! 

Maandag gesloten. 

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

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

en Franse w i jnea 

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

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 
Olenseweg 41, WESTERLO 

(Vöortkapel) 
tel. 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 
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De 
abonnementenslag... 

-IS weer van start ' Inderdaad, 
met het voetbalseizoen gaat 
ook de «WIJ»-abonnementen-
slag '80-'81 aan het rollen Aktie-
velingen waren echter reeds op 
pad en brachten hun vracht aan 
Hoed af natuurlijk, maar pas 
gisteren, 1 oktober, ging de 
startgong 

Vanaf volgende week brengen 
WIJ dus weer regelmatig de TOP 
van onze beste wervers Zor-
regdat|ederbi|bent! 

O.C.M.W.-Brugge 
Nieuwe, gewijzigde 
oproep aanwerving 
van histologisch 
technicus 
Voorwaarden tot deelneming 
aan het examen: 
1 Gewone administratieve voor
waarden 
2 Leeftijd: De leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden hebben 
bij indiensttreding, voor de in 
dienst zijnde personeelsleden en 
voor de personeelsleden komen 
de van andere openbare bestu 
ren, geldt inzake deze leef
tijdsgrens volgende regeling op 
65 jarige leeftijd ten minste 20 
pensioenaanspraak verlenende 
dienstjaren kunnen laten gelden 
voor pensionering door de Om-
slagkas voor Gemeentelijke Pen
sioenen 
3 a) Diploma van gegradueerde 
laborant(e) en b) twee jaar erva
ring hebben in histologische en 
cytologische technieken 
4 Slagen voor een vergelijkend 
aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 155 (eindwedde 
177) tegen indexcijfer 199,99% 
402780 - 759346 (in 27 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten 
op P R nr 000-00995 81-59 van A Z 
St Jan, Ruddershove te 8000 
Brugge, voor 20 oktober 1980, met 
vermelding «examen histolo
gisch technicus» 
In te sturen: uiterlijk tegen 20 ok 
tober 1980 aan de Personeels
dienst van het O C M W -Brugge, 
AZ St-Jan, Ruddershove te 8000 
Brugge geschreven aanvraag 
tot deelneming aan het examen, 
recent bewijs goed zedelijk ge
drag, geboorteakte, dienstplicht-
attest, voor eensluidend ver
klaard afschrift van diploma en 
bewijsstukken van twee jaar er
varing in histologische en cytolo
gische technieken 

Brugge, 19 september 1980 
(Adv 202) 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door ! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke degelijke en 

waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en met het minste onder
houd 

• Vaste breedte van 280 m en 
variërend m lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
pnislijst'" 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 1) 

m Wij in de Volksunie 

VU-Aarsele leerde 
Frans-Vlaanderen 
kennen 

WEST-VLAANDEREN 

Op zaterdag 6 september maakte de 
Volksunie-afdeling van Aarsele-Ka-
negem haar jaarli jkse uitstap Dit
maal naar Frans-Vlaanderen De in
woners van dit gebied die nog Neder
lands spreken (en dat zijn er heel 
wat ') vormen een van de vele etni
sche minderheden in Frankrijk. Dit 
gaf aan de uitstap natuurlijk een spe
ciale vorm, namelijk het leren kennen 
van bepaalde mensen, die met enor
me taalproblemen kampen 

