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GROTE VOLKSUNIE-MEETING 
Nu zondag 1 4 u. 3 0 Koninklijk Circus, Brussel U komt toch ook? 

En toch: 
er is een uitweg! 
De regering is gestorven zoals ze geleefd heeft: 
in volle dubbelzinnigheid. Ze heeft niet eens het 
voorwendsel dat ze gestruikeld is over een be
langrijke kwestie; ze is ten onder gegaan aan be
krompen partijpolitieke berekening en elektora-
lisme. 
De balans is gauw gemaakt: het volkomen f aljiet 
van het bewind der traditionele partijen. De tra
ditionele zespartijen-formule, zo sterk aaiigepre-
zen door Leo Tindemans, heeft niets anders ge
bracht dan een kreupele gewestvorming, een 
verhoging van de indirakte belastingen die iede
re fiskale verlichting ver overtreft, een aantal 
onsamenhangende maatr^elen die na een paar 
weken weer geaborteerd werden. En op de val
reep de Komense kindervei^oop. 
Is er dan green uitweg? Is het land gedoemd om 
zich door de partijen en belangengroepen naar 
de afgrond te laten drijven? Blijft er de burger 
slechts de keuze tussen machteloze woede, doffe 
berusting of plantrekkerij? 
Er zijn aanwijzingen genoeg om te mogen stellen 
dat de bevolking — vooral in Vlaanderen — die 
de ernst en de diepte van de krisis beseft, bereid 
is om een inspanning te leveren en offers te bren
geen. Voor zover zij de zekerheid heeft dat het ook 
werkelijk zin heeft en dat er een verdelende 
rechtvaardigheid is. 
In Vlaanderen groeit de overtuiging dat de in
spanningen en de offers slechts zin hebben, voor 
zover de Vlamingen niet worden beroofd van de 
vrucht ervan. Een Vlaamse staat, met zijn eigen 
sociaal klimaat dat g^ezonder is dan het Belg î-
sche, beschikkend over eigen financiële midde
len, niet meer schatplichtig voor vele tientallen 
miljarden aan Wallonië, is opg^ewassen tegen de 
moeilijkheden van deze tijd. ledere Vlamiag 
moet beseffen dat dit uiteindelijk en op termijn 
de enige oplossing is: een diepgaande staatsher
vorming, met autonomie voor een Vlaanderen 
dat Brussel niet verliest. 
Inmiddels moet er gewerkt worden aan de noden 
en problemen van iedere dag: de krisis duldt 
geen uitstel. In de allereerste plaats dient de de-
mokratie hersteld. Het algemeen belang moet 
voorrang krijgen op eigenbelang en groepsbe
lang. Het is de regering die moet beslissen, niet 
de syndikaten van werkgevers of werknemers. 
De volksvertegenwoordiging — de enige instan
tie die door de burger rechtstreeks ter verant
woording kan geroepen worden — moet in volle 
gezag hersteld. 
Vooral Vlaanderen heeft niets te verwachten 
van sterke mannen en van Belg^ische regeringen-
met-volmacht. De Vlamingen moeten hun ener
gie en hun politieke wil toespitsen op de eis naar 
een open, propere en doorzichtige demokratie. 
Inmiddels mogen zij geen enkele dag vergeten, 
dat zij hun toekomst slechts definitief beveiligd 
zullen weten in een Vlaamse staat. 
Dat zal de boodschap zijn die moet uitgaan van 
de grote VU-meeting volgende zondag te Brussel. 

tvo 

Foto van de week 
Deze foto verscheen — gelukkig! — reeds in heel wat Vlaamse 
kranten. Zo kan Vlaanderen met eigen ogen zien, wat te Komen 
gebeurt Een jongetje met een kat onder de arm stapt naar de 
Vlaamse klas: die dag was er immers les over de kat en de uiL 
Omdat er al te veel fotografen in de buurt zijn, houden de Waalse 
herrieschoppers zich een ogenblik stil. Maar zij staan er, alle da
gen, om zich te verkneukelen in de schrik van weerloze kinderen. 

Toen de regering Martens-lll iets 
meer dan vier maanden geleden 
van start moest gaan, kregen de 
SP en de liberalen het groene 
licht van hun kongressen mits 
toezegging, dat ze op een na-
jaarskongres de resultaten van 
de regeringsdeelname zouden 
evalueren. 
Kronologisch was het kongres 
van de Vlaamse socialisten eerst 
aan de orde. SP-voorzitter Van 
Miert was er dan ook begin sep
tember aan toe, zijn p)ositie te ver
sterken. Hij slaagde daarin, zij het 
in dubbelzinnige omstandigheden: 
inzake de 2 th. op de ambtenaren-
wedden holde hij de syndikaten 
achterna; inzake de raketten 
kreeg hij slechts een uiterst dub
belzinnige en voor vele interpreta
ties vatbare tekst Dat was in ieder 
geval genoeg om onbezorgd naar 
zijn kongres te gaan en om de tijd 
te krijgen voor maneuvers tegen 
de overige koalitiefjartners. 
Inmiddels ging het regeringswerk 
verder. Wat heet dat de liberalen 
vooral wilden bezuinigen op de 
kap van het socialistisch kiezers
korps, dat de socialisten vooral de 
centen wilden halen bij het liberale 
kiezerskorps en dat de CVP'ers 
beslisten om niet te beslissen. 
De jongste paar weken waren de 
liberalen aan de beurt om, met het 

Noodkkik 

over staal 

Biz. 5 

Hoe Martens III 
aan zijn einde kwam 
vooruitzicht op hun kongres, hun 
positie te versterken en hun ver
dere regeringsdeelname te verze
keren. Ze moesten daarbij risico's 
nemen en tot op het randje gaan 
zonder er over te vallen. Een der
gelijk subtiel maneuver blijft niet al

tijd onder kontrole. Vooral niet met 
een duwtje in de rug vanwege de 
socialistische koalitiepartner. 
Het landsbelang bij dat alles? En 
de grote liberale, socialistische of 
kristen-demokratische beginse
len? 
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Brieven 

IN DE BRANDING 

Het Brussels gebied is in de branding! 
De Vlamingen zouden er zich meer 
voor inzetten als zij door onze kranten 
juist wisten waar het om ging. 
Welke faciliteiten werden destijds 
«wettelijk» toegekend? Ik meen: alleen 
vertaling van officiële stukken, en dan 
nog alleen op aanvraag. Franse scho
len op aanvraag van zoveel ouders. 
Welke faciliteiten zijn er ondertussen 
«onwettelijk» binnengeslopen? Twee
talige straatborden. Gemeenteraads
zittingen in 't Frans. Het opkomen van 
een partij die de gemeente wil verfran
sen. Dat kan deze toch niet daar de ge
meente «wettelijk» vlaams is, ook al is 
zij in de meerderhetel. 
Bijeenkomsten voor verfransing moe
ten dus ook door een fransgezinde 
burgemeester verboden worden en 
kan hij alleen de vlaamsgezinden voor 
hun vlaamszijn laten opkomen. 
Faciliteitengemeenten zijn toch geen 
tweetalige gemeenten, zoals alleen, 
meen ik, Brussel er een is. 
En als u er de nodige kaartjes met de 
ligging van die gemeenten wilde aan 
toevoegen. 
Onze mensen weten er zo weinig van, 
ook ikzelf die er toch zeer met begaan 
ben. T, Kortnjk. 

ROOKGEHANDICAPTEN 
In het tijdschrift «Can Bulletin» van de 
«Club der Aktieve met-rokers» jaar
gang 6, nr. 3, vond ik een tekst die dui
delijk de doelstellingen en wensen van 
de met-rokers vertolkt Vermits ik ook 
behoor tot die «meerderheid-die-nlet-

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-Instituut v,z.w. 

Opstel en samenwerking: 
het komltee van redakteurs 
CH. De Schuyteneer, Johan Ar-
tois, M. Van üedekerke en Toon 
van OverstraeterO. 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van «WU», Bani-
kadenplein 12, 1000 Bnjssel. 
(Tel. 02-219.49,30). 
Jaarabonnement 750 fr. 
Halfjaariijks 400 fr 
Dnemaandelijks 225 fr. 
Losse nummers 22 fr. 

Verantw. uitgever: 
Vk; Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142, 1020 Brussel. 
Publlciteitschef: de h. Karel Se
vers, tel. 02-219,49.30, toestel 25 
Cs voormkJdags) of privé: Al-
sembergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp. Tel. 02-356.78.44. 

rookt» zou ik de ideeën van die klub 
willen bekend maken. Roken is een uit-
zondenng, met-roken is normaal. Laat 
rokers hun eigen rookbkalen, maar 
niet-rokers moeten overal en altijd vrij 
zijn van de rook. Wij willen met berookt 
worden en veriangen schone en zuive
re binnenlucht Het buitenmilieu wordt 
al genoeg verioederd. Laat het binnen
milieu dan zo proper mogelijk blijven. 
Dat rokers zich in aparte ruimten te
rugtrekken voor hun onuitroeibare ge
woonte. Maar in publieke lokalen moet 
roken verboden zijn en blijven. Hier het 
citaat ter overweging: «Kom nu toch 
eens met een wet voor de dag waarin 
duidelijk gesteld wordt dat roken niet 
mag in openbare gebouwen, verblij
ven, kantoren. Laat luchtgehandica|> 
ten er weer bij kunnen horen I» 

J.G, Maasmechelen 

ONBETROUWBAAR 
Ik heb met plezier het artikel over de 
Proletarische opstand van 1830 gele
zen. Waarom verschijnt er niet elke 
week in «Wij» een dergelijk artikel en 
waarom zwijgt «Wij» in alle toonaarden 
over de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging? Ik zie elke morgen honder
den schoolkinderen en studenten aan 
mijn woning te Aalst voorbij stappen. 
Het valt op hoevelen er Vlaamse ken
tekens dragen. De jeugd is njp voor 
een grootscheepse aktie op Vlaams 
gebied. Maar de VU-mensen houden 
zich met hun eigen kleine wereldje be
zig en dat gaat de VU nogmaals een 
pandoering geven. 
Ik ben vader van zes meisjes die allen 
naar een uitsluitend meisjesschool 
gaan. De eerste is assistente aan de 
RUG te Gent, de tweede is licentiaat 
wiskunde de derde is gegradueerde 
verpleegster, de vierde studeert die
renartsenij enz. Ben ik blij dat zij naar 
een elite school gaan, vooral omdat er 
eentje is die niet erg meekan maar nu 
langzaam aan op peil komt 
Weet de H. De Bleecker eigenlijk wel 
waarover zij zwetst? Dergelijke arb-

Prlester 
Daensfonds: 
dringend 
Vlaamse regering! 
Het Priester Daensfonds tekent verzet 
aan tegen de bespottelijke kompen-
saties die de regering Meirtens aan de 
Walen aanbie<^ om die armzalige 
Vlaamse klas in Komen te handhaven. 
De regering zorgt er niet voor dat de 
wet wordt toegepast: Komen moet 
een gemeenteschool inrichten. Nu 
tracht zij de Walen te paaien door een 
nuttekize autoweg door het Vlaamse 
gebied te trekken. Belachelijkl 
Men drukt de hand aan Happart en 
staat de Vlamingen In het gesdcht 
Zolang een Belgische regering over 
Vlaamse zaken beslist zullen de Vla
mingen altijd bedrogen uitkomen. 
Een Vlaamse regering Is dringend 
noodzakelijk. 

Luc Dalafortari* 
Voorzmw 

Priaitar Oaansfonds 

kels zijn bedroevend. 
De schoolvrede Gij verwijt de CVP. 
Maar welk standpunt neemt de VU in? 
Alleen op vrije scholen kan men nog 
aan wat Vlaamse aktie doen. In de 
staatsscholen wordt dit door de anti
fascisten met een kwaad oog beke
ken. Maar wat doet de VU? Die blijft 
onbetrouwbaar op schoolgebied. Zij 
weigert een duidelijke verklaring af te 
leggen. 

A.C., Aalst 

WAARSCHUWING 
Op 2 januari 1980 had ik mijn pen
sioenassignatie van januari niet ont
vangen. Deze maandelijkse postorder 
wordt normaal telkens door de postbo
de in mijn bnevenbus gedeponeerd. Ik 
diende wegens het niet-ontvangen van 
mijn pensioen op 5 januari schriftelijk 
een klacht in bij de Regie der Poste
rijen. Twee dagen vroeger had ik al ge
ïnformeerd bij de [x«toverste van 
Gent maar die kon me niet met zeker
heid zeggen of mijn assignatie wel in 
zijn bureaus was aangekomen. Toen ik 
In de loop van de volgende maanden 
herhaaldelijk aandrong bij de Regie, 
kreeg ik vier onpersoonlijlie dienstno
ta's, waarin alleen stond dat men de 
zaak volgde. Pas op 16 juli 1980 deelde 
de verantwoordelijke van de Post-
checkdienst in Brussel me mee dat de 
Regie alle verantwoordelijkhekJ voor 
het niet-ontvangen van de pensioenas
signatie afwees. Na een «diepgaand» 
onderzoek (waartjij ikzelf nooit gekon-
takteerd werdD zou nl. gebleken zijn 
dat de bewuste assignatie uit mijn brie
venbus werd ontvreemd en reeds op 
4 januari 1980 in Post nr. 7 in Brugge 
was geïnd op vooriegging van een als 
blanco uit een gemeentehuis gestolen 
identiteitskaart Van diefstal uit mijn 
brievenbus kan echter geen sprake 
zijn: die bus was op slot en werd niet 
opengebroken. Bovendien staken op 
diezelfde 2de januari vijf assignaties in 
de bus: waarom heeft men die dan niet 
tegelijk meegenomen? Van de mij 
bekxjfde voorlegging van de fraudu-

ZOCK^RC]̂  
D Jongeman uit Begijnendijk, 
dipk>ma A2-elektriclteit leger
dienst volbracht zoekt dringend 
een betrekking in de omgeving 
Aarschot-Heist-op-den-Berg. Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 St-Katelijne-Waver, of 
telefonisch op het nummer 015-
21.79.00 - referentienummer: 
2142. 

D Steno-daktyk) uit Mechelen, 
ruime ervaring in boekfiouden, 
zoekt een betrekking in de omge
ving Mechelen-Brussel-Antwer-
pen. Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Lierse
steenweg 11 te 2580 St-Katelij
ne-Waver, of telefonisch op het 
numnner 015-21.79.00 - referen
tienummer: 2143. 

leus geïnde order kwam verder niets in 
huis. De Regie der Posterijen heeft het 
dossier aanhangig gemaakt bij het 
Hoog Komltee van Toezicht en bij het 
parket van Brussel, waar men reeds 
231 gelijkaardige gevallen heeft geno
teerd. Allemaal uit bnevenbussen ge
stolen? De post beweert dat ze tenvol-
le meewerkt met het parket maar in
tussen duurde het zeven maand voor
aleer ze mij kon zeggen dat de as
signatie wederrechtelijk geïnd was, en 
dat ik mijn geld niet zou terugkrijgen. 
Welk verhaal hebben de pensioenge
rechtigden in mijn geval dan? Bezit de 
Regie der Posterijen dan geen verze
kering die de risico's van veriies of 
diefstal in haar diensten dekt? Daarom 
een waarschuwing aan alle kollega's-
gepensioneerden: laat uw assignaties 
niet meer over de post bestellen, maar 
laat uw pensioenbedrag rechtstreeks 
storten op een ASLK-rekening, of op 
een postrekening. 

Naam en adres op de 
redaktie bekend. 

OPGEPAST 

In de CVP is er nog altijd een machts
strijd aan de gang tussen de konserva-
tieve Belgicistische (Tindemans) en de 
demokratische groep De eerste voert 
een strijd voor een «etisch reveil» en 
voor het behoud van de «kristelijke 
waarden». Voor hen is dit de strijd 
voor de Kerk, de Koning en het groot 
Kapitaal. De vrouw is in die optiek vol
ledig ondergeschikt aan de man, goed 
voor aan de haard (keuken en kinde
ren). Sommigen onder hen willen zelfs 
terug naar füet Ancien Régime, de pe
riode van voor 1789. Deze konserva-
tieve vleugel heeft rond het jaar 1900 
de Vlaamsgezinde «Christene Volks
partij» van priester Daens gebroken en 
vernietigd en zo het Vlaamse volk on
der de knoet gehouden. Zij speelden 
gendarm voor Laeken. Dezelfde kon-
servatief Belgicistische groep heeft de 
Fronters en aktivisten bevochten en is 
mede verantwoordelijk voor de on
menselijke bloedige repressie die na 
de tweede wereldooriog op de 
Vlaamsgezinden losbarstte. Zij heb
ben ook het Egmontpakt gekeWerd, 
om de massa te misleiden zogezegd 
voor Vlaanderen, maar in werkelijkheid 
om de Vlaams-nationalisten te vernieti
gen of toch grote schade toe te bren

gen en dus de fictie: «La Belgique est 
une et indivisible» langer te laten leven. 
Vooriopig nog slaagt de CVP als stan
denpartij erin voor iedere maatschap
pelijke groep in de samenleving een 
aanvaardbare en overtuigende taal te 
vinden. Dit kan zo niet langer blijven 
duren. De uit vier standen bestaande 
CVP is inneriijk grondig verdeeW over 
de te voeren politiek, wat vanzelfspre
kend is als men in één partij zowel neo-
liberalen als hele of halve marxisten 
tracht samen te houden. 
De CVP weet dat zij nu bij eventuele 
verkiezingen zware slagen zal moeten 
inkasseren (de jongste opiniepeilingen 
bewijzen dit duidelijk) en tracht daar
om haar inneriijke verdeeldheki weg te 
moffelen door een nieuwe «school
strijd» uit te lokken, om zo terug haar 
rangen trachten te sluiten. Hierbij 
maakt zij natuuriijk gretig gebruik van 
alleriei uitspraken van de tegenpartij 
(Calewaert LVSV..J om het zover te 
laten komen. Dezelfde demagogische 
slogans uit het verieden zullen hierbij 
dan worden gebruikt terwijl de kran
ten die uit de CVP-hand moeten eten 
verplicht zullen worden mee te mar
cheren. 
Als demokratische partij moet de VU 
dit «laag bij de grondse spelletje» nu 
duidelijk en krachtdadig bekendmaken 
om te voorkomen dat onze gemeen
schap, op een ogenblik van zware eko-
nomische krisis met honderdduizen
den werklozen nog niet dieper in de 
put geraakt door dit Irchtzinnig sjaelle-
tje van enkele demagogische sektari
sche CVP-potentaten. 

LVDW, Hove 

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

De redaktie 

'WEKEN NA ELKAAR 

Deze week: 

VAN AL VA 
TOT "EGMONT" 

4 eeuwen Vlaamse geschiedenis 
(de Vlamingen en hun identiteit) 
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Mensen 

Met verdachte ijver 

Vooraleer de P W en de PRL toe
traden tot de regering Martens-
III, waren de liberale partijvoor
zitters Gol en De Clercq de grote 
voorvechters in de strijd tegen 
de partikratie. 
Er ging geen dag voorbij zonder 
dat Gol of De Clercq te keer gin
gen tegen de partijpolitieke ce-
nakeltjes, van waaruit de rege
ring de wet werd voorgeschre
ven. 
Vanaf het ogenblik dat hun partij
en deel namen aan de regering 
Martens-lll, veranderden de PRL-
en PW-voorzitters echter op 
slag van houding. 
Zelden heeft men partijvoorzit
ters zo vaak en zo schaamte
loos-openlijk zich zien mengen in 
het regeringswerk. Vooraleer de 
liberale ministers naar een kabi
netsvergadering trokken, kregen 
zij praktisch in het openbaar hun 
direktieven mee van de partij
voorzitters. 
Het is overigens typisch dat de 
regering Martens-lll definitief 
over stag is gegaan na een ver
gadering van de eerste-minister 
met de partijvoorzitters en tij
dens een ultiem overleg waaraan 
— zoals gebruikelijk — niet al
leen ministers deelnemen maar 
waarbij — zoals totaal ongebrui
kelijk — de partijvoorzitters mee 
aan de regeringstafel schoven. 
De twee liberale partijvoorzitters 
hebben alvast één trek gemeen: 
hun politiek aanpassingsvermo
gen. 
In een paar jaren tijd zou uit de 

notoire Gentse franskiljon De 
Clercq zowaar een flamingant 
gegroeid zijn. 
En Gol had minder dan tien jaar 
nodig om van de linkse vleugel in 
de socialistische partij over het 
RW naar het allerblauwste libera
lisme te evolueren. 

Elektoraal 
geschenkje 
De koehandel met het Vlaams 
schooltje te Komen en de auto
snelweg Pecq-Armentières 
kwam onder meer tot stand, om
dat Martens de Waalse ministers 
uit Henegouwen een elektoraal 
cadeautje wilde doen: deze ex
cellenties zouden slechts in
stemmen met het voorlopig ge
dogen van het schooltje, voor zo
ver zij met een interessante te
genprestatie vóór hun kiezers 
konden verschijnen. 
De socialistische vice-eerste-mi-
nister Spitaels is geboren te Ath 
en vertegenwoordigt in de Se
naat het arrondissement Door
nik, Ath, Moeskroen, waartoe ook 
Komen behoort 
De PRL-er André Bertouille, tot 
eergisteren nog staatssekretaris 
voor het Waals Gewest, werd te 
Ronse geboren en zetelt in de 
Kamer voor hetzelfde arrondis
sement 
De verkiezingsbelangetjes van 
deze heren wogen in de weeg
schaal van eerste minister Mar
tens zwaarder dan Vlaams recht. Het spel van Tlndemans 

Met de kristelijke naastenliefde 
die de verhoudingen binnen de 
CVP kenmerkt, heeft Leo Tinde-
mans zijn bescheiden aandeel 
gehad in het kelderen van de re
gering Martens-lll. 

Toen de geur van ontbinding zich 
reeds in de Lambermontstraat 
begon te verspreiden, achtte de 
CVP-voorzitter de tijd gekomen 

Deze week dit... 
Dat we in een apenland leven, 
w^eten wij Vlaamsnationalisten al 
langer dan vandaag. Een rege
ring van nationale unie, met al 
de traditionele partijen, was vol
gens de voorzitter van de groot
ste partij dringend vereist om 
eens ernstig de sociaal-ekonomi-
sche problemen aan te pakken. 
Na vijf maanden ligt ze er al, en
kel om partijpolitieke elektorale 
redenen, zonder maar iets opge
lost te hebben. Integendeel, de 
miljardenschulden stijgen voort
durend. 
Intussen heeft die regering ons 
wel opgescheept met een mis
baksel van een gewestvorming, 
waardoor de miljoenenstroom 
van Vlaanderen naar Wallonië 
blijft verder duren en nog verer
gert Intussen heeft die regering 
wel een aantal beslissingen ge
nomen om te schateriachen, 
ware de toestand niet vernede
rend en ergerlijk voor de Vlaam
se gemeenschap. Stel u voor: 
een miljarden kostende en bo
vendien totaal nutteloze en na-
tuurvemietigende autosnelweg in 
ruil voor een Vlaams schooltje, 
waarop we trouwens wettelijk 
recht hebben. 
Dagelijks stel ik me de vraag: 

hoe kunnen wij Vlamingen dit al
les aanvaarden? 
Maar er is nog meer. In Komen 
worden enkele Vlaamse gezin
nen dag na dag gepest en be
dreigd. Elke dag staat een aantal 
Walen voor de schoolingang om 
die enkele kleine kinderen en 
hun ouders te bespotten en uit 
te jouwen. Een moieder kreeg 
reeds een zenuwinzinking, een 
jongetje begint bij het minste te 
beven... Niemand kan nu al voor
zien welke gevolgen deze dage
lijkse schrik zal nalaten in het 
gemoed van die kinderen. 
De burgemeester gebaart van 
kromme haas en wast zijn hate
lijke handen in onschuld. De mi
nister van Binnenlandse Zaken 
doet of zijn neus bloedt en ver
geet zijn plicht van ordehandha-
ven. In Komen althans. Want in 
Rode was hij er als de kippen 
bij. 

Wanneer drie Vlaamse parle
mentsleden, zonder iemand te 
krenken, enkele protestbrieven 
aan de journalisten uitdelen in 
de Wetstraat dan rukt een heel 
peloton rijkswachters in ge-
vechtskledij uit om hen met ge
weld op te leiden. 
En Wilfried Martens, een Vlaam

se eerste minister?... Wat onder
neemt hij voor die Vlaamse kin
deren? 
Wat voor een volk zijn wij toch 
dat we hierop zo bitter weinig 
reageren? Zijn wij dan een volk 
zonder enige ambitie, dat zelfs 
niet kikt als het vernederd en 
geslagen wordt? 
Indien wij een volk waren die 
naam waardig, dan zou de soli
dariteit en het medevoelen een 
golf van protest doen ontstaan, 
dan zouden de traditionele 
Vlaamse pnilitieke leiders wel 
een andere houding aannemen 
dan de slaafse gemakzucht die 
hen nu kenmerkt 
We leven niet alleen in een 
apenland. We zijn een kkx>tjes-
volk! 

Het moet onze ambitie zijn, te
gen alle machthebbers, tegen elk 
intellektueel gegrinnik over zede
lijkheid en onbelangrijkheid, dit 
volk bewust te maken. Ook al 
duurt het nog jaren. 

Vic ANCIAUX 

om het lijk met een duwtje hele
maal onder tafel te rollen. Sinds 
maanden had de inwendig ver
scheurde CVP geen enkel stand
punt ingenomen; het leek wel of 
deze partij helemaal niets meer 
te vertellen had. Verleden don
derdag kwam Tindemans uit de 
hoek met een weliswaar vage, 
maar in ieder geval voor Martens 
uiterst onwelwillende en gevaar
lijke verklaring. 
Met beginselvastheid had het 
omnevelde standpunt van de 
CVP-voorzitter echter eens te 
meer niets te zien. Hij noemde 
het Komens schandaal welis
waar een koehandel, maar vond 
voor de rest dat het enige pro
bleem rond Pecq-Armentières er 
eentje was van het meest ge
schikte tracé-

De Walen 
en de frank 
Zal binnenkort de Belgische 
frank het eerstvolgend zoenoffer 
zijn dat geplengd wordt op het al
taar van de Waalse eisen? 
Tijdens het voorbije weekend 
heeft de bekende — en in Vlaan
deren niet minder beruchte — 
Luikse socialistische syndikale 
voorman Gillion een pleidooi 
voor devaluatie gehouden: «Men 
moet de frank laten schieten, de 
deflatie weigeren en een belang
rijk begrotingstekort aanvaar
den, ten gerieve van het schep
pen van nieuwe werkplaatsen. 
Werkplaatsen die in dienst zullen 
staan van de uitvoer en vooral, 
van een nieuwe gewestelijke 
ekonomische orde waarvan de 
doelstellingen zullen bepaald 
worden en gedragen door de be
volking». 

Dit is dus het ideaalbeeld van 
een Waals voorman, die in het 
verleden reeds al te vaak zijn zin 
heeft gekregen: een devaluatie 
van de Belgische frank om in 
Wallonië met een soort volksde-
mokratische nieuwe orde te kun
nen experimenteren. 

Het vodje 
papier 
Vorige week haalde de Aalsterse 
geneesheer VU-gemeenteraads-
lid dr. P.PJ. Vanderbeke het na
tionale nieuws, door de dag na de 
Komense koehandel in volle Aal
sterse gemeenteraad zijn eedfor
mule als raadslid «op koning en 
grondwet» te verscheuren. Van
derbeke steunde zich daarbij op 
onweerlegbare logika: als de Ko
mense gemeentebestuurders in 
de onwettelijkheid mogen leven 
en op de koop toe nog met een 
autosnelweg bedacht worden, 
dan hoeft een Vlaams gemeente
bestuurder zich ook niet om de 
wet te bekreunen. 

De CVP-fraktie — die in de Aal
sterse gemeenteraad in de min
derheid zit — vond graten in 
deze radikale houding van dr. 
Vanderbeke: uit protest verliet 
zij de zitting. 
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Een paar uren nadat de Komense koehandel bekend was geraakt, belegden VU-volksvertegenwoordiger Willy 
Kuijpers en de VU-senatoren De Roeck en Capoen een perskonferentie in de Wetstraat vlak voor de ingang 
van het parlement Na deze perskonferentie begonnen zij in de zogenaamde «neutrale zone», waar iedere 
vorm van betoging is vertxxJen, een tekst over Komen uit te delen en de voorbijgangers mondeling in te lich
ten. Reeds na enkele minuten verscheen de rijkswacht kompleet in groot ornaat en met overvalwagens, om de 
VU-pariementsleden van de straat te vegen. , 

Besparen 
maar... 
Een staaltje van «het gepaste 
ogenblik» werd tijdens de voorbije 
dagen geleverd door de Konfe-
rentie van de voorzitters van Ka
mer en Senaat waarvan ook de 
ondervoorzitters, sekretarissen, 
kwestoren en fraktieleiders deel 
uitmaken. 
Uit de Konferentie sijpelde het ge
rucht dat in de nabije toekomst 
elke parlementair een sekretaris 
zal kunnen aanwerven. Vandaag 
betaalt het parlement aan elk lid 
een halftijdse kracht Een volwaar
dige sekretaris zal een meeruitga
ve van 67 miljoen meebrengen. 
Een ander gerucht betreft een 
kilometervergoeding voor de auto 
van de verkozenen. Weliswaar ge
nieten zij reeds gratis treinvervoer 
eerste klas. Daarbij moet nog de 
maatregel van gewezen PW-mi-
nister De Croo vermeld worden, 
waardoor parlementairen met bv. 
een kumul als hoogleraar boven 
hun extra-legaal parlementair pen
sioen nog eens 20 th. hiervan zul
len mogen ontvangen, zonder «af
getopt» te worden. 
Dat de parlementaire werking 
moet verbeterd en gemodemi-
zeerd worden, is juist Nu lijkt het 
er evenwel op dat sommige parie-
mentairen de «neutrale zone» van 
de Wetstraat graag willen uitbrei
den tot de vele besparingen en 
versoberingen die van de burgers 
gevraagd worden. 

Komen-
Dentergem 
Tijdens het weekeinde genieten 
de Vlaamse kinderen van het Ko
mense schooltje van een welver
diende rust: niet alleen geen les
sen, maar vooral geen gejouw, 
geen vernederingen... Voor de 
heer Jean Milleville dreigen de 
zondagen evenwel een nachtmer
rie te worden. Vooral wanneer de 

hij sekretaris is, op verplaatsing 
speelt in Vlaanderen. 
De heer Milleville is namelijk een 
van de frankofone heethoofden 
die het gezellig vinden elke mor
gen Vlaamse kinderen uit te jouv 
wen, te plagen, te krenken. 
Een 50-tal Vlaamse jongeren heb
ben hem zondag jl. te Dentergem, 
waar zijn ploeg het opnam tegen 
de plaatselijke «Zonnekloppers», 
van hetzelfde laken een broek ge
geven. Het plezier was die zondag 
in ieder geval volledig: de Zonne
kloppers wonnen van Komen met 
2 - 0 . 

Waalse 
hold-up 
Op 4 november zal Sidmar hoog
oven B «afdekken». Konkreet be
tekent dit dat de produktle be
perkt zal worden tot 60 th. van de 
normale kapacitelt Nog konkre-
ter betekent dit vooral, dat 1300 
werknemers tijdelijk werkloos 
zullen worden. 
Als motivering verwijst de direk-
tie van Sidmar naar <de kunstma
tige malaise in de kontekst van 
de Belgische staaidiskussies.» 
De Waalse staalrekening loopt 
dus niet alleen op tot praktisch 
honderd miljard, voor het groot

ste deel door Vlaanderen te beta
len. Daarnaast vertoont ze nog 
een bijkomend nadeel voor de 
Vlaamse industrie en de Vlaamse 
werknemers. Om de Walen ter 
wille te zijn zien meer dan 1300 
arbeiders van Sidmar zich ver
plicht te gaan stempelen. 

Faciliteiten 
genezen niet 
Het Vlaams Geneesherenver-
bond is scherp uitgevallen tegen 
de taaitoestanden in de facilitei
tengemeenten, vooral op het vlak 
van de dringende medische hulp
verlening. Het Verbond is van 
oordeel dat de faciliteiten het 
aantql konfliktsituaties slechts 
verhogen, in één richting toege
past worden en geenszins leiden 
tot de geleidelijke integratie van 
anderstaligen in hun nieuwe 
woonplaats. 

In Brussel is de toestand nij
pend: noch in de OCMW-zieken-
huizen noch bij de dienst 900 is 
er een voldoende aanwezigheid 
van Vlaamse artsen. Bij de dienst 
dringende sociale hulpverlening 
kan men enkel in het Frans te
recht 

In de taalgrensgemeenten Ko
men en Moeskroen stelt het Ver
bond zelfs vijandigheid ten op
zichte van het Nederlands van
wege de franstalige geneesheren 
vast 

Het 
„gematigde" 
Brussel 
Naar aanleiding van de opening 
van het akademiejaar van de Uni-

Kommentaar 

versitaire Fakultelten St-Aloysius 
te Brussel kondigde rektor Linde-
mans aan dat meer dan 
waarschijnlijk het volgende akade
miejaar van start zal kunnen gaan 
in de nieuwbouw. 
Meer dan waarschijnlijk! Want tot 
op vandaag werd de voltooiing 
van de bouw steeds gehinderd 
door het gemeentebestuur van 
Koekelberg. Niet minder dan 16 
gerechtelijke procedures hebben 
de UFSAL moeten voeren tegen 
deze overheid. Geen komma van 
de wetgeving op stedebouw liet 
het fransdolle Koekelberg onbe
nut 
Weliswaar werden alle processen 
gewonnen. Maar telkens moest de 
Raad van State geraadpleegd 
worden, telkens gingen ettelijke 
maanden verloren. Een zoveelste 
«beloftevol» element voor het toe
komstig sereen gesprek over het 
statuut van Brussel... 

Geen recht 
op spreken! 
Minister van Binnenlandse Za
ken Moureaux heeft het nuttig 
geoordeeld zijn protest te moe
ten voegen bij dat van de men
sen die, op goede demokratische 
gronden, de VMO-betoging van 
verleden zondag te Antwerpen 
hebben afgekeurd. 
Hij had beter gezwegen! Wie ^élf 
verantwoordelijk is voor bende
vorming en wanorde te Komen 
en in de Voerstreek, wie zélf we
kenlang de kindermishandeling 
aan het Vlaamse schooltje duldt 
doet er best aan te zwijgen over 
demokratie. 

