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Vlaamse welvaart of 
Belgische armoede 

Met veel kunst- en vliegwerk heeft de regering het, 
over de laatste loodjes in de Senaat heen, weten uit te 
zingen tot wanneer het parlement nu definitief met re
ces is. De moeilijkheden zijn daarmee echter niet van 
de baan. De regering is aan het huiswerk van de be
groting 1982 bezig in een sfeer van het allergrootste 
wantrouwen. Niemand gelooft nog in de mogelijkheid 
om met de huidige ploeg deze begroting op te stellen. 
De timing is trouwens nog maar eens gewijzigd: 
Eyskens zou nu geneigd zijn de echte moeilijkheden te 
verdagen tot september. 
Meteen komen er enkele weken maneuvreerruimte, 
waarvan de PS en de CVP volop gebruik zullen maken 
om — ieder voor zich — de dankbaarste breekpunten 
aan te scherpen en de elektorale uitgangspositie te 
verbeteren. Het touwtrekken gaat dus onverminderd 
verder, ook in de politieke vakantieperiode. En terwijl 
de regeringspartijen hun lafheid en hun onvermogen 
om oplossingen te vinden trachten te verdoezelen 
achter een aantal schijnmaneuvers, boert het land 
verder n a a r de afgrond. 
Aan de vooravond van het parlementair reces en van 
de begrotingswerkzaamheden heeft de EG-kommissie 
in een ongemeen scherpe brief een waarschuwing 
gericht tot de Belgische regering. De katastrofale 
financiële toestand van ons land is daardoor, meer 
nog dan vroeger, mondgemeen geworden in gans 
West-Europa. De schriftelijke Europese verwittiging is 
in feite een klinkende internationale afstraffing van 
het beleid zoals het gevoerd wordt door de regerings
partijen. Voor ons land is het echter diep beschamend 
een dergelijke blaam te moeten ontvangen. België 
slaat het figuur van een onderontwikkeld land, dat 
niet eens in staat is om zijn openbare financies te be
redderen. 
Wat Vlaanderen betreft is de Europese veroordeling 
echter niet van toepassing. De onrustwekkende toe
stand waarin België zich bevindt, wordt veroorzaakt 
door Brussel en Wallonië. Uit recente studies van 
Leuvense ekonomen is immers gebleken dat een zui
ver Vlaamse begroting voor meer dan negentig t.h. in 
evenwicht zou zijn. De put van vele honderden miljar
den is in de allereerste plaats een Waals-Brusselse 
put. 
Wat de nieuwe Leuvense gegevens in feite betekenen 
zou iedere Vlaming de ogen moeten openen. Het feit 
dat het deficit in ten honderd van het Vlaams BNP 
praktisch nul zou zijn indien Vlaanderen over zichzelf 
en zijn middelen kon beschikken, plaatst ons in zeer 
gunstige positie als een van de beste industriële regio's 
ter wereld. Indien Vlaanderen niet mee moest op
draaien voor de Waalse-Brusselse miljardenverlie-
zen, dan zou het zich in de kopgroep van de industrie
landen bevinden, met alle kansen op sukses in de kri-
sisbestrijding. De regering en de munt van een zelf
standig Vlaanderen zouden het internationaal ver
trouwen genieten en beschikken over een vrijwel 
onbeperkte kriedietwaardigheid. 
De logische konklusie van deze nog altijd gezonde 
Vlaamse positie, moest zij door zelfstandigheid kun
nen gevalorizeerd worden, zou bij voorbeeld zijn dat in 
Vlaanderen een beleid van belastingverlaging en van 
behoud van loon en koopkracht kan gevoerd worden, 
ledere Vlaming moet beseffen dat de inlevering en in
spanningen, die thans van hem geëist worden, alleen 
en uitsluitend dienen om de Waalse put te vullen. 
De keuze is dan ook niet moeilijk: indien Vlaanderen 
niet wil meegesleurd worden in de Waals-Belgische 
chaos, moet het de politieke wil en de kracht opbren
gen om op eigen poten te staan. 
Als er straks verkiezingen komen, zal dat de werkelij
ke inzet zijn: Vlaamse welvaart of Belgische armoede. 

tv.o. 