Onder de deskundige leiding van Enk 
Vandewalle VU-gemeenteraadslid te 
Izegem doorkruisten we deze schilder
achtige streek In onze eerste stop>-
plaats werden we voorgelicht door 
een jonge Vlaamse landbouwer uit de 
streek Hij had op zijn eentje in zo maar 
even twee maanden Nederlands ge
leerd HIJ was er de bezieler van de 
Vlaamse Knng die ondermeer lessen 
Nederlands geeft aan kinderen uit de 
streek boekjes uitgeeft en meewerk
te aan Radio Uilenspiegel 
Verder bezochten we onder andere 
Terdegem met een sfeervol ingericht 
kerkje waarin een edelman uit de zes
tiende eeuw begraven ligt en op zijn 
gedenksteen vonden we een Vlaamse 
tekst Een duidelijk teken dus dat deze 
streek lang volledg Vlaams is geweest 
maar na de inpalming door Frankrijk 
geleidelijk aan verfranst werd 
Ook Kleremeers stond op het pro
gramma Daar worden allerlei gewas
sen gekweekt op eilandjes tussen klei
ne riviertjes De landbouwers moeten 
met een bootje naar hun veld, vervoe
ren er de groenten mee en brengen ze 
zo tot bij vrachtwagens Echt een be
zienswaardigheid, die tuinbouw op het 
water I 

Te Sperleke konden we een enorme 
bunker bekijken die er gebouwd werd 
door de Duitsers tijdens de bezetting 
Duizenden krijgsgevangenen ook uit 
Vlaanderen, werkten jaren aan een 
enorm kompleks met muren tot zes 
meter dik, en lieten er ook het leven Je 
vraagt je toch wat voor zin dergelijke 
dingen hebben 

F\A/-kaderdag 
te De Haan 
Op zondag 26 oktolser 1980 is er 
voor de provincie West-Vlaande-
ren een FVV-kaderdag 
Deze begint om 9 u 45 en gaat 
door in zaal «Canticleer-, Station
straat 27, De Haan 
Voor de kleintjes is er een oppas 
voorzien 
W e verwachten jullie' 

Stad Aalst 
BIJ het stadsbestuur zijn volgen
de betrekkingen vakant 
— 1 assistent-dienstleider (bi-

blioteek) 
— 1 dienstleider (biblioteek) 
— 1 adjunkt-sekretans 
Deze betrekkingen zijn zowel 
voor mannelijke als vrouwelijke 
gegadigden toegankelijk 
De kandidaturen voor deelname 
aan het eksamen worden inge
wacht tot uiterlijk 31 oktober 
1980 ZIJ moeten bij ter post aan
getekende bnef worden aan het 
Kollege van Burgemeester en 
Schepenen, Stadhuis, Grote 
Markt 3, 9300 Aalst 

De formulieren voor kandida
tuurstelling alsmede de volledi
ge voorwaarden kunnen schrif
telijk of telefonisch aan de perso
neelsdienst, Capucijnenlaan 63, 
9300 Aalst worden aangevraagd 
(tel 053-771111 toestel 312) 

(Adv. 200) 

En vooraleer we huiswaarts keerden 
konden we toch met nalaten om de 
brouwende paters in Westvleteren 
een bezoekje te brengen Natuurlijk 
werd er van hun trappist geproefd' 
Kortom de tocht was een enorm suk-
ses Met een overvolle bus konden we 
van de streek genieten en werden 
mee betrokken bij de problemen eigen 
aan dit grensgebied Vooral de noeste 
arbeid van die jonge boer trof ieder
een Eigenlijk een bijna verloren strijd, 
maar de Vlamingen gaan er verbeten 
verder' Misschien een aansponng 
voor ons om verder te blijven vechten 
voor wat ons eens toebehoorde Een 
aanrader voor onze VU-afdelingen' 

Werner Sucaet 

OKTOBER 
3 DYVER (Brugge) Evaluatie van de eerste zittijd 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-College 

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

3 MARIAKERKE-RAVERSIJDE Breugelse gegarnierde ovenkoek 
met dnnk 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 POPERINGE FVV op uitstap naar Frans-Vlaanderen Alle inlichtin
gen te verkrijgen bij D Ryckebosch-Lauwers, leperstraat 53 te Po-
pennge, tel 057/333319 

18 ZULTE-OLSENE-MACHELEN Jaarlijks VU-bal in de feestzaal 
Fiertelhof te Zulte Orkest De Nachtvlinders en de Waregemse 
«Vader Abraham» Vanaf 20 uur 