La marquise 
de Pecq et 
d'Annentières 
Verleden week woensdag, op 1 oktober onmiddel
lijk nadat de klok van middernacht de maand sep
tember had uitgeluid, is de gewestvorming van 
kracht geworden. Op dat ogenblik werd mevrouw 
Rika de Backer officieel — zij het dan ook in ui
terst overtrokken termen — eerste-minister van 
de Vlaamse deelregering. Het is ons onbekend of 
zij naar aanleiding van dit — alvast voor haarzelf 
— 'historisch' moment enig geestrijk vocht tot 
zich heeft genomen, dan wel of zij de gebeurtenis 
op soberder wijze heeft gevierd. Wél is het ons be
kend dat zij kort na middernacht verzocht werd, 
ten gerieve van het kernkabinet enige uitleg te ge
ven over het tracé van de autoweg Pecq-Armentiè-
res. Haar allereerste beleidsdaad in haar gloed
nieuwe funktie stond — gewild of ongewild, wat 
haar zelf betreft — in het teken van de Komense 
kinderverkoop. 
Zij heeft nooit veel klagen gehad in de politiek. 
Van huize uit had ze evengoed in de Volksunie 
kunnen terechtkomen. Waarom zij uiteindelijk dan 
toch de CVP heeft gekozen, is haar zaak: we zijn er 
niet om hart en nieren te doorgronden. Zij is voor 
deze keuze beloond met een pijlsnelle politieke 
opgang. Na een sensationele stage van nauwelijks 
drie jaar werd ze bekleed met ministeriële waar
digheid. Sinds méér dan een half dozijn jaren — in 
de politiek is dat een eeuwigheid — zit zij op Ne
derlandse Kuituur 
Vriend en tegenstrever bejegenen haar met het 
respekt, dat aan de weinig talrijke vrouwen in de 
politiek nog altijd betuigd wordt Ze is een in alle 
middens doorgaans welgekome knipster van offi
ciële linten. Goed gesneden van tongriem, luistert 
zij menige kulturele toestand op met een passend 
ministerieel openingswoord. Zij wordt door ieder

een aanvaard als een gemoedelijke landsvrouwe, 
over wie een groot aantal onwelvoeglijke moppen 
de ronde doen zonder dat ze boosaardig worden. 
Ze rolt rondborstig en zonder veel kleerscheuren 
door het politiek bedrijf De bananeschillen waar
over ieder ander politicus zou uitglijden, weet zij 
met vrouwelijk instinkt én nonchalance te vermij
den. Niemand schijnt het de landsvrouwe persoon
lijk ten kwade te duiden, wanneer in haar onmid
dellijke omgeving wat al te veel Bloso-schandaal-
tjes openbloeien of wanneer de Brakke Grond een 
met vele miljoenen belegde Amsterdamse chaos 
dreigt te worden. 
Uit haar kabinet komen de vele dekreten die bin
nenkort de Vlaming zullen begeleiden van de wieg 
tot aan het graf: geen enkele kulturele aspiratie, 
geen enkele vrijetijdsbesteding, geen enkele per
soonsgebonden stap in de maatschappij ontsnapt 
aan haar milde reglementering en haar subtiele 
subsidieregelingen. Het is vooral haar vrouwelijke 
hand die bouwt aan de CVP-staat 
Volle twee dagen na de Komense koehandel, toen 
reeds gebleken was dat de kinderverkoop in 
Vlaanderen golven van verontwaardiging sloeg, 
heeft de landsvrouwe het woord genomen. Niet om 
te doen wat men van een moeder mocht verwach
ten. Niet om het op te nemen voor het anderhalf 
dozijn Vlaamse stakkertjes die iedere dag op weg 
naar hun schooltje gesard en geplaagd en uitge-
kreten worden en die aan het beleid van Martens-
III een levensgroot trauma zullen overhouden. Niet 
om haar portefeuille neer te kwakken. 
De eerste zogezegde eerste-minister van Vlaande
ren trachtte vooral, er zélf onderuit te komen. 
Als zó het groene hout is in de CVP, wat dan met 
het dorre? 
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Sociaal-ekonomisch m 
Holdings 
dreigen 
regering af... 
Reeds geruime tijd zijn er de 
dreigende berichten over het 
nakend faillissement van de 
Waalse staalnijverheid. Midden 
de verbeten en niets-ontziende 
konkurrentieslag houden de 
Vlaamse staalvestlgingen zich 
nog betrekkelijk kloek. 
Maar begin deze week werd er 
dan toch alweer melding 
gemaakt van het nakend failliet 
van een Luiks staalbedrijf. 
Zulks zou uiteraard een 
enorme financiële en sociaal-
ekonomische schokgolf 
veroorzaken. 
Het is geweten dat bedrijven 
als Cockerill, Thy-Marcinelle-
Providence en Hainaut-Sambre 
tot 500 frank verliezen per ton 
staal dat ze verkopen. Zo'n 
dumpingpotitiek wordt op korte 
termijn natuurlijk fataal. 
Vandaag zijn we op het punt 
gekomen dat zowel de EG-
ministerraad als de beheerders 
van de grote holdings in ons 
land aan de alarmbel trekken 
en de krisistoestand hebben 
uitgeroepen. 
Zulks betekent dat we op een 
zeer gevaarlijk moment zijn 
gekomen: een periode waarin 
zware klappen zulten vallen. En 
waarbij er met duizenden 
arbeidsplaatsen en miljarden 
gemeenschapsgeld wordt 
gejongleerd. 
Sinds een vijftal jaren zijn er in 
West-Europa niet minder dan 
145.000 afdankingen in de 
staalnijverheid genoteerd. Om 
te redden wat er nog te redden 
valt heet het dat er nog 
duizenden mensen zullen 
moeten «afvloeien». 

De v«fondere ministrabele Steve 
Davignon, EG-kommissaris, wees 
er op dat de staalkrisis uiteraard 
een gevolg Is van de energiekrisis, 
maar ook in de hand vi&rd ge
werkt door de Europese staalpro
ducenten zelf die geen zier solida
riteit wiWen opbrengen en met 
mekaar totterdood blijven konkur-
reren. Vandaar dat de EG-kommis-
sie nu de 450 staalbedrijven op
legt, op straffe van zware boetes, 
bepaalde produktlenormen niet te 
overschrijden om zo mettertijd tot 
Opnieuw redelijke prijzen te ko
men. Evenwel wordt er aan toege
voegd dat Inmiddels een herstruk-
turering In de staalbedrijvigheld 
broodnodig dient doorgevoerd te 
worden. 

Zulks k)etekent natuudijk «aanpas
sing van de produktivitelt», en dus 
afdankingen, maar ook het aan
trekken van vers investeringskapi
taal. Wat het zoeken naar vers 
geld betreft dreigen we In ons 
land tot een chantagepolitlek te 
komen. 

Immers, de drie machtige holdings 
die de staalnijverheid financieel 
kontroleren hebben al via voorzit
ter Moulaert van de «Sociétè Fi-
nanclère Sidèrurgique» laten we
ten dat zij zich niet gebonden ach
ten om op welke wijze dan ook de 
nodige kapitaalinjektle van 12 mil
jard frank op te brengen. 

De betrokken holdings (en dat zijn 
de Socièté Générale, Brussel-
Lambert en Financiére de Ruau) 
zijn niet geneigd de verbintenissen 
die ze nu in de staalsektor hebben 
nog uit te breiden. Dat betekent 
doodgewoon dat de holdings de 
staat het mes op de keel zetten, en 
het failliet van de staalbedrijvig
held slechts tegen zware ultieme 

Noodklok 
luidt in staalbekkens 
voorwaarden willen helpen voor
komen. 
Nog vooraleer de EG-kommissie 
de staalbedrijven vorige dinsdag
avond de verplichting oplegde de 
produktle te minderen, was er ai in 
de Vlaamse Sidmar-vestiging In 
Gent de mekilng dat spoedig een 
hoogoven zal stilgelegd worden, 
en één ploeg op de drie (hetzij 
1.3(X) arbeiders) tijdelijk werkkx)s 
zullen vallen. 

Hierdoor worden ook nevensek-
ties binnen de Sidmar-vestiging 
getroffen, maar bijkomend zal dit 
ook minder werk meebrengen 
voor nog eens duizenden mensen. 

Een job in de staalnijverheki Is im
mers goed voor zowat 7 andere 
nevenaktivlteiten (zoals toeleve
ring, transport).. 
De vakbonden hebben er op ge
wezen dat het, zeker bij Sidmar, 
om een kunstmatige nnalaise gaat 
Reeds eerder Is gebleken dat In 
de Belgische kontekst Sidmar, 
hoewel een gezond kjedrijf met 
toekomstkansen, het slachtoffer 
dreigt te worden van een polltiek-
ekonomisch machtsspel. De staat 
blijft wél miljarden geld pompen In 
bodemloze Waalse staalputten, 
zodat ook in deze sektor het mo
ment dreigt aangebroken te zijn 

dat er geen gekJ oieer beschik
baar is voor broodnodige investe
ringen In levenskrachtige vestigin
gen. De staalhokjings dreigen hier 
ah/ast mee. 
Als de regering hardnekkig vast
houdt aan haar sinterklaaspolrüek 
ten aanzien van Waalse vestigin
gen die nu zieltogen, vooral als ge
volg van stordig beleid, dan wor
den ook de hoogovens In Vlaarv 
deren aan het wankelen gebracht 
Spijts een zoveelste staatshervor
ming heeft de Vlaamse gemeen
schap evenwel nog niet de macht 
om ter zake een eigen Industrieel 
beleid uit te werken. 

Welvaart 
opsouperen... 
Nog immer kunnen we ons troos
ten met de bittere wetenschap dat 
ons land nog prijkt in de lijst van 
de rijkste landen ter wereld. Maar, 
blijkens het recente rapport 
'World Development Report '80" 
van de Wereldbank dreigen we 
met ons land toch de dieperik in te 
duiken. 

Gezamenlijk brengen we nog tot 
25 keer meer op dan het «bruto 
nationaal produkt» waarmee meer 
dan de helft van de wereldbevol
king dient te leven. Maar nu blijkt 
uit lektuur van voornoemd rapport 
toch overduidelijk dat we onze el-
gen welvaart aan het opsouperen 
zijn. 

Zo bij voorbeeld staan we voor 
energieverbruik (per Inwoner) bo
venaan de lijst (na Amerika, Cana
da en Australië) en blijft ook het 
privé-verbruik groeien (In tegen
stelling tot Nederland, Japan, 
Duitsland en de VS), terwijl ander
zijds onze belangrijkste bron van 
inkomsten, de uitvoer, als een pud
ding in mekaèr aan het storten is. 
(We presteren zelfs al minder dan 
leriand en Italië). 

Hallo...? 
Minister De Croo kon het weer 
niet laten, net voor hij met zijn libe
rale kollega's uit de regering tui
melt om voor een stunt te zorgen. 

Terwijl hij enerzijds niet weinig pa-
tetisch ter gelegenheid van een 
RTT-feest wees op het feit dat dui

zenden kandidaat-atx)nnees allicht 
nog jaren op een aansluiting zullen 
dienen te wachten, pakt hij dezer 
dagen grootscheeps uit met een 
publiciteitscampagne (hoeveel mil
joenen kost die?) om het pnvé-ge-
bruik van de telefoon aan te rrKie-
digen. Als we op die publicitaire 
wens niet ingaan, dan wordt de 
dure en manke telefoon nog maar 
eens duurder. 

Bezuinigingen? 
Geregeld, en zelfs de jongste tijd 
met demagogische nadruk, wij
zen ministers op broodnodige 
bezuinigingen in de staatsuitga
ven. Daarvoor werden al ettelijke 
topbijeenkomsten georgani-
zeerd, opgeschort en afgelast 
Maar, één en ander neemt niet 
weg dat op tal van ministeries er 
nog naar hartelust met over
heidsgeld wordt gegooid. 
Op openbare werken heeft men 
er in de voorbije jaren bijwijlen 
een waar festijn van gemaakt 
Getuige daarvan de 106 km lan
ge super-riool voor industrieel 
afval, aangelegd langs het Al-
bertkanaal tussen Antwerpen en 
Genk. Deze ultramoderne, zelfs 
computerbestuurde afvalkollek-
tor werd vijftien jaar geleden 
aangelegd, kostte vijf miljard 
frank, werd tot op vandaag geen 
moment gebruikt en is nu aan het 
wegrotten. 

Herstellingswerken blijken min
stens 100 miljoen frank te vergen 
en bovendien is het gebruiksnut 
van de opgelapte koliektor ook 
dan nog erg twijfelachtig. 
Akkoord dat de huidige ministra-
belen daarvoor niet meteen kun
nen verantwoordelijk gesteld 
worden. 
Maar met deze schandalige in
vesteringsmiskleun voor ogen 
weerhoudt hen toch ook weer 
niet om ja te knikken als een kol
lege met een nieuwe miljarden
verkwisting uitpakt 
De Vlaamse premier Rika De Ba
cker houdt immers vol dat de 
aanleg van de (alweer miljarden 
kostende) autoweg Pecq-Armen-
tiéres van ekonomisch nut is. Op 
een moment dat de laatste frank 
in de staatskas geteld wordt kan 
een minister zulks zomaar bewe
ren zonder een gedegen kosten-
baten-analyse als behoorlijk ar
gument bij de hand! 

Verontruste 
rijke Belgen 
De laatste versie van zijn so
ciaal-ekonomisch herstelplan, 
waarop premier Martens zijn der
de regeerploeg zag struikelen, 
bevatte een merkwaardige nieu
wigheid die in beperkte, maar 
biezonder invloedrijke kringen, 
verwondering en zelfs kwaad 
bloed heeft gezet 
Onder het hoofdstukje 'tewerk
stellingsbeleid' stelde de pre
mier voor: 'Bovendien zal een 
formule toegepast worden waar
bij de zeer hoge inkomens ver
plicht worden een gedeelte van 
hun inkomen in te schrijven op 
nieuwe staatsleningen en aan
deeluitgiften van de industriële 
sektor: 

Konkreet betekent dit doodge
woon dat de grote rijken ver
plicht worden om een deel van 
hun inkomen, via obligaties, te 
besteden aan investeringen die 
de gemeenschap ten goede moe
ten komen. 
Maar «De Standaard» meldde al: 
'Zeker is dat dergelijke verplich
ting op een reeks praktische 
maatregelen zal stuiten en de 
rijksten der Belgen voelen wei
nig voor de dwangmaatregel'. 
Versobering en het inleveren van 
een stuk welvaart zou dus alweer 
uitsluitend voor de minderbe-
goeden tellen. En, of afdankingen 
en bevriezing van wedden en 
vergoedingen dan soms geen 
dwangmaatregelen zijn? 
Uitkijken of deze maatregel in de 
regeerverklaring van de mogelij
ke vierde Martens-regering nog 
zal voorkomen-
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Opinie 

Martens I, II, III, IV?... 

Zowat iedere rijkswachter van ht koninkrijk weet al 
sinds geruime tijd, dat Willy Kuijpers geen kat is om 
zonder handschoenen aan te pakken. Onze Leuven
se volksvertegenwoordiger is vooral een kampioen 
van het lijdzaam lijfelijk verzet Hij wordt daarbij 
voortreffelijk geholpen door het feit, dat de natuur 
hem met een forse gestalte en enig gewicht zegen
de. Een paar minuten nadat deze foto werd gerxv 

men, moesten de rijkswachters inzien dat Kuijpers 
niet in de overvalwagen was te krijgen. Zij besloten 
wijselijk, zich dan maar neer te leggen bij zijn ultieme 
voorwaarde: hij zou hen zelfs graag vergezellen naar 
«den buroo», zegde hij, maar dan als vrij man. De 
handboeien werden hem afgedaan en aan het hoofd 
van «zijn» gendarmes stapte Kuijpers de Wetstraat 
uit 

Het Wegen
fonds davert 
Het Hoog Komltee van Toezicht 
zit met de handen in het haar. Een 
meer dan belastend dossier is 
zopas doorgesijpeld naar de 
pers. 
Bij de aanleg van het E5-trajekt 
tussen Schaarbeek en Kraainem 
zou voor ruim 12 miljoen ge
knoeid zijn. Ook zou meer dan 
40 miljoen besteed zijn aan een 
vuilnisbelt op het grondgebied 
van St-Lambrechts-Woluwe, en
kel en alleen om de wegenbou
wers ter wille te zijn. 
Waarschijnlijk zijn deze feiten 
slechts een klein topje van een 
stinkende ijsberg vol korruptie 
en geknoei. De Duitse firma 
waarrond het allemaal draait is 
ondertussen, uiteraard, reeds 
lang het land ontvlucht, slechts 
een faillissement achterlatend. 
Het Wegenfonds davert momen
teel op z'n grondvesten. Heel wat 
hooggeplaatste ambtenaren zou
den aan deze affaire hun vingers 
verbrand hebben. 

Voorspelling? 
De liberale partijvoorzitters W. De 
Clercq en J. Gol bestoten hun 
jongste perskonferentie nnet vol
gende voorspelling: «4fe er een 
rooms-rood k^net tot stand 
komt, dan zullen de communautai
re problemen weer op het voor
plan treden, zullen er nieuwe las
ten geheven worden zonder sane
ringen en zal de sociale vrede in 
het gedrang komen: 
Men kan dit moeilijk een voorspel
ling noemen. Het is de jongste ja
ren en maanden nooit anders ge
weest in dit land, ook niet tijdens 
de kortstondige liberale regerings
deelname. 
Uiteraard kan men de communau
taire miserie wat naar de achter
grond duwen. Dan doet men zoals 
de Vlaamse liberalen: meewerken 
aan een gewestvonming die de mil-
jardenstroom vanuit Vlaanderen 
naar Waltonië bestendigt en de 
Brusselse Vlamingen hulpekx>s in 
de armen van een derde Brussels 

gewest drijft Of nog, op de rug 
van een vijftiental Vlaamse kinde
ren een voor Vlaanderen vernede
rende koop aangaan. 
Van enige sanering is er tijdens 
het liberaal bewind geen sprake 
geweest alleszins niet op de de

partementen die door hun minis
ters beheerd werden. Wel zijn de 
onrechtstreekse belastingen on
gehoord de hoogte ingegaan I 
Op die manier is het écht niet 
moeilijk zich achteraf aan enige 
voorspelling te wagen. 

Sedert de verkiezingen van 17 de
cember 1978 is ons land reeds 
voor de derde maal in een rege-
ringskrisis gedompekl. Daartïij 
verwaariozen we dan nog de 
moeizame onderhandelingen die 
tijdens de winter van 1978 en de 
lente van 1979 vele maanden heb
ben aangesleept alvorens Mar
tens I definitief van start kon gaan. 

Alles bij mekaar heeft Martensl 
het tien maanden uitgehouden. De 
staatshervorming geraakte volko
men in het slop en op 16 januari 
1980 werd het FDF de laan uitge
stuurd. 

Nauwelijks acht dagen later kon 
Marters de geboorte meWen van 
Martens II, een ploeg die de socia
listische en kristen-demokratische 
families verenigde. Haar bestaan 
was van zeer korte duur. Op 
26 maart struikekie Martens II in 
de senaat over een artikel van de 
staatshervorming met betrekking 
tot de samenstelling van de Brus
selse gewestraad. Op 9 april aan
vaardde de koning het ontslag. 

Ondertussen liet CVP-voorzitter 
L Tindemans een paar balk>nne-
tjes op om een kabinet van natio
nale unie op de been te brengea 
Al werden deze balk>nnetjes ais 
journalistieke kwakkels afgedaan, 
op 17 mei was het dan toch zover: 
Martens III kon scheep gaan, met 
de liberalen aan boord. 

Gauwgauw werd de communau
taire miserie opgeruimd, al moest 

Brussel dan ook in de frigo. Einde
lijk zou men de sociaal-ekonomi-
sche knoeiboel kunnen opruimen I 

Deze operatie-opruiming is niet 
eens van de grond gekomen. Mar
tens IV is reeds in de maak 

Men kan gerust stellen dat ons 
land sedert de verkiezingen van 
1978 nooit uit de krisissfeer ge
weest is. Ondanks de Martensi-
aanse lijmpot Zelfs Italië krijgt het 
lastig om aan een dergelijk tempK) 
regeringen op te zetten en naar de 
vergeetboek te helpen. 

Autoweg 
Voeren-
Limburg 
De Vlaamse gemeenteraadsleden 
van Voeren en het Overtegkomi-
tee hebben geen persmededeling 
versproKl waarin zij ten spoedig
ste de aanleg van een autoweg ei
sen, die de Voerstreek verbindt 
met Limburg. De nwtivering? Als 
kompensatie voor het franstalig 
onderwijs dat sinds 1963 in de 
Voerstreek ingericht werd. Waar
om niet voor de Voerstreek everv 
veel als voor Komen? 

Het nieuw 
akademisch 
jaar 
De trein van de universitaire expansie heeft 
vaart verloren en zal gaan stilvallen. Het stu
dentenaantal stagneert ook in Vlaanderen; 
binnenkort verwacht men zelfs een daling. 
De universiteiten zitten er verwezen bij. Ook 
bij hen groeien de personeelskosten sneller 
dan de toelagen en vreten de energieprijzen 
de werkingsmiddelen op. 
Het is tijd voor een balans en voor het stel
len van nieuwe objektieven, die ook nog be
taalbaar zijn. Dat zit er niet in bij de verant
woordelijke ministers, die meer modderen 
dan de universiteiten voor de verantwoor
delijkheid van hun autonomie te plaatsen, 
liefst met een minimum aan ordelijke en wat 
stabiele richtlijnen. 
Iedereen stelt vast dat de demokratlzering 
niet heeft opgebracht wat men gehoopt had. 
De deelneming van minder begoeden aan 
de universiteit lijkt zelfs wat terug te lopen. 
Waar blijft de hervorming van het studie-
beurzenstelsel? En waar blijft het antwoord 
op de groeiende behoefte aan bijscholing 
en bijvorming, ook op universitair niveau? 
Tweede-kans-onderwijs moet kunnen, niet 
alleen voor de gewone universitaire studies, 
maar vooral voor beperkte opleidingspak
ketten. Daar kan flink wat echte demokrati-
zeringswinst inzitten. 
De modernizering van het wettelijk kader 
van de universiteiten is een dringende aan
gelegenheid. Men denke aan: 
— het strakke raam van de wettelijke gra
den tegenover de oeverloze vrijheid in de 
wetenschappelijke graden; 
— de leraarsopleiding in de universiteit 
moet dringend aangepakt worden, in een 
nieuw wettelijk programma van pré-service 
en in-service training. De inspanningen van 

afzonderlijke instellingen of profs moeten 
veralgemeend worden; 
— de statuten van onderwijzend en weten
schappelijk personeel zijn verouderd, maar 
kunnen toch nog misbruikt worden voor kor-
poratistische belangenverdediging van be
paalde, niet slecht betaalde, personeels-
groepen; 
— de financiering van de investeringen is 
een schoolvoorbeeld van verzuild huwe-
lijksbedrog, zonder een minimum aan recht
vaardige en ordelijke beheersing vanwege 
de overheid. Welke Franstalige universiteit 
kwam onlangs nog met een investerings
plan van rond de 10 miljard aandraven en 
kreeg daarop al voorschotten? 
Er is vooral behoefte aan overleg en taak
verdeling. De Vlaamse universiteiten kun
nen het zich niet veroorloven, mekaar stu
denten af te snoepen of nodeloze dubbels 
van onderbezette studieprogramma's en na-
vorsingsploegen te onderhouden. 
Ten slotte is er het troosteloze slaagrende
ment Met de grootste regelmaat blijft de 
helft van de beginners na één, twee of meer 
jaren uitvallen. Het is al spijtig dat de helft 
niet de gestelde studienormen haalt hoe
zeer ook de universitaire pedagogiek meer 
inspanningen zou vergen. Maar het ergste 
is, dat dit met zoveel tijd- en geldverlies en 
menselijke frustraties gepaard gaat De cas
cade-keuze — eerst de universiteit probe
ren en na mislukking wat anders — moet ge-
korrigeerd worden en vooral moet de stu
dent sneller geheroriënteerd worden. Het 
zijn immers ook weer de meer-begoeden die 
het langer kunnen proberen! 
Is er kans om een aantal van deze vragen 
aan de orde te krijgen? Er bestaan daartoe 

nu beter* mogelijkheden. Sedert 1978 is de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad (VUR) vol
op op gang gekomen. Dit officieel overleg
orgaan bereidt stevige dossiers voor en be
gint met meer maatschappelijk realisme in 
te spelen op een aantal beleidsvragen. Dit 
verdient een duldeliik tegenspel en samen
spel vanwege de overheid. De VUR krijgt 
dat echter klaarbliikalijk niet voldoende. 
Misschien ook omdat ds VUR geen blad 
voor de mond neemt inzake de Vlaamse 
achterstelling. Met bijna 55 Vo van de Belgi
sche studenten ontvangen de Vlaamse uni
versiteiten slechts 47,50/0 van de direkte 
universitaire toelagen. In de investeringen 
van gebouwen bereikte men de jongste ja
ren ongeveer een 50/50-verdeling, maar 
daarop werd volgens de begrotingen 79 en 
'80 opnieuw teruggekomen, met grotere be
dragen voor de Franstalige instellingen. De 
amendementen, die W. Kuijpers daarover in 
de Kamerkommissie indiende, vonden geen 
andere Vlaamse steun. Dit schijnt zelfs geen 
aandacht te krijgen van Vlaamse ministers. 
De Vlaamse achterstand in het toegepast 
onderzoek betekent een tekort aan tewerk
stelling van hooggekwalificeerden. Grijze 
hersenstof is belangrijk voor onze overle
ving in de ekonomische kriels; we kunnen 
ons in Vlaanderen geen achterstand meer 
veroorloven. De regering schroeft vooral de 
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 
terug, als er moet bespaard worden. Dit 
merkt geen kat denkt men. Het is echter een 
duidelijk teken van kortzichtigheid. Het Is 
misschien wel tekenend dat van Waalse zij
de wél grote aandacht bestaat voor nieuwe 
initiatieven, het weze dan met nationaal geld 
of met kompensatie-kredieten. Obs. 
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Kommentaar 

Parlementaire 
sprokkels 
• Uit rapporten van de Nationale 
Bank blijkt dat tijdens het eerste 
kwartaal van dit jaar bedrijven en 
privé-personen voor ongeveer 
45 miljard in het buitenland beleg
den. Aan W. Kuijpers verklaarde 
de minister van Financiën dat deze 
beleggingen in het buitenlarnJ niet 
noodzakelijk een overtreding uit
maken. Daarvan is enkel sprake 
wanneer de inkomsten uit dergelij
ke beleggingen niet worden eén-
gegeven. 

• Er rijzen momenteel heel wat 
vragen in verband met de aanpas
sing van het onderwijs en het te-
werkstellingsbelekl van de RVA 
aan de behoeften van de artïeids-
markt Aan senator G. De Rouck 
antwoordde minister A Kempinai-
re dat de RVA om de twee jaar 
een planning opstelt van de sek-
ties voor beroepsoplekJing. Deze 
planning geldt echter voor een re
latief lange termijn, zodat gemaak
te vooruitzichten na enige tijd dik
wijls niet meer vokJoen aan de be
hoeften. 

• In de Regionale Kommissies 
voor het bevorderen en koordine-
ren van het gemeenschappelijk 
stedel i^ en interstedelijk vervoer 
zijn de gebruikers niet vertegen
woordigd. Hun belangen worden 
verdedigd door de vertegenwoor
digers van de bkale overfieden, al
dus luidt het antwoord van de be
voegde minister aan kamerlid 
J. Somer& 

• Uit een parlementaire vraag 
van senator O. Van Ooteghem 
vernemen we dat de NMBS in 
1979 aan haar werknemers, pen
sioengerechtigden en hun gezins
leden, 1.509.690 vrijbiljetten eerste 
klas en Z608.125 vrijbiljetten 
tweede klas heeft verstrekt Voor 
vrijbiljetten eerste klas komen alle 
graden vanaf ondertjureauchef in 
aanmerking 

• Tijdens de RTBF-uitzending 
'Voulez-vous jouer?' van 10 fe
bruari jl. werden vier geitjes ten to
nele gevoerd. Eén ervan begon te 
vechten, waarop de prezentator 
uitriep: 'C'st un Flamand!: En ver
der: «Zie maar, er zijn Franse en 
Vlaamse geiten in België'. Aan ka-

meriid J. Caudron laat de minister 
van de Franse Gemeenschap we
ten dat die opmerking geen beledi
ging ten opzichte van de Neder
landse Gemeenschap wa& Wel 
geeft hij toe dat het hier om een 
twijfelachtige vorm van humor 
gaat 

# In antwoord op een vraag van 
senator R. Vandezande deelt de 
minister van Nationale Opvoeding 
mee dat geen onderrichtingen 
werden uitgevaardigd m.b.t het ter 
beschikking stellen van weekbla
den en andere soorten tijdschrif
ten aan de leeriingen in rijksinter-
naten. De opportuniteit ervan 
wordt nog onderzocht 

# Ter herinnering, dit antwoord 
van eerste minister W. Martens op 
een mondelinge vraag van kamer
lid W. Kuijpers: «Ik moge de acht
bare leden wijzen op het feit dat 
de toenmalige regering, op 4 sefj-
tember 1979, besliste dat de ge-

m\ 
meentelijke overhekJ van Komen 
gevolg moet geven aan de vraag 
tot oprichting van een Nederiands-
talige school zo de wettelijke voor
waarden vervuki zijn. Inmiddels 
heeft de Raad van State een dui
delijk advies gegeven over de wij
ze waarop de wettelijke voorwaar
den gesteld in artikel 6 van de wet 
van 30 juli 1963, moeten worden 
toegepast Deze modaliteiten wer
den vastgelegd in het koninklijk 
besluit van 20 november 1979. In 
die omstandigheden kan ik slechts 
bevestigen dat de wet zal en moet 
toegepast worden en dat de aan
gegane verbintenissen zullen ge
ëerbiedigd worden». 

• In een parieotentaire vraag 
verwoordt senïrtor C. Van Eisen 
de vele klachten van dienstpKchb-
gen over de lange wachttijd tus
sen de selektie en de uiteindelijke 
oproeping onder de wapens. Vol
gens de minister van Landsverde
diging bedraagt deze wachttijd mi
nimaal drie maanden. Maar vooral 
tijdens het eerste en vierde tri
mester kan die termijn oplopen tot 
vier of vijf maanden. 

# Via een parlementaire vraag 
van kamneriid J. Gatiriëls vernemen 
we dat een ontwerp van dekreet 
inzake landschap)Szorg in voorbe
reiding 18. 

PERS pektief 
De regering van Wllfr ied Mar
tens heeft deze week twee be
slissingen getroffen, iets wat op 
zich al een hele prestatie is voor 
een kabinet dat een kampioen 
was van het-in-beraad-houden, 
opschorten, In de koelkast stop
pen enz. De eerste beslissing is 
ronduit schandalig en de tweede 
is ronduit positief. 
Konkreter: de oplossing voor 
Komen zal als een schandvlek 
gebrandmerkt blijven in de ge
schiedenis van de Vlaamse Be
weging, maar de tweede rege
ringsbeslissing, namelijk om 
maar op te stappen, is voor 
Vlaanderen wél een goede zaak. 
Wi j beperken ons deze week tot 
de zaak Komen, niet omdat één 
klasje zo belangrijk is, maar wel 
omdat Komen uitgegroeid is tot 
een symbool, een testcase voor 
de verhouding tussen de ge
meenschappen in dit land dat 
150 jaar bestaat Komen is een 
schoolvoorbeeld van de manier 
waarop de Vlamingen nu al 150 
jaar behandeld worden. 
Een van de grote moeilijkheden 
van de Vlaamse Beweging is dat 
slogans zoals zelfbestuur, fede
ral isme, voor het grote publiek 
geen konkrete inhoud hebben, 
niet duidelijk zichtbaar het met 
dagelijkse leven te maken heb
ben. De zaak Komen is dat wel. 
Iedereen weet wat het is kinde
ren naar school te sturen en ie
dereen heeft in Komen zéér kon-
kreet kunnen vaststellen dat met 
de Vlamingen in dit land gesold 
word t De brutale koppeling van 
het éne schoolklasje — voor één 
jaar! — aan een eeuwigdurende, 
miljardenverslindende autoweg 
is een biezonder duidelijke illus
tratie van de Vlaamse achterstel
ling. En dat de regeringsbeslis
sing over Komen precies viel op 
de dag dat de mini-staatshevor-
ming operationeel werd, heeft 
beter dan welk communiqué ook, 
voor iedereen klaar gemaakt dat 
de Vlamingen nog lang niet baas 
in eigen huis zijn. 

WELLICHT daarom is een 
unionist zoals Hugo 

Camps in Het Belang van Lim
burg niet te spreken over de kin
derverkoop van Komen. 
"Het bewijs is nu terminaal gele
verd: dit is een land zonder epos, 
zonder formaat, zonder waardig
heid. 
Uitgerekend op de dag dat een 
nieuw huwelijk tussen de Belgen 
werd ingezegend was er niets dan 
treurnis onder de zon. 
Het zijn arme huwelijken waar 
geen liefde meer heerst en waar 
het samen-zijn is vervlakt tot een 
t>oekhoudkundig opportunisme. 
Dan nog liever alleen een ander 
huis in waar het ook kil en doods is 

maar waar een mens tenminste 
niet meer opschrikt van zijn eigen 
spiegeltjeekJ, tot zwarte vlekken 
aangedampt door te veel lafhekJ, 
leugens en smoezerijen. 
Als die autoweg verantwoord is, 
mag hij er van ons best komen, 
maar waarom moest hij nu uitgere
kend in hetzelfde trommekioosje 
worden gepropt met dat Vlaams 
klashkaal in Komen? Waarom 
moest andermaal de indruk wor
den verwekt dat voor elk Vlaams 
recht een Waalse faktuur komt 
aangewaakJ? Niet zozeer de be
slissingen op nchzelf maar de 
kombinatie ervan zijn schokkend 
en vernederend. 

Ook vandaag nog blijven we ver
woede tegenstanders van de 
scheiding tussen Vlaanderen en 
Waltonië en geven we ons unionis
tisch staatskoncept nog niet prijs 
Maar de prijs voor deze samenho-
righeki moet red^jk en menselijk 
blijven.» 
Je kan vele dingen vertellen over 
Camp>s, maar de man is tenminste 
eerlijk: als unionist is hij ongelukkig 
over de kombinatie van de twee 
beslissingen, en de autoweg mag 
er eigenlijk van hem komen, als hij 
tenminste verantwoord is (ook de 
A-24, Hugo?). Eigenlijk is Camps 
woest omdat de zaak Komen zo 
duidelijk zichtbaar heeft aange
toond dat in het éne België de Vla
mingen altijd aan het kortste eind 
trekken... 
Het is een zware klap voor de 
unionisten, zoals de neo-unitaris-
ten zich tegenwoordig graag noe
men. 

OOK Manu Ruys in De Stan
daard is erg ongelukkig over 

de koppeling, waarschijnlijk op de 
eerste plaats omdat de CVP-mi-
nisters schaamteloos hebben in
gestemd met de koehandel. Met 
op kop de Vlaamse federalist Mar
tens, maar ook de grote Zwijger 
Chabert, en de Vlaamse premier 
Rika De Backer evenals staatsse-
kretaris Akkermans. Al die 
CVPers hebben Komense boter 
op hun kop en De Standaard 
voelt zeer goed aan dat de publie
ke opinie begint door te krijgen dat 
de CVP toch niet die Vlaamse par
tij Is, die ze naar buitenuit wil zijn. 
Het Vlaamse masker van de CVP 
is na Komen nu wel definitief afge
rukt 

Daarom veroordeelt Ruys ook 
niet want Hls Masters Voice Tin-
demans had nog niet gereageerd. 
Het enige wat Ruys kon doen was 
enkele vragen stellen. 
'De beslissing van het kernkabi
net tietreffende dat ene schooltje 
voor de Vlaamse minderheid in de 
Waalse taalgrensgemeente, heeft 
Martens zelf gelaten 'een Bel
gisch kompromis' genoemd. Zij 
herinnert inderdaad aan vele voor
gaande afspraken, waarbij de Vla

mingen aan het kortste eind trok
ken, en die het>ben bijgedragen tot 
het diskrediet dat op een bepaakl 
soort Belgische besluitvorming 
weegt 
De instandhouding van de Vlaam
se klas wordt gebruikt om vijftien 
Waalse scholen met te weinig kir}-
deren insgelijks te handhaven 
Daarenboven krijgt Wallonië de 
autoweg over Vlaams grondge
bied waarvan in de Westhoek 
wordt beweerd dat hij de verwaal-
sing van de streek zal bevorderen. 
Waar is hier het evenwteht? En 
wa&xxT) moesten de Vlaamse 
klas, de Waalse scholen en de au
toweg, in één pakket worden ge
stoken? Is het werkelijk — zoals 
wordt beweerd — omdat de 
Waalse regeringspartijen de nega
tieve weerslag van de Komense 
beslissing op hun opinie vrees
den ? Is het niet veel meer, omdat 
op die manier de Vlaamse minis
ters andermaal kunnen worden 
voor schut gezet? 
Het Is het zoveelste vergelijk dat 
niemand tevreden stelt' 
De dag nadien heeft het CVP-bu-
reau op enkele vragen van Ruys 
geantwoord. Heeft de CVP de 
koehandel afgewezen, verwor
pen? Neen. Heeft de CVP de in
trekking gevraagd van de koppe
ling? Neen. Heeft de CVP haar ei
gen ministers op het matje geroe
pen? Neen, alleen onttjoden om 
toelichting te verstrekken. 
En wat bleek op de haastig bijeen-
geroefjen perskonferentie van De 
Backer en Akkermans? Het is alle
maal de schukj van de media~. Er is 
helemaal geen sprake van een 
koppeling aan de autoweg Pecq-
Armentiéres... De journalisten heb
ben het allemaal verkeerd begre
pen... 