Foto van de week 

Met „Pomp and circumstance" werd in Londen het „huwelijk van de eeuw" ingezegend. ...Ver van Belfast en 
Brixton. Lees biz. 7. 

Een eigen Vlaamse ASLK! 
Wie op 21 juli door Vlaanderen reed, kon getuige zijn van een 
merkwaardig schouwspel: aan heel wat plaatselijke ASLK-
kantoren hing op Belgiës nationale feestdag geen driekleur 
zoals gebruikelijk, maar een Vlaamse Leeuw. Dit was geen 
toeval. Wel integendeel had de Gemeenschappelijke Vlaamse 
Aktie in de ASLK — het overkoepelend orgaan van de 
Vlaamse personeelsleden in de staatsbank — de plaatselijke 
kantoorhouders opgeroepen om alleen met de leeuw te 
vlaggen bij wijze van protest. Deze oproep werd ruimschoots 
beantwoord. Niet minder dan 3.500 Vlaamse personeelsleden 
van de ASLK, hetzij praktisch 85 t.h. van de Vlaamse perso
neelsbezetting, heeft dezer dagen trouwens een petitie onder
tekend die door de Gemeenschappelijke Vlaamse ASLK-Aktie 
was opgesteld. 

De Vlamingen in de ASLK zijn 
dus duidelijk en massaal in op
stand gekomen tegen de franko-
fone machtsgreep op en de be
noemingsvaudeville rond het 
openbaar bankstatuut van de 
ASLK. Ze vechten daarmee niet 
alleen voor hun eigen boterham en 
belangen, maar tevens tegen de 
aftakeling van een der oudste en 
meest zinvolle openbare financiële 
kredietinstellingen van dit land. 

Vlaanderen zorgt voor meer 

dan 60 % van de inbreng en voor 
meer dan 65 % van de winstbij
drage, zowel in de afdeling Spaar
kas als in de Verzekeringskas. In 
ruil voor dit Vlaams leeuweaan
deel wat de centen betreft, moe
ten de Vlamingen het stellen met 
het onrechtmatige taaikader van 
slechts 52 Vlamingen tegen 48 
franstaligen. Daarenboven hangt 
de ASLK nu de bedreiging boven 
het hoofd van een paritaire verde
ling in de beheersorganen en van 

het behoud der unitaire struktuur, 
die alleen maar dient om Vlaamse 
centen over te hevelen naar Wal
lonië. De jongste evolutie terzake 
is kenschetsend: daar de privè-
banken onwillig zijn om nog geld in 
het Waalse staalavontuur te ste
ken, tracht men van hogerhand de 
ASLK te dwingen tot deze opera
tie die over meer dan veertig 
miljard zal lopen. Dat de ASLK-gel-
den daarbij afgeleid worden van 
hun eigenlijke bestemming en dat 
de ASLK daardoor haar normale 
rol niet meer zou kunnen spelen 
en zelfs in haar voortbestaan zou 
bedreigd worden, is de regeer
ders blijkbaar een zorg. 

De publieke opinie in Vlaande
ren mag niet onverschillig staan 
tegenover de verzetsaktie van de 
Vlaamse ASLK-personeelsleden. 
Wel integendeel moet ze met alle 
kracht de federalizering van de 
ASLK eisen. Vlaanderen heeft alle 
belang bij een eigen dynamische 
Vlaamse Spaarbank, die de 
Vlaamse centen gebruikt voor de 
Vlaamse noden en behoeften. 
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BETWISTE CIRCULAIRE 

In een artikel „Geen nieuwe schooloor log" in het dagblad „Het Volk" wordt ge
wag gemaakt van de houding van de Volksunie, die bij monde van Nelly Maes 
de intrekking zou geëist hebben van de omzendbrief Geens met betrekking tot 
het besteden van werkingskosten in het vrij onderwijs aan religieuze 
oefeningen. 
In een brief aan de redaktie van die krant zet onze vertegenwoordiger de punt
jes op de i. 