25 GISTEL Jaarlijks VU-bal in zaal «Ten Putte» met het orkest «De 
Zeekanters» In het kader van het 25-jang bestaan van de afde
ling 

Izegem neemt afscheid 
van Gaston en Kris 
Gaston en Kns Pynket-Vandeveyvere 
hebben Izegem verlaten We zijn het 
even gaan natellen en keken verrast 
op ze hebben meer dan 11 jaar lang 
het Vlaams Huis in Izegem uitgebaat 
Ze blijven in de horecasektor, gezien 
ze een ruimere zaak gaan uitbaten in 
Kortemark, namelijk «de Kreke», in de 
Handzaamsestraat 

W e kunnen met terugblikken op die 
voorbije 11 jaar zonder Gaston en Kns 
dankbaar te zijn 
Een cafe uitbaten is in deze tijd geen 
makkelijke zaak Bovendien was de 
behuizing van hun groot gezin (3 kin
deren) met ideaal Klanten zijn ook 
mensen, en met altijd ook gemakkelijke 
mensen De populanteit van een cafe 

Kortnieuws uit 
Blankenberge 
Zitdag 
Volksvertegenwoordiger Raf De 
Clercq zal zitdag houden op zaterdag 
4 oktober van 9 u 30 tot 11 u in het k> 
kaal 't Vissershuis, de Smet de Naeyer-
laan 29 Elkeen is er welkom nnet zijn 
(jroblemen Het dienstbetoon is volko
men gratis 
Provincie- en gemeenteraadslid Jef 
Fryns kan ook geraadpleegd worden 
elke namiddag van 14 tot 18 u in zijn 
magazijn, Gen Lemanstraat 12 Elkeen 
IS er insgelijks welkom 

Turnlessen 
De plaatselijke afdeling van het 
Vlaams Verbond voor Gepensioneer
den herneemt vanaf dinsdag 14 okto
ber om 15 u in het Rijkssportcentrum, 
Koning Boudewijnlaan, zijn aangepas
te turnlessen voor gepensioneerden 
Iedereen is welkom Men kan inschnj-
ven bij de voorzitter Frans Pulinckx, 
Astridlaan 2 tel 41 3865 ofwel op de 
dag van de aanvang der lessen in het 
Rijkssportcentrum 

Z A N K E R 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalfer. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage prijzen 

kent zijn hoogte- en laagtepunten, zijn 
«grote» en «stille» Dagen En toch heb
ben ZIJ het meer dan 11 jaar volgehou
den' 
Een tweede reden van dankbaarheid 
ligt in Gastons inzet voor de VU, als 
plaatselijk bestuurslid en in het arrorv 
dissement We zouden hem onrecht 
doen door hem alleen als man van de 
lokale en arrondissementele plakploeg 
te danken, maar het was zeker een van 
de taken die het meest in het oog 
sprong Ook op Kns mocht men een 
beroep doen ze is van den beginne af 
altijd aktief geweest in de F W 
Het Vlaams Huis is niet alleen en onaf
gebroken het vergadeHokaeri geweest 
van de Izegemse VU Een aantal ver
enigingen, van Wandelklub Vlaanns 
Huis tot FVV, hadden er hun tehuis, en 
konden bij een biezondere gelegerv 
heid altijd rekenen op een speoale at
tentie van de uitbaters 
En tenslotte hebben (]iaston en Kns 
ook aan hun opvolging gedacht Met 
het echtpaar Mare en ünda Seynaeve-
Schietgat is de kontnuAeit verzekerd. 
Er wacht hen hard werken. Maar wie 
de werklust en het dnanrMsme van 
Mare en Linda kent weet dat zij er het 
beste van zullen makea 