Kijk: dat is nu weer een echte 
CVP-taktiek. Weet u nog dat Tin-
dem&ns voor de Europese journa
listen het doodvonnis tekende van 

Komense kinderen in ruil voor 
Waals beton... 

Martens II? Weet u nog dat Tinde-
mans in The Bulletin pleitte voor 
een liberale regeringsdeelneming? 
En weet u ook nog dat in beide ge
vallen (slechts twéé van een lange 
reeks. J de journalisten Tindemans 
verkeerd begrepen hadden_ 
Arme, amne CVP die dacht dat ze 
de Vlamingen kon blijven bedrie
gen door straffe Vlaamse verkla
ringen af te leggen en zo haar anti-
Vlaamse daden kon verbergen. 
De zaak Komen heeft de CVP in 
haar hemd gezet en dat is geen 
verkwikkerKJ zk^ht 

IN de Gazet van Antwerpen wor
den ook enkele pertinente vra

gen gesteki, waarop Martens 
(rK)g) niet geantwoord heeft Maar 
die vragen zullen ongetwijfeld 
weer opgeworpen worden in de 
komende verkiezingscampagne. 
'In Vlaanderen twijfelt men t>ij zul
ke 'politiek' nog tussen een ge-
t>aar van verbazing en een scha-
tertach. Ook al zal het lachen snel 
plaatsmaken voor andere gevoe
lens als de rekening voor deze 
weergakjze koehandel geprezen-
teerd wordt 
De expresweg Komen-Moes-
kroen, 40 km lang, kost 3,2 miljard. 
Eén Vlaamse leeHing in Komen 
geeft met andere woorden recht 
op 2,5 km Waalse autosnelweg 
Voor elke Vlaamse leerling in Ko
men mag er 300 miljoen besteed 
worden voor een nuttekjze Vlaam
se weg, die bovendien voor een 
deel over Vlaams grondgebied 
kx>pt 
Zo eenvoudig is de Belgische re
kenkunde. Men kan zk:h de vraag 
stellen, nu het 'tanef' bekend is, of 
de Voer ook een expres weg naar 
Tongeren krijgt in ruil voor een 
Fremstalig schooltje van 16 leeriin
gen? Het is een vraag die uiter
aard met een nee moet beant
woord worden. De Belgische re-
kenkuTKle is namelijk een eenrich
tingsverkeer. 

Overigens, wat moet er gebeuren 
als de Vlaamse school in Komen 
het volgende jaar verdwijnt? Moet 
dan ook de snelweg Komert-
Moeskroen verdwijnen? Het ko-
ninginnestuk van de Belgische 
kompromissen is misschien symp
tomatisch, maar het is duidelijk dat 
een land dat op zulke wijze 'be
stuurd' wordt, regelrecht zijn on
dergang tegemoet gaat Tenzij 
ook dit befmort tot fiet fameuze 
besparingsplan van deze rege
ring.' 
De zaak Komen heeft de regering 
Martens dus overieefd, onKlat de 
Vlamingen nog maar eens toege
geven hebben, maar drie dagen la
ter is de krakende wagen dan toch 
stilgevallen. 
Nu, voor Vlaanderen Is dat geen 
slechte zaak. 
Want na Komen was het tijd om te 
gaan. 
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Kim Dae Jung, 
martelaar tegen 
wil en dank 

mi Onze wereld 

(RSA) — Het vroegere Koninkrijk 
Korea, in 1910 door Japan gean
nexeerd, werd na W O II door de 
geallieerden in twee gebieden ge
scheiden door de 38ste breedte
graad. Het plan om het land binnen 
vijf jaar tot een zelfstandige repu
bliek te maken, mislukte toen in 
1948 door de Noordelijken een 
kommunistische volksrepubliek en 
door de Zuidelijken een demokra-
tische republiek werd gevormd. In 
1950 ging Noord-Korea tot de aan
val op de Zuidelijken over. Van die 
Koreaanse oorlog weten we het 
intussen wel. 

Zuid-Korea's eerste president 
Syngman Rhee, gebruikte al zijn 
tijd om rustig de vloer aan te ve
gen met de demokratie. Met hem 
kreeg het land een president op
gezadeld die zijn «demokratische» 
republiek uitbouwde tot een re-
p)ressieve diktatuur van jewelste. 
Zijn onverdraagzaamheid werd 
spreekwoordelijk en was van het 
delinumachtige soort Toen Park 
Chun Hee in 1962 door een staats
greep de teugels in handen kreeg, 
heerste hij achttien jaar lang in au
toritaire stijl vanuit zijn presiden
tieel p)aleis, ook het «Blauwe Huis» 
geheten. Tot hij in oktober van vo
rig jaar door zijn chef van de ge
heime dienst met revolverschoten 
werd om de hals gebracht Dikta-
tor Park werd aan de top opge
volgd door Chun Doo Kwan (49), 
een ontslagen fjarachutisten-ge-
neraal die zich opmaakt om in de 
kortste keren een streep te halen 
door de demokratische bewogen
heid die zich in mei 1980 in de, 
bloedig onderdrukte, opstanden 
van Kwangjoe ontlaadde. Het is in 
dit door God vergeten land dat 
Kim Dae Jung (54), de voornaam
ste vertegenwoordiger van de op
positie recentelijk tot de doodstraf 
door wurging werd veroordeeld. 

gewoon omdat hij nu al twaalf jaar 
op een demokratisch regime aan
stuurt 
Via zijn militaire rechters had 
Chun Doo Kwan al van te voren 
laten doorschemeren dat voor 
Chun geen verzachtende omstan
digheden zouden gelden, dat hij 
voorgoed «van de aardbodem 
moest verdwijnen». Het door mili
tairen georganizeerd proces was 
dan ook een aanfluiting van alle 
demokratische rechtsregels. De 
ambtshalve aangewezen advoka-
ten van de verdediging kiegen 
nauwelijks de tijd om met de ar
restant van gedachten te wisse
len. Er was hun op het hart ge
drukt uitvoerigheid te vermijden! 
De chef-staf van het leger had am-
fjer twee dagen nodig om het 
doodvonnis te bekrachtigen, of
schoon Seoel oorverdovend rin
kelde van protesttelegrammen uit 
alle werelddelen. De militaire audi
teur kon de beklaagde bezwaarlijk 
van bindingen met de opstand van 
Kwangjoe beschuldigen, want in 
april zat Kim al voor de zoveelste 
keer veilig en geborgen achter slot 
en grendel. De bewering van het 
O.M. dat Kim uitgerekend onder 
de noodtoestandsverordeningen 
van ( ^ u n een staatsgreep zou ge
pland hebben, kon evenmin over
eind blijven, omdat ze nu eenmaal 
niet verenigbaar is met de door 
vriend en tegenstander erkende 
gewiekstheid van de oppositielei
der. Daarom haalden de militaire 
rechters de kommunistische Ixje-
man uit hun propaganda-arsenaal. 
Kim zou een handlanger zijn van 
de Noordkoreaanse kommunis-
ten! Alsof men de konservatieve 
middenstand vanwaar Kim ooit 2 
miljoen dollar toegestopt kreeg 
om zijn partijkas te spijzen van 
kommunistische sympatieën kan 
verdenken. 

Gierek 
Nauwelijks enkele weken geleden 
voorspelden wij dat de toenmalige 
Poolse partijleider Gierek als zon
debok voor de sociale onrust in 
Polen de laan zou worden uitge
stuurd. Het is nu zover. Vorig 
weekeinde kwam te Warschau 
het centraal komitee van de KP 
bijeen om de houding te bepalen 
van de partij tegenover een totaal 
nieuw verschijnsel in de sociale 
struktuur van Polen. De oprichting 
van vrije vakbonden heeft dan ook 
een stroom van ontslagen in de 
partijhiërarchie tot gevolg gehad. 
Te beginnen met ex-partijleider 
Gierek werden de beschuldigin
gen tegen prominenten eervol uit 
hun ambt ontslagen. 
Deze ontslagen worden uiteraard 
«met redenen omkleed» Als voor
name kwalen van het Gierek-regi-
me werden overinvesteringen ver
meld. Ook werden de grenzen van 
de redelijkheid inzake schulden 
overtreden. Giereks opvolger Ka-
nia beschuldigde Gierek van arro
gantie en het negeren van voor
stellen en suggesties. Ook van bui
ten de partij, voorstellen die noch
tans nuttig konden zijn. Dank zij 
een gunstige ekonomische kon-
junktuur konden Gierek en zijn 
adepten aan machtskoncentratie 

doen, wat in tegenspraak is met 
het beginsel van de kollektieve lei
ding. Ook het centraal komitee en 
het politburo kregen ervan langs 
omwille van hun laksheid vooral 
toen de vergissingen van de partij
leiding duidelijk werden. Kania zei 
ook dat er meer jobs zouden ge
geven worden aan niet-partijleden, 
benoemingen die zullen steunen 
op de bekwaamheid en niet op de 
lidkaart Op een bevolking van 36 
miljoen telt de partij slechts 3 mil
joen leden. Kania noemde de kri
tiek op de oude staatsvakbonden 
juist; kritiek die mag herhaald en 
voortgezet worden op voorwaar
de dat ze gerechtvaardigd is. De 
partij zal echter waakzaam blijven. 
Kania beklemtoonde de trouwe 
vriendschap met de Sovjetunie. 
Uit deze gematigde doch komple-
te rede leidt men af dat de nieuwe 
machtshebbers, ondanks hun af
keuring van de schokstaking van 
vorige week vrijdag, loyaal willen 
samenwerken met de vrije vak
bonden op voorwaarde dat er ook 
begrip en goede wil getoond 
wordt vanwege de vrije vakbon
den. 

Met een meer «liberale» leiding 
krijgt Polen wellicht zelf een nieu
we'kans. 

Tot dusver wist Kim op haast mira-
kuleuze wijze aan de greep van 
zijn doodsvijanden te ontkomen. 
Tijdens zijn verkiezingscampagne 
van 1971 (hierbij behaalde hij 
meer dan 45 % van de uitge
brachte stemmen) werd zijn auto 
in een verkeersarme straat door 
een legervoertuig in de prak gere
den. Kims wagens zag eruit alsof 
hij op een ruige exp)editie was ge
bruikt Kim zelf hield er alleen maar 
een heupletsel aan over. Toen hij 
later in 1973 in Tokio verbleef (om
dat Park hem het leven zuur maak
te) werd hij t)ij klaariichte dag door 
vijf agenten van de Koreaanse 
CIA in zijn hotel opgepikt en ont
voerd. Zijn kidnappers maakten 
zich al klaar om hem, niet ver van 
Kanagawa, in de Tokio-baai voor 
de haaien te werpen (letteriijk), 
toen onverwacht een helikopter 
uit de wolken neer kwam duiken 
(men vermoedt na Amerikaanse 

of Japanse interventie) om hem te 
ontzetten en naar Zuid-Korea te 
«refjatriëren». 
Die martelaar tegen wil en dank 
wordt door de enen als een heilige 
geprezen, terwijl anderen hem bui-
tensfXïrig verguizen. Men kan 
slechts gissen naar de houding die 
Kim na een eventuele verkiezings
overwinning zou aangenomen 
hebben. Bezetting, ooriog, terreur 
hebben de voormalige Japanse 
kolonie gebrekkig voorbereid op 
de spelregels van een pariemen-
taire demokratie, maar in zijn, door 
naïeve vooropstellingen en uto
pisch wishful thinking doorkruist 
kristelijk sociaal programma, be
kent Kim zich niet alleen tot de 
«vrije ekonomie», maar ook tot het 
«goddelijk gebod», dat men zijn vij
anden moet vergeven. 
In zijn cel wacht Kim machteloos 
gegriefd op de komst van het wur
gend vampiergedrocht Daar leeft 

de eens gevreesde oppositieleider 
van zijn dagelijkse portie sojabo-
nen en rijst Af en toe mag hij even 
buiten om zijn kleren te luchten. 
Niet voor lang: blijkbaar vreest 
men daar dat hij kou zou vatten. 
Artsen advizeren hem een heup
operatie, maar Kim dankt voor zo
veel bezorgdheid. Hij heeft bezwa
ren... de spuitjes van Chuns gehei
me dienst zijn immers erg gevaar
lijk. In zijn cel hangt een kruisbeeld. 
In dit land van boeddhisten en con-
fucianisten behoort Kim tot de ge
talsmatig onbeduidende katolieke 
minderheidsgroep. En Japan en de 
VS maar dreigen met ekonomi
sche sancties, terwijl diktator 
Chun alle protesten afwimpelt met 
de lakonieke kommentaar dat 
Washington wel meer belang zal 
hechten aan zijn strategische posi
tie in Zuid-Korea dan aan een 
«verrader» van het Zuidkoreaanse 
volk. 

Exit Strauss 

Genscher, de liberale minister van 
Buitenlandse Zaken in de Bonds
republiek, is misschien wel de gro
te overwinnaar van de Bondsdag
verkiezingen. De koalitie met de 
sociaaldemokraten gaat gewoon 

door. 

De overwinning van de West-
duitse liberalen In de bondsdag
verkiezingen van j l . zondag bete
kenen een streep onder de loop
baan van Franz-Josef Strauss a\s 
polit icus op nationaal vlak. Hij is 
nog steeds ministerpresident 
van de deelstaat Beieren waar hij 
met zijn CSU (Christliche Sozia-
le Union) een komfortabele 
meerderheid heeft in de Beierse 
Landdag. 
Strauss is In de politiek van de 
laatste dertig jaar een bijwijlen 
zwaar omstreden figuur geweest 
Hij nam geen blad voor zijn mond 
en ging a.h.w. prat op brutale uit
spraken. Hij is een rabiaat anti-
kommunist een gelovig katoliek 
en een Beierse nationalist 
Beieren is alti jd voor een auto
noom statuut geweest 
Het is dan ook niet te verwonde
ren dat de kristen-demokraten in 
Beieren niet in de over het hele 
gebied van de Bondsrepubliek 
werkende CDU (Christl iche De
mokratische Union) zijn verte
genwoordigd en dat de Beierse 
katolieke partij als enige verte
genwoordiger van de politieke 
expressie van de kristenen wordt 
beschouwd. Op landsvlak vor
men beide partijen echter één 
geheel, waardoor versnippering 
in politiek en elektoraal opzicht 
vermeden word t Maar wri jvin
gen zijn ar steeds en Strauss 
heeft herhaaldelijk met een 
breuk met de CDU moeten drei
gen om door de CDU als kandi
daat voor het bondskanselier
schap aanvaard te worden. De 
CDU'er Kohl was de vorige keer 
kandidaat voor het ambt van 
bondskanselier en leidde de 

wDU/CSU bijna naar de vol
strekte meerderheid. Strauss en 
aanhangers beweerden toen, dat 
zij het beter zouden doen dan 
een leider die op 1,7 procent van 
de meerderheid blijft steken. Het 
heette toen dat Cohl te bezadigd 
was. Nu is de CDU nog meer ver
wijderd van de volstrekte meer
derheid en dat zulten de CDU-
bonzen straks Strauss voor de 
voeten werpen. 
Op een meer algemeen vlak zal 
de overwinning van de socialis-
tisch-liberale koalitie hoogst
waarschijnlijk leiden tot een 
voortzetting van de Ostpoli t ik 
die door kanselier Brandt werd 
ingezet en door Schmidt werd 
voortgezet Het anti-kommunis-
me van Strauss, de waarschu
wingen voor een «sovjetizering» 
hebben blijkbaar geen indruk ge
maakt op het kiezerskorps. Een 
ander verschijnsel in deze ver
kiezingen is het overlopen van 
een aanzienlijk aantal Noordduit-
se CDU-kiezers naar de libera
len. Ze voelden zich sowieso on
wennig in het gezelschap van de 
barokke, rumoerige Beierse vol
bloeden tevens fervente katolie-
ken met wie de strenge en sobe
re Noordduitse protestanten 
geen kontakten tot stand konden 
brengen. 

De louter teoretische veronder
stelling dat Strauss ondanks de 
werkelijkheid toch nog eens kan
didaat voor het hoogste rege
ringsambt zou worden, wordt da
delijk weggeveegd door zijn leef
t i jd : in 1984 zal Strauss bijna 70 
zijn en de illustere «vader des va
derlands» Adenauer is de uitzon
dering die de regel bevest igt 
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Leefmilieu 

rr Kempische klei 
atoom vrij!" 

Ondanks het jarenlange en mas
sale protest blijven België en Ne
derland doorgaan met de uitbouw 
van hun kernindustrie. 
Wanneer de in aanbouw zijnde 
kerncentrales te Doel en te Tihan-
ge in werking zullen zijn, zal 50 % 
van de elektriciteit in België opge
wekt worden in kerncentrales. Ge
ruchten over de bestelling van 
nieuwe nucleaire centrales doen 
de ronde. Het Belgisch nucleair 
onderzoek is vooral gericht op de 
ontwikkeling van de fel omstreden 
snelle-kweekreaktor, zodat men 
kan verwachten dat het huidige 
kemenergiepark vroeg of laat zal 
worden aangevuld met kweek-
reaktoren. 
In Nederland is de kemindustrie, 
met haar twee kerncentrales in 
Doodewaard en Borssele, heel 
wat minder ontwikkeld dan In Bel
gië. Nochtans heeft de regering al
daar plannen voor de bouw van 
drie nieuwe centrales. 
In België noch in Nederland Is het 
kernenergiebeleid op een demo-
kratische manier tot stand geko
men. Sinds vijf jaar wacht de Belgi

sche bevolking op een energiede
bat in het parlement dat er maar 
niet komt In Nederland maakt 
men zich op voor een Brede Maat
schappelijke Diskussie over kern
energie, doch in wezen mag de be
volking enkel een keuze maken 
tussen nog meer kerncentrales of 
nog meer steenkoolcentrales. 
Alternatieve energiescenario's 
worden in geen van beide landen 
ernstig genomen. Men blijft zwe
ren bij energiegroei en het aan
moedigen van het elektnciteitsver-
bruik. De olie-afhankelijkheid blijft 
in reële hoeveelheden groeien, ter
wijl daarnaast een kemenergie-af-
hankelijkheid wordt geschapen. 
Ondanks de verschillen in de Bel
gische en Nederlandse energiesi
tuatie, wil de antikemenergie-
beweging uit bekie landen de han
den in elkaar slaan. Met de ge
dachte «Radioaktlviteit kent geen 
grenzen» hebben zij zich verenigd 
om op 25 oktober 1980 te Mol een 
grote internationale demonstratie 
te organizeren, onder het motto: 
Kempische klei atoomvrij - Euro-
chemic blijft dicht 

Onze zon in een atlas 
De EG-kommissie heeft zopas een 
zonnestralingsatlas voor Europa 
gepubliceerd. In een voorwoord 
omschrijft kommissaris Guido 
Brunner deze atlas als van funda
menteel belang voor de ontwikke
ling van diverse soorten zonne-
technologieën. 
De atlas die in de zes gemeerv 
schapstalen wordt uitgegeven, be
vat 17 in kleurendruk uitgevoerde 
kaarten, die de hoeveelheid zon-
neënergie in de Gemeenschap op 
verschillende tijdstippen van het 
jaar aantonen. 
Brunner zegt verder dat de atlas 
een nieuwe bron van gegevens 
zal vormen voor wetenschappers 
«n ingenieurs. De atlas werd door 
de Europese Kommissie samen-
gestekl in samenwerking met de 
nationale meteorobgische institu
ten De kaarten zijn gebaseerd op 
gegevens die werden verzameld 
bij 56 meetstations over een perio
de van 10 jaren, geven informatie 
over gemiddelde waarden en over 

fiet maximale en minimale effekt 
van de zonneënergie per maand 
en over het gehele jaar. 
De atlas bewijst dat zonneënergie 
een essentiële bijdrage kan leve
ren tot de energievoorziening, 
zelfs in de meer noordelijke delen 
van de Gemeenschap. In 2.000 
zou zonneënergie moeten voor
zien in 7 % van de gemeen
schapsenergiebehoeften, hetgeen 
een besparing is van 130 miljoen 
ton olie. 
De atlas is een orKJerdeel van het 
communautaire Onderzoek- en 
Ontwikkelingsprogramma 
(O & O) op het gebied van zon
neënergie, waarvoor kredieten 
van 126,7 miljoen gulden of 1,9 mil
jard Belgische frank zijn uitgetrok
ken voor 1979-1983, d.i. het dub
bele van de vorige vier jaren. 
Eksemplaren van de zonnestra
lingsatlas zijn beschikbaar bij: W. 
Grösschen-Veriag. PostfacK 170, 
Südwall 15. 4600 Dortmund. Duit
se Bondsrepubliek. Prijs DM 14. 
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Mol, in de Antwerpse Kempen, is 
het centrum van de Belgische 
kernindustrie. Op minder dan 
35 km van Turnhout Tilburg en 
Eindhoven treft men enkele zeer 
belangrijke schakels aan van de 
nucleaire splijtstoffencyclus. 
In dit gebied bevinden zich de 
splijtstofstavenfabriek FBFC, Bel-
go-nucléaire, het Studiecentrum 
voor Kernenergie, Euratom, Euro-
chemic en een onderzoeksprojekt 
voor opslag van radioaktief afval in 
de ondergrondse kleilagen. 

Het Studiecentrum voor Kern
energie onderzoekt de mogelijk
heid om, na een tussentijdse bo
vengrondse opslagpenode van 30 
a 50 jaar, de afvalcontainers op te 
bergen in de kleilagen op een diep
te van 200 meter. Het gaat hier om 
een gigantisch projekt: het afval 
geproduceerd door de Belgische 
kerncentrales over een periode 
van 30 jaar, zou ondergronds een 
oppervlakte beslaan van meer dan 
één vierkante kilometer! De stabili
teit van de kleilagen is, gezien de 
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aanwezigheid van recent gevrom-
de aardbreuken, een onbereken
bare onbekende. Een radioakteve 
besmettng van de bodem en het 
grondwater is op den duur dan 
ook niet uit te sluiten. 

De ondergrondse opslag van ra
dioaktief afval, of dit nu in zoutkoe-
p)els of in kleilagen gebeurt, is uit
eindelijk een «onkontroleerbare» 
opslagmetode die onvoldoende 
waarborgen biedt voor de toe
komst 

Hormonenschandaal in het pariement 
«Zowel het melkvee als het slacht
vee zijn in ons land het slachtoffer 
van een maffia die gewetenloos 
met hormonen omspringt met dat 
éne doel voor ogen: het slachtvee 
in de kortst mogelijke tijd vetmes
ten om er bij de verkoop een maxi
maal rendennent uit te slaan. 
Alhoewel ook hier de uitzonderin
gen de regel bevestigen, kunnen 
we met zekerheid stellen dat alle 
slachtvee met anabolica worden 
behandeld. De nieuwste Ameri
kaanse preparaten worden achter 
het oor van het rund ingeplant en 
kunnen bij kontrole gemakkelijk 
worden verwijderd! In ons land 
kennen we nu eenmaal de trieste 
gewoonte dat een produkt slechts 
dan massaal wordt gebruikt en op 
de zwarte markt aan woekerprij
zen wordt verhandeld, wanneer 
het officieel verboden wordt 
Daarom stelt professor De Backe-
re voor dat hormonale behandelin
gen onder strenge voorwaarden 
en onder medisch toezk;ht van 
een niet kumulerende veearts
ambtenaar zouden toegelaten 
worden. Een van die voorwaarden 
is dat men met de behandeling 
lang genoeg vóór de slachting zou 
stop)pen zodat in het konsumptie-
vlees geen residuen meer te vin
den zijn die schadelijk kunnen zijn 
voor onze volksgezondheid. 
Er zou een reglementering moe
ten komen waarbij voor elk dier 
een identiteit^aart zou verplicht 
worden. Deze kaart zou de karak
teristieken van het dier moeten 
vermelden en alle medische en 
hormonale behandelingen. 
Deze dieriijke klentiteitskaart 
moet nauwkeurig door de veearts 
bijgehouden worden en moet het 
dier steeds vergezellen bij ver
koop en slachting. 
De verfoeilijke anabolizerende be
handeling van onze veestapel is 
niet alleen schadelijk voor onze 
volksgezondheid maar kan ook 
onze export schaden. Het gevaar 
is namelijk niet denkbeeldig dat 
bepaalde landen hun grenzen slui
ten voor dieren en vlees dat af-
konistig is van het hormonenrijk 
België. 

Graag vernam ik van de minister 
van Volksgezondheid of hij ak
koord gaat met onze stelling en 
welke maatregelen hij zal nemen 
om een eind te maken aan deze 
reële bedreiging voor ons volksge
zondheid en onze uitvoer». 

Vragen 
Deze uiteenzetting met vraag stel
de VU-kameriid Jan Caudron op 
18 juni II. in het parlement aan de 
minister van Volksgezondhekj. Hij 
kreeg slechts een zeer zijdelings 
antwoord op zijn p)rangende 
vraag. Nu, amper drie maanden la
ter, wanneer het schandaal van de 
hormonale inspuitingen bij het 
slachtvee tot uitbarsting komt her

haalde Jan Caudron zijn vraag op
nieuw. Dit keer echter sterk aan
gevuld met een aantal nieuwe 
maar niet minder prangende vra
gen. 

Wij publk;eren ze hieronder. 

Het gebruik van oestrogenen en 
inzonderhekj van diethylstilboes-
trol (D.E.SJ, een geduchte kanker
verwekker, liep terug na een eer
ste aktie van de verbruikersorga-
nlzaties in 1972. De pngste tijd 
zouden de kontroles van dieren 
door het ministerie uitblijven zodat 
de maffia ongestoord haar sluip
moordend werk kan verder zet
ten. 

Graag vernam kameHid Caudron 
van de heren ministers welke 
maatregelen zij hebben genomen 
om aan het genoemd schandaal 
een einde te stellen. 
— Hoeveel kontroles werden er 
sinds 1975 met de scfieikundige 
detectiemetode uitgevoerd? 
— Welke was de uitslag van die 
kontroles? 

— Hoeveel laboratoria kunnen 
hier ingeschakeld worden en hoe
veel analyses van vleesstalen kurv 
nen hiermee fjer week worden uit
gevoerd? 

— Hoeveel kontrolerende ambte
naren worden hier ingeschakekJ? 

— Denkt de minister dat dit alles 
volstaat om de plaag van de hor
monen doelmatig te bestrijden, 
wanneer hij weet dat jaaHijks mil
joenen dieren worden geslacht? 

— Is de minister niet van oordeel 
dat in de huidige situatie de inbe
slagname van het betrapte dier to
taal ontoereikend is om de «hor
monenfokkers» tot betere gevoe
lens te brengen? 

— Welke drastische maatregelen 
overweegt de minister om de mis
dadige praktijken uit te roeien? 
Vermelden wij nog dat ook VU-ka-
merlid Willy Kuijpers, getroffen 
door het horrrronenschandaal, de 
minister van Volksgezondheki 
eveneens schriftelijk om uitleg 
vroeg. 
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10 Aktualiteit 

Zeventien 
mannen voor 
de rechten 
van de vrouw 
De Belgische regering zal er wat aan doen: de ministers zullen samen 
<op beleidsniveau de vrouwenbelangen behartigen» (uit de kranten 
van 16 september). Er kwam dus een ministerkomitee tot stand dat de 
motor moet zijn 'die in de schoot van de regering vaart moet brengen 
in de vrouwenbelangen (dixit de eerste minister toen hij het ministe
rieel komitee voor de status van de vrouw op 15 september tijdens 
een perskonferentie voorstelde). 
Na het vrouwenjaar (1975) en waarschijnlijk onder impuls van het 
half-decennium meende België een aantal andere Europese landen 
(waaronder Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië) te moeten navol
gen en eveneens een beleidsorgaan te moeten oprichten dat op het 
hoogste niveau de problematiek van de vrouwenontvoogding onder 
de loep zal nemen. 

Hierbij passen wei een aantal kriti
sche opmerkingen: België komt 
wel nogal laat met dit hoogste be
leidsorgaan (in Nederland heb je al 
jaar en dag een vrouwelijke minis
ter die in een eigen ministerie voor 
emancipatiezaken de ontvoog
dingsproblemen opvangt en be
hartigt); het ministerkomitee is in 
België zeer uitgebreid. (Maar dat 
r/toet wel, volgens mevrouw De 
Backer tijdens de uitzending Kon-
frontatie van zondag 21 septem
ber op de televisie, omdat vrou
wenproblemen uiteindelijk bij heel 
wat departementen te vinden zijn). 
Ten slotte heb je in dit ministerko
mitee zeventien mannen en vier 
vrouwen en gezien de in dit land 
heersende mentaliteit kunnen we 
ons afvragen of het die mannen 
wel een moer kan schelen wat 
vrouwen in politiek en ekonomie 
belangrijk vinden... tenzij de verkie
zingen op komst zijn en zij ook het 
vrouwelijk publiek moeten aan
spreken. 

Waarom krijgen we dan geen vol
waardige minister die alle proble
matiek kan koördineren? Ook hier 
zullen vele koks de brij bederven. 
Er heerst bij een aantal verant
woordelijke vrouwen (en met ver-

antwoordelijk bedoelen we zij die 
reeds ettelijke jaren deskundig en 
met gezag voor emancipatie opko
men) een zeker wantrouwen te
genover dit initiatief van de Belgi
sche regering. Want er bestaan 
drie kommissies die momenteel de 
vrouwenemancipatie op het hoog
ste vlak behandelen en daarin 
werken haast uitsluitend vrouwen. 
De eerste is de kommissie Vrou-
wenarbeid, verbonden aan het mi
nisterie voor Tewerkstelling en Ar
beid, de tweede is de Konsultatie-
ve Kommissie voor de Rechten 
van de Vrouw, ressorterend on
der het ministerie van Buitenland
se Zaken en de derde is Kommis
sie Onderwijs, afhankelijk van het 
ministerie voor Opvoeding. De 
twee eerste kommissies, die als 
werkgroepen optreden, hebben 
reeds baanbrekend werk gele
verd en verrichten nog steeds ver
noemd werk niet alleen in rappor
ten, voorstellen tot wetswijzigin
gen, organizatie van bijeenkom
sten en dies meer, maar ook in het 
verwerken en doorgeven van in
formatie, nuttig voor de vrouwe-
norganizaties. De leden van de 
kommissies (alleen de kommissie 
Onderwijs is nog steeds niet ope

rationeel) vrezen dat hun invloed, 
verkregen na geduldig timmeren 
aan de weg, door het ministerieel 
komitee zou worden ontkracht Tij
dens het reeds vermeld tv-debat 
verzekerde minister De Backer op 
vraag van Marijke Van Hemel-
donck dat het ministerieel komitee 
slechts een aantal noodzakelijke 
maatregelen zou uitvoeren en ze
ker niet de bedoeling had de wer
kende kommissies de wind uit de 
zeilen te nemen. Waarschijnlijk zal 

dit ergens waar zijn. Maar van
waar die plotse hoge belangstel
ling? Waarom wordt vrouwen-
emanci|3atie ineens zo au sérieux 
genomen? Waarom organizeren 
grote partijen binnenkort allerlei 
kongressen en studiedagen over 
vrouwenemancipatie? 
Grote partijen (en andere mis
schien ook) zullen wel zoveel stu-
diewerk en moeite investeren om
dat de behandelde tema's elekto-
raal renderend zijn: dit wil zeggen 

dat het aangesproken publiek be
langstelling moet koesteren voor 
de onderwerpen. 
Je ziet inderdaad de emancipatie
gedachte bij heel wat vrouwen 
veld winnen, en ondanks de eko-
nomische krisis of misschien juist 
daardoor, blijven de vrouwen 
steeds onafhankelijker denken. 
Dat is althans een verheugende 
vaststelling naast andere minder 
opwekkende hier geformuleerd. 

Huguet te De B leecker 

Komen, Voer, Rode... 
Ondanks het feit dat deze staat 
nu «her«-vormd heet en de com
munautaire twisten bijgevolg tot 
het verleden moesten behoren, 
blijven ze onze aandacht voort
durend opeisen. 

Dit kan moeilijk anders. Steeds 
duidelijker blijkt dat onze «auto
nomie» slechts op papier be
staat Maanden geleden kloeg de 
Volksunie aan dat de gemeenten 
met een biezonder taaistatuut 
onder nationale voogdij ge
plaatst werden. 

Nationale voogdij betekent im
mers konkreet dat de Voer, enke
le Waalse gemeenten waaronder 
Komen en de zes faciliteitenge
meenten waaronder Sint-Gene-
sius-Rode, rechtstreeks onder de 
voogdij van de minister van Bin
nenlandse Zaken vallen. 

Indien men weet dat dit door
gaand een franstalige was, is ver
dere kommentaar overbodig. 

Komen 

Burgemeester Pieters legde de 
taalwetten gewoon naast zich 
neer en weigerde een Vlaamse 
gemeenteschool op te richten. 
Na een jaar lang gedaan te heb
ben of haar neus bloedde, richt de 
regering in allerijl een rijksschool-
tje op. 
De schooi kwam minstens een 
jaar te laat Het is geen gemeente
school, maar een rijksschool, 
m.a.w. grotendeels betaald door 
de Vlaamse belastingbetaler. De 
Vlaamse kinderen worden verhan
deld tegen de volkomen overbodi
ge autosnelweg Pecq-Armentiè-
res. 

Elke ochtend opnieuw moeten 
Vlaamse kleuters spitsroeden lo
pen doorheen een haag van 
Waals gespuis. Over trauma's ge
sproken! 
Terloops weze nog vermeld dat 
de Vlaamse leraar dagelijks wordt 
opgehaald met -een rijkswacht
combi om veilig in zijn klasje te ge
raken. 

De Voer 

Bendeleider Happart gaat onge
stoord zijn gang: hij dreigt met ge
weld en is zo uitdagend de rege
ring voor ultimatums te stellen. 
Het Vlaams gemeenschapsleven 
is praktisch onmogelijk geworden, 
terwijl het Waals nationaal-feest-
Ofj-Vlaamse-grond gewoon door
gang vond. 
De Vlamingen werden het slacht
offer van intimiderende huisbe
zoeken. 
De minister van Binnenlandse Za
ken liet dit alles toe. De Vlaamse 
ministers, premier Martens op 
kop, achtten het zelfs niet nodig 
voorzichtig te protesteren. 

Sint-Genesius-Rode 

De frankofonen hebben hun aan
val op arrogante wijze ingezet: op 
Vlaams grondgebied belegden zij 
een vergadering van het FDF en 
het RW! 
Zo stelden zij, met de onbe
schaamde zelfzekerheid die hun 
eigen is, dat Rode door hen als 
«acquis» wordt beschouwd. 
Het kollege van burgemeester en 
schepenen reageerde op passen
de wijze en verbood de manifesta
tie. De Waalse minister van Bin

nenlandse Zaken bleek plots niet 
meer te slap>en en liet de beslissing 
van het schefjenkollege vernieti
gen. 
Rode, dat de taalwetten steeds 
strikt heeft nageleefd, heeft nu te
recht de overheveling van de 
franstalige gemeenteschool naar 
het rijksonderwijs gevraagd. 
Waarom zou in Rode niet kunnen 
wat in Komen mag? 
Wij houden eraan het kollege van 
Sint-Genesius-Rode te feliciteren. 
Het heeft niet geaarzeld tegen de 
eigen partijkaders van CVP en SP 
op te tornen. 
De strijd van de Vlaamse Rode
naars gaat heel Vlaanderen aan! 
Wanneer deze gemeente op de 
frontlijn de spits moet afbijten van 
een nieuw Brussels offensief — 
en die kans zit er dik in — dan 
moeten alle Vlaamse krachten op 
Rode gericht worden. 

Wil ly De Saeger 
Algemeen Sekretaris VU 

sociaal en fednaa) 
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SEih - KOSTUMEN 
VOOR MANNEN VAN FORMAAT 

reeds een buitenmaat kostuum vanaf 

4.995 F <i+ 
o^> :̂ 

— de enige grote belgische specialist in buitenmaten 
— bevindt zich te aartselaar aan de grote baan antwerpen - boom - brussel 
in een gloednieuw ruim gebouw van 3.000 m2 met parking voor 200 wagens 

— met 75 jaar ervaring en 6 meester-kleermakers tot uw dienst 
— met een omzet van ruim 1,2.000 kostuums per jaar 
— waar steeds een heerlijk fris glas bier klaar staat 

— SKM gewoon beter en voordeliger e n . . . dichterbij dan u denkt 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A D 
TEL 031-87.38.42 A A K T S E L A A R 

OPEN 
AL!.E WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT I I U. 