„De circulaire werd niet door de Volks
unie gewraakt en op de agenda ge-
plaats van de Schooipaktkommisie. 
Gezien de „voorgeschiedenis" van 
deze circulaire viel te verwachten dat 
de partners van de CVP in de vaste 
schoolpaktkommissie, nl. de liberale en 
de socialistische familie er zwaar zou
den aan tillen. Zij eisten dan ook 
formeel de Intrekking, hierin bijgetre
den door het FDF. 
De Volksunie heeft in de schoolpakt
kommissie kritiek uitgebracht op de 
houding van de minister Geens omdat 
hij, niettegenstaande incidenten kon
den verwacht worden die naar een 
nieuwe schoolstrijd konden leiden, niet 
vooraf de schoolpaktkommissie gevat 
had met het probleem van de rechts
zekerheid van de vrije scholen, in 
verband met deze (alleen in Vlaande
ren) betwiste werkingskosten. Ten 
gronde heeft de Volksunie begrip uit
gesproken voor de poging om rechts-
zekerfieid te scheppen. 
De Volksunie heeft t)ovendien onder
streept dat het onderwijs dringend 
onder de bevoegdheid van de ge
meenschappen moet worden onder
gebracht aangezien we hier andermaal 
staan voor een feitelijk uit elkaar 
groeien van de onderwijssituatie in 
Vlaanderen en in Wallonië en voor een 
verschillende behandeling: de heer 
Geens heeft in zijn funktie van natio
naal minister een circulaire uitgegeven 
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die enkel voor de Nederlandstalige 
katolieke scholen telt. 
De houding van de Volksunie was 
ingegeven door een driedubbele be
kommernis: 
1. het behoud van de schoolvrede: 
2 het scheppen van rechtsgelijkheid; 
3. het uitbouwen van een autonoom 
Vlaams onderwijsbeleid. 
Daarom hebben wij in de bewuste 
vergadering getracht de tegenstellin
gen tussen de „kampen" te overbrug
gen. 
Ik wil er nog op wijzen dat de Volks
unie niet beschikt over een vetorecht 
zoals de partijen van de katolieke, 
liberale en socialistische families." 

Nelly Maes, 
lid van de vaste 

Schoolpaktkommissie. 

MIUARDEN BECIJFEREN 

In „Wij" van 16 juli op biz. 5 schrijft u; 
200 miljard tekort; bankbriefjes van 
duizend. 8 km hoog. 
Indien 1 miljoen 13 cm hoog is, zoals 
de heer Thuur Coen voor ons heeft la
ten nameten. is 1 miljard natuurlijk 
130 meter hoog. 

Hoe de heer Coen aan 6 km komt 
voor 150 miljard is mij een raadsel. Op 
het eerste gezicht kan men onmiddel
lijk zien dat 200 miljard nooit 8 km 
hoog kan zijn, het moet steeds een 
veelvoud zijn van 13, dus 26 km. 

De financiële krater is dus veel 
dieper, en zal op 24 maanden 45,5 km 
bankbriefjes van 1000 fr. bedragen. 
Het is prachtig dat u de schuldenlast 
aanschouwelijk wilt voorstellen, doch 
indien hoofdrekenen uit de tijd is, ge
bruik dan een minirekenmachientje in 
plaats van een topmanager. 
Verder alle lof voor „Wij". Na meer dan 
20 jaar is het de eerste maal dat ik naar 
de redaktie schrijf, maar ik ben enigs
zins allergisch voor cijfers. 

T i , Brugge 

Red.: Niet manager Coen, wiens ba-
sisberekenjng perfekt juist is, maar 
uw nogal snelle rekenredakteur heeft 
een zakmachientje nodig. 

FRANSE PROMOTIE 
VOOR VLAAMSE SCHOLEN 

Op de vijfde pagina van „Wij" van 
16 juli 1981 vinden wij een foto terug 
die „Het Nieuwsblad" reeds vroeger 
afdrukte om kommentaar te leveren 
over de tweetalige promotie, die de 
NOC voert voor de Nederlandstalige 
scholen in de Brusselse agglomeratie. 
Het zou ons sterk verwonderen indien 
U niet wist dat de NCC de affichage in 

haar promotiecampagne voert met 
drie stellen van twee eentalige affi
ches, die elk een afzonderlijke bood
schap brengen, nl.. 