Om al die redenen blijven we Gaston 
en Kns dankbaar 

galerij 
# Tot 30 november wordt in 
het Groeninge Museum een re-
trospektieve van de bekende 
expressionist Jan Brusselmans 
gehouden Ze omvat niet minder 
dan 204 schildenjen, 55 akwa-
rellen en gouaches, 103 tekenin
gen en 29 prenten Konservator 
Dirk Devos verzorgde een uit
gebreide catalogus en stond 
ook in voor de matenele organi-
zatle. Als blijk van waardering 
schonk de familie aan Brugge 
vi j f schilderijen De laatste re-
trospektieve Brusselmans had 
plaats In het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten 

OOST-VLAANDEREN 

Zaadhandel 

P V B A DE M O O R - L A T E U R 
PELGRIM 9 
9258 SCHFLDEWINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-625142 

OKTOBER 

3 MELSELE: VUnnformatieavond over sociale woningen door Vic 
Anciaux Om 20 uur in zaal Bakkenj Suy (Gaverlandkapel) 

4 ZOTTEGEM: VU-dansfeest vanaf 21 u 30 in zaal De Postenj 
Voorverkoop 100 fr Ingang 120 fr 

4 DESTELBERGEN-HEUSDEN: VU-bal in zaal Berghina, Dender-
mondsesteenweg 445, Destelbergen Van 20 uur af 

4 GENT-MUIDE en GENT BRUGSE POORT: VU-bal in zaal 
Kwalidra Mimosastraat 194 te Gent Orkest The Hammonds Aan
vang 21 uur 

10 AALST: Afdelingsbestuursverkiezingen in lokaal «Het Gulden 
Vlies», Esplanadeplein 13 Van 18 tot 21 uur 

11 GENTBRUGGE. Kunstavond van de Dr Goosenaertsknng in het 
Dienstencentrum met Tine Ruysschaert, Peter Ritzen en de bal-
letgroep Isis Tevens tentoonstelling van schilderwerken en 
beeldhouwwerken Toegang 60 fr (met-leden 100 frJ Begin 20 u 

10 ST-NIKLAAS: Federate Vlaamse Vrouwengroepen gaan samen 
naar Cursief theater - Simon C^rmiggelt in de Stadsschouwburg 
Om 20 uur Voorstelling van «Bemoei je d'er met mee» 

11 KALKEN-LAARNE: VU-bal in Giktenhuis te Laame met orkest 
Freddy Saget om 20 u 30 

11 GENTBRUGGE Kunstavond van de Dr Goosenaertsknng 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 rJ 

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

25 AALST-CENTRUM Dertiende nacht van de Volksume-Aalst In 
de feestzaal F F R , Dendermondsesteenweg Van 21 uur af 
speelt het orkest «De Gensters» ten dans Inkom 100 fr 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerii 
Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

hoekhondd 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed' 
SCHALUIN 74 AARSCHOT 
'Tel 016 569334 

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 BOOM 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Ga!eri| -de Gnpoert». 
Molenstraat 45. 9300 Aolst. 
Tel 053 70 32 19. 

Meubelmagazi|nen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antw/erpstraat 164 177 
Stiflmeubelen + kleinmeubelen 
Ed Ciaessenlaan 50 52 
alle moderne meubelen 
Tel 031 881316 
Meer dan 3000m2 toonzalen 
s Maandags gesloten 

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

Valerius De Saedeleersiraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

qZ^j STUDIO 
•*-*^ DANN 
02-428.6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

IDEL - Tel 011 534349 

Gelegenlieidsgrafiek: Huwehik - Ge
boorte - Zelfklevende pLikb.md en 
ctikelten Houten druklelters - Rekln-
ine-katetiders. 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé o p l o s s i n g v o o r al uw d r u k w e r k in t y p o en o f fse t . 
Spec ia l i s t in mee rk l eu rend ruk . 