12 Mi Reportage 

De binnenzak van Brussel 
Er is bij wijlen met ons, 
Vlamingen, iets verkeerd 
gelopen. Wij Icennen Rome, 
Londen, Parijs, Athene en 
mogelijk nog veel verder 
afgelegen plaatsen en oorden. 
Maar, over onze eigen 
omgeving zijn wij vaak in de 
hoogste mate onwetend. Neem 
bij voorbeeld het Brussel met 
zijn rijke Vlaamse schatten. We 
kennen het n iet We willen het 
niet kennen. Méér nog: we 
hebben er een grondige 
(politieke) afkeer van. 
En, daar hebben we toch wel 
echt ongelijk in. Want, de Stadt 
van Brussels' (eertijds 
Broekzele, en vandaag het 
politiek-agressief Bruxelles) is 
— binnen de van oudsher 
gegroeide vijfhoekomwalling — 
een op mensenmaat gesneden 
en architekturaal-majestatisch 
bekleed en omfloersd 
stadscentrum. De rijke 
(Vlaamse) schatten van Brussel 
zien we niet meer omdat we ze 
niet meer willen zien, maar ook 
en vooral omdat ze ons hetzij 
ontstolen werden (met 
pletwalspolitiek), hetzij met 
menige paleizenrevolutie en 
immobiliëntransakties 
onttrokken werden aan het 
voor-den-volke toegankelijk 
patrimonium. 

Ondanks al het geweld dat 
Brussel werd aangedaan, bli jft 
het nog meer dan de moeite 
waard om deze merkwaardige 
Zennestad tot in de binnenzak 
ervan te bekijken en te 
(her)ontdekken. 

9 EEUWEN „STADT VAN BRUSSELE" 

Begrijpelijk natuurlijk dat de weg 
naar pakweg het «Paleis voor 
Schone Kunsten», het Poelaert-
plein, het Koningsplein, de Wa
rande (eertijds het wildpark van 
de Hertogen van Bourgondië), de 
Nationale Bank_ door Vlamingen 
met lange tenen bewandeld 
word t 
Maar we hebben er toch ook 
weer niet goed aan gedaan om in 
de voorbije jaren het «Broekze
le» van weleer af te schrijven als 
een kosmopolietische bastaard
vestiging die voor Vlamingen al
leen nog maar goed is om er een 
massale diaspora op te enten. 
Wie wil vandaag nog in Brussel 
als Vlaming vertoeven, wandelen, 
uitgaan, werken, slapen- leven 
bij dag-en-nacht? Zeg wel dat we 
Brussel als woonomgeving heb
ben afgeschreven. Of toch niet? 
Och, geef toe: wie wil er als Vla
ming nog binnen het kronisch 
overbelaste vijfhoekig autoweg-
net van Brussel wonen? Niet zo
maar vijf dagen op de week (en 
dan nog!) komen werken, of er 
een zogenaamde residentie heb
ben, maar er echt zijn tehuis heb
ben? . De Vlamingen vluchtten 
weg uit Brussel; zeker uit de om-
wallingen die eertijds het prach
tige Broekzele begrensden. 
Die vlucht (elk met zijn vaandel) 
heeft één fameus groot voordeel: 
we kunnen met z'n allen Brussel 
vandaag opnieuw als bevoor
rechte getuigen ontdekken. 
Om zulks mogelijk te maken 
heeft de «Vereniging van Vlaam
se Leerkrachten» zopas een toch 
wel echt knappe wandelgids *Op 
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Van Sint-Gorikseiland 
naar beton woestijn en krotten 

1. De 12de eeuw ziet de opkomst van de 
wolnljverheid. Naast het castrum van de 
graaf (St-Gorikseiland en orngeving) ont
staat een nieuwe agglomeratie, een nijver-
heidsstad waar weldra naast de kerk van 
St-Michiel en St-(3oedele nog 3 andere 
kerken gebouwd worden: St-Niklaaskerk, 
Kapellekerk, Sint-Jacob op de Kouden-
berg. 
Ook komen er drie hospitalen en een be
gijnhof. Hendrik I verlaat het oude centrum 
(zijn burcht op het St-Gorikseiland) en 
vestigt zich op de Koudenberg, dat is de 
hoge richel aan de oostkant van de stad 
Van nu af ontstaat er een standenverschil 
tussen de hoge stad en de lage stad. Het 
eerste paleis op de Koudenberg groeit ge
leidelijk uit tot het paleizencomplex van de 
Hertogen van Brabant en (later) van de 
Hertogen van Bourgondië. De stad kri jgt 
een keure. De oudste keure in het Neder
lands opgesteld, en de Hertog staat toe dat 
de inwoners hun stad omwallen. Dat is de 
eerste omwalling. U vindt ze terug op het 
jaartje. Kijk welke grillige uitsprong ze 
maakt in het zuidoosten om het paleis van 
de Hertog mee in te sluiten. Onze wande
ling gaat precies die richting uit 

2. De welvaart neemt snel toe, en de stad 
treedt buiten haar eerste omwalling. Tus

sen 1357 en 1379 wordt daarom eetti nieu
we, veel ruimere omwalling geboujwd. U 
ziet ze ook op het kaartje. Ze volg^ onge
veer het tracé van de huidige kleine ring en 
ze biedt het bekende beeld van de Brus
selse vijfhoek. 
Brussel: stad in de vorm van een hart 
3. In de 15de eeuw ontwikkelt zich een 
«weeldestad» op de hoogte rond het pa
leis. De lakenwevers die Brussel in de 
13de en 14de eeuw groot gemaakt had
den, woonden in de benedenstad, en blij
ven daar ook wonen. Hun belang neemt 
echter voortdurend af als gevolg van nieu
we bronnen van inkomsten. Brussel Is de 
hoofdstad geworden van een groot Bour
gondisch rijk, en van alle hoeken van dat 
rijk stromen de belastinginkomsten toe. 
Waar veel geld is bloeit de handel en ook 
de beneder>stad gaat delen in de nieuwe 
weelde. 
Met het Bourgondisch hof komt een nieu
we, buitenlandse adel zich in Brussel vesti
gen. De oude Brabantse adel (uit de leen-
roerigheid) wordt verdrongen door de 
nieuwe hofadel (centraal gezag). Dat bete
kent het begin van de verfransing. De 
nieuwe adel vestigt zich in de buurt van het 
paleis van de Hertogen op de Kouden
berg. Ze bouwen er pralerige woningen in 

de nieuwe renaissancestijl, met slanke to
rentjes en zuilengalerijen i.p.v. de «stenen», 
de versterkte burchtwoningen van de mid
deleeuwse add. We vermelden: 
• Het Hof van Oranje-Nassau: op de 
plaats waar zich nu het Paleis van Kerel 
van Lotharingen bevindt en bergafwaarts 
op de plaats van de nieuwe Koninklijke Bi-
blioteek. 
De Sint-Joriskapel is het enige wat van dit 
paleis van Oranje overblijft (zie wande
ling). 
• Het Hotel (aanzienlijk stadswoonhuis, 
herenhuis) de Rubempré: hoek van Park 
en Paleis van Schone Kunsten. 
• Het Hotel de Croy of van Aarschot: 
op het huidige Koningsplein. 
• Het Hof van Hoogstraten of de La-
laing: ongeveer waar zich nu het Reken
hof bevindt en afdalend langs de heling 
van de Terarkenstraat (een leuke puzzel 
om die straat thans terug te vinden). 
• Het Hotel de Ligne: achter de Sint-
Goedelekerk. 
• Het Hotel d'Epinoy: idem. 
• Het Hof van Arenberg: in de Aren-
bergstraat (het enige bewaarde paleis!). 
9 Het Hotel van Turm en Taxis: op de 
Kleine Zavel (het huidige Muziekconserva-
torium). 

# Het Hotel van Kteef-de Ravenstein: in 
de Terarkenstraat 

• Het Hotel d'Hengien: op de Grote Za
vel. 

4. Na het verval in de 17de eeuw volgt tij
dens de Oostenrijkse periode in de 18de 
eeuw een heropleving van de bovenstad. 
Het Hof en de Raad van Brabant trekken 
edellieden aan en dat leidt tot belangrijke 
projekten zoals het Paleis van Karel van 
Lotharingen en de aanleg van het Ko
ningsplein. 

5. In de 19de eeuw wordt Brussel de 
hoofdstad van een kleine, nieuwe natie: 
België. Dat leidt tot een opbloei van Brus
sel als administratief en financieel centrum: 
als stad van ambtenaren, militairen, bour
geoisie. 

6. In de tweede helft van de 20ste eeuw 
wordt Brussel de Europese hoofdstad. Er 
volgt een invasie van buitenlandse ambte
naren, ontelbare buitenlandse vestigingen. 
Reusachtige slopingswerken en bouwwer
ken, metrowerken, trekken tienduizenden 
gastariseiders aan. Brussel wordt voor een 
deel een betonwoestijn. Tegelijkertijd ver
vallen enkele stadswijken in de binnenstad 
tot krottenbuurten. 
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Reportage 

Btap in Brussel' klaargestoomd, 
waardoor de binnenzak van ons 
aller Brussel geen doolhof meer 
hoeft te zijn voor degenen die in 
«de Centrale- afstappen en een 
stapje in de overweldigende we
reld van Brussel willen zetten. 
De WL-gids toont u desgewenst 
mee in de guurste uithoeken van 
•de belangrijkste en de boeiend
ste stad van de Nederlanden-
die wij dreigen kwijt te spelen. 
De WL-gids is buitengewoon 
knap en beslagen als het om be
schrijvingen van pleinen, monu
menten en paleizen gaat Hij blijft 
(bewust?) in gebreke als het gaat 
om amusante vingerwijzingen 
over mogelijk volks vertier in de 
Brusselse wijken. (Er zijn enkele 
uitzonderingen: zoals het «Goud-
blommeke in Papier» dat als een 
aantrekkelijke kroeg wordt afge-
schilderdJ 

Ml 
Over straten, pleinen, 
en vooral... paleizen. 

13 

Met WL-gids Lode Ureel (en 
zijn gedegen adviseur Ludo Fra-
teur) kan je yoortaan urenlang 
prachtig-begeleid wandelen in de 
Brusselse binnenzak; van de Ra-
vensteingalerij, langsheen het 
Paleis voor Schone Kunsten, de 
Albertina, de eerste geplaveide 
straat van Brussel (Magdalena-
straat). Manneken Pis, resten van 
de middeleeuwse stadsmuren, 
kerken en paleizen met-dertien-
in-een-dozijn, de Koning van 
Spaniën, het Broodhuis, de Bor-
ze, de Bergh Thabor, het Gulden 
Hoofd, Den Snack en zoveel an
dere getuigenissen van gedegen 
Vlaams-Brabants stukadoors
werk dat Brussel mettertijd 
groots heeft gemaakt en interna
tionale luister bijzette. 
Dit is een voor ondanks-alles-
Brussel-minnende-Vlamingen 
(voor degenen die dit uitzonder
lijk patrimonium niet helemaal 
aan frankofone en Belgicistisch-
spekulatieve verloedering willen 
te grabbel gooien), dit is een uit
zonderlijke gelegenheid om het 
historisch onomstootbaar 

Vlaams-Brussel in al zijn (vooral 
architekturale) aspekten te her
ontdekken en te herwaarderen. 
150 jaar België? Negen eeuwen 
'Vlaamsctie vestiging in Broel(-
zele.' De oudste keure, in de Ne-
derlandsche taele opgesteld. Is 
de keure van de Stadt van Brus-
sele. 
Wat zo'n keure (van de dertiende 
eeuw) voor zo'n kosmopolieti-
sche stad van de twintigste eeuw 
nog waard is, kan je stapvoets 
ervaren in het Brussel van van
daag. 
Alleen dient hier uitdrukkelijk 
vermeld te worden dat de W L - , 
getrouwe trekker zich toch nog 
— Mj'^ijn handgeleide afdaling ' 
van fïèt CdJ^raal Station, over de 
KunnsfbergTde^tCiDmmMtt^An ^e 
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PSK van Horta 
Hier wacht de Kunst met grote K: het Pa
leis voor Schone Kunsten. Victor Horta 
(van Gent) ix)uwde hier in 1928 een w/aar-
dige tempel voor het kunst- en kultuurle-
ven van de hoofdstad. 
Merl<waardig is vooral de praktische wijze 
waarop Horta, een van de grote namen uit 
de Art Nouveau, hier van een natuurlijke 
helling gebruik maakte om tot een rustige 
maar efficiënte ruimtewerking te komen. 
De trappen van de Hortastraat, links van 
het gebouw, tonen voldoende de helling 
aan die bij de bouw moest overwonnen 
worden. Op deze plaats bevond zk:h vroe
ger het Hotel de Rubiempré, gebouwd 
naast het Paleispark van de Hertogen van 
Bourgondië: de Warande. Er is niets tegen 
dat u even een kijkje gaat nemen, maar 
van die oude Warande is niet vee/ nteer 
over 

U zult nu een mooi verzorgd park aan
treffen dat aangelegd is door de Oostenrij
ker Joachim Zinner. Maar oorspror^eSjk 
was het park een wildpark (een warande is 
gereserveerd jachtgebied) met alleen tuin
aanleg bij het palea zelf. De aanleg van 
Zinner heeft echter voor een prachtig 
doorzicht gezorgd van het huidige Konink
lijk Paleis naar het Parlement Dat zult u 
wel merken in een verdere feze van onze 
wandeling. 

Het klein huis 
van Keizer Karel 
Op het einde van het Park, langs de Wet
straat, ligt het Parlement Offk^ieel Het Pa
leis van de Natie. Oorspronkelijk stond 
hier een klein huis dat Keizer Karel liet bou
wen en waar hij zkdi terugtrok na zijn 
troonafstand in 1555. Hij verbleef er tot zijn 
vertrek naar Spanje. 

In 1779- 1783 bouwde Bamabé Guimard 
dan het huidige getxKiw voor de souverei-
ne Raad van Brat>ant De voorgevel is in
drukwekkend: op een onderstel verrijzen 
8 Ionische zuilen bekroond door een bij
zonder mooi fronton, het meesterwerk van 
tjeekihouwer Godecharie: de Gerechtig-
heki zit op een troon met links de Stand-
vasdghekl en rechts het Gekx>f De Ge-
rechtigheki bekxmt de Deugd die door de 
Wijsheid wordt aangebracht: de Kracht 
verjaagt de Or)enighekl en Rechts van het 
Parlementsgebouw: het Rekenhof (even
eens met lieek^wuwwerk van Godechar
ie), het ministerie van FinarKiën en het Ka
binet ven de Eerste-Minister Gn het oude 
refugehuis van de Sint-Geertrui-at>dij van 
Leuven). 
Linka (richting Koningsstraat): het oude 
Hotel Torrington (voor de Gevdmachtigd 
Mnster van Groot-Brittannië bij de laatste 
Ooetenrijkae Gouverneur-Generaals), 

thans Ministerie van Binnenlandse Zaken; 

het oude Hotel de lEsceulle Qatar een hotel 

voor reizigers: het hotel du Prince de G^ 

les) thans Ministerie van Landsverdedh 

ging-

De *^Neermerct» 
Een marktplein in de MkJdeheuwen is 
geen t)ewuste schepping zoals een txjrcht 
een abdij, een kerk. Een markt groeit spon
taan omdat er ekonomische, sociale rede
nen zijn die de mensen op een t>epaaide 
plaats samenbrengen om daar hun goede
ren te ruilen of tegen goud of zilver te ver
kopen. 
In Brussel komt dit alles tot stand in de 
11de eeuw. Een ekonomischt-gunstige lig
ging op de as Keulen-Brugge, de geleide
lijke opkomst van de lakenindustrie, ma
ken van Brussel een binnenhaven en han
delsknooppunt 
Daarom groeit in de buurt van het Sint-Go-
rikselland, waar de burcht in de 10de eeuw 
bewust gebouwd was om strategische re
denen, nu langzaam een «neermerct». De 
huizen worden er kriskras gebouwd langs 
een verbrede straat waar handelsaktivitei-
ten plaatsvinden. De oudste vermelding 
van de neermerct komt voor In een bul van 
paus Alexander III in 1174. 
Zoals we weten was de 15de eeuw een 
belangnjk eeuw voor Brussel. De toene
mende politieke betekenis van de stad 
wordt ook zichtbaar in grotere njkdom, 
niet alleen op de Koudenberg, maar ook in 
de benedenstad. De Grote Markt krijgt ais 
gevolg hiervan haar tweede dimensie: die 
van zetel van de rijk en machtig gewor
den ambachten. De ambachten hadden, 
na de geslaagde revolute van 1421, deel
name verworven in het beleid van de stad 
en dat leidde tot de bouw van ambachts-
huizen op de Grote Markt, naast het stad
huls, verpersoonlijking van de stad zelf. 

In een dokument van 1594 dat de blijde in
komst weergeeft van aartshertog Emest, 
wordt de versiering op de Grote Markt toe
schreven. Daaruit blijkt dat er toen aan de 
westzijde zes huizen stonden in steen, tus
sen de Heuvelstraat en de Haringstraat 
stonden drie stenen en drie houten huizen. 
De huizen 'De Wolvin', 'De Vos-, 'De Ho
ren' waren eveneens in hout en droegen 
een uithangbord. Unks van het stadhuis 
waren 'De Sterre' en 'De Zwaan' houten 
huizen. 'De Gulden Boom» was reeds een 
stenen konstrukbe. De ambachten t>leven 
hun huizen verfraaien om elkaar de hef af 
te steken. 

En toen, op één dag en één nacht werd het 
prachtige resultaat van eeuwen op misda
dige manier met de grond gelijk gemaakt, 
op bevel van Lodewijk XIV bestookt Ma-
réchal de Vllleroy op 13 en 14 augustus 
1695 de stad met vuurkogels. Zijn kanon
nen nemen bewust de de toren van het 
stadhuis als mikpunt, en weldra ligt gans 
het centrum van Brussel in as- 3800 wo
ningen gaan in vlammen op, en van het 
stadhuis en het Broodhuis blijven alleen ro
kende gevelstukken over. De Brusselaars 
hjpvon pcNer niet b'j d" pakken zrnen Het 

lar 
na 

'.nj ma«r de 
warpn r)n-
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dens avonturen en weekeinden 
•La Ville de Bruxelle» een onmis
kenbaar vreemd aanzicht ver
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14 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

OKTOBER 

BRT 
14.00 Open school. — 15.30 Dag 
aan dag Q<ulturele aktualiteit). — 
16.00 The blue fin (avonturenfilm). 
— 18.00 Paulus de boskabouter. 
— 18.05 De schaapsherdershond 
(jeugdfilrrO. — 19.00 Dit leuke land 
(reportage). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Laveme en Shirley (fJ. — 
20.35 Zo maar een keertje een an
dere show (show). — 21.35 De fa
miliezaak (thriller). - 23.00 
Nieuws. 

NEO 1 
15.32 Nieuwa - 15.32 Studk) vrij 
(vrijetijdsbesteden). — 16.15 Maja 
de btj (strip). — 16.40 Klassewerk 
(speO. — 18.30 Sesamstraat — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Wollies we-
reW (kleuterprogramma). — 19.05 
De hofnar (humoristische film). — 
20.40 Schrikdraad Onfo). - 21.35 
Nieuws. — 21.55 The streets of 
San Francisco (fJ. - 23.00 
Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 De Mup-
petshow (met Dudley Moore). — 
1925 De verioren eilanden (f). — 
20.00 Nieuws. - 2027 Shoestring 
(film). — 212Q Brandpunt (aktuali-
teitenrubriek). — 21.55 Sport op 
zaterdag (sportmagazine). — 2220 
De alles is anders show. — 2325 
Nieuws. 

RTB 
1425 Grote prijs voor het Waalse 
lied in Quaregnon. — 15.55 Les 
bonnes villes de la principauté de 
Üège (Maaseik). — 16.40 Chloro-
phile et oxygène (natuurmagazine). 
— 19.30 Nieuws. — 19.55 Diererv 
magazine. — 2020 Dariing Üli (mu-
sicab. — 22.15 Risquons-tout 
(kwis). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (speD. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un 
OU Sacha Distel follies (variété). — 
21.30 Tant qu'il y aura des hommes 
(fJ. - 22.30 Tele-foot 1 (sportre-
portages). — 23.30 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Fantomas 
(tv-film). — 22.05 Variétéprogram-
ma — 23.00 Een ongewone expe
ditie in het Amazonegebied (dok). 
— 23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Les parents terribles (tea-
ter). — 22.45 Nieuvi/s. 

LUX. 
19.00 Nieuwa - 19.30 Edouard 
VIII et mrs. Simpeon (f J. - 20.30 
Tu es ó moi (musk^D. - 22.10 
Blonde Venus (dramatiache film). 

ARD 
14.45 Wer die Heimat liebt (heimat-
film). - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Toespraak van de bondspresident 
— 1020 Orcus, vandaag en mor
gen (dokJ. — 21.50 Nieuws. — 
22.10 French Ojnnection (politie
film). — 23.50 Nieuws. 

ZDF 
19.30 De Kumaris-cultus van de 
Hindoes in Nepal (dok). - 20.15 
Anna Karenina Qiefdesdrama). — 
21.45 Nieuvi«. - 21.50 Das aktuel-
le Sport-Studio. - 23.05 Thriller 
(fJ. - 00.10 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuwre. - 20.15 Rafael Ku-
belik dirigeert werken van Stra-
winsky en Kari Amadeus Hart-
mann. — 21.15 Spaniens Herz 
(dok). — 23.15 Drei Frauen in der 
Kirche (reportage). 

Zondag 
12 OKTOBER 

BRT 1 
9.00 Voor tx)er en tuinder (Info). — 
9.30 Doe mee (magazine). — 10.00 
•Schilderen is zeker ontroering» 
(vnje tijd). - 10.30 Ballon BH-Bix 
Zurich (reportage). — 11.00 Kon-
frontatie (debaü. — 12.00 Nieuws. 
— 14.30 Handel en wandel (open 
school). — 15.00 Sesamstraat — 
15.30 Bloemencorso van Locamo 
(reportage). — 16.45 Houd de dief! 
(jeugdfilm). — 17.45 Sportuitsla
gen. — 18.30 Paulus de boskabou
ter (f). — 18.35 Van pool tot eve
naar (kwis). — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend. - 20.30 Alle 
schep>sels groot en klein (O. — 
2120 Van straten en pleinen (muzi-
kale reportage). — 22.10 Nieuwa 

NED. 1 
19.00 Nieuwa - 19.05 Heidi (O. -
19.30 Een ontmoeting met Joke 
van Leeuwen (Nederiandse kun
stenares te Brussel). — 20.10 Dok
ter FranQoise Giailland (film). — 
21.45 Driester (Infomagazine). — 
22.45 Nieuws. 

NED. 2 
15.30 Nieuws. - 15.35 Bolke de 
beer (strip). — 15.45 Blauvi/veertje 
(strip). — 16.10 De veriiezers 
Ocerkgeschiedenis). - 1635 Wil
dernis (natuurdok over de Himala
ya). — 17.05 Studk) sport 1. — 
17.35 Op zkïht (kunstmagazine). — 

18.05 Kunst op het spoor (kunstin-
fo). - 18.30 Sesamstraat - 18.45 
Sprekershoek - 19.00 Studto 
sport 2. - 20.00 Nieuwa - 20.05 
Artsenij (medische info). — 20.35 
Humanistisch vertx)nd — 20.40 
Nederiand nu: mannen (over vrou
wen). — 22.10 Beriin Alexarxter-
platz (f). — 23.10 Nieuws. 

RTB 
13.00 Nieuws. — 17.50 Histoires de 
Belgkgue (gezien door een akteur). 
— 19.30 Nieuws. — 19.55 De avon
turen van Carios (show). — 21.15 
Les femmes du lac (tv-film). — 
22.45 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Frankfurter 
Buchmesse 1980. - 21.05 Beriin 
Alexanderplatz (f). - 22.30 
Nieuwa — 22.35 Schaukasten 
(filmmagazine). 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner per-
spektiven. — 19.30 Historische 
raadsels opgelost via natuurweten
schappen. — 20.15 Martin Eden. 
(tv-film). - 21.15 Nieuwa - 21.30 
Unsere heile welt - 23.30 Nieuws. 

Laverne en Shirley, het grootste tv-sukses in de VSA met Cindy Wil
liams en Penny Marshall (foto) nu ook op BRT 1 zaterdag 11 oktober 

om 20u. 10. 

ARD 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa - 20.15 Kuituur als 
natuur. — 21.00 Auslandsstudio. — 
21.45 III Nach neun (variété). 

LUX. 
18.00 Les sentiers de l'aventure 
(exploratiemagazine). — 21.00 «Z-
(politieke film). - 23.00 Weertje-
richt en horoskoop. — 23.02 Pro-
gramma-overzicht maandag. 

F l̂ 
1925 De wilde kat (dok). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Le cerveau (film). 
— 22.30 Concert (muziek van An
ton Bruchner). — 23.35 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Intrigue a la 
maison blanche (O. - 22.05 Robert 
Tatin (portret van een schifcler). — 
23.10 Trafic (kort toneelstuk). — 

F 3 
20.00 Benny Hill (humor en sket
ches). — 20.30 1920-1980: une re
volution invisible. (Eerste deel van 
een Franse historische serie). — 
21.30 Nieuws. — 22.35 Le Tunnel 
(film). 

Maandag 
13 OKTOBER 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus de boskabouter. — 18.05 
De wonderwinkel (strip). — 18.30 
Bonjour la France (Open SchooD. 
- 18.55 Korte film. - 19.00 Doe 
mee. — 19.45 Nieuwa — 20.15 Mi
cro-macro (kwis). — 20.50 Oor
logsresten (fJ. — 21.40 De nie
mand minder dan jezelf show CTie-
neri<lanken). - 2220 Nieuwa — 
22.35 Handel en wandel (Info). 

NED. 1 
18.30 Sesamstraat - 18.45 Klem 
(Info). - 18.55 Nieuws. - 18.59 
Ted show (kwis). - 20.35 Mini-
voetbalshow. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Misschien gaan we de Ussel 
op Oiterair programma). — 22.45 
Tot besluit — 23.00 Nieuwa 

NED. 2 
1855 Nieuwa — 18.59 Dossier saf
fier en staal (f J. - 20.00 Nieuwa 
— 2027 Dubbelspel ftcwis). — 
2120 Scruples (f). - 22.15 Aktua 
tv. - 22.50 Soap (fJ. - 23.10 
Open School. — 23.30 Nieuwa 

RTB 1 
19.30 Nieuwa - 19.55 Diabok) 
menthe (sociale film). — 23.15 
Nieuwa 

RTB 2 

20.00 Nieuws. - 20.15 Bitte um-
Wattem (variété). — 21.00 De vak
bonden en de Britse politiek (dok). 
— 21.30 Beriin - Alexanderplatz (f J. 
— 22.30 Tagesthemen. — 23.0 
Probeaufnahmen (Poolse liefdes-
film). - 0.40 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Erkennen 
Sie die Melodie (kwis). - 20.15 
Liefhebben betekent loslaten (edu
catief magazine). — 21.00 Heute-
joumaal. — 2120 Ende und Anfang 
(Alpensagen). — 23.05 Nieuwa 

ARD 3 
19.00 Franse tanker ontploft (dok). 
— 19.45 Gewestelijke aktualiteiten. 
- 20.00 Nieuwa - 20.15 Das Darf 
Desiree (filmhumor). — 21.45 Die 
naakte Stadt (politiefilm 1948). -

21.40 Les nouveaux seigneurs (re
portage over de USSR). — 2.40 
Première. — 23.20 Nieuwa 

FR. 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le pistonné (soldatenko-
medie). - 22.00 Nieuws. 

Dinsdag 
14 OKTOBER 

BRT 1 

LUX. 
19.55 RTL-Flash. - 20.00 Chips (f). 
— 21.00 Jane Eyre (film). 

TF 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (kwis). — 
20.00 Nieuws — 20.30 Les dos au 
mur (politiefilm). - 22.00 Portret 
Gerard Oury (filmregisseur). — 
23.00 Nieuws. 

A 2 
20.35 Aktualiteitenmagazine. — 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus de boskabouter (strip). — 
18.05 Seéamstraat - 18.35 Ken 
uw recht (open school). — 19.05 
Gastprogramma (Het Humanis
tisch Verbond). — 19.45 Nieuwa 
- 20.10 Hitring (variété). - 21.05 
Zal ik eens wat vragen, dokter? 
Toxicologie (info). — 21.55 I.Q-
a<wis). — 2220 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Allemaal beestjes (reporta
ge). — 20.40 Andrzej Wajda (bio
grafische schets van de Poolse 
filmregisseur). — 21.10 Zonder 
verdoving (film van A. Wajda). — 
23.00 Bonjour la France (open 
school). 

NED. 1 
18.55 Nieuwa - 18.59 D'r kan nog 

meer bij (kleuterproi 
19.10 Tijidsein (religie 
19.55 Land in zicht (kv 
Restauratie SintJansl 
da (reportage). — 20.! 
programma — 21.05 
nen t)ij de mensen (r< 
21.35 Nieuwa - 21.E 
(parlementaire rubrie 
Portret van Penderecl 
komponisü. - 23.10 

NED. 2 
18.55 N ieuwa- 18.5! 
van de vuurberg (f). • 
Laude (kwis). - 20.0 
2027 De kleine waa 
2125 Showroom (onl 
mensen). — 22.25 Hii 
tualiteitenrubriek). — 
verre naaste (religiei 

RTB 1 
19.00 Waalse gewest 
teit - 19.30 Nieuwa 
roues de la fortune (f J 
nute papillon (verbn 
ne). — 21.50 Iberica 
ziek in Spanje en 

RTB 2 

18.30 La ligne de déi 
— 19.55 Visa pour 
21.55 Scènes de la ' 
— 22.35 Nieuwa 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.1 
21.00 Aktualiteitenrul 
Captain Paris (f J. 

18.30 La ligne de demarcation (fJ. 

Z A T E R D A G — BRT begint met een nieuwe Ame
rikaanse reeks: Laveme en Shirley. De reeks speelt In 
de jaren 50 in de Verenigde Staten en draait rond de be
levenissen van twee vriendinnen uit het arbeidersmilieu 
met veel goeie wil, vol verwachtingen en dromend van 
een rijkelijke toekomst met een droomprins. De reeks, 
die in 1976 startte, sloeg alle rekords bij de populariteits
polls. Aangenaam detail voor de fans van «de Fonz»: hij 
is te gast in deze aflevering en komt de twee meisjes die 
in moeilijkheden waren geraakt, te hulp... — De Üiriller-
verhalen van de Britse auteur Francis Durbridge lenen 
zich uitzonderlijk voor tv-bewerking. Vanavond brengt 
BRT zo'n BBC bewerking van zijn verhaal «The Family 
Affair» (De Familiezaak). Hoofddetektive Sam Harvey 
wil stoppen met zijn politie-werk en zich aan 't schrijven 
van kinderboeken wijden. Hij verandert echter van plan 
wanneer zijn chef hem een verschrikkelijk nieuws 
meldt.. Eén der grootste lachsuksessen ooit op het wit
te doek gebracht is voorzeker De Hofnar Ghe (Dourt 
Jester) van Norman Panama en Meivin Frank (1955) 
met een sublieme Danny Kaye. De film speelt in de Mid
deleeuwen en er worden nogal wat moorden gepleegd 
en komplotten gesmeed om de macht aan het Engelse 
hof in handen te krijgen. En natuurlijk zijn de gewone 
burgers daarvan het slachtoffer. Gelukkig is er de 
«Zwarte Vos», een soort Robin Hood, die het opneemt 
voor de armen (NCRV - Ned. 1). — Laat op de avond 
zendt RTL de beroemde film Blonde Venus (zw/w) van 
Josef von Sternberg (1932) uit De legendarische Mar
iene Dietrich speelt hierin de hoofdrol. Zij wordt bijge
staan door o.a. Cary Grant — Voetbal!!: Nederland — 
Duitsland (vriendschappelijke match). 

Z O N D A G — Ned. 1 (AVRO): Dokter Frangoise 
Gaillandis een bekende Franse film van Jean-Louis Ber-
tucelli (1975) naar de roman «Un cri» van Noëlle Loriot 
Annie Girardot sjoeelt één van haar beste rollen: die van 
de vrouwelijke dokter wier huwelijk met een belangrijke 
ambtenaar totaal fout is gelopen. Hun mislukking heeft 
gevolgen ook voor hun kinderen. Zij beseffen dat er iets 
moet gebeuren, maar aan hun miserie blijkt geen einde 
te zullen komen. AVRO start vanavond met een nieuw 
populair-wetenschappelijk magazine: Driester, met tel
kens drie onderwerpen die uitgebreid aangepakt wor
den. In deze eerste aflevering: De organizatie van een 
woonerf; de voedsel- en energievoorraden in Antarc-
ttea; erfelijkheid en ziekte. — En in Artsenij, het populair-
medisch magazine van NOS (Ned 2) worden behan
deld: gordelroos, akuut-reuma en wat te doen aan een 
slechte adem. 

M A A N D A G — \n De niemand minder dan jezelf 
show, het informatief-maatschappeliik magazine van de 
BRT komen aan de orde: Is ambachtelijk werk een mo
gelijk middel om de jeugdwerkloosheid op te lossen; 
Portret van de 17-jarige Lotje die balletles volgt in Lenin

grad; Een jonge kunstenaar die 
biedt — RTBF 1 brengt een s< 
problemen van jonge meisjes a 
the een film van Diane Kurys (1 i 
beroemde roman van de Enge 
Brontë waarmee zij op slag o 
kendheid verwierf. Delbert Man 
werk met in de hoofdrollen Ge< 
nah York (1971). Het weesmei 
een ongelukkige jeugd als 20-je 
gageerd als goevemante op I 
haar norse baas Rochester re 
Rochesters leven iets verscht 
zijn... (RTU 

D I N S D A G — Zal ik es w 
reeks Kijk menserü gaat over ' 
len. Een publiek in de zaal stelt 
werp aan een panel van deskur 
maand komen op BRT 2 enkele 
gisseur Andrzej Wajda. De re( 
Zonder verdoving (1978) ma< 
door een dokumentaire over é 
1926). De film gaat over de gev 
len die als intellektueel van alk 
en faciliteiten kan genieten, net: 
listische landen, maar wanneer 
in de steek laat, wordt hij het si 
en fjesterijen, eigen aan een to 
regime en wordt hij als mens ve 
frillon, het konsumentenmagazii 

^ e e n enquête over de hormore 
ren in België. — En daar is zij dé 
Steeger, ditmaal in een komisch 
in Parijs. (ARD) Wie haar en ha 
heeft gezien in «Zwei himmlich 
slist in haar nieuwe rol willen 

WOENSDAG - De BF 
weten te organizeren. BRT 1 br 
film van Pierre Ratteau en Petei 
tei Pierre Platteau ontpopt ziel 
en in zijn filmwerk bewijst hij r 
gebonden te zijn aan één en he 
eerste sleutel» ontmoet Roben 
huis is weggelop>en, een aan U 
kaat ex-koloniaal. Zij delen hun 
of Platteau het niveau van zijn 
nacht in deze prent weet te hali 
graag gekeken naar Kanai, de 
Maar BRT 2 zendt die uit om._; 
den wij het gebrek aan organi 
Wel dit is hiervan nog maar eer 
ste. «Kanal» is een zwart/wit fi 
een oorlogssituatie: Warschau 
pagnie zit volledig door de Dui 
gen de opdracht via de stinkei 
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(kteuterprogramma). — 
dsein (religieuze info). — 
ld in zicht (kwis). - 20.35 
itie Sintjanskerk te Gou-
tage). — 20.55 Koorzang-
ma — 21.05 God wil wo-
e mensen (reportage). — 
juws. — 21.55 Den Haag 
ntaire mbriek). - 22.10 
an Penderecki (een Pools 
st). — 23.10 Nieuws. 

suws. — 18.59 Het geheim 
uurberg(D. - 19.25 Cum 
.wis). - 20.00 Nieuws. — 
3 kleine waarheid (f J. — 
owroom (ontmoeting met 
. — 22.25 Hier en Nu (ak-
nrubriek). - 23.05 Mijn 
laste (religieuze info). — 

aalse gewestelijke aktuali-
9.30 Nieuws. - 19.55 Les 
i la fortune (fJ.-20.50 Mi-
pillon (verbruikersmagazi-
21.50 Ibericana (volksmu-
Spanje en PortugaD. — 

I ligne de démarcatkjn (f J. 
) Visa pour Ie monde. — 
:ènes de la vie conjugale. 
) Nieuws. 

euws. - 20.15 Susi (fJ. — 
ctualiteltenrubriek. — 21.45 
Paris (f J. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Jagd auf 
James A. (film). - 21.00 Heute-
Joumal. — 2120 Sociale zekerheid 
voor kunstenaars? — 22.00 Mi-
chail Baryschnikow (show). — 
22.50 Euer Qown kann Ich nicht 
sein (tv-film). - 23.35 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Landes-
spiegel. — 21.00 Fragestunde. — 
21.45 Monitor Kreuzfeuer. - 22.30 
Medische verzorging in Peru (re
portage)^— 23;25NieuwS; 

LUX. 
19.45 Magazine over dieren. — 
20.00 Mannix (fJ. - 21.00 Une 
page d'amour (tv-film). 