P reu legem 150-152, 9400 N i n o v e , 054/33.14.24 
H. V e r r i e s t s t r a a t 64, 9470 D e n d e r l e e u w , 053/66.41.40 

^ 
P V B A G A B R I E L 
Vrijdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel 091-256405 
Boelare 10, Eekio 
Tel 091-771312 
Nieuw I De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld met ge
heugen dat naait en schrijft 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 3337 56 

DE C R A E N R O M pvba 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 711240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

Lederwaren-Parfumerie 
V A N REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 881119 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

M o l e n v e s t 50 
H E R E N T A L S 

tel 014 /21 1 2 0 7 

K L E D I N G L E N D E R S 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Tel. 053-623765 

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

OOK 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 
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

TeL 052-478809 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

P V B A G. B R U N E E L T O O N Z A A L 
« D E N DUVEL>BANKELINDEWEG 11| 

8984 KROf«^BEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • CetXrale 
verwarming • Houtkachete • Jnbouw | 

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

Diepvriezers. 

VERVOEfl-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

L U K O S p.vba. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 5116133 

Privé 5690318 

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

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
DeurneZ Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 

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

OOSTDUINKERKE A/ZEE 
TE KOOP 

APPARTEMENTEN 
STUDIOS 

Villastijl - Alle komfort 
Garages 

WEST-LITTORAL 
Leopold U-laan 212 
8458 Oostdumkerke 

Tel 058-5126.29 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasser i j 

Gebr A L L O O 
Raphael en Wil ly 

Tel bureau 053-2172 12 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

D e Vos Luc 
Centra leweg 27 

2260 Nij len 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pnisofferte 

WIJ bouwen voor u sleutel op de deur 

'GALFRIJtfjl GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : sa l ons 

s c h i l d e r i j e n 
lus t re r ie 

O p e n i n g s u r e n : 

Dinsdag, woensdag en vrijdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel C 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

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 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos. LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BROEKEN (Jeans en andere) PAR 
KAS BLOESONS ANORAKS 

'^"^ Tri 053 66 73 33 
Steenweg n,i,-ir Ninovp 76 
9470 DENDERLEEUW 

Q + M 
Bouwpromoloren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 6689 73 

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

Marcel VAN den BULCKE 

V/urmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

# 

legels 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geytersiraat 204 Antwer
pen Tel 031/2907 87 

d 
IKEUKEWSI 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

Jeroom E V E N E P O E L 
DECORETTE 
Alle schilder-, behang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
D E N D E R L E E U W 
Tel 053-667408 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzettelaan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge-kortr i jk 

A N T I E K Z A A K 

Mevr. Jullen S C H E R R E N S -
GHEKIERE 

Nederweg 113, 

8700 I Z E G E M 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meuljelen en 
borden + kunstvoonwerpen 

Lindenstraat 30, Keerbergen 
Telefoon 015-51.3571 

Zelfimport = beste pnjs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

THEO BARBIER 
installatiematenaal - huishoudtoe
stellen - draad en kabei-akkumu-
latie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

— Lood-, zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwbouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tel 015-233887 
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24 m Wij in de Volksunie 

/ / 

Nationaal VUJO-voorzitter 

FREDDY SEGHERS: 
1̂ 1? willen het slechte 

geweten van 
de partij blijven" 

BRAKEL (Oudenaarde) — 'Doorheen drie nationale kongressen, on
telbare moties, betogingen en pamfletten is VUJO tien jaar jong ge
worden. (-) In vrije diskussies werd het ideeëngoed programmatisch 
omschreven: het integraal federalisme, anti-ideologie, wars van dog
ma's en apriori's. D Aktivisten van het eerste uur werden futloze sa
lonprogressieven, of erger nog. (-) Een VUJO-generatie is van korte 
duur. Vandaag zijn we wellicht nog met weinigen, morgen zijn we met 
velen-' 

De huidige nationale voorzitter van de Volksuniejongeren heeft het in 
zijn editoriaal van «WIJ-jongeren>, en ter gelegenheid van de «gran
dioze» 10 jaar VUJO-viering volgend weekend, allicht vi/el allemaal 
nogal serieus bedoeld. 