TF 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF1 (spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Tricentenai-
re du théêtre Frangais (toneelfrag
menten). 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.40 Les dés du 
royaume (film met debat over mis
sionarissen). — 23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Quatre étranges cavaliers 
(western). — 21.50 Nieuws. 

De eerste sleutel, tv-film van 
Pierre Platteau met In de rol van 
Robert John Willaert (foto). Op 
BRT 1 woensdag 15 oktober om 

20U.15. 

Woensdag 
15 OKTOBER 

BRT 1 
15.30 Open School. - 16.30 Tip-
Top. — 18.15 Paulus de boskabou
ter (strip). — 1820 Kaas 0<orte 
film). — 1827 Alias Smith en Jones 
(fJ. - 19.17 Standpunten (VU). -
19.45 Nieuws. — 20.15 De eerste 
sleutel (tv-film). - 21.15 150 jaar 
Belgen (Van Geuzen en Papen). — 
22.00 Persona: Meredith Monk 
(All-round teaterfiguur). - 22.30 
Nieuws. 

BRRT 2 
16.10 Voett>al (leHand—België). — 
20.15 Zij hielden van het leven 
(Oorlogsfilm). — 21.45 Koncert 
(«Symfonie in G nr.40 K.V. 550-
van Wdfgang-Amadeus Mozart). 

tstenaar die zijn v\/erken gratis aan-
engt een scherpe tekening van de 
e meisjes anno 1963: Diabolo Men-
ie Kurys (1977). — Jane Eyre Is een 
an de Engelse schrijfster Charlotte 
j op slag over de hele wereld be-
)elbert Mann verfilmde het moeilijke 
Fdrollen George G. Scott en Susan-
Bt weesmeisje Jane Eyre wordt na 
igd als 20-jarige jonge vrouw geën-
mante op kasteel Thomfield waar 
ïchester regeert Jane voelt dat in 
ets verschrikkelijks gebeurd moet 

Zal ik es wat vragen, dokter On de 
gaat over vergiftigingsverschijnse-

le zaal stelt vragen over dat onder
van deskundigen (BRT 1). — Deze 
RT 2 enkele films van de Poolse re-
ajda. De reeks start vanavond met 
C1978) maar wordt voorafgegaan 
aire over de regisseur Wajda (geb. 
jver de gevierde sterreporter in Po-
jeel van alle mogelijke eerbewijzen 
(nieten, net zoals in de andere socia-
3r wanneer zijn vrouw hem openlijk 
rdt hij het slachtoffer van plagerijen 
aan een totalitair en kollektivistisch 

als mens vernietigd. — In Minute Pa-
itenmagazine van RTBF 1 komt o.a. 
ie hormonen-opspuiting van kalve-
daar is zij dan terug: de pittige Ingrid 
sen komische reeks die zich afspeelt 
• haar en haar gezellen aan het werk 
/ei himmliche Töchter» zal haar be-
i rol willen bewonderen. (Susi). 

— De BRT heeft het weer eens 
sn. BRT 1 brengt om 20 u. 15 een tv-
sau en Peter Simons De eerste sleu-
ontpopt zich als een veelzijdig man 
aewijst hij met deze film ook al niet 
in één en hetzelfde gegeven. In «De 
noet Robert, een jongeman die van 
, een aan lager wal geraakte advo-
ij delen hun miserie. Wij zijn beniewd 
au van zijn vorige film De zuiverste 
weet te halen. Maar wij hadden ook 
r Kanal, de tweede film van Wajda. 
Jie uit om.. 20 u. 15. Al eerder klaag
aan organizatiezin bij de BRT aan. 

)g maar eens het bewijs. Het zoveel-
zwart/wit film uit 1957 en gaat over 
: Warschau 1944. Een Poolse kom-
k>or de Duitsers ingesloten. Zij krij-
a de stinkende rioleringen te vluch

ten... In het totaalprogramma van Veronica (Ned. 2) 
komt zowat alles wat aktueel is aan de orde. Door de 
hele avond loopt de rode draad 'Veronica Totaal stort 
zich in de jaren 80'. Een nieuwe vorm van TV-maken die 
vorig jaar uitgeprobeerd werd en goed bevonden werd 
om ermee door te gaan. 

D O N D E R D A G — De 2de aflevering van de 4-de-
lige reeks Profiel van Guido Staes over beroepen gaat 
over verpleegsters (BRT 2). — Nederiand is bij ons al 
vaak in de aktualiteit gekomen door de rellen rond «kra
ken», het in gebruik nemen van onbewoonde panden 
door meestal jonge mensen. De NOS wijdt aan dit he
dendaags fenomeen een diskussie met betrokkenen en 
verantwoordelijken. (Nos-Tribune, Ned. 1) — Het luchti
ge programma rond komische toestanden en scheefge
trokken situaties Hoe bestaat het \s altijd leuk meegeno
men (Vara, Ned. 2). — Toen Jacques Tati's satirisch/ko
mische film Mon Onde uitkwam, haalde hij grote kop
pen in alle bladen. En terecht Dit was een nieuw geluid 
in de Franse filmwereld. Tati heeft het later nog gepro
beerd maar het niveau van deze film heeft hij nooit meer 
geëvenaard en alhoewel die 22 jaar oud is, komt hij nog 
best modem en fris over. (A2). 

V R I J D A G — BRT1 heeft een interessant film-aan-
bod. Eerst is er de Amerikaanse westernfilm De eenza
me van Fort Humboldt (The breakheart pass) van Tom 
Gries (1975) naar een scenario van Alistair MacLean, 
met Charies Bronson, Ben Johnson, Jill Ireland. 1873. Er 
gebeuren alleriei huiveringwekkende zaken op een trein 
met troepentransport naar Fort Humboldt in het Wes
ten. Aan boord zijn, buiten de soldaten, hun bagage en 
paarden ook nog goeverneur Fairschild en zijn verioof-
de Marcia, een legerdokter, een dominee en marshall 
Pearson met een gevangene. Deze gevangene, John 
Deakin, stelt voor die geheimzinnige gebeurtenissen op 
te lossen.- Na de film komt een komplikatie van grappi
ge blunders die gebeurden op de filmset maar die rnxiit 
vertoond werden (Blunders zie je niet in 't donker) — 
BRT 2 brengt in Wat een leven, een reeks portretten 
van bekende personen van uiteenloperKle pluimage een 
portret van de omstreden en vaak veelb^proken bas
ketbalspeler Willy Steveniers. Hem kennende als een 
flap-uit zal hij (hopelijk) ook ditmaal geen blaadje voor 
de mond nemen en wordt het dank zij hem een levendi
ge uitzending. — AVRO (Ned. 2) prezenteert ook een 
film: Irma la Douce, een welhaast klassieker van Billy 
Wilder (1963), die zich afspeelt in de rosse buurt van Pa
rijs. Nestor Patou is een goedige, onhandige politieagent 
die ontslagen wordt omdat hij op eigen initiatief rust en 
orde wou herstellen en de onzedigheid uit de straten 
wou bannen, en daarom de hele buurt met een overval
wagen op liet brengen, inklusief zijn chef. Hij is wanho
pig en ontmoet in een café het hoertje Irma, la Douce 
geheten... 

N E D 2 

15.30 Rivier van Zand (dokj. — 
1620 De dieren van het groene 
woud (strip). — 16.45 Ren je rot 
(kinderprogramma). — 17.30 Lang
laufen kan iedereen (skiles). — 
18.30 Sesamstraat - 18.50 Toe
ristische tips. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Van gewest tot gewest (re
gionale nieuwsrubriek). — 1950 
Politieke partijen. — 20.00 Onevi-
sie (over filnrO. - 20.40 Will Sha
kespeare (f J. — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. - 22.10 
Panoramiek. — 22.40 Studk) sport 
— 23.10 Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Kinderen 
van de rekening (info). — 19.25 
Kenmerk Onfo). — 20.00 Nieuwre. 
— 2027 Socutera (info). — 20.32 
Taxi (fJ - 21.00 Nederland ont-
waak(t) (dokJ. - 2125 Veronica 
totaal. — 23.02 Teleac (fotografie). 
— 23.37 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 Les che-
vaux du soleil (f J. — 21.05 Point de 
mire. — 22.05 De brie et de broc. 
— 22.35 Nieuws. 

RTB 2 
18.30 La ligne de demarcation (fJ. 
— 19.55 Sports 2 (sportmagazine). 
— 22.00 Clap ou la fête aux ima
ges. — 23.00 Einde van de uitzen
ding. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Das zweite 
Erwachen der Christa Klages (mis-
daaddrama). 

ZDF 
21.00 Heute-joumal. - 21.20 Die 
Füchse (fJ. — 22.15 De verhou
ding tussen politiek en massame
dia — 23.00 Dammerung (teater). 
— 0.10 Nieuws. 

BR 2 

D 3 
19.00 Stad van pingoeüns (dokJ. — 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
in (gesprekken en ontmoetingen). 
— 21.45 Auslandsreporter. — 
22.15 Hyanen der Strasse (gang
sterfilm). — 23.45 Nieuwa 

LUX. 
20.00 Hit-parade. - 21.00 Terreur 
dans la ville (tv-film). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 L'ami dans 
Ie miroir (tv-film). — 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Palmares 
80 (variété). — 21.50 Objectif do
main (wetenschappelijk magazine). 
— 22.45 Het industrieel patrimo
nium. — 23.15 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 L'homme au chien (film). 

Donderdag 
16 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Paulus de boskabouter. — 18.05 
Agenda — 18.35 EpkJemIe (fJ — 
19.00 Korte film. - 19.05 Sporttri-
bune. — 19.45 Nieuws. - 20.10 
Dagtxsek van een herdershorxi (f J 
- 21.15 Panorama - 22.05 Dallas 
(f). - 22.50 Nieuws. 

20.10 Première. - 21.00 Profiel 
(over verpleegsters). — 21.40 Tiki-
dawa and friends (dok. over 
Nieuw-Guinea). 

NED 1 
18.55 Nieuws. — 18.59 Avro's tele-
tip (Vrijetijdsmagazine). — 1925 
Heidi (fJ — 19.50 Avro's sportpa-
norama — 20.15 Mork en Mindy 
(f J — 20.40 Platen, piraten, promo
tie en posities (refxirtage over het 
platenmilieu). - 21.05 MASH (fJ 
- 21.35 Nieuvi«. - 2155 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Woning-
kraken in NedeHand (debaO. — 
23.00 Panoramiek. - 2320 
Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 Rnokkio (f J 
— 19.25 J.J. De Bom v/h de kin
dervriend. — 20.00 Nieuws. — 
2027 Hoe bestaat het? (satire) — 
20.45 Merijntje Gijzen (fJ - 21.35 
De onvoorstelbare wereW van 
Roald Dahl (f J - 22.00 Achter het 
nieuws. — 22.55 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Antenne-soir. — Waals ge
westelijke aktualiteit — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Tips voor de kon-
sument — 20.15 Benjamin (film) — 
21.55 Le carrousel aux imagea — 
22.55 Nieuws. 

RTB 2 
18.30 La ligne de demarcation (f J. 

ARD 
9.30 Die sendung mit der Maua — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Balans van 
vijftien jaar onderwijshervorming. 
— 21.00 Scheibenwischer (kaba-
reO. — 21.45 Das sind Fragen! 
(Nonsensshow) - 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Ramme empor 
(tv-spel). — 0.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Der grosse 
Preis Oiwis). — 21.00 Heute-jour-
nal. — 2120 Kennzeichen D. (Info). 
— 22.05 Somer in Nohant (tv-speU. 
— 2325 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Bis zum 
Ende der Strasse (film). - 21.40 
Filme für ein anderes Amerika — 
2225 Ich l)in zu allem bereit (repor
tage). — 23.15 Nieuws. 

LUX. 
19.45 Magazine over dieren. — 
19.55 RTL-flash. - 20.00 Les tétes 
bnjiées (fJ. - 21.00 El Perdido 
(western). 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

_ TE KIEZEN 
INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 

TEL OïiO 3180 71 

me van Fort HumlxjWt (avonturerv 
film). — 21.45 Blunders zie je niet in 
't donker (film achter schermen). 
— 22.35 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Rubens, schilder en difjlo-
maat (fJ. - 21.10 Wat 'n leven 
(portret van Willy Steveniers). — 
2220 Dag aan dag 0<ulturete ge
beuren). 

NED. 1 
18.55 Nieuvire. - 18.59 Daar vraag 
je me wat (info). - 19.40 De Wil
lem Ruis show O^wis). — 21.05 De 
Benny Hill-show. — 21.37 Nieuws. 
— 2155 Praten met de minister
president — 22.(» Hollywood 
(dokJ. — 23.00 De beslagen spie
gel (historisch toneeD. — 00.05 
Nieuwa 

NED. 2 
18.55 Nieuvra. - 18.59 Doctor 
Snuggles (strip). — 19.05 Avro's 
toppop. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Irma la Douce (film). - 22.45 Tele-
vizier magazine. — 23.30 4 x ver
kocht (blijspeD. - 00.10 Nieuwa 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. — 19.55 A 
suivre (info). — 21.15 Le Dibbouk 
(Poolse film). - 22.40 Nieuws. 

RTB 2 
18.30 La ligne de demarcation (f J. 
— 19.55 La traque: de gang van de 
•Lyonnais» (fJ. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Das Ver-
steck (huwelijkskomedie). — 21.55 
Ekonomische rubriek. — 22.30 Ta-
gesthemen. - 23.00 Die Sport-
schau. - 2325 Der Oief (f J. 

ZDF 
10.30 Neues aus Uhlenbusch. Pro
gramma voor de kleuters. — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Auslandsjoumal. 
— 20.15 Denick (fJ. - 21.15 FHm-
magazine. — 22.00 Heute-Joumal. 
— 2220 Kultureel magazine. — 
23.05 Die Frauen von Stepford 
(thriller). — 0.55 Nieuwa 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 La conqué-
te du ciel (f J - 2125 Aktualiteiten-
magazine. — 22.30 Rosa Bonheur 
(portret van een bekende dieren
en landschappenschilderes). — 
23.30 Nieuws. 

A 2 
19.45 Amusementsprogramma — 
20.35 Mon oncle (satrische film). 
— 2225 Magazine du cinéma — 
2325 Nieuwa 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speü. 
— 20.30 La guerre est finie (film). 
— 22.30 Nieuwa 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
schat op Malta (fJ. - 18.15 Klein, 
klein kleutertje. - 18.30 Peuters 
en kleuters (Open 8cfK>oO. — 
19.00 Korte film. - 19.05 Protes-
tants-godsdienstige uitzending. — 
19.45 Nieuwa — 20.15 De eenza-

D 3 
19.45 (Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa — 20.15 Sanierung 
(dokJ. — 21.00 Reporter (reporta
ges). - 21.30 Gott und die Welt -
22.00 Gute und rediche Dienste 
(tv-speD. — 23.40 Nieuwa 

LUX. 

11.45 La bonne franquette. — 
19.45 Magazine over dieren. —-
20.00 Marcus Welby (fJ. - 21.00 
L'ascension (film). — 22.30 Martini-
worid (speO. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (speO. — 
20.00 Nieuwa — 20.30 L'amant 
complaisant (teater). — 22.00 Opé
ra première (operamagazine). — 
22.50 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuwa - 20.35 Papa Poule 
(fJ. - 21.35 Apostrophea - 2Z55 
Nieuws. — 23.Cfö Une aventure de 
Billy Ie kkJ (avonturenfilm). 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 2130MoncherTheovan(jiogh 
(tv-speO. — 2225 Nieuwa 
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Openbaar 
Kunstbezit 

in Vlaanderen 
1980 

Kunst 
in Vlaams bezit 

Actuele informatie over moderne en oude 
kunst Het enige tijdschrift in Vlaanderen met 
professionele multimediale aanpak 
De O K V -uitzendingen op radio en t v 
begeleiden uw kunstaibum 
Het wordt dus met passief lezen, wel zeil 
creatief bezig blijven 
B R T en O K V bieden U de kans 
kunstkenner te worden 

1980 
— f^useum Mayer van den Bergfi en 

Museum Wiertz 
— Van snorhout tol syntfiesizer 

+ muziekcassette* 
— De wereld van trein en station 
— Brabantse gotiek 

Intekenprijs 
495 fr te storten op nr 220-0722400 77 van 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen te 
Deurne • 250 fr (350 fr met abonnee) 
Voor Nederland / 36 op gironummer 135 20 
van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 
B 2000 Antwerpen 1 
Vier afleveringen + 40 kleurenreprodukties 
-I- Mededelingenblad + Museumkaart in een 
pracfitige linnen opbergband 
Kunstboek aan kostprijs 165 fr / / 15 
DUUR kom nou 

Normaal zou ean grote retro-
spektieve Jean Brusselmans te 
Brussel moeten doorgaan. Brug
ge speelde het klaar de grootste 
tentoonstelling van deze expres
sionist in eigen midden te organi-
zeren, met vele werken, die maar 
zelden te zien zijn. Praktisch het 
hele stedelijk museum is voor 
deze expositie in beslag geno
men. Alleen de kernafdeling van 
dit museum, de Vlaamse Primitie
ven, zijn — terecht — gebleven. 
Het geheel omvat 204 schilde
rijen (waarvan vijf door de familie 
aan de stad Brugge werden ge
schonken), 55 akwarellen, 103 te
keningen en 29 prenten. 

De werken zijn samengebracht en 
gerangschikt per onderwerp zoals 
myte en karikatuur, portret en zelf
portret stilleven en Interieur, zee 
en haven, land en dorp en figuur 
en naakt In deze rangschikking 
per onderwerp onderscheidt nnen 
tevens de evolutie die de kunste
naar heeft doorgemaakt In het be
gin stond Brusselmans kennelijk 
onder de invloed van Rik Wouters, 
zij het niet zo uitbundig. Ook Leon 
De Smedt en Theo Van Ryssel-
berge hebben een korte tijd hun 
luministische invloed laten gelden. 
De kunstenaar heeft trouwens 
steeds gep)Oogd een grote lumino-
siteit in zijn werk te verkrijgen. Vrij 
vlug veroverde hij een eigen stijl, 
flie nogal streng aandoet ondanks 
de poëzie van bv. zijn landschap
pen, die zelfs hier en daar naïef 
aandoen. 

Zijn wolkenkonstrukties en golven 
uit de tweede helft van zijn carriè
re zijn uitermate kenschetsend 
voor Jean Brusselmans. Zijn min
der bekende religieuze en profane 
onderwerpen tonen duidelijk de 
beperktheid van de kunstenaar, hij 
was niet in de wieg gelegd voor re
ligieuze kunst Deze komposities 
doen trouwens wat overladen aan, 
wat minder het geval is in de pro
fane komposities zoals de baders. 

mt Kritisch bekeken 

te ül̂  

•PSP 

het leven op straat e.d.m. Brussel
mans doet overigens gotisch aan 
in de opbouw van zijn landschap
pen en stadsgezichten en sommi
ge komposities. 

Met de jaren versobert zijn reeds 
sober palet nog meer en uiteinde
lijk weet hij met een vijftal kleuren 
het bekende «in de beperking 
toont zich de meester» in de prak
tijk om te zetten. 

Velen zullen in deze retrospektie-
ve een min of meer onbekende 
Brusselmans ontdekken. Hij is bv. 

een knap figuur- en naaktschikler 
en een uitstekend portrettist wat 
men zelden aantreft bij typische 
landschapsschilders. Brusselmans 
genoot faam als landschapsschil
der, doch maar al te vaak wordt in 
de kunstgeschiedenis, naslagwer
ken en artikels veel te weinig aan
dacht besteed aan dit boeiende fa
cet van zijn kunst Hij is ook een 
schilder die zich vaak zelf tot mo
del nam, een gemoedelijke, pijpro
kende kunstenaar, die het gewone 
volk transponeert in strenge kom
posities. Hij schuwt het dagelijks 

leven niet volksmensen bij hun ne
derige taak. 
Brusselmans' techniek ligt open 
en bloot voor de ervaren toe
schouwers. Geen saus maar «taille 
directe» als we deze term uit het 
beeldhouwkunst-jargon mogen 
gebruiken. Net als vele expressio
nisten laat hij naast dik opeenge-
legde verfmaterie het rauwe doek 
meespelen. 
Deze verrassende tentoonstelling 
blijft toegankelijk tot 30 november. 
Ze is de moeite van een bezoek 
overwaard. (SW) 

De val van Phaedon 1933 Portret van mevrouw Brusselmans 1935 
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Museum van 
de Vlaamse 
Strijd: 
bedenkelijke 
zaak! 
In 1975 kwam in het kleine dorp 
Bellem het geboortehuis van Flor 
Grammens te koop. Diskreet en 
met de steun van velen werd dit 
huis door het Grammensfonds 
aangekocht en als legaat aan de 
gemeente Bellem geschonken, 
met de bedoeling er een museum 
van de Grammensaktie in te rich
ten. Het jaar nadien kwam de fu
sie; Bellem werd een stuk van 
Aalter. Het oorspronkelijke 
projekt werd verlaten. 
Het geplande Grammensmu
seum zou aangevuld worden met 
een nieuw te bouwen «Historisch 
Museum van de Vlaamse Strijd». 
De eerste kostenramingen be
droegen bijna 24 miljoen. De uit
eindelijke rekeningen zullen de 
30 miljoen overschrijden-
CVP-burgemeester De Crenn lap
te het kultuurpakt aan zijn laars en 

de Aalterse Vlaams-nationalisten 
weerden in het voorlopig werkko-
mltee eenvoudig aan de deur ge
zet. Dit, samen met het feit dat zij 
geen historicus mochten voorstel
len om te zetelen in de advieskom
missie, wettigde de argwaan van 
de Vlaams-nationalisten in de ge
meenteraad. 
Iemand op Nederlandse Kuituur 
moet er de burgemeester dan 
toch op gewezen hebben dat zij, 
gezien het kultuurpakt, hoe dan 
ook moesten vertegenwoordiging 
krijgen. 
Prompt werd een gemeenteraad 
samengeroepen: de vijf oppositie
leden werden, zonder dat hun 
goedkeuring was gevraagd, op>ge-
nomen in de beheerraad. 
En toen kwam de opening. Minis
ter De Backer stuurde haar kat; 
het karwei werd geklaard door 

Hq 17 

Flor Grammens in zijn museum: de Uilenspiegel met de verf borstel en de Vlaamse Beweging hebben echt be
ter verdiend... 

mevrouw Steyaert Andere spre
kers waren Flor Grammens, de 
Aalterse burgemeester De Crem, 
dr. Goddeeris en de professoren 
Wils (KUU en Van Eenoo (RUG). 
En dan werd de beschamende in
houd van het museum zichtbaar. 
August Borms bleek gewogen en 
te licht bevonden. Priester Daens 
onderging hetzelfde lot 
Over amnestie bitter weinig: alleen 
drie foto's van mensen die er zich 
voor hebben ingezet o.a. De So-
mer en Derine. Geen woord over 
de talloze wetsvoorstellen, oproe
iden en akties. Bijna geen woord 

over de rol van de VU in de laatste 
jaren. 
Er hangt wél een foto van Tinde-
mans en er is wél een paneel over 
Hertoginnedai, waarbij echter niet 
wordt gerept over de faciliteiten... 
En ga zo maar door. 
Het was dan ook niet verwonder
lijk dat in de H. Mis die na de ope
ning werd opgedragen in de kerk 
van Bellem, een diep geschokte 
kanunnik Mertens vroeg te bidden 
voor amnestie. Hij vroeg ook, in de 
geest van Grammens, een verf-
borstel om weg te werken wat in 
het museum niet op zijn plaats is 

en bij te schilderen wat er te kort 
is. 
Het museum is thans voorlopig ge
sloten en gaat terug open op 1 no
vember. Wij kijken belangstellend 
uit naar aanvulling, verbetering of 
rechtzetting. Alhoewel we, met het 
advies van historicus Wils, méér 
dan skeptisch blijven. 

Het zou zielig zijn dat men de oud 
geworden Flor Grammens blijft 
misbruiken om een lading te dek
ken, die in strijd is met zijn eigen le
ven van inzet en offer voor de 
Vlaamse zaak. _ ._ 

Toen dit toneelstuk van Dylan 
Thomas verscheen maakte het 
werk ophef, ook in de niet-angel-
saksische wereld omdat er zeer 
vlug na de oorspronkelijke uitgave 
voor een Nederlandse vertaling 
werd gezorgd. Deze kwam van 
Hugo Claus, die hier een bravoure-
stuk uithaalde. In het Haarlems 
Dagblad schreef David Koning 
daarover het volgende: «Het is de 
geweldige verdienste van Hugo 
Claus dat hij er bij de onmogelijk 
lijkende vertaling van Dylan Tho
mas'met oerkracht geladen taal in 
slaagde volkomen heldere, onmid
dellijk aansprekende ekwivalenten 
te vinden, konkreet en emotioneel 
diabolisch bezeten en grotesk, 
met behoud van het autentieke rit
me". 

„Onder het 
melkwoud" 

Wie anders dan de woordkunste
naar die behalve dichter en roman-
auteur ook toneelschrijver is, wie 
anders dan Claus kwam voor 
deze zware dobber in aanmerking. 
Men merkt in het stuk in vertaling 
zeer duidelijk de hand van veelzij
dige Hugo Claus. 
«Under milkwood» beschrijft de 
auteur een nacht in de lente, in een 
dorp aan de kust van Wales waar 
er zoals overal liefde en wanhoop 
is, verdriet en dolle vreugde, ge
roddel van buurvrouwen, waar 
jongelui wachten op wonderen en 
ouderen herinneringen ophalen. 
Zelfs de doden leven en iedereen 
heeft zijn eigen dromen. 

Uitgave De Bezige Bij - A'dam - 88 biz. - rol
verdeling bij de eerste opvoering te Am
sterdam door de Nederlandse Komedie -
teksten en partituur van de liederen - Regie 
Hans Bentz - Prijs: 350 fr. 

10 jaar De Snaar 
Volgend weekeinde viert de Me-
ziek en Liekesgroep De Snaar 
met een vierdaags festival te Duf
fel zijn tienjarig bestaan. De helft 
van de groep is uit Brabant en 
daarom kreeg het Harens Sleutel
gat de eer om het feestprogram
ma uit te proberen. Na skiffle en 
folksongs nam De Snaar halfweg 
de jaren zeventig — bij het uitdei-

nen van de kleinkunstrage — de 
stap om nog enkel Vlaamse volks
muziek van vooral Brabantse oor
sprong te brengen. Het uiteenval
len van de originele RUM-groep 
gaf De Snaar dan ook de grote 
kans. De groep nam de vlag over 
en het werd een sukses dank zij 
kwaliteit op muzikaal vlak en een 
ludieke show met boeiende tek-
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«De Snaar» 

sten. Origineel lid Jan de Broek 
was er voor een keer ook weer bij 
en bracht samen met het huidige 
trio een viertal nummers uit het 
oude repertoire, door het publiek 
spontaan hartelijk ontvangen. 
Op de vierdaagse te Duffel (in de 
«Alcazar» aan de Handelsstraat) 
wordt het een feest van zeer uit
eenlopende aard: donderdag 
(9 okt) begint alles met een mu-
ziek-teaterstuk waar de groep)sle-
den mee in optreden (regie: fslieu-
we Scène-akteur Mark Peetere). 
In het tweede deel komt dan het 
ongelooflijke Radeis wegens 
ziekte, een geslaagde produktie 
van en door de Brusselse Beurs
schouwburg. Vrijdag meer popge-
richt met het plezante Duffelse 
Puneisencombo en groep Der 
Polizei. Zaterdag loopt het tradi
tionele Laat de mensen dansen-
bal, met onder meer de Aragons, 
Rue du Village en de Blazers van 
Sint-Attenoor en het versterkte 
Snaarorkest Zondag wordt afge
rond met oude muziek door onder 
meer Pol Rans en Lieven Mis-
schaert en 's avonds gala-avond 
met de Snaar zelf. Mare Peetere, 
de vernieuwde Rum en natuurlijk 
de grote Wannes van de Velde. 
Op de koncertenlijst vrijdag 
(10 okt) groep Girlsschool in zaal 
Lux te Herenthout en in de Brus
selse «Ancienne» de première van 
de musical «150 kiere Santé». Za
terdag komt Robert Palmer naar 
het Brusselse Koninklijk Orkus. 
1980 betekent voor Will Tura 
20 jaar op de planken, en dit wordt 
onder meer gevierd met een op
treden nu vrijdag in de zaal Volks
belang op uitnodiging van de Alge
mene Vereniging voor Beroeps-
joumalisten, onderafdeling Me-
chelen. Een twee uur durerfde 
show met oude en nieuwe hita 
Rock Rally '80-laureaten Der Poli

zei brengen deze week een twee
de single uit en voor hen wordt 
het weekeinde eveneens druk: 
vandaag donderdag (9 okt) zijn ze 
in zaal Frisko te Gent vrijdag in 
zaal Forum (10 jaar De Snaar) en 
zaterdag pakken zij ook onze 
Noorderburen aan in de Melkweg 
te Amsterdam! 
Theo Boermans en groep 
Van over de Moerdijk een nieuwe 
elpee van een kunstenaar die 
soms erg veel weg heeft van onze 
Polderpop en elektrische klein
kunst Theo Boermans lijkt geen 
echte nieuwkomer te zijn maar ie
mand die het wellicht in eigen 
streek heeft bekeken en nu op de 
internationale toer wil. Een man 
met persoonlijkheid in zijn stem en 
met een zeer stevige groep achter 
zich en prachtige vokale begelei
dingen, die een gooi naar erken
ning doet Titelsong «Asfalt gigo
io», het nummer op de ommekant 
(het enige in het Engels) heeft veel 
weg van Gruppx} Sportivo en 
heeft dus alle kansen op die markt 
Maar voor ons klinkt hij veel over
tuigender in het swingende «Euge
nie», een Dylan-nummer in het Ne-
deriands, en dan vooral de twee 
Bruce Springsteen-vertalingen 
«Venio 67» (reeds door onze zerv 
ders ontdekt) en «Fabriek», die 
een plaatselijke tint meekregen in 
de tekst en over toestanden van 
hier gaan. Ook twee teksten en 
muziek van Elton John en tekst
schrijver Bemie Taupin krijgen 
een volwaardige Nederiandse co
ver. De eigen nummers op de 
voorkant krijgen alle stuk voor 
stuk een kleinkunst-chanson-om-
lijsting die je met een Kris de Bruy-
ne kan vergelijken. Al bij al een ge
slaagde poging, een elpee vol be
loften en een man die we grsiag 
eens «live» aan het werk zagen. 

Sergiut 
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Bijna drie miljard 
De bokssport staat al geruime tijd 
ter diskussie. Inzonder in Europa 
wordt terecht aan de deugdelijk
heid van the noble art getwijfeld. 
In Belgiè bij voort)eeld mag de te
levisie geen rechtstreekse beel
den brengen van grote kampen. 
BRT en RTB dienen zich te beper
ken tot summiere beeldverslagen. 
En dan nog enkel en alleen in bui
tengewone omstandigheden. Één
maal slechts werd van die regel af
geweken; toen Jean-Plerre 
Coopman in Puerto Rico tegen
over Cassius Clay stond. De (kor
te) kamp werd toen integraal, 
maar nog altijd in uitgesteld relais, 
doorgestraald. 

De ontwikkelingen in de boks
sport hebben ertoe geleid dat nie
mand daaromtrent enige treurnis 
voelt opwellen. De kunst van ont
wijken en veinzen wordt binnen 
de twaalf koorden nog amper be
oefend. Moderne boksers inkas-
seren. Daarmee uit. Dat wordt 
overigens ook van ze verwacht 
Desbetreffend kregen we voor 
een veertiental dagen nog een 
angstaanjagend, in feite weerzin
wekkend, voorbeeld. In de strijd 
om de wereldtitel bij de bantamge-
wichten gebruikte de Mexicaanse 
titelverdediger Lupe PIntor zijn te
genstander, de Europese kam
pioen Johnny Owen uit Wales, als 
punching-ball Owen ging in de ne
gende ronde een eerste maal te
gen het vilt Hij was duidelijk grog
gy. Enig weerwerk mocht niet 
meer verwacht worden. Toch 
kreeg Owen nog twee ronden 
lang onwaarschijnlijk harde klop-

«De vlo» is dood 
Maandag jl. verongelukte in de 
omgeving van Parijs de 59-jarlge 
Jean Robic, bijgenaamd de vlo. 
De kleine felle Bretoen was In de 

' na-oorlogse jaren één der kleur
rijkste figuren in de wlelerpelo-
tons. Robic won de eerste na
oorlogse Tour in de laatste rit 
Nadat de gele trui ten val was ge
komen. Robic zelf sloeg ook vaak 
tegen de grond. Hij schuwde 
noch de risico's, noch de strijd. 
Hij was een renner die de gemoe
deren beroerde. Hij was de ver
persoonlijking van het avontuur, 
van de lef. De hedendaagse wie
lersport mist Robics. En zelfs 
meer dan één! 

pen. De scheidsrechter liet betijen. 
Het publiek stond overeind. Een 
gruwelijk facet van de hedendaag
se bokssport. Tot Owen uiteinde
lijk als een vodje in elkaar stuikte. 
Hij werd afgevoerd. In het zieken
huis onderging hij een spoedope
ratie aan de hersenen. Hij zou mo
menteel nog steeds in comateuze 
toestand verkeren. Wij slagen er 
maar niet in een morele verant
woording te vinden voor een 
soortgelijk bedrijf. De momenteel 
weer in het land vertoevende Ka-
rel Sys legde desbetreffend een 
doordachte verklaring af. Boks-
scheidsrechters en ringrechters 
zouden allen zelf moeten gebokst 
hebben. Om zich een idee te kun
nen vormen over de vernielings
kracht van welbepaalde slagen. 
Op deze wijze zouden veel onge
lukken kunnen vermeden worden. 
Het neerslaan van een bokser be
zorgt een bepaald soort publiek 
nog altijd primaire sensaties. In-
zonder in de Verenigde Staten be
staat nog grote geestdrift voor de 
bokssport. 

Hoe anders verklaren dat er voor 
de zestigste kamp van de nu bijna 
negenendertigjarige Cassius Clay 
beurzen van zes en acht miljoen 
dollar worden uitbetaald? 

Clay, alias Mohammad AN, is wel
licht de grootste zwaargewicht
bokser uit de geschiedenis. In de 
ring was hij geniaal. Een onweer
staanbaar voetenwerk liet hem 
toe buiten bereik van de langste 
en zwaarste armen te blijven. Zijn 
lenigheid was onwaarschijnlijk 
voor een man van zijn gewicht 
Zijn stootkracht wekte terecht de 
grootste bewondering. Zijn grote 
mond tilde hem binnen de kortste 
keren op tot levende legende. -Ik 
fladder als een vlinder, ik steek 
als een bij». 

Clay's grote periode situeert zich 
in de jaren zestig. In Rome werd hij 
Olympisch kampioen. Vier jaar la
ter veroverde hij een eerste keer 
de wereldtitel. Hij versloeg Sonny 
Liston. In de daaropvolgende ja
ren bracht hij iedereen in vervoe
ring. Hij verhief de bokssport op
nieuw tot kunst 

De grote breuk kwam er toen 
Cassius weigerde zijn dienstplicht 
te vervullen. Terzelfder tijd werd 
hij door Allah bevlogen. De moslim 
Mohammad Ali was geboren. Hij 
werd ingerekend. Die stilstand in 
zijn carrière heeft hij nadien wel 
uitgewist maar hij bereikte nooit 
meer zijn peil van de zestiger ja
ren. Al bleef hij technisch natuur
lijk veruit de beste. 

In zestig beroepskampen werd hij 
slechts viermaal geklopt In totaal 
streek hij bijna drie miljard (jawel) 
aan beurzen op. Desondanks 
voelde Clay zich verplicht als acht
endertigjarige nogmaals in de ring 
te treden. In Las Vegas zaten 
25.000 mensen rond het vilt Zij be
taalden toegangsprijzen van 1.500 
tot 18.000 fr. om te zien hoe Clay 
een vierde keer zou proberen de 
wereldtitel te veroveren. Zover 
kwam het natuurlijk niet Lary Hol
mes, eens een leerling van de gro
te meester, was een met eerbied 
doordrongen tegenstander. Hij 

spaarde de hijgende maar nog 
steeds pratende meester. Holmes, 
ongeslagen in 36 profkampen, 
raakte Clay éénmaal kwalijk. Het 
was meteen uit Clay stond nog 
twee ronden lang in zijn hoek te 
beven maar Holmes bespaarde 
hem de diepste vernedering. Na 
de tiende ronde verzocht mana

ger Angelo Dundee de scheids
rechter de kamp stop te zetten. 
De k.0. kwam er gelukkig niet Clay 
ontliep de vernedering die Joe 
Louis destijds tegen Rocky Mar-

ciano — wellicht de drie grootsten 
uit de geschiedenis van het zwaar-
gewichtboksen — niet bespaard 
bleef. We zijn er blij om. 
Maar het grieft ons dat de boks
sport momenteel wordt gere
geerd door geldhonden die de 
menselijke waardigheid niet ont
zien. Clay diende in bescherming 
genomen te worden tegen zich
zelf. Men had hem die laatste (?) 
kamp moeten ontzeggen. Hij 
bracht zijn lichamelijke en geeste
lijke gezondheid in gevaar. Maar 
daar bekommert men zich duide
lijk niet om. Men verwijst naar 
(Diay's onverzadigbare geldnoden. 

Zijn echtscheidingen, zijn «rela
ties», zijn hofhouding — zwaarge
wichtboksers zijn als magneten 
voor goudzoekers — het veran
dert niets aan de vaststelling dat 
de gezondheid en de reputatie 
van de grootste «echte» bokser uit 
de geschiedenis gewetenloos te 
grabbel werd gegooid. 

Drie van de zes 
In de voetbalwereld worden de 
krachtsverhoudingen bepaald 
door de uitslagen in de Europese 
bekerkompetities. In de eerste 
ronde van de diverse Europacups 
verloor België drie van zijn zes 
vertegenwoordigers. Verrassend 
was dat niet Het was geweten dat 
Anderlecht en RWDM in de Uefa-
cup onmiddellijk op bijzonder zwa
re tegenstand stuitten. Beiden gin
gen onderdoor na sterke weer
stand te hebben geboden. De uit
schakeling van Club Brugge door 
de Zwitserse landskampioen Ba
sel was aanvankelijk niet voorzien. 
Maar de Westvlamingen klopten 
zichzelf. Interne moeilijkheden, die 
uiteraard niet worden opgelost 
door het ontslag van een trainer, 
en een verouderende spelerskem 
werden Club fataal. 
Waterschei, Standard en Lokeren 
bekeren verder. Inzonder de kwa-
lifikatie van de Oostvlamingen 
kwam onverwacht De uitslag van 
de heenwedstrijd bood weinig 
perspektieven (1—1). In de Russi
sche hoofdstad evenwel bewezen 
Verheyen en zijn maats dat ook zij 
groeiden in ervaring en zelfbe
heersing. 

In de tweede ronde botsten de 
drie overblijvende Belgische klubs 
op nog fellere weerstand. Na An
derlecht moet nu Standard optor-
nen tegen het moeilijk bespeelba
re Kaiserslautem. Waterschei 
bekampt het ijzersterke Düssel-

dorf — een uitverkocht stadion 
lijkt wel gewaarborgd! — en Loke
ren mag bekwaam geacht worden 
over de rug van het Schotse Dun
dee United naar de derde ronde te 
klimmen. 

Internationaal bekeken leverde die 
eerste ronde overigens weinig 
verrassingen af. De uitschakeling 
van de Europese bekerwinnaar 
Nottingham Forrest door het Bul
gaarse — de voetballers uit dat 
land muntten altijd al uit door bal
vaardigheid en felle kamplust — 
Sofia was wel niet voorspeld, 
maar er zal achteraf niemand om 
treuren: nooit speelde een Euro
pees kampioen triester voetbal 
dan Nottingham in de jongste fina
le tegen het op voetbalvlak veel 
bekwamere Hamburger SV. 

De Duitsers kwamen uiteraard on
geschonden uit de eerste ronde: 
hun zeven vertegenwoordigers 
bekeren verder. Ook het Neder
lands (zes ploegen) en het Tsje-
choslovaaks (vier teams) voetbal 
kwamen ongeschonden uit de 
eerste konfrontaties. Voor eerst-
genoemden — meestal zwakke 
tegenstanders op het Engelse 
Wolverhampton na — wijst dit 
nog niet op algeheel herstel. De 
Tsjechoslovaken van hun kant be
horen al ettelijke jaren tot de be
kwaamste Europese voetballers. 

Hun moeilijke periode in de inter
nationale komfjetities situeert zich 

meestal in maart Wanneer zij na 
een lange winterstop meestal 
moeten optornen tegen goed ge
rodeerde Westeurop)ese tegen
standers. 

Bijzonder spannend 
De zaalsjaorten zijn weer alle aan 
de kompetitie toe. Basket volley 
en handbal. Het beloven bijzonder 
spannende kampioenschapfjen te 
worden. De baskettitel zal weer 
worden toegekend na een reeks 
play-offs. Racing Mechelen ver
trekt weliswaar als favoriet maar 
de regerende landskampioen mag 
felle tegenstand verwachten van 
Oostende, Aarschot Anderlecht 
Fleurus, Hellas, Verviers, Antwerp
se en... nog een fjaar anderen. 
Waarmee we willen zeggen dat in 
de basketkompetitie alles mogelijk 
is. De eerste resultaten wijzen 
daar overvloedig naar. Wedstrij
den die pas beslist worden na ex
tra-times. Afgetekende overwin
ningen worden echt zeldzaam. 
In de volleybalkompetitie ver
wacht men ondanks weinig ver
nieuwing spannende ontwikkelin
gen. Ruisbroek en Kortrijk zijn 
weer de uitgesproken favorieten. 
Kruikenburg, Genk en... Zonhoven 
de outsiders. 
In de handbalkompetitie wordt fel
le strijd verwacht tussen Neerpelt 
Sasja en Mechelen. Neerpelt blijft 
uiteraard favoriet 
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Geen federalisme 
zonder de federalisten 
De Vlaamse Beweging zal haar poli
tiek doel slechts bereiken door een 
konsekwent federalisme Verdere 
vooruitzichten zijn daar afhankelijk 
van 
Het zou niet eerlijk zijn te beweren 
dat er in de traditionele partijen niet 
hier en daar een ware federalist z i t 
Hij is daar echter een vreemde eend 
in de bijt, in een partij die niet WEET 
wat federalisme is. 

Onkunde 
bij de traditionelen 

De doelstellingen van de traditionele 
partijen zijn in feite op groepstïelangen 
gebaseerd De belangengroepen 
vi/aarop zij steunen en die hen steunen 
zijn van ouds unitair gestruktureerd 
Óe waardeschaal die zij hanteren is 
niet het Vlaams nationaal algemeen 
volksbelang 

ZIJ schnjven en spreken vî el over «Het 
Vlaamse Volk» zonder dieper in te 
gaan op wat een volk, een natie, een 
staat zijn De idee van het zelfbeschik
kingsrecht van de volken dnngt niet 
door bij hun kader Over de konse-
kwenbes willen zij mets kwi j t 

- Zij verwoorden de realiteit van België 
niet zoals ze is een Vlaamse nabe en 
een Franstalige gemeenschap die be
staat uit een Waals volk en een Franse 
taalgroep te Brussel en een Duitse 
volksgroep 

De essenbe van het federalisme op be
stuurlijk gebied proklameren ze niet nl 
dat wat op een meer kleinschalig ni
veau kan beharbgd worden met mag 
gecentralizeerd worden Waar zij klein
schaligheid voorstaan, is het uit parbj-
berekening naar polibeke macht toe 

Niet weten 
wat men wil 

De tradibonelen beginnen er met mede 
te zeggen wat men juist wil Wil men 
een zo autonoom mogelijke Staat 
Vlaanderen tot stand brengen in de 

0€K«liC}« 
D 21-jange logojDediste, AZ. -
Gent nchbng leerterapie, zoekt 
gepast werk in omgeving Den
derleeuw - Westrand Brussel 
Voor inlichbngen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, tel 5691604 

D Kelner uit Mechelen, met er
varing, zoekt dnngend een be
trekking als «gargon- of «hotel-
meester» in de omgeving Meche-
len-Brussel-Antwerpen Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, üersesteenweg 
11 te 2580 St-Katelijne-Waver, of 
telefonisch op het nummer 015/ 
21 7900 Ref nr 2132 

overtuiging dat deze staatsvorm voor 
ons de t)este i s ' 

Wil men alleen de unitaire Belgische 
Staat zowat opkalefateren' Stelt men 
zich met deze hervorming tot doel 
voor de Vlaamse ezel een wortel uit te 
zwieren zodanig dat hij de unitaire kar 
verder t r ek t ' Of meent men dat een 
ingewikkelde decentralizenng van de 
eenheidsstaat- voor Vlaanderen vol
s taat ' 

Bestaat de pdibeke wil zo ver te gaan 
als het moet of tracht men alleen de 
nodige ballast uit te werpen om het de-
fekte luchtschip «België» in de lucht te 
houden Zulks was de bedoeling van 
kulturele autonomie in 1980 Zij ging 
ervan uit dat de Vlaamse ontvoog-
dingsstnjd alleen een taal- en kultuur-
stnjd IS De eis op zelfloestuur' Nooit 
aangehoord' 

Voor dit alles bestaat er zelfs geen 
eensgezindheid bij elk van de tradibo-
nele parbjen 

Wat federalisme betreft leven zij nog 
in hun kinderjaren en stamelen alleen 
maar over communautenzenng, regio-
nalizenng e d Het a b c van Vlaamse 
polibeke samenhongheid, nl een over
eenkomst onder alle Vlaamse parbjen, 
hebt)en zij op zij gelegd De dossier
kennis van de V U-federalisten schu
wen ZIJ blijkt>aar 

De Volksunie 
als beleidspartij 
Het is evident dat de tradibonelen on
bekwaam en onbevoegd zijn om een 
konsekwent federalisme te ontwerpen 
en er ovengens met toe bereid zijn hun 
polibeke macht in de weegschaal te 
werpen op gevaar af dat 

Met te veel persoonlijke belangen en 
persoonlijke ambibes liggen zij aan het 
Belgisch Etablissement gekluisterd 
Een kleine zweepparbj kan alleen een 
boeman zijn door de schnk voor een 
paar zetels. Een kleine zweepparbj kan 
van het unitansme hooguit een paar 
franjes afbijten De Volksunie heeft 
zich bij herhaling dan ook doelbewust 
beleidsparti geproklameerd 
In ons demokrabsch ( ' ) t)estel voert zij 
om te beginnen en voor alle andere 
dingen een staatsbeleid door de 
Vlaamse massa nabonaal bewust te 
maken Anders bouwt zij op zand Om 
haar stempel op het beleid te drukken, 
moet ZIJ sterk en samenhong zijn, het
zij bij regenngsdeelneming, hetzij in 
opposibe 

Traditionele parbjen hebben in ver
schillende omstandigheden tjewezen 
dat ZIJ ook in opposibe het gewenste 
beleid weten af te dwingen 

In de resolubes van het jongste kon-
gres leest men dan ook dat de VU 
haar programma onverminderd wil 
realizeren, hetzij vanuit de oppositie, 
hetzij in de regenng, zonodig trapsge
wijs en in samenwerking met andere 
partijen Ook nog dat de beslissing tot 
regenngsdeelneming steeds aan de 
goedkeunng van een kongres zal ort-
derworpen worden 
In wat voorgaat is het woord -trapsge
wijs» van essenbele betekenis. Het 
wordt verklaard in de resolube, die 
luidt wezenlijke stappen in de nchbng 
van zelfbestuur moeten worden aan
gegrepen op voorwaarde dat geen af
breuk wordt gedaan aan de fundamen
tele beginselen en dat onze stappen 
geen hinder betekenen voor de verde
re realizabe van de staat Vlaanderen 

O Jongedame uit Willebroek, di
ploma ekonomische weten
schappen, goede kennis Frans, 
Duits. Engels, zoekt dnngend een 
administratieve betrekking in de 
omgeving Willebroek, Mechelen. 
Antwerpen, Brussel Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, üersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015-
217900 - Referenbenummer. 
2153 

D 21-jange regentes wiskunde 
fysica-scheikunde zoekt werk als 
leerkracht omgeving Leuven of 
Brussel 
Voor inlichbngen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, tel 5691604 

D Jongeman, 25 jaar, licenbaat 
in Germaanse talen (Engels-Ne-
deriands) zoekt passende be
trekking 
D Jonge socioloog met erva-

nng, vnj van legerdienst zoekt 
passende beb«kking 
D Jongedame, 22 jaar, zoekt 
betrekking als onderwijzeres la
ger onderwijs 
G Jongeman, metselaar van be
roep, zoekt plassende beb-ekking 
Voor inlichbngen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, Oud-
Sbijderssb-aat 29, 9219 Gent
brugge, tel 091-307287 
D Wie heeft werk voor jonge 
elektricien (16 jaar), dipl A3 Kon-
takt opnemen met A Van den 
Abbeele, OCMW-lid, Losweg 11, 
9328 Schoonaarde (052/ 
42 3549) 

. < f e m 
< > . % 

Nationale VU-nweting 
Na de s c h a n d a l e n r e e k s : de o n t e r e n d e k i n d e r k o e h a n d e l te K o m e n , de 
FDF-ag ress Ie o p S t - G e n e s i u s - R o d e , de a a n h o u d e n d e roo f van 
V l a a m s g e l d - Is k r a c h t i g V l a a m s ve rze t g e b o d e n . D e na t i ona le V U -
m e e t i n g van z o n d a g a.s. is o n s a n t w o o r d ! 
O p deze meet ing, onder het vcx j rz i t terschap van sena to r W J o n s s e n , 
zal het w o o r d g e v o e r d w o r d e n d o o r senator F V a n de r E is t s t ichter-
voorz i t ter , kamer l id H Schi l tz en a lgemeen voorz i t te r V Anc iaux 
Muz ika le oml i js t ing d o o r d e VU- fan fa re Kempen land uit Ni j len 
N iemand m a g o n t b r e k e n ! 

(Kinderoppas ter plaatse voorzien) 
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20 in de Volksunie 

„WIJ"-abonnementenslag '80-'81 

Nu de Wetstraat 
kraakt en piept... 

Op 1 oktober ging de nieuwe abonnementenslag van start 
Zoals de vorige jaren kunt u week na week de bitsige strijd 
die onze beste wervers voeren van nabij volgen. Objektief: 
een plaats veroveren tussen de twintig beste propagandis
ten van ons weekblad. 

Deze week een eerste stand van zaken. U merkt dat reeds 
heel wat gepresteerd werd, dat vertrouwde namen er weer 
bijzijn, maar ook dat nieuwe beloften zich aanmelden. Alles 
blijft echter nog mogelijk, zeker nu de Wetstraat weer kraakt 
en piept e n . struikelt blijft «WIJ» overeind! 

TOP-20 

1. ERIK VANDEWALLE, Izegem 132 
2. Jan Caudron, Aalst 120 

Maurlts Passchijn, Meise 120 
4. Frans Kuijpers, Schilde 96 
5. Robert Niekmans, Herk-de-Stad 72 
6. VU-Borgerhout 66 
7. Roos Lernaut Wervik 60 

Paul Van Grembergen 60 
9. Jef Vinex, Erps-Kwerps 48 

10. Jozef Allaert, Kortrijk 36 
Johan Beke, Mariakerke 36 
Lieve Favoreel, l-auwe 36 
VU-Bree 36 

14. Willy Desaeyere, Hasselt 24 
Rik Haelterman, Denderwindeke 24 
Jan Roux, Genk 24 
Veerie Thijssens, Ekeren 24 
Jan Trappeniers, Huldenberg 24 
Erwin Van Driessche, Brugge 24 
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 24 
Mark Vanrijckeghem, Moorslede 24 
VU-Antwerpen-8tad 24 
VU-Gentbrugge 24 
vu-Peer 24 

-mi 
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-
sesvoi verblijf waarvan de voetbal
match VU-CDC en het kontakt 
met Catalaanse gezinnen en 
CDC-afdelingen 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 niet aflatende druk van 

8-9-10-11 
NOVEMBER 
1980 

de meer dan 60 deelnenemers om 
dit initiatief te hernemen. Een idee 
die ondertussen vaste vorm heeft 
gekregen. 
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 
strijd, hun leven en hun land te le
ren kennen. 
• 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 
16u.30. 

• Prijs: 7.530 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, Barrlkaden-
plein 12, 1000 Brussel (tel. 02-
219.49.30). 

VU-KADERVORMING 
Kalender voor 
oktober 1980 
• Dinsdag 14 oktotjer: «De gemeen
telijke begroting» met o.a. een tjespre-
king van de Ninoofse begroting). Gast
spreker: Dhr Wilfried De Metsenaere, 
schepen van Financiën van Dender
leeuw Adres: -De Denderhoeve-, 
Burchtstraat 29 te Ninove. Aanvang 
om 20 uur stipt Georganizeerd door 
het Politiek Kollege V.U.-Groot-Ninove. 
• Vrijdag 17 oktober: «Vlaanderen 
nu- te Ukkel. 
• Woensdag 22 oktokser: «Struktuur-
planning en grondbeleid-. Georgani
zeerd door de VU-afdeling Stabroek. 
• Donderdag 30 oktober: «De ge
meentewetgeving». Georganizeerd 
door de VU-afdeling Hoeilaart 
Voor meer informatie i.v.m. de drie 
laatstgenoemde aktiviteiten, gelieve 
kontakt op te nemen met het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, Ben-
nesteeg 4 te 9000 Gent CTel. 091-
25.75.27). 
• «Zo doen wij het in Mol» is een 
konfrontatiedag over gemeentet)eleid. 

ingericht door het V.C.LD. Deze aktivi-
teit zal niet doorgaan op zaterdag 
25 oktot)er, maar werd naar een latere 
datum verschoven. 
Beschikbaar op het VNS-sekretanaat: 
dossier «De nieuwe bouwpremies-. 
Het VNS biedt U een volledig over
zicht aan van de nieuwe reglemente
ring inzake bouwpremies. 
Deze informatie is niet alleen interes
sant voor onze leden, maar zal onze 
mandatarisserv^nuttge diensten t)ewi|-
zen bij hun sociaal diensttietoon. Dit 
dossier is beschikbaar op het VNS-se-
kretariaat en kan telefonisch of schrif
telijk aangevraagd worden. 

Gemeentelijke 
begroting 
Zaterdag 15 november — Hou deze 
datum alvast vrij! 
Op zaterdag 15 november plant het 
VNS een studiedag over de gemeen
telijke begroting. 
Deze studiedag, die verioopt van 10 
tot 17 uur, bekx>ft zeer interessant en 
nuttig te zijn. 

Sprekers zijn de heer U. Driljeux, grif
fier bij het Rekenhof en gemeente
raadslid te Sint-Truiden en de heer J.-P. 
Wullaert stadsontvanger te Wervik en 
lid van het Overiegkomitee «Gemeen
telijke Opdrachten- van de Vereniging 
van Belgische Steden en Gemeenten. 
De heer Wullaert is een specialist inza
ke gemeentekomptabiliteit en fiskali-
teit 
Wij raden al onze mandatarissen en 
OCMW-leden aan deze zaterdag al
vast vrij te houden. Voorafgaandelijke 
inschrijving is echter vereist 
U kan zich telefonisch of schriftelijk la
ten inschrijven op het VNS-sekretari-
aat 
Terioops wijzen wij U nogmaals op de 
richtlijnen voor de gemeentebegroting 
1981 zoals die in het Belgisch Staats
blad van 19 augustus II. verschenen 
zijn. Deze richtlijnen zijn eveneens te 
verkrijgen op het VNS-sekretariaat 

In l i ch t ingen 
VNS-sekretariaat Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. Telefoon: 02-
219.49.30 - Binnenpost 28 (Lutgart De 
Beul - Lieve Schoofs). 

p/c^ Wij in Europa mrSTRAAT 

Met Coppieters naar Straatsburg 
Voor 25 deelnemers is er een 
unieke mogelijkheid een vier
daagse reis te ondernemen naar 
Straatsburg, met hierin centraal 
het bezoek aan het Europees 
Parlement in orxier meer een 
eendagstocht Cdmar, Koenigs-
txHjrg-Kaysersberg. 
Wanneer? van 18 tot 21 novenrv 
ber 1980. 

Prijs? Nauwelijks 1.800 frank per 
deelnemer (kamer met ontt>ijt in-
Isegrepen): vert>lijf in hotel Wal
dorf te Offenburg. 

Hoe inschrijven! De eerste 25 
deelnenners die schriftelijk hun 
deelnanDe bevestigea zijn voor
keurgerechtigd. Met de inschrij

ving wordt enkel rekening ge
houden na overschrijving van het 
bedrag van 1.800 frank per deel
nemer op prk. 0000491449-47 
van Maurits Coppieters, Mees
terstraat 161,2770 Nieuwkerken-
Waas. 

Verwittig vandaag nog! 

• Uit een vraag van senator 
W. Peeters vernemen we dat de 
minister van Financiën het taxatie
regime heeft vastgesteld van de 
mobiliteitspremie, die aan de arbei
ders van het bouwbedrijf wordt 
toegekend, en zulks met uitwer
king vanaf aanslagjaar 1981. 

• Kamerlid W. Kuijpers infor
meerde naar de defensieuitgaven 
p>er inwoner in de verschillende lid
staten van de NAVO. In België be
droeg dit in 1979, uitgedrukt in 
E.U.-dollars1978(= 31,41 frJ,336. 
Ter vergelijking: in de VSA 507, in 
Nederland 318, in Duitsland 366 
en in het Verenigde Koninkrijk 
269. 

• Ondanks herhaaklelijk aan
dringen van senator R. Vandezan-
de komt aan de wantoestanden 
op taalgebied in het statk)n van 
Landen geen einde. Zelfs verplaat
singen van bushaltes worden in 
het Frans aangekondigd. Volgens 
de minister van Verkeerswezen 
een vergissing. 

• De minister van Ekonomische 
Zaken moest het antwoord schul
dig blijven op de vraag van kamer
lid J. Valkeniers naar de leefbaar
heid op lange termijn van de Voor
zorgskas voor geneesheren. Het 
ontbreekt hem nog aan volledige 
gegevens. 

• Om een jacht, een sport- of 
een ander ontspanningsvaartuig 
te besturen is van enige wettelijke 
proef geen sprake. Naar aanlei
ding van een pariementaire vraag 
van kamerlid £ Vansteenkiste gaf 
de minister van Verkeerswezen 
aan zijn administratie de opdracht 
een reglementering uit te weH<en 
die beantwoordt aan de vereisten 
inzake veiligheid, zonder door een 
te strakke struktuur de uitbreiding 
van de watersport te hinderen. 

• Bevestigend beantwoordt mi
nister W. Claes het vermoeden 
van kamerlid J. Gabriels dat in 
1980 de subsidies aan de Kem
pense Steenkoolmijnen beperkt 
worden tot 10,5 miljard. Volgens 
de minister houdt dit geen geva
ren in voor de toekomst, noch 
voor het jsersoneelsbestand van 
de Kempense Steenkoolmijnen. 

• Ondanks de vele artikels hier
over in de pers, antwoordt de mi
nister van Landsverdediging aan 
kamerikJ £ Vansteenkiste dat er 
hem geen nalatigheid, onregelma
tigheid, noch enige vorm van wan
beheer bekend is bij de «Koninklij
ke Stichting van Mesen». Er is 
voor hem dan ook geen reden in 
het beheer tussen te komen of 
een onderzoek in te stellen. 
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Gemeenteraad Antwerpen 

Van tuinhuisjes tot kultuurhuis 
ANTWERPEN 

Wat volgens de agenda een kalme 
zitting had moeten worden, eindigde 
toch in verwarring, toen Geraard Ber
gers (VU) het woord korruptie ver
bond aan de handelswijze van het 
schepenkollege bij de aankoop van 
gordijnen voor de nieuwe KNS. Al bij 
al toch een zaakje van meer dan 
7 miljoen. Daarvoor hadden Anita 
Viaene en Staf De Lie echter al vra
gen gesteld resp. over een biezonder 
plan van aanleg voor de diamantwijk 
en de Raad van Beheer van de 
«volkstuinen». 

BPA 
In afwijking van het gewestplan heeft 
het schepenkollege een BPA voor de 
diamantwijk opgestekl. Daarin wordt 
voorzien in een bouwhoogte van 
34 meter. A. Viaene vroeg zich daarbij 
af of dit wel wenselijk was, gezien het 
feit dat er nog veel kantoren leeg staan 

in Antwerpen. De schepen antwoord
de hierop dat de hele diamantsektor 
zich noodgedwongen moet koncentre-
ren en dat gezien deze sf)eciale situa
tie hoogbouw helemaal niet uit den 
boze was. 

«Volkstuinen» 
Ook over de werking van de Raad van 
Beheer van de volkstuinen werden 
vragen gesteld. Deze raad heeft im
mers voor het laatst vergaderd in 
maart 1979. Alle leden Cdie van de 
meerderheid inkluis) vroegen de sche
pen dan ook in het vervolg wat meer 
aandacht aan deze Raad van Beheer 
te besteden. De schepen beloofde dan 
ook dit jaar nog een vergadering te be
leggen. 

Vertikaie naden 
Hoofdbrok werd echter weer eens de 
KNS. In juli was er een aanbesteding 
uitgeschreven voor het aanbrengen 
van horizondoeken. Hierop kwamen 

Technisch centrum te 
Borgerhout open 

Gelegen aan de Noordersingel en 
reeds korte tijd in gebruik, werd op za
terdag 27 september II. het Technisch 
Centrum van Borgerhout plechtig in-
gehukligd door staatssekretaris Paul 

-Akkermans. 

Het dienstefHX)mplex heeft een totale 
oppervlakte van 1.900 m2 en omvat 3 
verdiepingen. Hierin werden de ver
schillende burelen, magazijnen, werk-, 
herstellings- en ondertioucisafdelingen 
van de verscKieidene diensten (open
bare reiniging, wegen, gebouwen, cen
trale aankoop en centrale werkplaats) 
ondergebracht Verder vinden we in 
dit gebouw de burelen van het toe-
ztehtspersoneel, de centrale werk
plaats met haar lasafdeling, de spuitin-
richting voor de gemeentelijke voertui
gen en werk- en herstellingsruimten 
voor het rollend materieel. Al deze 
werkplaatsen zijn volledig voorzien 
met oa. smeerputten, afzuiginstallatie, 
takels enz. 

Bijzondere aandacht werd besteed 
aan het kreëren van een prettige ar
beidssfeer door stortbaden, een 
droogkamer voor de kledij, een ont-
smettingsplaats, e.d. 

Brandvrije materialen, brandladders, 
branddetektie, eerste hulp bij ongeval-
lea beschermende maatregelen bij de 
behandeling van de machines, helpen 
de veüighekl van het personeel waar
borgen. 
Uit de gelegenheidsrede van burge
meester Dirk Stappaerts volgend frag
ment; 'Ik ben fier als burgemeester 
van deze gemeente, bij de realizatie 
van dit projekt te hebben bewezen 
dat, wat er met de samengang van ge
meenten ook gebeurt. Borgerhout 
voortgaat met de verdere uittxxjw van 
haar infrastruktuur 
De gemeente, van oudsher het sym-
bool van de demokratie in onze ge-
vifesten waar we terecht fier op zijn, 
moet inderdaad, onafhankelijk van an
dere besturen, kunnen rekenen op 
keüjk kontakt tussen bestuur en bur
gers in stand te ftouden en verder uit 
te bouwen. 
Ik hoop te hebben aangetoond dat 
Borgerhout even goed, zoniet beter, 
op eigen benen kan staan en geen fu
sie, geen grootstad nodig heeft om 
zich verder uit te bouwen ten bate van 
de hele Borgerhoutse gemeenschap.' 

W. Verdonck 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Borgerhout 

O p e n v e r k l a r i n g b e t r e k k i n g e n 

In he t A l g e m e e n Ziekenhuis St . -Erasmus is vo lgende 
b e t r e k k i n g vakan t : 

— gfebrevetteerde verpleegster 

CJelieve u w verzoek voor d e e l n e m i n g a a n he t be-
k w a a m h e i d s e k s a m e n v ó ó r 24 ok tobe r 1980 te richten 
a a n he t O C M W v a n Borgerhout , Lu i tenan t Lippens
l a a n 57, 2200 B o r g e r h o u t 

(Adv. aos) 

drie inschrijvers. Deze inschrijvingen 
werden echter verworpen omdat de 
inschrijvers niet konden garanderen 
dat ze geen naden in het doek zouden 
aanbrengen. In het beste geval zouden 
er nog drie naden zijn, en dat zou de 
lichteffekten hopeloos verknoeien. De 
aanbesteding kwam dan bij een vierde 
firma terecht Zij zou het immers zon
der naden doen. Deze firma slaagde er 
zelfs in 14 dagen te vroeg met het 
werk klaar te komen, vermits zij haar 
bestellingen al maanden vroeger ge
plaatst had. Zij rekende er toen immers 
al op dat ze de aanbesteding zou krij
gen, hoewel op dat ogenblik nog geen 
aanbesteding was uitgeschreven. De 
grote verrassing was echter wel dat 
deze firma een twintigtal vertikaie na
den gebruikt had om het doek aan te 
brengen. Niets belette de stad daaren
tegen om het werk toch maar te aan
vaarden. Hierop vroeg Bergers of 
deze «vaudeville» nu te wijten was aan 
geklungel of korruptie. De schepen 
antwoordde echter enkel dat het be
langrijke feit was dat de stad op 4 okto
ber een nieuwe KNS zou fiebben, wat 
niet van elke stad gezegd kon worden. 
Toen dan ook leden van de meerder
heid vragen begonnen te stellen, sloot 
de burgemeester de zitting. 

Thor Bergers 

OKTOBER 

9 ANTWERPEN: Stemming over amendementen op VUJO-kon-
gresresoluties door an-ondissement Antwerpen. Om 20 uur in 
kelder Oranjehuis. 
ANTWERPEN: Praktische organizatie kongres 17 november in 
Wetstraat 12 (partijlokaal), om 20 uur. 
MECHELEN: VU-herfstbal in nieuwe stadsfeestzaal aan de Bo-
termarkt om 21 uur. Orkest -The Lords». 

HOBOKEN: «Ooene ommegang, voor ieder belang» ingencht 
door de Werkgroep Hobokense Polder Vanaf 13 u. 30 zal op de 
Lelieplaats een stand te bekijken zijn van milieu-vriendelijke 
Vlaams-nabonalisten. Vertrek stoet om 15 u. 15. 
HOBOKEN: Vertrek bus naar nationale VU-meeting in het -Ko
ninklijk Circus te Brussel om 13 u. aan het V.N.C, Steynstraat 85. 

12 WOMMELGEM: Bus naar nabonale VU-meebng in het Koninklijk 
Circus te Brussel. Vertrek Den Klauwaert om 13 u. 30. (110 f r j . 

GEEL: VU-Geel met bus naar Nationale VU-meeting te Brussel. 
Vertrek om 12 u. 45 op de M a r k t Pnjs: 125 fr. Kinderen: 100 fr. In
schrijven bij bestuursleden. 

ANTWERPEN: Debat over «De knelpunten van de aktuele poli
tiek» met volksvertegenwoordigers Blanckaert (CVP), Tobback 
(SP), Anciaux (VU), Buchmann (PVV). 
Om 20 u. 30 in zaal Van Rijswijck (Bouwcentrum), Jan van Rija-
wijcklaan 181-193 Ongang Vogelzanglaan). 
Inrichters: Kontaktklub Antwerpen. 

18 EDEGEM: Jaariijks VU-dansfeest om 20 u. 30 in zaai «Centrum», 
Strijdersstraat Orkest -The Nils». Inkom 100 fr. 

18 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Jubileumviering in het (Sitóenhuia 
Naast een uitgebreid feestmaal is er ook een gevuld programma 
Gastspreker: Hugo Schiltz. Onkosten: 350 fr. 
Inschrijven in het Vlaams Huis of bij één der bestuursleden. 
WOMMELGEM: Vienng 15 jaar Volksunie. Vlaginhuldiging vanaf 
13 u. 30 tot 18 uur. Gastheer: algemeen voorzitter Vic Anciaux 
EDEGEM: VU-17de dansfeest 
WOMMELGEM: Afdelingsbestuursverkiezingen in lokaal Den 
Klauwaert Gespreide stemmingstijd van 19 tot 22 uur. 

10 

11 

11 

12 

12 

16 

18 

18 
23 

15 jaar Wommelgemse 
VU en vlaginhuldiging 
Als alles verloopt zoals gepland, en de weermaker is met ons, dan is Wommel-
gem op zaterdag 18 oktober een gemeente waar de -Volksunie thuis is». Voor
waarde hiervoor is dat onze leden zelf aktief aanwezig zijn, en dat wi j ook op 
de VU-afdelingen van ons arrondissement mogen rekenen. Daarom durven wij 
beroep doen op ieders solidariteit en aanwezigheid om het weilukken van wat 
door onze mensen van organizatie en propaganda werd gepland te verzeke
ren. 

PROGRAMMA 
13u. 30: Verzameling op het Laar 

aan de kerk. 
14u. 00: Vertrek optocht: kerk, Vol-
kaertslei, Maria Qarastraat Antverpia-
straat Laarstraat Fort 2-straat Fort-
baan, Roosekapelstraat Vdkaertslei, 
kerk. 
14 u. 45: Einde optocht en vertrek naar 
centrum. 
15u. 15: Verzameling op de Kerk-
plaats. 
15u. 30: Vlaginwijding aan de ingang 
van de kerk; Rodenbachpsalm, voor
gedragen door Lieve Van den Bergh: 
zegening van de vlag door e.h. Helsen. 
Besloten door het gezamenlijk zingen 
van «De Vlaamse Leeuw». 
15 u. 45: Vertrek optocht door het cen
trum: Kerkplaats, Oasstraat Echelvekd-
straat L t K. C^luwaertstraat Vrijgezet-
lenstraat Scheersel, Schaartx)sstraat 
St-Damiaanstraat Welkomstraat Mo
lenbeekstraat Eikenlaan, Terhagelaan, 
Kasteelstraat Welkomstraat Kerk-
plaata 
17u. 00: Sprekbeurt door de afde
lingsvoorzitter M.L Vaneeste en de al
gemeen voorzitter Vic Anciaux 
18 u. 00: Allen naar «Den Klauwaert», 
serenade door de harmonie. 

Gratis konsommatie in Den Klau
waert en Het Keizershof. 
Verl)roederingsavond in «Den Klau
waert». 