Het zal niet wegnemen dat er (alweer) hier en daar gegrinnik zal te ho
ren zijn over 'dat klubje van SegherS'. Na tien jaar werking (vooral 
ontelbare moties, pamfletten en betogingen!) is de VUJO er toch 
maar niet in geslaagd om zowel bij de Volksunie zelf als bij de politie
ke buitenwacht als volwassen politieke groepering aanzien te wor
den- Freddy Seghers heeft getracht in een vraaggesprek die kritiek 
van zich af te bijten. 

— VUJO is en blijft toch een 
klubje? 
Freddy Seghers: «Ik zal de laatste 
zijn om niet satirisch mee te la
chen, als er plezant gedaan wordt 
over de korte armpjes en de on
volwassenheid van de VUJO. 
Maar, men mag ook niet gaan 
overdrijven. In vergelijking met an
dere politieke jongerenorganiza-
ties doen we het kranig goed. In de 
voorbije jaren zijn er natuurlijk 
klappen gevallen. Ook de VUJO is 
niet gespaard gebleven van zeg 
maar het Egmont-trauma. In een 
aantal VUJÓ-kernen was de eens
gezindheid over aktuele commu
nautaire tema's zoekgeraakt Er 
werd bijwijlen een tegenstrijdige 
motieslag geleverd. De malaise 
binnen de VUJO zelf groeide. 
Maar vandaag durf ik beweren dat 
binnen de VUJO-afdelingen uitein
delijk nimmer de fundamentele op
ties omstreden werden.' 

— Weet de VUJO vandaag wel 
— behalve het credo voor «inte
graal federalisme» — welke poli
tieke klemtonen zij wil doordu-
wen binnen de partij? Gesteld 
dat zij dat al zou kunnen, uiter
aard. 
Freddy Seghers: 'Voor ik het 
over het VUJO-programma als 
dusdanig heb, toch vooraf zeer 
duidelijk nog dit 
Men stelt, ook binnen de VUJO 
zelf verwachtingen die wij niet 
kunnen of niet willen inlossen. We 
worden behoorlijk te licht bevon
den in vergelijking met bij voor
beeld de PVV- of de CVP-jonge-
ren. Waarom? Deze beide organi-
zaties blijken zich (denk maar te
rug aan de TV-konfrontatie, vorige 
zondag) goed te voelen In hun 
snobistische nummertjes om zich 
aan te melden als een technisch 
t>eter beheerder van de staat 
Mensen als Verhofstadt (PVV-
jongeren) en Eric Van Rompuy 
(CVP) voeren zoveel als maar kan 
ophefmakende nummertjes op; 
met gechargeerde verklaringen 
en dies meer 

Ze voelen zich daarbij ministrabe-
len in een schaduwkabinet Ze 
doen niets anders dan zich voor te 
bereiden om in het partij-apparaat 
te stappen: in een verhoopte top-

funktie natuurlijk, en met grote 
trom. 
Deze woordvoerders van de 
PVV- en CVP-jongeren bedrijven 
in feite alleen maar grote-mensen-
politiek, uiteindelijk zijn ze nog gro
ter partijratten dat de meeste kon-
gresafgevaardigden van hun par
tij...' 
— De Volksuniejongeren willen 
geen partijratten zijn? 
Freddy Seghers: 'Niet in de zin 
van de harde schreeuwers die er 
alleen maar op uit zijn, en trappe
len van ongeduld, om zo spoedig 
mogelijk binnengehaald te worden 
in het politiek bedrijf waar ze eerst 
als kemphanen de ruiten van inge
gooid hebben. 

Trouwens, bij voorbeeld een man 
als Guy Verhofstadt (PW-jonge-
ren) is nu reeds privé-sekretaris 
van PVV-voorzltter Willy De-
clercq. Nagenoeg de helft van het 
nationaal bureau van de PVV-jon-
geren zijn vrijgestelden. Begrijp 
je? Die kunnen en willen ook ge
wichtig doen, maar zeker niet met 
de bedoeling om op termijn een 
non-komformistische jongeren
werking te handhaven.' 

— Maar waar geraakt de VUJO 
uiteindelijk met haar non-komfor
mistische en vrije diskussies? 
Freddy Seghers: «Mag ik het ne
gatief formuleren ? Zijn wij niet het 
slechte geweten van de partij, en 
doen we daar niet goed aan ? 
Geregeld zijn mensen van de 
VUJO-leiding in opspraak geko
men door bij voorbeeld deelname 
aan betogingen. Maar wat blijkt 
achteraf: we hebben iets losge
gooid... Zo ook wat betreft de 
amendementen (vooral van de 
VUJO-Halle-Vilvoorde) ten gunste 
van een republiek-Vlaanderen. 
Het meeste wat ons kan verweten 
worden is dat we de Vlaams-natio-
nale beweging, en de topleiding 
van de VU zelf, over de toekomst 
van onze samenleving schokge-
wijs doen nadenken. Is dat onze 
voornaamste rol niet? Akkoord, 
met sommige verklaringen wor
den van vandaag op morgen de 
lachspieren geprikkeld. Maar ik 
meen dat de VUJO bij uitstek een 
jongerenorganizatie dient te blij-
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ven: programmatisch, én in de ak-
tie.' 

«Levend zelfbestuur» 
— De VUJO blijkt Inderdaad te 
volharden In de boosheid om 
ook op serieus bedoelde kon
gressen uit te pakken met verba
zingwekkende tema's. Terwijl tien 
VUJO'ers nog tien verschillende 
opvattingen formuleren over wat 
voor hen «integraal federalisme» 
betekent, wordt op het vierde na
tionaal kongres, op 16 november 
eerstkomend, gediskussieerd 
rond het tema: «Levend Zelfbe
stuur»-
Maar goed, jongerenorganlza-
ties, blijken ook en vooral hun 
verdienste te hebben In de aktle. 
Maar ook wat dat betreft is er 
niet weinig kritiek op de VUJO-
leiding. 
Freddy Seghers: «Akkoord dat 
wij in zoveel afdelingen en kernen 
onze pijlen in alle windrichtingen 
afvuren. Toch trekken we aan het
zelfde zeel 
Ik wil toegeven dat wat dit betreft, 
en op menig ander politiek gebied, 
het huidig dagelijks bestuur van 
VUJO-nationaal alles behalve 
werkt zoals het zou horen. 
Ik stel mijn hoop op de komende 
bestuursverkiezingen: dat men
sen een funktie opnemen om die 
niet als een eretitel voor eigen glo
rie te misbruiken.' 
— Hoe verklaar je dat VUJO 
zelfs op een moment dat andere 
partijen en politieke jongerenbe
wegingen zich van hun hevigste 
(al dan niet opportunistische) fla-
mlngantlsche zijde vertonen, er 
uiteindelijk toch niet in slaagt om 
de grote pers te halen en een, zij 
het nog maar minieme. Invloed te 
hebben op het politiek gebeu
ren? 
Freddy Seghers: 'Wij hebben al 
de handicaps van elke oppositie
groepering. Standpunten en mo
ties van ons worden hetzij dood
gezwegen, hetzij opportunistisch 
misbruikt in de dagbladen, en ook 
één zeldzame keer wel eens ge
trouw afgedrukt, maar dan ook 
weer weggemoffeld in een hoek
je...' 
— Er zijn nochtans andere grote 
persmomenten, die ook de VUJO 
mag beleven: zoals de TV-debat-
ten-
Freddy Seghers: 'Daar zitten we 
dan, zoals ik reeds zei, met politie
ke tegenspelers die niets anders 
doen dan — met een professio
neel uitgebouwd deskundig debat-
spel — onze fundamentele kritiek 
op het ontspoord politiek beleid de 
mist in te jagen. 
De kracht van CVP-, PVV- en 
BSP-jongerenorganizaties steunt 
op hun demagogische truukjes die 
door de moederpartij uiteindelijk in 
dank worden afgenomen. Zij 
schoppen op ongevaarlijke wijze 
tegen de schenen van de politieke 
spraakmakers.' 
— Wat betekent de VUJO van
daag numeriek? Op het tweede 