Alles wat U hiertxjven leest brengt 
een fioop onkosten met zich, daarom 

VU-Herfstbal 
suksesvol! 
Het herfstbal op 27 september II. ken
de een groot sukses. Zeer vele VU-le-
den en sympatizanten waren aanwe
zig. Het orkest -High Fever» zorgde 
voor een heel goede stemming. De 
dansvkier was steeds bezet Het VU-
bestuur dankt iedereen, die bijgedra
gen heeft tot fiet welslagen van dit VU-
herfsti^al. Tot volgend jaar! 

durven wij voor éénmaal, financiële 
steun vragen 
Graag uw bijdrage groot of klein op: 
Rekening 406-0003761-85 van Volks
unie Wommelgem. Vermelding: Afde-
lingsvlag, 18 oktober 1980. 

VU-Wommelgem 
naar de 
nationale meeting 

Onze afdeling legt een txjs in naar 
die meeting. Vertrek om 13u15 stipt 
aan lokaal De Klauwaert Dasstraat 23. 
Inschrijven kan in dit lokaal, bij Edward 
Herbosch, Kastanjelaan 4 en telefoon 
53.68.94 en bij Staf Van Looveren, 
Welkomstraat 116, tel. 53.86.68. Prijs 
± 110 fr. Let wel dit kan in Den Klau
waert nog het ganse weekeinde. 

Kursus 
Vlaamse Beweging 
te Wommelgem 
Donderdag 13 november. — België 
150 jaar of 150 jaar Vlaamse Bewe
ging. Een beweging die buter op ge
voel kan steunen, in de jeugdjaren 
k>opt het gevaar als weinig belangrijk 
later overboord te worden gegooid. 
Donderdag 11 december. — Persoon 
en Vlaamse Beweging. Het wat on het 
hoe van de Vlaamse Beweging. Kon-
frontatie met andere partijen en groe
pen. 
Donderdag 8 januari '81. — Vlaamse 
Beweging nu. Infioudelijke opdrachten; 
fioe nieuwe generaties bereiken?; 
werking ter plaatse. 
Vormingsinstituut Dosfel vzw, (lesge
ver Walter Luyten) werd door ons be
stuur uitgenodigd. 
U maakt dat het een sukses word t 
Hoe? Door nu in te schrijven voor 
deze lessen in/over de Vlaamse Be
weging. Nu doen! Bij alle bestuursle
den en in bkaal Den Klauwaert En op 
het sekretariaat Welkomststraat 116, 
te 2220 Wommelgem. 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
van Antwerpen 
Plaatsen van technisch inge
nieur. 
De bediening van technisch In
genieur wordt openverldaard. Zij 
staat open voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten. 
Huidige bruto aanvangswedde 
per maand: 41338 fr. 
E>n bijzondere reglementering 
op de standplaatsverpllchtlng is 
van toepassing. 
De kandidaten moeten een ge-
tulfschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor op>enbaar be
stuur, inleveren; de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat
test 
Leeftijdsvoorwaarden: de mini
mumleeftijd van 21 jaar bereiken 
en de leeftijd van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 
3.11.1980. Toeptisslng der wetten 
van 3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961. 
Diplomavereisten: in het bezit 
zijn van het diploma vein indus
trieel ingenieur van een van de 
volgende afdeling: mechanika, 
elektro-mechanika of elektrici-
teU. Bij overgangsmaatregel ko
men eveneens in aanmerking de 
houders van het diploma van 
technisch ingenieur in een van 
de volgende sp>ecialitelten: me
chanika, elektriciteit, elektroni-
ka, elektriciteit-elektronika of 
elektro-mechanika. 
Houders van een diploma opge
steld in een andere taal dan het 
Nederlïwids dienen onderwor
pen aan een taalproef, in te rich
ten door het Vast Wervingsse-
kretariaat 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend eksamen. Een werfreserve 
zal aangelegd worden met een 
duurtijd van 3 jaar. 
Verplicht insclirijvingsformu-
lier, volledige voorwatirden en 
eksamenprogramma te beko
men op de 7e AfdeUng/Perso-
neelszaken. Lange Gasthuis
straat 39 Antwerpen (teL 31.09.70 -
32.98.35). 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het selu^tariaat, 
Lange Gasthuisstrttat 33, Antwer
pen, uiterlijk op 3.11.1980. 

(Adv. zioi 
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VU-Antwerpen naar 
nationale meeting 

M^ Wij in de Volksunie 

Antwerp«n-*tad gaat gezamenli|k 
naar de VU-maeting te Bniaael op 
12-10-'80 Vertrek 13 u aan het Kon 
Atanaum, Rooaeveltplaata, 13 u 15 
aan het Bouwcentrum, J Van Ri|*-
wijcklaan Onkoaten 175fr, terug-
komat onmiddelhjk na het einde van 
de meeting Inachrijvingen teL 
3 6 ^ 6 5 of 33.42^4 na 18 u 

Nieuw bestuur 
Samenstefling nieuw bestuur Hendnk 
Neetens, voorzitter Gerda De Ryck 
ondervoorzitster Koen Pauli sekreta-
ns Walter Bressinck penningmeester 
Alfons Bracke propaganda Erwin Ma-
dereel organizatie Bart Vandermoe-
ren pers gewone leden Margriet Ba-

chot Gilbert Bauwens Guide Bos-
mans Andre Cardinael Louis De 
Graef Frans De Laet Paul De Mamef-
fe Ludo Herwijn Filip Lambrechts Al-
fons Madereel Sofie Mannaerts Jules 
Moens Richard Seeldrayers Frans 
Smet, Jos Van de Pas Anita Viaene 

Ons sekretariaat 
Openingsuren sekretanaat maandag 
van 13 u tot 19 u dinsdag van 9 u tot 
16 u woensdag van 10 u tot 17 u 
donderdag van 8 u tot 15 u vnjdag 
van 10 u tot 17 u Het dienstbetoon op 
maandag blijft verzekerd van 16 tot 
19 u A De Beul volksvertegenwoordi
ger helpt U graag bij het opk)ssen van 
uw moeilijkheden 

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 Tongerio 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 
lonssen stichter sekretaris V U 

en door Vic Anciaux Algemeen 
voorzitter V U 
Aansluitend hierop vienng van 7 
oud-afdelingsvoorzitters en hui
dig voorzitter Receptie met 
schuimwijn en toastjes Hierna 
gezellig samenzijn met gratis 
drank en boterhammen met kaas 
of kipikap Het afdelingsbestuur 
hoopt op een tainjke opkomst 
zowel in de euchanstievienng de 
optocht als op de verdere vie
ring 

VU-St.-Amands: geen school voor asfalt! 

Arr. Mechelen: „Komen, 
schandelijke beslissing!" 

Kortnieuws 
uit Ekeren 
Poesjenellenkelder 
Vujo-Ekeren gaat op vnjdag 31 okto
ber e k naar de Antwerpse Poesjenel-
lenkekier De bijeenkomst is gepland 
aan het standbeek) Bratx) te Antwer
pen om 20 u 30 Onkosten 100 fr Ge
lieve u in te schnjven bij Roger Laurys-
sen en Corry Dienckx, Leerhoekslaan 
3 Ekeren Tel 415314 

Leden en abonnementen 
Het nieuwe werkjaar is begonnen 
Gelieve nieuwe VU-leden en abonne
menten op het weekblad «Wij» te wer
ven en hun naam en adres op te geven 
aan het VU-sekretanaat Geesten-
spoor 72, Ekeren, tel 41 0441 

Edegem 
Vlamat-dienstbetoon iedere 2de en 
4de woensdag van de maand van 
19 u 30 tot 20 u 30 in het gemeen
schapscentrum «Dne Eiken» 

• De VU-afdehng Sint-Amanda, bij 
nrx>nde van het afdelingsbestuur, 

OCMW-Ekeren 
Bi) het OCMW te Ekeren zijn vol
gende betrekkingen vtikant m 
vast dienstverband 
— 2 voltijdse betrekkingen van 

gezJns-/bej£»ardenhelpsters 
voor de C A 

— 2 voltijdse betrekkingen van 
bejaardenhelpster voor het 
rusthuis 

Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op het sekretariaat van 
het OCMW, Veltwijcklaan 130 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te nchten aan de h 
voorzitter van het OCMW vóór 
14-11-1980 (Adv.-a08) 

OCMW-Berchem 
Bij het Openbeiar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn v6ui 
Berchem-Aritwerpen zijn, met 
een wervingsreserve van 1 jaar, 
betrekkingen vakant van kinesi-
terapeut of kinesiterapeute, van 
gegradueerde of gebrevetteerde 
verpleger of verpleegster, van 
ziekenhuisassistent of zieken
huisassistente, van verpleegas-
sistent of verpleegassistente en 
van ziekenoppasser of ziekenop-
passter 
Algremene voorwaarden! 
Leeftijd minimum 18 jaar, maxi
mum 45 jeiar 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 diploma, 
brevet of getuigschrift, een mili-
tlegetuigschnft voor de manne
lijke kandidaten en een bewijs 
van voorkeurrechten zo men 
deze inroept, moeten toekomen 
uiterlijk op 21 oktober 1980 om 11 
uur op het sekretanaat van het 
OCMW, Uitbreidmgstraat 322, 
2600 Berchem 
Vereiste diploma's, brevetten of 
getuigschrlftent 
Kinesiterapeut of kinesiterapeu
te diploma van een hogere tech
nische school, afdeling kmesite-
rapie 
Verpleger of verpleegster 
a) brevet van ziekenhuisverple-
ger of zlekenhuisverpleegster 
b) diploma van gegradueerde 
verpleger of gegradueerde ver
pleegster 
Ziekenhuisassistont of zieken
huisassistente brevet van zie
kenhuisassistent of ziekenhui
sassistente 
Verpleegassistent of verpleegas
sistente brevet van verpleegas
sistent of verpleegassistente 
Ziekenoppasser of ziekenoppas-
ster a) getuigschrift van zieken
oppasser of ziekenoppasster, 
b) getuigschrift van ziekenver
zorger of ziekenverzorgster 
Inhchtingen kunnen op voor
meld adres bekomen worden 
Tel 031-309870 toestel 117 

(Adv 204} 

neemt met diepe verontwaardiging 
kennis van de beslissing aangaande de 
lagere scfiool te Komen Wij duklen 
niet dat Vlaamse kinderen en ouders in 
hun vnjfieid en wettelijke rechten wor
den beknot en aangevallen Er zullen 
geen klastokalen met asfalt worden be-
taakJ 
Onze afdeling zegt dan ook haar steun 
toe aan de Vlamingen te Komen en 
maakt zich sterk om zich op welke wij
ze dan ook mee m te zetten als verde
diger van de Vlaamse zaak Indien no
dig komt er «pek» of ander «matére» 
aan te paa 

Het arrondissementsbestuur van de 
Volksunie arrondissement Mechelen 
besprak de politieke toestand na de 
schandelijke beslissing in verband nnet 
de Vlaamse SCIKX^I te Komen 
Nadat in Voeren Dilbeek (nu zelfs in 
Leopokisburg) gedurende jaren Frans
talige scholen in stand werden gehou
den zonder enige wetbge basis moet 
Vlaanderen opnieuw een zware pnjs 
k>etalen voor een wettelijk recht Hoe
wel het aantal van de 16 vereiste kin
deren te Komen werd overtroffen on
danks het klimaat van broodroof, af
dreiging en terreur het>ben de Walen 
op regenngsniveau hun chantage 
doen zegevieren 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tonissteiner Sprudel» 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatts, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir helen
de werking) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een acl)ttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v.'aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46 63 11 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren En 

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

Tonissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van 
1 ziekte der urine-afvoer-

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

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

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

4 ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen Jicht 

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

(advertentie) 

Tegen de vroegere verklanng van 
CVP-voorzitter Martens over het nut-
tek>ze van de miljarden kostende auto
strade Komen-Moeskroen bezwijkt hij 
voor een politieke koehandel waann 
Vlaamse kinderen als gijzelaars wor
den gebruikt door de Waalse fanatici 
In dit jaar van 150 jaar België blijkt 
weer duidelijk hoe Vlamingen tweede
rangsburgers blijven door de schuld 
van Vlaamse politieke vertegenwoor
digers, waarvan Michel Vandekerck-
hove, eertjds mede-opnchter van de 
CVP het volgende zei «Er zijn Waalse 
ministers en Belgische, maar geen 
Vlaamse in deze staat» 
De Volksunie (arrondissement) Me-
cfielen protesteert ten scherpste te
gen de onwaardige koehandel die 
eens te nneer in de salons aan de Wet
straat te Brussel werd afgesloten en 
roept daarom alle bewuste Vlamingen 
op deel te nemen aan de Nationale 
Protestmeeting op zondag 12 oktober 
in het «Koninklijk» Circus te Brussel 

Ekeren naar de 
nationale meeting 
Ook VU-Ekeren gaat zondag naar de 
nationale VU-meeting in fiet Circus te 
Brussel 
Wie meewil, neemt dnngend kontakt 
op met het VU-sekretanaat Geesten-
spoor 72 te Ekeren tel 41 0441 

D Wordt gezocht een kandi
daat met de nodige bekwaam
heid en de nodige zin voor een 
funktie van bibbotekans, doku-
mentalist in een tNezonder tijde
lijk kader Een dipkima van hoger 
onderwijs is wenselijk. Sollicita
ties dienen gencht te worden aan 
V I C Anoaux, Bamkadenplem 1Z 
1000 Brussel 

D Gegradueerde in de indus
triële scfieikunde (A 1) 1976 uit 
de Brusselse aggk>meratie, zoekt 
een passende betrekking 
Zich wenden tot Vic Anciaux al
gemeen sekretanaat tel 
2194930 

D Tweetalige apotekersassis-
tente zoekt werk bij een apote-
ker in het Brusselse 
Zich wenden tot J De Berlan-
geer tel 47941 76 
D Jonge vrouw zoekt een vol
tijdse betrekking als werkvrouw 
of keukenhulp in de Brusselse 
agglomeratie 
Zich wenden tot Vic Anciaux, al
gemeen sekretanaat tel 
2194930 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

9 OKTOBER 1960 
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VU-pariementariërs bezorgd om Leuvens 
zuidoostelijk woongebied 
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In een parlementaire vraag aan Wllly 
Claes, minister van Ekonomische Za
ken; M. Galle, minister van de Vlaamse 
Gemeenschap en A. Callfice, minister 
van Volksgezondheid en Leefmilieu 
delen Willy Kuijpers (Kamer) en Rob 
Vandezande het volgende mee en 
stellen zes vragen. 
hHet Leuvens zuidoostelijk woongebied 
tussen de lintbebouwde Tiense-, 
Naamsesteenweg, de Biertjeek- en 
Koriaeek-Lostraat en de E5-autosnel-
weg is fysisch zeer zwaar belast door: 
1. hogergenoemde regionale verbin

dingswegen en een internationale 
autoweg; 

2. de spoorweg Brussel-LeuverhLuik, 
zowel overdag als 's nachts druk 
bereden; 

3. het industrieterrein en de ambach-
teHJke zone te Haasrode; 

4. de geplande vertMnding Grauw-
meer (Grammaire) - De Mol: 

5. de verkeersverwekkende leefge
meenschappen: H. Hartinstituut (He-
verlee), Sint-Alt>ertu8kollege O-laasro
de), Sint-Kamillusinstituut 3ierbeek) 
en de Kazerne OHeverlee). 
Het Gewestplan Leuven voorziet ten 
noorden en ten zuiden van de E5-weg 
grote zandwinningsgebieden op Buil-
oog, Kraaiberg en Dassenberg, waar
van al een gedeelte in uitbating is. Zo
wel de zandopgraving, als het vervoer 
en de opvulling van deze groeven zijn 
ernstige verkeersvorwekkers voor dit 
overtjelaste gebied. De dk^htstorting 
van de ontgonnen terreinen dient al

leen al omwille van de nabijgelegen 
waterwinningen op de Molenbeek 
Ct Papieren Moleken en de Broek
straat) en de viskweekvijvers \ian de 
Abdij van 't Park nauwkeurig geregle
menteerd en gekontroleerd te worden. 
Sedert enkele tijd werd door de ge
meentelijke en voogdijoverheid toela
ting verleend om naast grond en 
steengruis ook gebroken vuilnis te 
storten. Bij het ter plaatse gaan, stel
den de VU-pariementariërs W. Kuij-
p)ers en Rob Vandezande vast dat: 
a) een onhoudbare, doordringende 

geur die de bewoners van de aan
grenzende Buikxsg- en Kortjeek-
Lostraat sterk hindert; 

b) het gestorte goed niet — of hoog
stens symbolisch i — afgedekt 
wordt: 

c) de talrijke aanvoerende wagens 
met hoge snelheid én de buurtwe-
gen stuk rijden én verkeershinde-
rend zijn; 

d) die minste wirtd stof en vuSnis doet 
opwaaien. 

Daarom wensten zij het volgende te 
vernemen en vragen de drie ministers: 
1. Welke specifieke reglementering 

werd er uitgevaardigd tav. de op
vulling van de zandgroeve Boul-
kxi? Weke is de beste, verant
woorde stortwijze? 

2. Welks andere uitbatinge- of opvul-
Sngsaanvragen zijn er toegestaan 
of in onderzoek binnen het hoger-
geschetste zuidoostelijk gebied? 

3. Wil de verantwoordende ministar 

met de gemeentelijke overheden 
en eenrichtingverkeer voor de 
vrachtwagens uittekenen ten einde 
de landelijke buurtwegen en hun 
bewoners zo weinig mogelijk te be
lasten? 
Zal men de uitbater<s) verzoeken 
tussen woon- en winninsgebied een 
groenacfierm aan te brengen? 
Wanneer, door wie en met welke 
resultaten werd een bodemonder

zoek van de uitgewonnen zand
groeven verricht? 

6. Door wie en wanneer werd de in
vloed van de gestorte vuilnis en de 
neerslag verrekend op de onder
grondse watertafels? 

Hopelijk rekenen de aangesproken mi
nisters deze problematiek tot de zgn. 
«lopende zaken«, zodat ze nog even 
de tijd vinden om de waslijst vragen te 
beantwoorden I 

BRABANT 

Het biblioteekwezen 
in Nederiand leren kennen 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel organizeert een zesdaagse studie
reis naar Nederland over: «Hef biblk> 
teekwezen in Nederland: 
Deze studiereis wordt ingericht voor 
gemeentemandatarissen, bibikjtekaris-
sen, kulturele werkers en arxtere be
langstellenden en gaat door vanaf don
derdag 6 november tot en met 11 no
vember 1980. 
De aandacht zal vooral gaan naar di
verse problemen van ÜbKoteken in 
grote en kleine centra, de administra
tieve regelingen op natkxiaal, provin
ciaal en gemeentelijk niveau en het po
lyvalent gebruik van tiaaaaken in Ne
derland. 
Het programma » in nauwe samerv 
werking met het Nederlands Blbto-
teek- en Lektuurcentrum (NBLC) op-

"van 20 september 
tot 15 december" 

gesteld, zodat kwaliteit en degelijkheid 
gewaarborgd zijn. 
Deelnemerabijdvge: 7.000 fr. Onbe
grepen verplaatsings-, verbüjfs-, exkur-
sie- en kurisuskosten). 
Wie interesse heeft voor deze zes
daagse studiereis naar Nederland, 
schrijft zich liefst zo vlug mogetjk in 
door een voorschot van 2.000 fr. te 
storten op bankgiro 06&'0638900^ 
ten name van het VormingscentruT) 
Lodewijk Dosfel. Bennesteeg 4, 9000 
Gent met vermeUng: studtoreis Ne
derland. 
De inschrijving is beperkt tot max. 20 
personen en wordt afgestoten op vrij
dag 24 oktober 1990. 
Nadere inkchtingen -i- foMer te beko
men bij het Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel - tel. 091-2S.7527. 

OKTOBER 
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 Zuki-
Afrika gevolgd door receptie met Zuidafrikaanse wijnen. Om 20 
uur in de Zuidertoren, 3de verdieping. Inrichting: Hertog Jan van 
Brabant vzw. 

10 KORTENBERG: Optreden van Kris De Bruyne in de Sporthal van 
Erps-Kwerps om 20 u. 30. Dit is het laatste optreden van Kris De 
Bruyne in ons land. Gevolgd doro Radio-Active. Voorverkoop 100 
fr. Ingang 120 fr. 

10 KAPELLE-o./d.-BOS: VUJO-cantus oJ.v. Walter Luyten om 
20 uur. Voorafgegaan door VUJOIedenvergadering om 19 uur. 
Café rechtover kerkhof. 

11 PEPINGEN: 2de T-dansant met rustige wijnber vanaf 20 u. 30 in 
zaal Limbourg. Steenweg naar Nirxjve. 

11 LEUVEN: VWG-ontspanningsnamiddag in «Satons Georges», 
Hogesctxxjlplein. Optreden van Eva Maria, Leo en Martin en ande
ren. Voor onze leden worden er 25 plaatsen gratis voortjehouden. 

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

11 GRIMBERGEN: «Slag om Voeren». Film en debat in zaai naast 
Sporthal Prinsenbos ((Centrum. Om 20 uur). 

12 HAUE-VILVOORDE: VUJO massaal naar VU-meeting in het Ko
ninklijk Circus. 

17 BRUSSEL: VUJO-Halle-Vilvoorde Teedee in Waltra4<eklers. 
18 MEISE: Film en debat «Slag om Voeren» om 20 uur in parochie

zaal. 
25 KAPELLE O/D BOS: VU-bal in zaal Palmhof. 

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 

Öof ten (Tculioorn 

i Restaurant 
Feest/aal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dooron 
Kciorborg 25 

1700 Asse Tel.02/152.9,'>.l.'J 
Maandag Kesloten 

Zaadhandal 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 
Allct voor land- «n tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

ONZE KIJKWONINC IS OPEN \ \ -
op vrijdag, zaterdag, zondag en '^ 
maandag van 14 totl7 uur (of op afspraak). ^ 
ADRES KIJKVILLA: \ \ \ \ %\\ 
Kasteelstraat, Buggenhout (BOS). ^ \ Kantoren: 
Meubilering uitgevoerd door Meube- VAN NECK PVBA, Burgemeester ROllierstraat 05, 
lencené,Buggenhout,052/33.27.52. 9470 Denc^erleeuw.Tel.: 053,66.88.02. 

BOOMKWEKERIJEN 
TUINAANLEG 

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

aan de voordeligste pnjzen 
10 % voor vu-leden 

Niauwstraat 126 
2850 Kaarbargan T. 015-2X31.66 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 

10 TOT 16 OKTOBER 1980 

TERVUREN 
Zondag 15 u. KT. 

De kinderen van 
kapitein Grant 
van WaK Disney. 

Vrijdag, zaterdag: 20u. 30. Zon
dag: 17 u. K.T. 

A bridge toe far 
van Richard Attenborough 

Zorxiag, maarxlag, 
woensdag: 20 u. 30. 

All that Jazz 
van Bob Fosse. 

Donderdag: 20 u. 30 
Silent movie 

van Mel Brooks 

dinsdag, 
KT. 

K.T. 

TIENEN 
Zondag 15 u. K.T. 

Walt Disney 
De kinderen van 

kapitein Grant 
Vrijdag, zaterdag: 20 u. 

Zondag: 19u.30 
Maandag 20 u. K.T. 

Terence HHI - Bud Spencer 
Ace High 

Zondag: 17 u. Dinsdag, woensdag: 
20 u. 
KT 

Bruce Lee 
Big Bos t 

Vrijdag, zaterdag: 22u30. Zon
dag, maandag, dinsdag, woensdag: 
22 a K.N.T. 

De meisjes van 
madame Claude 

Donderdag: 20 u. 30. KN.T. 
Was heisst'n hier 

Liebe? 
Rote Grütze - Berlin. 

LEUVEN 1 
14u, 20u. K.T. 

Best Boy 
van Ira Wohl. 

15 u. 15, 22 u. KJsLT. 
American Gigoio 
van Paul Schroder. 

17U.15, 24u. K.T. 
Mon oncle d'Amériqus 

van Alain Reanais. 

LEUVEN 2 

13 a 30. 17 u. 45 K.T 
Duatin Hoffman 

Kramsr vs. Kramsr 
19u45, vijfde week. K.T 

r otor oOMors 
Being Thsrs 

15 u. 30, 22 u. KN.T 
Ths Exorcist 

Wmian Friedkin. 
24 u. Première België. KN.T. 

Deutschland 
im Hsrbst 

KURSAAL TURNHOUT 

Zaterdag, zorxteg, woensdag: 15 a 
KT 

Bambi 
van Walt Dieney. 

Vrijdag, zaterdag, dinadag: 20 a 
Woensdag: 18 u. KN.T. 

Hel der Zombies 

Vrijdag: 22 u. Zaterdag: 17u. 30, 
22 u. Zondag: 17 u. 30. KT. 

All that Jazz 

Zondag. maandag. dinsdag: 
22U.30 
KN.T 

Intern, prostitutie 

Zondag, maandag: 20 a KN.T. 
La Luns 

9 OKTOBER 1M0 



24 

VU-As koos 
nieuw bestuur 
Zondag 28 sept jl koos de NAJ-afde-
ling As-Niel haar nieuw bestuur Alle le
den waren vooraf 8chnfteli]k verzocht 
zich kandidaat te stellen en met vol
doening mochten de kandidaturen van 
enkele nieuwe en vooral jonge leden 
genoteerd worden 
Het goede weer stimuleerde onze 
leden tot een bevredigende opkomst 
In het kieslokaal heerste er bij momen
ten een gezellige drukte en konden de 
kiezers met de aanwezige bestuursle
den menig boompje opzetten over de 
plaatselijke en nationale politiek b4j het 

Arr. Hasselt-
St.-Truiden 
naar de meeting 
Hier de opstapplaatsen en -tjden van 
de ingelegde bus 

As 
Genk 
Diepenbeek 
Hasselt 
Herk 
St-Tniiden 

1200 Gemeentehuis 
1215 Station 
1230 bijV Heusden 
1245 Station 
1300 Arka 
1315 Markt 

Jaak Gabriels 
vraagt uitleg 
over de «handdruk» 

Ter gelegenheid van het Waals 
feest heeft de eerste minister het no
dig geacht aanwezig te zijn op de offi
ciële receptie te Luik. Tijdens de recep
tie drukte hij de hand van Happart wat 
in Vlaanderen duidelijk ais een kaak-
slag werd aangevoeM Met de konink
lijke ontvangst van Happart in het ge
heugen en heel de deinmg daarrorxj 
vinden velen in Vlaanderen het eens te 
meer onbegnjpelijk dat dergelijke ont
vangst kon plaatshebben Daarom de 
volgende vragen Door wie was Hap
part op deze receptie uitgenodigd? Irv 
dien hij zoals beweerd wordt, niet was 
uitgenodigd, door wie werd hij dan ge
ïntroduceerd of binnengeleid? Klopt 
het dat hij «onder begeleiding» van me
vrouw Spaak kon binnendnngen? 
Heeft iemand van de inrichters iets ge
daan om de ongenode gast de deur te 
wijzen? Vmdt de eerste minister het 
normaal dat een ongenode gast die bo
vendien het voorwerp uitmaakt van 
verschillende aanklachten, zo maar 
een officiële receptie kan binnendrin
gen' Welke maatregelen zullen tegen 
deze huisvredebreuk genomen wor
den? 
Wel eens nieuwsgierig naar wat de 
eerste minister en de minister van de 
Franse gemeenschap — aan wie de 
vragen gesteld werden — op deze 
vragen zullen antwoorden* 

nuttigen van een fhnke borrel of heer
lijk kopje koffie 
Toen om 13 u de arrondissementele 
voorzitter, Jos Truyen als afgevaardig
de de zegels had gelicht noteerde hij 
met zichtbaar genoegen dat niet alleen 
alle stembrieven gekJig waren maar 
ook dat al de 8 kandidaten met mm 
80 % der stemmen verkozen waren 
Op de bestuursvergadenng van maan
dag 29 sept werden de taken als volgt 
verdeeld Voorzitter Kurt Rondelez 
ondervoorzitter MarkNk>ben,sekreta-
resse Manjke Bergen penningmees
ter Bert Verheyen propaganda Lam-
bert Janssen, organizabe Jean Mar
tens leden AmoM Vaesen en Valere 
Lemmer» 
De gemeentemandatarissen, Jos 
Truyen, dr Norbert Dieussaert Michel 
Thijs en de OCMW-leden Mevr De-
graeve-Vindevogel en Mathieu Kosten 
maken zoals voorzien in de statuten 
automatisch deel uit van het afdelings
bestuur 
Onmiddellijk werden konkrete afspra
ken gemaakt voor het nakende bal 
(voor details zie akbviteitenkalender 
Limburg) en voor een beslist vruchtt»-
re VU-afdelingswerking onder leiding 
van deze nieuwe ploeg 

KRAS 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

Nederlandstalige 
boekenbeurs 
te Eupen 
Op zaterdag en zondag 11 en 12 
oktober as zal de Nederlandstali
ge Knng (Vereniging voor de be-
vordenng van de Nederlandse kui
tuur in het Duitstalig gebied van 
België) te Eupen haar tweede boe
kenbeurs houden 
In het «Atelier Kunst & Bühne» zul
len naast een zeer uitgebreide 
keuze van Nederlandstalige boe
ken ook enkele werken van de 
Antwerpse kunstschilder Firmin 
Janssens tentoongesteld worden 
De openingstijden zullen zijn da
gelijks van 10 tot 12 uur en van 1 ï. 
tot 18 uur 

Het sekretanaat van de Knng 
Khnkeshofchen 7 te 47(X) Eupen 
(087-555547) 

m 
VUJO-Genk aktief 
De vernieuwde pkieg van VUJO-Genk 
ging inmiddellijk tot aktie over We be
zochten de gemeentelijke «Dag van de 
18-jangen- waar een 100-tal Vlaamse 
identiteitskaarten en informatietjlaad-
jes over VUJO werden uitgedeekl 
Nuttige adressen aftreden voorzitter 
en partijraadslid Ivo Coninx, Koerweg 
12 te 3800 Genk, nieuwe voorzitter 
Jan Jambon, Richter 3 te 3600 (Senk. 

ZO€KIBC| 
G 17-jang ongehuvi/d meisje 
met diploma bureauwerken en 
kennis van stenografie, zoekt 
een gepaste betrekking op de as 
Brussel-Aalst of industriepark 
van Ternat 
Voor al deze zoekertjes ncht 
men zich tot Dr J Valkeniers (02-
5691604) 
D ücenciate in de psychotogie, 
tewerkgesteld in BTK-projekt 
zoekt een vaste betrekking 
Inlichtingen omtrent ai deze zoe
kertjes zich wenden tot volksver
tegenwoordiger dr J Valkeniers, 
Ninoofsesteenweg 11, Schep-
daal, tel 02-5691604 

D Jonge man (16 jaar) uit Kor-
tenberg zoekt werk in de omge
ving van Brussel of Leuven Hij 
heeft een dipbma van kxxJgieter, 
bednjfsbeheer 
Zich wenden tot Vic Anciaux, al
gemeen sekretanaat tel 02-
2194930 

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

D 19-jange jongeman, afgestu
deerd moderne talen - humaniora 
-t- noties van boekhouding, 
zoekt gepaste betrekking in 
westrand van Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Voor inlichtingen zich wen
den tot Volksvertegenwoordiger 
dr J Valkeniers tel 02/5691604 

ü in de Volksunie 

LIMBURG 
OKTOBER 
10 LOMMEL Bestuursverkiezingen 
i a OILSEN Herfstbal in zaal Edelweis 
11. MAASMECHELEN Arrondissementsbal Tongeren-Maaseik in 

zaal Jagersberg te Maasmechelen 
16 BILZEN Bestuursverkiezingen 
17 BREE Bestuursverkiezingen 
17 STEVOORT Herfstbal van VU-Hasselt om 20 u 30 in Sterhof Met 

DJ Toontje VU en VUJO verwacht iedereen 
23 PEER VU-bestuursverkiezingen 
25 AS-NIEL 2de bal van provincieraadslid Jos Truyen in zaal Ek:-

kerlyc 
25 KURINGEN/HASSELT St-Maartensfonds Limburg kameraad-

scfiapsavond om 20 uur in het Ontmoetingscentrum te Kunngen 
De eerste maal dat de afdeling Limburg iets groots brengt Zang, 
voordracht anekdoten, muziek, verrassing i 

26 GENK: Verkiezingen van het VUJO-bestuur Limburg Van 10 tot 
11 uur 

Kulturele week 
te Voeren 
De kulturele week wordt ingericht 
door de Vnje Ojaenbare Biblioteken -
Voeren BOTKI van Gtrote en Jonge Gïe-
zmnen, Davidsfonds Voeren, Alge
meen Kultureel Komitee Voerstreek. 
PROGRAMMA 
Vnjdag 17 oktober 1980 om 20 u — 
Optreden van de bekende jeugdzarv 
geres Ria Gieraerts (verschiHeride tv-
optredens), 21 uur opening boeken
beurs (12 uitgevenjen) en scNdenjen-
tentoonstelling. 
Zaterdag 18 oktober 1980 om 20 u. — 
Optreden van «De Vaganten», overbe
kend en biezonder aanbevolen, boe
kenbeurs en tentoonstelling open van 
17 tot 19 uur en na het optreden van 
de Vagantea 
Zondag 19 oktober 1980 om 14 u — 
Opvoenng van «Toon de Kroon» door 
marjonettenteater IHoutekop voor 
jeugd en volwassenen Gïratis tombola 
Mooie pnjzen Open tot 21 uur 
Maarxteg 20 en dinsdag 21 oktober 
1980 — Boekenbeurs en tentoonstel
ling geopend van 18 tot 21 uur 

Sedert 8 oktober is biblioteek 's-Gra-
venvoeren gevestigd in de provinciale 
middelbare school, Bemeauweg. Ope
ningsuren Wijven voorlopig onveran
derd 
Inlichtingen openbare biblioteken tel 
041-766508, Vroonen Dexters ML, 
Veurzervekl 28 B, 3790 Sint-Martens-
Voeren 

Tombolaprijzen 
kinderfeest 
Op zondag 19 oktober zal er een 
groot kinderfeest doorgaan te 
Sint-Martens-Voeren Tombola-
pnjzen kopen is goed, indien ze 
geschonken worden door men
sen die er onze jeugd mee blij wil
len maken, dat vertioogt de waar
de Schenkt u één of meer pn}-
zen ' Oprechte dank. 
Kontaktadres E Vroonen, Veur
zervekl 28 B, 3790 Sint-Martens-
Voeren 

Voor al Uw meubelen steeds 

DE KLEINE WINST 
Antwerpsestr^at 164-177, NIel - Tel. 031-88.13.16. 
Ed. Claessenlaan 50-52, NIel. 

Alle moderne alsook stijlmeubelen, kleinmeubelen meer dan 3000 m2 toonzalen 
Zond*- en maandag gesloten - gratis dienst na levering 
Al rijdt men op vele wegen steeds komt men De Kleine Winst tegen 

ADV 184 

Meubelen «TER SCHOOTE» 
TONY WATERSCHOOT 

Ambachtelijke reprcdukties van oucie 
.stijlmeubelen uit eigen atelier recht
streeks naar verbruiker. 
Vercjeling Jean Roche, De Secde, Poltrona 
F>-au, Ciordovil, Constable, Geerebaerdt, 

f . K C ^ K N F 105 
932P. SCHOONAARDE (Dcndermonde) 
(steenweg Dendermonde-Wetteren) 
Sluitingsdag: donderdag 
'Iel.: 052-42.21.56. 

V v ' • - ' * ' ^ 

'. 
'-^ 

i ' !: 
1 :! 

I ' 

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 V U voor? 

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

Voorzitterschap Frans Kuijpers Sekretanaat Lutgart De 
Beul 

Wegens beperkte vergaderruimte schnjf nu reeds in bij Lut
gart De Beul. tel 02-2194930 

Inrichting Vlaams Nationaal Studiecentrum 
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Wij in de Voll<sunie 

VU-leper verwerpt 
Pecq-Armentières 
De VU-afdeiing leper, bijeen op don
derdag 2 oktober 1980, verklaart zich 
met alle middelen te zullen verzetten 
tegen de voorgenomen aanleg van de 
Waalse autoweg Pecq-Armentières 
over Vlaams grondgebied. 
Het afdelingsbestuur stelt vast dat de 
CVP eens te meer een schandalige 
pnjs betaalt voor de toepassing van de 
taalvi/et ten gunste van Vlaamse kinde
ren te Komen. 
Het akteert dat de CVP-ministers, on
der leiding van eerste minister Wilfried 

Martens, hiermee getuigen van een 
onthutsend gemis aan elementaire toy-
auteit ten opzichte van hun eigen 
Vlaamse gemeenschap. 