VUJO-kongres werden wel eens 
(In maart 75) 500 aanwezigen ge
teld. Maar andere nationale mani
festaties zijn slechts goed voor 
een paar tientallen geïnteres-
seerden-
Freddy Seghers: 'Wat dat betreft 
zijn we zeker geen kleine politieke 
jongens vergeleken met de tradi
tionele politieke jongerenorganiza-
ties die zoveel tamtam maken. Wij 
tellen zowat evenveel leden (ruim 
6.000) als de PVV-jongeren. De 
CVP-jongeren rekruteren tot 
35 jaar, en hebben 12.000 leden. Ik 
heb destijds ook hun kongressen 
bijgewoond, en bij de PVV-jonge
ren telde ik op een nationaal kon
gres met veel moeite 60 deelne
mers. 
Hiermee wil ik niet verhelen dat 
binnen de VUJO een jarenlange 
malaise zware klappen gaf Er was 
daarbij een té geringe inzet van de 
nationale verantwoordelijken. 
Maar er blijft ook het gebrek aan 
voltijdse mankracht Voor de toe
komst moeten we ons hieromtrent 
ook weer geen begoochelingen 
maken. 
Wel verheug ik mij in de nieuwe 
wind die er binnen veel VUJO-ker-
nen waait Niet alleen, maar vooral 
in West-Vlaanderen worden nieu
we kernen bij de vleet opgericht: 
omzeggens elke week één. Het is 
een voorbeeld. De generatie van 
'68 is binnen de VUJO stilaan aan 
het verdwijnen. Er is een politieke 
breuk geweest die zich vandaag 
nog immer laat gevoelen. Maar ik 
verheug mij in de opmerkelijke in
teresse van 17-18-jarigen, die zich 
aangetrokken voelen tot de 
Vlaamse beweging, tot het 
Vlaams-nationalisme, én die aktief 
worden binnen VUJO. Daarom 
ook verwacht ik een nieuwe stro
ming binnen de VUJO na de na
kende bestuursverkiezingen'. 
— De voorzitter van een politie
ke jongerenbeweging heeft al
licht zelf zware politieke ambi
ties? 

Freddy Seghers: 'Ik kom uit een 
anti-Vlaamsgezind arbeidersmi
lieu. Ik ben nog niet zo heel lang 
aktief binnen de VUJO. Dat ik vrij 
spoedig VUJO-voorzitter kon 
worden wijst misschien op een tij
delijke bloedarmoede binnen 
VUJO, maar vind ik ook positief 
omdat meteen duidelijk het bewijs 
wordt geleverd dat onze organiza-
tie geen last heeft van verstarde 
strukturen en ze iedereen die een 
politieke aanbreng heeft een goe
de kans gunt Wat mezelf betreft 
herhaal ik dat ik de opportunisti
sche drijverijen van bij voorbeeld 
Eric Van Rompuy verafschuw. Ik
zelf zal me er voor hoeden om 
morgen een futloos salonpoliticus 
te worden. 

Ik wil me met alle Volksunie-jonge
ren non-komformistisch blijven op
stellen ten overstaan van het poli
tiek gebeuren, én ook tegenover 
de partijpolitiek. Als we op onze 
tanden bijten zullen we er nog in 
slagen ook'. 

(HDS) 
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