De Volksunie-afdeling leper roept alle 
Vlamingen op tot een met aflatend ver
zet tegen deze miljarden verkwistende 
autoweg, die benevens een onaarv 
vaardbare aanslag op het Westvlaam-
se landbouwareaal ook een perfide 
isoleertaktiek ten opzichte van de 
Wervikse en Menense Vlamingen in
houdt 

m 
Roeselare naar 
de meeting 
Naar de nationale VU-meeting van 
zondag as te Brussel vertrekt vanop 
het Polenplein te Roeselare om 13 u. 
een bus. Om 13 u. 20 is de bus te Tielt 
Wie meewil neemt vlug kontakt op met 
J. Pelgnms 051-4053.11 of J. Lefere 
051-20.80.88. 

Izegem naar 
de nat. meeting 
De afdeling Izegem-Emelgem-Kach-
tem heeft een bus ingelegd naar de 
«Nationale VU-meetng» in Brussel, nu 
zondag eerstkomend, na de middag. 
Inschrijvingen in het Vlaams Huis, Gro
te Markt 30, Izegem, tel 30.3663. De 
prijs bedraagt 150 fr. Schnjf onmiddel
lijk in! 

25 

WEST-VLAANDEREN 

OKTOBER 

16 IZEGEM: Spreekbeurt door Hugo Schiltz over «Vlaamse Bewe
ging morgen» Om 20 uur in de foyer van de Muziekakademie, 
Kruisstraat 15. Na de uiteenzetting gelegenheid tot gesprek en dis-
kussie. Toegang is kosteloos. 

18 ZULTE«OLSENE-MACHELEN: Jaariijks 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-jarig bestaan van de afde
ling. 

26 STEENBRUGGE: Dom Modest Van Assche-herdenking om 10 
uur in de abdijkerk met sermoen door Eerw Heer Elias Dupon. 
Daarna bezoek en gebed aan het graf op het kerkhof der abdij. 

lepel & vork... 
EETHUIS -

FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel. 014/2136.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Feestza len 

H O F V A N A R A G O N 

Arngonslr,i,nt 6 Lier 

Tel 031-8015 68 

Indust r ië le 
b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j 

Roomi j s 

Wilfried 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 Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135 33 Tel 031-36,56 54 

CORTïMvLS 
UW KOFFIEHUIS 
He t Ko f f i ehu i s d e r 
D e n d e r s t r e e k 

Kat tes t raa t 20, A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKFLGEM 

C<)fi ri 'sf.uiri ini sfH-f'ftuin t u r . i s 
Wocnsd.i t j en doiKlcrd.iq qcslott ii 
M,i,in(i.ig tiins<iii() vnid.Kj v in.if 15 u 
Z^itt rcf.kj <-n /ond.Kj v.ifi.jf s inic! 
d.K)", 

Tel 053-6687 40 

?^rt ̂ attnglM^ 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O * fainili«zaak mat tradiüa. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-4232.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091-300653 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

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

Brusselbaan 11 GOOIK 

Tel 054/33 48 5 / 

Uw tweede thuis* 

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

Vosseniberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

A l l e f e e s t e l i j k h e d e n 
M o g e l i j k f i e i d to t h u r e n van 

b e s t e k k e n 

Voor uw feestgerechten 
J. BOONEN-KWANTEN 

Kamperbaan 24 

3568 Hechtel 

Tel. 011/73.68.84 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

r . / ^ VCTZorgd? keuken 
[l\llfi}}U/] Oeiï iokratische pri|zcn 

Uitgelezen dienstbetoon 

Kosselstcenweg 38 
2?0O Nulen - Tel 031 /818841 

Europ Supermarkt 
Winderickx plein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

-Den Botaniek> verwacht alle vol
waardige Vlamingen in zijn Vlaams-
Brabants restaurant in de Konings
straat te Brussel Bar, restaurant en 
tuin Buitengewoon kader, meester
keuken, matige rekening Konings
straat 328, 1030 Brussel (St.-Maria-
kerk). Open van maandagmorgen tot 
vrijdagavond. Tel. 218.48.38. 

K ÏMPENLAND 

Vlaamse gezelligheid 

Café Kempenland 
Gemeentestraat 41, Nijlon 
Tel 031/8173.16 \ 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel. 014/54.4007 
Maandag gestoten • Rustieke 

sfeer. 

WIJNIMPORT HERMAN 
Mcncnstr.-iat 376 WEVELGEM 
Tel 056/41 29 22 

B o r d e a u x - en B o u r g o g n e w i j n 
R e c h s t r e e k s v a n i n v o e r d e r 

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

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gesloten vri jdag behalve m seizoen 

Maak ook eens kennis met 
de gezellige sfeer in 

Café -Res tauran t 

SEtiUTTERS-HQF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel.. 015-71.15.49 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook vertniring van tofelgoncf 

Schilderstraal 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein fHeusden Limburg 

Drank- en eethuis 

WALTRA 
Arduinkaai 2 (bij KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven van de W.iltr.i 
' W.i.ims in I hart \i,in Brussel 
2 Je knn er altijd parkeren 
3 Je hri/gt er alli/d wal te eten 
4 De priiien zi/ii sociaal 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

Fvf st?o.il voor alle 
qefeqenheden 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
Tel. 011-463451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
TeL 052/21.16.06 

Algemene voeding bieren wijnen, l i
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

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

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

't It een specialitt 
zoek hem op 
voor vleet of toetpijt 
de Beauvoordte pattel 
't It de meett verteerbare 
de meett klattleke, 
de bette 

9 OKTOBER 1980 
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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 )aar niet overschreden hebben 
bi) 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-)ange 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 m histologische en 
cytologische technieken 
4 Slagen voor een vergelijkend 
aanwervingsexamen 
Weddeschaal: 155 (eindwedde 
177) tegen indexcijfer 199,99% 
402 780 - 759 346 dn 27 |aar) 
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten 
op P R nr 000-00995 81-59 van A Z 
St-Jan, Ruddershove te 8000 
Brugge, vóór 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 afschnft van diploma en 
bewijsstukken van twee jaar er
varing in histologische en cytolo
gische technieken 

Brugge, 19 september 1980 
(Adv 202) 

Groot-Oostende: 
naar 't circus 
te Brussel 
Op 12 oktober zijn we aanwezig, sa
men met de andere bestuursleden en 
medewerkers urt Groot-Oostende en 
gans het arrondissement O V D op de 
VU-nationale meeting in het Koninklijk 
Circus te Brussel als inzet van de hete 
politieke herfst Persoonlijke uitnodi
gingen volgen 
Op 24 oktober is het voor de afdeling 
Manakerke een zeer biezondere dag 
Nieuwe bestuursleden en medewer
kers knjgen dan immers van de leden 
de opdracht om verder gedurende 
dne jaar de VU te Manakerke uit te 
bouwen en nog sterker te maken Mo
gelijke kandidaten en liefhebbers die 
een handje willen helpen gedureride 
dne jaar kunnen nu reeds naam en 
adres Ojsgeven aan de plaatselijke 
sekretans of aan de arrondissemente-
le sekretans (Wilfned Gouwy of Jozef 
Nagels) Deze bestuursverkiezing gaat 
door in Duinroos Persoonlijke uitnodi
gingen worden aan alle leden nog toe
gestuurd 
FW-Groot-Oostende is reeds druk 
bezig aan de voort>ereiding van het 
jaarlijks St-Niklaasfeest Het gaat door 
op zondag 30 november in de zaal 
«Bloemendal», Velodromstraat, om 
15 u Men kan de kinderen inschnjven 
tot de ouderdom van 10 jaar Per inge
schrevene wordt 125 fr gevraagd De 
bestuursleden van F W zullen gaarne 
uw inschnjving ontvangen 

Informatie 
over Vlaamse 
vrouwen
bewegingen 
gezocht 

Allen die informatae kunnen 
verstrekken over vrouwenbewe
gingen die werkten in Vlaams-na-
tionale sfeer gedurende de perio
de 1914-1950 gelieven zo vlug 
mogelijk kontakt op te nemen 
met Federatie Vlaamse Vrou
wengroepen, Bennesteeg 2 te 
9000 Gent, tel 091-233883 

Kortnieuws uit 
Wervik-Geluwe 
Hartelijke gelukwensen. 
-.aan Hilde Vandamme, dochter van 
onze voorzitter Herve, ter gelegenheid 
van haar huwelijk met Dirk Loyson 
Veel geluk aan het jonge paar, rrK>gen 
uit dit huwelijk verscheidene echte 
Vlaamse telgen geboren worden i Pro
ficiat ook aan de beide families 

Inwandeling taalgrenspad 
Deze gaat door op zondag 19 oktober 
eerstkomend Zoals eerder vermeld 
start deze wandeling te Wervik, van
daar naar Wervik-Zuid (Frans-VlaandJ 
om langs de Leie die bij ons de staats
grens vormt uit te komen op de Ko-
mense wijk -'t Godshuis» en dan terug 
naar Wervik Wij verwachten veel be
langstellenden' Er wordt een bus inge
legd aan 220 fr per persoon 

Steun 
Word lid van het Vlaamse ziekenfonds 
West-Flandna Meld u bij Mamik Ros-
selle. Gosseneslaan 5, 8670 Wervik 

VU-meeting 12 oktober 
WIJ kunnen het belang van deze mee
ting niet genoeg onderstrepen Belang
stellenden kunnen zich in verbinding 
stellen met Herve Vandamme, St-
Maartensplein 2 of bij Jef Claeys, Ten 
Bnelenlaan 108 Voor Geluwe zich 
melden bij Rosa Lemout-Martens, Be-

selarestraat 10 Graag vemennen wij 
bjdig nieuws van ui 

Bestuursverkiezingen 
Elk lid kan zijn kandidatuur indienen of 
deelnemen aan deze verkiezingen De 
verkiezingen gaan door op dinsdag 
4 november Voor verdere inlichtingen 
zich wenden tot de bestuursleden 

F W te Poperinge 
uit de startblokken 
Jaren terug was een bk>eiende Vlaam
se Vrouwenvereniging aktief in het Po-
penngse 
Ondertussen werden er zowat overal 
in het Vlaamse land vrouwenverenigin
gen met Vlaams-nationale inslag opge-
ncht en werden deze groepen geburv 
deld onder de naam Federatie van 
Vlaamse Vrouwea 
Te Popennge evenwel deemsterde de 
groep van destijds weg Het zal velen 
dan ook verheugen te horen dat wij te 
Popennge opnieuw van start gaan 
Op het avondfeestje van 4 oktober II 
werd reeds een eerste kontakt opge
nomen Wie meer inlichtingen wenst 
kan terecht bij de werkgroep Blanche 
Pittelion, Monique Verfaille, L Pype V 
Bonte, MJ Coudron FVV-Popennge 
IS thuis bij D Ryckbosch-Lauwers le-
persestr 59 te 8970 Popennge (057-
333319) 

VU-nieuws uit 
Dendermonde 
op Ardeens 
weekeinde 
Het Ardeens weekeinde van het VU-
arr Dendermonde kreeg nu een defini
tieve datum van donderdag 30 okto
ber in de namiddag tot en met zondag 
2 november Inschnjven bij mevr Van 
Den Abbeele-Roels Losweg 11 te 
Schoonaarde (052-42 3549) of bij VU-
sekretaris Mare De Donder, Acacia-
laan 46 te Zele (052-44 61 85) waar ge
ïnteresseerden alle inlichtingen kunnen 
knjgen Raats van het gebeuren is Da-
verdisse een Ardeens dorpje met 
200 inwoners op zo'n 20 km van Di-
nant dicht bij Rochefort en Han-sur-
Lesse Vlug inschnjven is gewensti 

Stad Sint-Niklaas 
Stedelijke 

muziekakademie 
Openverklanng van volgende 
betrekkingen aan de Stedelijke 
Muziekakademie en haar bijaf-
delingen 
— één betrekking van leraar/le

rares «fluit»; 
— één betrekking van leraar/le

rares «zang». 
Voornaamste voorwaarden: 

Minimum 18 jaar en maximum 
45 jaar zijn op 1 oktober 1980 In 
het bezit zijn van een eerste pnjs 
voor de betrekking waarvoor 
men zich kandidaat stelt, afgele
verd door een Koninklijk Mu-
ziekconservatonum of een diplo
ma van laureaat in deze vakken, 
uitgereikt door het Lemmensm-
stituut Slagen voor een vergelij
kend eksamen 
Prestaties: 
De prestaties bedragen mini
mum twee lesuren per week en 
dienen naar gelang van de 
dienstnoodwendigheden m het 
hoger of lager secundair niveau 
gegeven te worden 
Plaatsaan vragen: 
Deze dienen uiterlijk op 1 no
vember 1980 bij het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen in 
te komen, vergezeld van een re
cent bewijs van goed zedelijk ge
drag, een voor eensluidend ver-
Idaard af schrift van diploma's en 
getuigschriften en een curricu
lum vitae (AdvJ 

Koen en Free 
deden het... 
trouwen op zaterdag 20 september II 

Een onvergetelijke dag voor dit sympa-
tieke paar dat reeds zoveel dienstbe
toon deed in en buiten de VUJO On
vergetelijke dag ook voor de vele 
vnenden die bij hen waren in de kerk, 
in de ongedwongen sfeer van het reu-
zegezellige feest te bchtaart Aan 
Koen en Fne Van der Poten-Vander 
Zwalmen wenst de ganse VU van het 
arr Dendermonde het allerbeste toe' 

Naar de 
nationale meeting 
Het arr bestuur van Dendermonde 
heeft een autobus ingelegd voor de 
nationale meeting van zondag as te 
Brussel De bus vertrekt op de Grote 
Markt van Dendermonde om 13 u 
Vlug inschnjven bij de arr sekretans 
Mare De Donder, Acacialaan 46 te 
9140 Zele (tel 052-4461 85) 

Wase jonge 
leeuwen 
De WJL-herfstfuif met disoc-bar Para
noid gaat door op vnjdag 17 okt om 
20 u 30 Welkom in het KSA-heem 
Puitvoet te Sint-Niklaas Inkom WJL-
leden 30 fr niet-leden 40 fr 

Gerard Vanhemens 
overleden 
Te Kortnjk overleed op 4 oktober II de 
heer Gerard Vanhemens. De overle
dene was de echtgenoot van me
vrouw Bertha Balcaen en geboren te 
Anzegem op 14 augustus 1902 
De euchanstievienng gevolgd door de 
begrafenis heeft plaats in de kerk van 
St-Comelius te Kluisbergen-Ruien op 
zaterdag 11 oktober as om 10 u 30 
De overledene kan begroet worden in 
het funeranum van het O-L-V-hospi
taal, Reepkaai te Kortnjk. 
De redaktie biedt aan mevrouw Van-
hemens-Bak:aen, kinderen en kleinkin
deren zijn blijken van diep medeleven 

Hemeltergende 
terreur te Komen 
Als lid van het bestuur van het Alge
meen Komitee Vlaandererv-Komen 
reed ik vonge zondag naar het kultu-
reel centrum voor een beperkte werk-
vergadenng met de Vlaamse Kome
naars Een groepje Vlamingen — in 
een busje — die de taalgrensstreek 
aan het bezoeken waren, kwamen 
even gedag zeggen en er even de toe
stand in Komen bespreken 
Deze bus werd gevolgd door een wal-
lingant die ostentatief aan de ingang 
van het centrum bleef staan om de 
vreemdelingen (zo zei hij in het Frans) 
af te spieden In een minimum van bjd 
waren daar een tiental wallinganten — 
opgeroepen via hun beruchte CB — 
aan de ingang De bezoekers uit Vlaan
deren waren zo ontsteld dat ze aan de 
ingang kwamen kijken en toen begon 
de heme Die wallinganten prot)eerden 
deze mensen te provoceren door ge
mene woorden De bezoekers bleven 
kalm Dhr Decramer, een Komenaar 
en sekretans van de Vnendenknng 
van het Komense, probeerde een ver
zoenende dialoog, in het Frans omdat 
die wallinganten het vertikten — of ge
woon er te dom voor waren — Neder
lands te spreken Die wallinganten 
dreven het zo ver dat ze hem in het ge
zicht spuwden Alleen een doodkalm 
man als Decramer zou zoiets kunnen 
slikken zonder handtastelijk te worden 
Het was duidelijk zij wiklen de Vlaam
se mensen zo ver brengen dat er oo 
de vuist werd gegaan Maar het lukte 

hen niet Een paar minuten later was er 
een combi van de njkswacht dan een 
tweede De njkswacht weigerde in te 
gaan op de klachten van de Vlamin
gen, integendeel zij vroegen om onze 
identiteitskaarten 

Toen de Vlaamse bezoekers wilden 
vertrekken en zij om politiebescher
ming vroegen, bleek dat de njkswacht 
noch de BOB iets konden doen om de 
bende wallinganten weg te knjgen uit 
de straat De distnkskommandant nep 
toen de burgemeester op De groep 
Vlaamse bezoekers kon dan toch 
wegnjden, gevolgd door BOB 
Maar wij zaten intussen vast, de njks-
wachtkommandant raadde ons aan 
niet te vertrekken voor de burgemees
ter de straat had laten ontruimen Meer 
dan een half uur waren we de gevan
genen Paul Sergier, met vrouw en 
zoontje, wenste naar huis te gaan, 
maar moest wachten 
Toen de burgemeester met eigen poli
tiedienst aankwam, waren de wraak
zuchtige wallinganten met o a een 
Franse vrouw als eerste, niet zo maar 
bereid om weg te gaan Zo bleek dat 
die mensen zelfs niet meer naar het 
wettelijk gezag luisteren 
Na heel wat palaberen kon Pieters die 
bende beesten — want dat waren 
geen mensen — ertoe brengen dat ze 
weggingen 

J.P. Dewijngaert sekretaris van het 
Komitee Vlaanderen-Komen 

OOST-VU\ANDEREN 
OKTOBER 
10 AALST Afdelingsbestuursverkiezingen in lokaal «Het Gulden 

Vlies- Esplanadeplein 13 Van 18 tot 21 uur 
11 GENTBRUGGE Kunstavond van de Dr (k)Osenaertsknng in het 

Dienstencentrum met Tine Ruysschaert Peter Ritzen en de bal-
letgroep Isis Tevens tentoonstelling van schilderwerken en 
beeldhouwwerken Toegang 60 fr (niet-leden 100 frJ Begin 20 u 

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

11 KALKEN-LAARNE VU-bal in GiMenhuis 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 (niet-leden 100 f r j 

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

12 ST.-DENIJS-WESTREM: Natuurwandeling in het Zwin oiv prof 
Van C^tthem Rknik en laarzen meebrengen Samenkomst aan 
het Zwin om 10 uur Organizatie Federatie Vlaamse Vrouwen
groepen 

15 BEVEREN: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele 2de koffietafel om 
20 uur in de bovenzaal van de C^ntrumschool, Bosdamlaan 
Praatavond met Jos Ghysen Onkosten 150fr voor leden en 
200 fr voor niet-leden 

17 ST.-GILLIS-WAAS (St-Pauwels-Meerdonk) Afdelingsbestuurs
verkiezingen in café Den Uzer, Kroonenhoekstraat 4 Van 20 tot 
23 uur Alle leden op post 

25 DENDERWINDEKE-LIEFERINGE Breugelmaal van Vlaams Ver
bond voor Gepensioneerden van Groot-Ninove in «Berlindisknng», 
Hallebaan (rechtover kerk) te Meertseke Vanaf 18 uur 

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

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Aalst 

De raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappehjk 
Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het verplegend en ver
zorgend personeel een betrekking opengesteld van geg^ra-
dueerde verpleegster. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende bnef 
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40,9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken ui
terlijk op donderdag 16 oktober 1980 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4 81978, genaamd antikri-
siswet, is de opengestelde betrekking toegankelijk voor 
mannen en vrouwen, tenzij het uitdrukkelijk anders is voor
zien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel 053-21.2393, binnenpost 104) 

lAdv. 206) 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Bnlstraat 41 

HAALTERT 

Tel 053-212248 

Alte werken in marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

N —— r 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten. 

hoetimidel 

Schoolgerief • Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed i 

SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel 016-56 93 34 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle malen, alle soorten, ook medika-
le en anti-allergische matrassen 

Platleau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA. 

Kerkstraat 23, 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten. 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnicnj (Ie G-ip-iort-, 
Molenstr.iat 45. 9300 Aalst. 
Tel, 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraat 164-177 

Sti|lmeubelen + kleinmeubelen 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 881316 

Meer dan 3 000m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

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

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

O ^ STUDIO 
-»-*^ DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli|ksreportages. 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

-J 

I D E L - Tel 011 5343.49 

Gelecjetiheidsyrafiek: Huweli)k - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.ii>d en 
etiketten Houten drukletters - Rekl.i-

J 

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

PVBA GABRJEL 
Vrijdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel. 091-25.64.05 
Boelare 10, Eekio 
Tel. 091-771312 
Nieuw I De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld met ge-
heugen dat naait en schrijft 

Dames en heren, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054-333756 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210.55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 0643 
Na 18 u 4254642 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211, 
8480 VEURNE 

Tel 058-31 1909 

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

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstell ingen. 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

PVBA DAMA 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Tel, 053-62.37.65 

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-49 3507 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 1207 

KLEDING LENDERS 

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

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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. Brandefi pvba 

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

Te l . 052-47.88.09 

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

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL'BANKELINDEWEG I I 

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

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

Diepvriezera 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02-26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

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

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-2136.36 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
lustrerie 

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

D i n s d a g , w o e n s d a g en v r i j d a g T E R N 

v a n 13 to t 20 u. D o n d e r d a g v a n Tel C 
9 to t 20 u. Z a t e r d a g va n 9 l o t 20 u. 
Z o n d a g va n 14 to t 18 u. M a a n d a g g e s l o t e n 

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 

Z a a k v o e r d e r 

Sta f K i e s e k o m s 

Ke i ze rs t r aa t 2 
T E R N A T 

Tel 02-582 22 22 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos. LAGRING-

VAN DAELE 

«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BROEKEN (Jeans en andere) P X R 
K A S BLOESONS ANORAKS 

'^"^ Tel 053 66 73 33 
Steenweg naar Ninove 76 
9470 DENDERLEEUW 

B -f M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.46 

^ egels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-5135.71 
Zelfimport — beste prijs 

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

Maandag gesk>ten 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

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

GEORGES GROENINCKX 
L e t t e r k u n d e 244 , 2610 W I L R I J K 

Tel. 031-28.93.14. 

OOSTDUINKERKE A/ZEE 
TE KOOP 

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

Villasli j l - Alle komfort 
Garages. 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 
8458 Oostduinkerke 

Tel. 058-51.26.29 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserlj 

Gebr. ALLOO 
Rapfiaël en Willy 

Tel bureau 053-2172.12 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6. 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

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

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. r u z e t l e l a a n 5 6 c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
b a a n b r u g g e - k o r l r i j k 

THEO BARBIER 
installatiemateriaal - huishoudtoe
stellen • draad en kabel-akkumu-
labe 

HUWELIJKSLIJSTEN 
A n t w e r p s e s t r a a t 4 7 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en tjalkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Grat i * pri jsoffarta 

d 
I K E U W g N » I 

DURASON-KEUKENS 

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

aeroom EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schilder-, befiang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
DENDERLEEUW 
Tel 053-6674.08 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
CNormandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meutseten en 
lx>rden -|- kunstvoorwerpen 

— Lood-, zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitatre installaties 
— Herstellingen en nleuwkx>uw 

Jan MESTDAGH 
Korte W e l v a a r t 2 5 
2 8 5 0 K e e r b e r g e n 
Tel, 015 -23 .3837 . 
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MEVROUW X: 

„Komense kinderen 
voor de 

Mensen van bij ons 

AENSEN 
zwijnen gegooid (...) / / 

KOMEN — 'De skrapuleuze repressie die we hier sinds 
1 september hebben moeten ondergaan was nog veel erger 
dan «binsten den oorlog!» Onze Idnderen en de Vlaamse ou
ders werden dagelijks 's morgens, 's middags en om 4 uur 
uitgescholden voor varkens en dies meer Eén Vlaamse 
moeder kon de spanning niet meer dragen, en heeft met een 
doktersattest klacht ingediend bij de rijkswacht Maar, denk 
je dat die reageert, dat die de kinderen en de ouders die naar 
het Vlaams schooltje in Komen gaan afdoende bescher
men ? Toen, vorige week op I oktober, er weer biezonder 
veel frankofoon krapuul ons aan de schoolpoort opwachtte, 
zagen we geen enkel rijkswachter om die herrieschoppers 
en ordeverstoorders op te leiden. Wél stonden er op dat mo
ment 5 combi's van de rijkswacht voor het huis van de bur
gemeester Pieters; allicht om hem tegen mogelijke Vlaamse 
betogers te beschermen! Vorige maandag dan stonden de 
hatelijke schreeuwers aan de school met hun bek dicht; ze 
waren allicht nog fel onder de indruk van de rammel, die hun 
kollege, voetbalsekretaris Jean Mylleville, de zondag in 
Dentergem op het voetbalplein te beurt viel. Ze moesten 
nog meer met die viespeuken voetbal schoppen- Dan zou
den ze helemaal niet meer piepen. Mens toch, ik kah nog al
tijd niet geloven dat er zulk scrapuleus volk in Komen 
woont!' 

Aan het woord is mevrouw X, die 
duidelljl( op de randen van haar 
zenuwen leeft, en oververmoeid 
is geraakt na vijf weken schanda
lige pesterijen. 
(Voor de goede orde moeten we 
hier vermelden dat frankofonen 
die dit interview zouden onder 
ogen krijgen — zo zij het al zou
den kunnen lezen — vergeefs op 
zoek zullen gaan naar mevrouw 
X Dat we dit interview naamloos 
houden, wijst meteen op de re
pressieve sfeer waarin de ou
ders van Vlaamse schoolkinde
ren nog immer leven-). 

Mevrouw X.: •Wij zijn nooit tegen 
het Frans geweest We willen 
onze kinderen precies in Komen 
laten schoollopen (in plaate van in 
Wen/ik t>ij voorbeeld) omdat we 
ze een behoorlijke kennis van het 
Frans willen meegeven. Goede 
tweetaligheid is hier in onze streek 
een noodzaak. Maar, nu we het 
frankofoon politiek schorremorie 
aan het werk hebben gezien, is bij 
ons toch een grondige afkeer ge
groeid voor dat soort mensen, en 
voor de politiekers (zoals burge
meester Pieters) die hen in be
scherming nemen en zelfs ophit
sen. 

De repressie en discriminatie be
gon al van bij de eerste keer dat 
Vlaamse ouders hun handteke
ning zetten onder een aanvraag 
voor een Vlaamse school in Ko
men. 
Je moet eens rekenen: een tijd ge
leden werd een aanvraag inge
diend voor Vlaams onderwijs voor 
48 kinderen in het lager onderwijs 
en voor 23 kleuters! Net vóór 
1 oktober hebben we met zeer 
veel moeite nog 17 kinderen kun
nen bijeenkrijgen om zeker te zijn 
dat de Vlaamse school zou behou
den blijven. 
Op tientallen Vlaamse ouders is er 
al die tijd zware druk uitgeoefend 
om van hun aanvraag af te zien. 

Burgemeester Pieters heeft daar 
ferm aan meegeholpen. Hij kwam 
indruk maken in het gezelschap 
van de politie. Er werd zelfs uitda
gend gevraagd of wij soms -van 
de Vlamingen geld kregen om de 
aanvraag voor een Vlaamse 
school te steunen-!» 
Het heette dat er voor zo'n ge-
meentescfiool geen geld is, maar 
het Komens bestuur verbraste 
wél miljoenen aan een prestigieus 
kultureel centrum waar slechts en
kele tientallen Komenaars over de 
vloer komen. Al evenzeer was er 
dan geel geld meer voor een hos
pitaal en een moederhuis-

71 kinderen 
— Begin september werd er in 
frankofone kringen gejuicht, tot 
en met in de regering, dat er maar 
een dozijn Vlaamse kinderen 
kwam opdagen-
Mevrouw X.: ^Kinderen van ou
ders die bijtijds een Vlaamse 
school vroegen werden maanden
lang op het kollege geplaagd en 
gediscrimineerd. (Terloops, dat 
kollege werd destijds nog ge
bouwd met (Vlaams) geld van het 
bisdom Brugge!) 
De Vlaamse ouders werd het mes 
op de keel gezet: vooral diegenen 
die op één of andere manier (als 
handelaar, als leerkracht enzo-
meer.J zouden kunnen gebrood
roofd worden. Op alle mogelijke 
manieren werden ook de vetes in 
de families aangewakkerd; je hebt 
hier immers een pak gemengde 
huwelijken... 

Ik vind het doodjammer dat veel 
Vlaamse ouders schrik gekregen 
hebben en hun kinderen toch niet 
naar de Vlaamse school durfden 
sturen. Mocht elkeen zich schrap 
gezet hebben, dan telden we nu 
niet minder dan 71 kinderen in de 
Komense school! Dan zou het bij-
lange geen klein schooltje meer 
zijn. 

Maar Ja, wat wilt ge als er een 
ware repressie door een klubje 
frankofonen, gesteund door de 
burgemeester en ministers, ge
handhaafd wordt, zonder dat ook 
maar één rijkswachter ons in be
scherming neemt Er zijn tientallen 
dreigbrieven, die bol stonden van 
vieze schddwoorden, rondge
stuurd. Vlaamse ouders werden 
thuis, op straat ook door CB'ers 
die auto's klemreden en bescha
digden, almaar bedreigd. Er waren 
de ontelbare anonieme telefoon
tjes met bedreiging van brand
stichting en onteigeningen! Huizen 
werden beklad; vensters inge
gooid. 
Echt nog vóór de eerste school
dag er was heerste hier al een re
pressie die beangstigender was 
dan tijdens de oorlog! 
Als er, nu nog, 's nachts een auto 
voor ons huis stopt of 'Stilvalt', 
dan zijn we op onze hoede, 't Is zo
ver gekomen dat het geweer in 
handbereik altijd klaarstaat Er 
moet geen ongenode gast — niet 
overdag en zeker niet 's nachts — 
het proberen bij onze huizen te 
komen. Dat een moeder, na we
ken onoptmudernje onrust uiteirt-
delijk op van de zenuwen een dok
ter ter hulp moest roepen is het 
schandalig bewijs van het feit dat 
tientallen Vlaamse families in Ko
men niet de minste bescherming 
van de overheid en van de rijks
wacht krijgen. Bij de rijkswacht ligt 
er zo'n hoop klachten tegen fran
kofone geweldenaars, maar ze 
verpinken niet..' 

— Sinds 1 september is het poli
tiek en lijfelijk geweld dan dag na 
dag nog op de spits gedreven-
Mevrouw X : 'Weet ge wat ik nu 
denk: de Vlaamse moeders had
den die eerste scfKX>kiag met het 
geweer op de schouder hun kin
deren naar het Vlaams schooltje 
moeten doen. Dan zouden die her
rieschoppers misschien wel wat 
minder hun hatelijke bek openge
daan hebben. 

En dan zouden de politici in Brus
sel misschien geschrokken zijn 
van hun zware verantwoordelijk
heid. 

Nu hebben we zomaar wekenlang 
alle vieze aantijgingen en lijfelijke 
vernederingen over ons hoofd en 
dat van onze kinderen moeten la
ten heengaan. Stel u toch eens 
voor, ge stuurt uw kleuter naar 
een Vlaamse school en daar staat 
een bende aan de schoolpoort die 
u uitmaakt voor 'con-, voor zwij-
nemoeder, die minutenlang onge
straft kan scanderen: «II faudrait 
tuer tous ces cons»- En de bur
gemeester kijkt zonder meer toe... 
De kinderen hun schooltassen 
worden afgepakt en weggegooid. 
Een kleine zonder haar wordt ver
nederend zijn muts afgetrokken. 
De bende roept alsmaar 'Sieg 
Heil; brengt de Hitlergroet 
En bij die viespeuken staan Franse 
schoolmeesters, frangaises (die 
zelf geen kinderen hebben en 

anders een hele morgen tftuis in 
slaapkleed rondlopen), vrouwen 
die elke zondag demonstratief in 
de kerk te kommunie gaan, jonge 
venten die zelfs vergeten te gaan 
doppen.. 
Dat krapuul mocht ons, in het bij
zijn van burgemeester Refers, uit
maken alsof wij vrouwen van 
moordenaars waren! Ongehoord! 
Ik geraak er nu nog altijd niet over
heen dat zo'n schandalige dingen 
vandaag mogelijk zijn.» 

Deze school blijft 
— Een goed jaar geleden heeft 
Paul Sergler, voorzitter van de 
Vlaamse Vriendenkring van het 
Komense, in een interview met 
«WIJ» er voor gewaarschuwd dat 
Komen tot geen tweede Voer 
mocht verworden. Vandaag is 
het zover, door de maandenlange 
lankmoedigheid van de regering-
Martens, die bovendien zelf olie 
op het vuur gooide door de on
derwijskansen van de Komense 
kinderen te koppelen aan een 
miljardenverkwisting in de 
spookautoweg Pecq-Armentiè-
res. 
In verband met de kwestie-Ko
men neemt de regering bescher
mende maatregelen; onmisken
baar. Zo bij voorbeeld zorgde de 
minister van Binnenlandse Za
ken samen met het kommando 
van de rijkswacht ervoor dat drie 
VU-parlementsleden die in de 
Brusselse Wetstraat pamfletten 
wilden uitdelen voorgeleid wer
den, manu militari, door een paar 
dozijn rijkswachters die aanruk
ten met vier overvalwagens. Ter
wijl er voor de bescherming van 
Vlaamse ouders en kinderen in 
Komen geen één rijkswachter 
paraat wordt gehouden. 
Mevrouw X.: 'Bij de incidenten op 

1 oktober, toen de frankofonen 
woedend waren omdat de rege
ring onze Vlaamse schoei noodge
dwongen (door onze taaie verhar
ding), voor de duur van een geheel 
schooljaar openhoudt was er al
weer geen politie- of rijkswachtbe
scherming te zien. Er werd door 
een Vlaamse moeder tot drie keer 
gepoogd kontakt te krijgen met de 
prokureur om schandalige feiten 
aan te klagen, maar het bleek on
mogelijk om zelf ook deze instan
tie te bereiken. Wat we meege
maakt hebben en nog meemaken 
is ongehoord. We worden aan ons 
lot overgelaten en we blijven zitten 
met de bittere ervaring dat burge
meester, frankofone poliüci, politie 
en rijkswacht één potje paté zijn. 
Wij worden als burgers zonder 
rechten behandekj. In '63, bij de 
overiieveling van onze gemeenten 
naar Wallonië, mochten we al niet 
piepen. En ook nu weer wordt het
zelfde van ons gevraagd. 
Maar, we hopen wel i&t het poli-
pek wereldje in Brussel beseft dat 
we op onze tanden bijten om onze 
rechten te verdedigen. We heb
ben dreigbrieven en vernederin
gen naast ons neergelegd. We blij
ven elke dag met onze kinderen 
naar de Vlaamse school gaan, 
waar krapuul onze kinderen bang 
maakt en ons tracht fysiek en mo
reel geweld aan te doen. We we
ten dat we zullen winnen. Onze 
kleuters zullen de wintermaanden 
niet meer in een koude gang moe
ten doorbrengen. De schioolmees-
ter (die voortreffelijk is) heeft nu 
de hulp gekregen van een kleuter
leidster Als men ons ooit deze 
school opnieuw zou willen afne
men, dan mogen de verantwoor
delijke politiekers nu al noteren 
dat de Vlaamse ouders dat onder 
geen beding zullen laten gebeu
ren.' (hds) 

Burgemeester Pieters in aktie 
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