• Doe het / Osez op 20 m2 en in de 
metrostations tijdens juni; 

• Werkadvertenties (de VUM-foto) 
op 20 m2 tijdens juli en augustus; 

• Het bereikbaarheidselement op de 
flanken van de trams tijdens juni (deze 
tram rijdt uw kind naar een van de 314 
Nederlandstalige scholen). 

Misschien weet u niet dat wij met onze 
promotiecampagne vooral beogen kin
deren uit homogeen Nederlandstalige 
gezinnen, die nog steeds de neiging 
hebben te opteren voor de Franstalige 
scholen, en kinderen uit taalgemengde 
gezinnen te overtuigen voor het Ne
derlandstalig onderwijs. 

Wie hiertoe een kans op slagen wil 
hebben, moet deze gezinnen aanspre
ken in hun normale spreektaal of in de 
taal die zij als ..statusverwervend" aan
zien. In de beide gevallen betekent dit 
het Frans. 

Wegens de specifieke benadering met 
de juni-affichage „Doe het" ( = het is 
normaal dat uw kind Nederlandstalig 
onderwijs volgO en „Osez" ( = durf te 
ontsnappen aan de verfransingsdruk 
zoals velen vóór u het deden), achtte 
de NCC het nodig te opteren voor 
twee eentalige aanplakbrieven in een 
verhouding van 60 t.h. Nederlandstalig 
en 40 th . Franstalig. Deze optie werd 
dit jaar natuurlijk doorgetrokken naar 
de andere affiches. 

Wij hopen dat deze toelichting enige 
duidelijkheid brengt in onze motieven 
om twee eentalige affiches te gebrui
ken. 

NCC-voorzlt ter H. Weckx en 
NCC-sekretarjs S. Szondi 

Red.: Of Vlaamse inwijkelingen in 
Brussel nu echt met ééntalig-Franse 
affiches moeten opmerkzaam ge
maakt worden op de goede kansen 
voor hun kinderen in Vlaamse scho
len? En als Franse instellingen met 
Nederlandstalige publiciteit uitpak
ken, hoe reageren wij dan? 

„DE HEKSEN VAN KOMEN" 

De RTBF-reportage „De heksen van 
Komen" heeft voor de Vlaamse "kijker 
enkele zaken duidelijk gemaakt. 
1. De Komense Vlamingen die opko
men voor hun rechten worden niet 
alleen gediscrimineerd, ze worden ook 
bedreigd en vervolgd. 
2. Er bestaat m dit land een Franstalige 
mentaliteit (vooral in gemengde en 
taaigrensgebieden) die ..Vlamingen" 
wel ..verdraagt". ..Vlamingen" zijn dan 
brave heden die het nooit over hun 
rechten hebben, altijd Frans spreken in 
het openbaar en zich laten verfransen. 
Zodra een Vlaming echter gewoon 
vraagt waar hij recht op heeft wordt 
hij een ..flamingant", d.i. een soort on
mens. 
3. Zelden zijn Vlaamse betogingen zo 
gerechtvaardigd geweest als die ten 
gunste van de Komense Vlamingen. 
4. Zonder de rol van de media en een 
goed geslaagde betoging zoals de VU-
betoging in september 1979 in Wervik, 
zouden de Komense Vlamingen die 
Vlaming willen blijven, spoedig verge
ten zijn in Vlaanderen, en ter plekke 
moe- of weggepest zijn door het Ko
mense Frankofonie (eigenlijk voor een 
groot deel verfranste Vlamingen). 
De moedige Komense Vlamingen en 
de RTBF-reportage hebben de brave 
Vlaamse gemeenschap een uitsteken
de dienst bewezen. Want toen het 
Komense nog bij West-Vlaanderen 
hoorde (tot 1962) is er nooit voor een 
Vlaamse school in Komen gezorgd... 

E.V„ Izegem 

Plaatsaanbieding 
Vereniging voor 

Dierenbescherming 
zoekt voor Brussel 

half-time 
hulpboekhouder(ster) 
met noties van Frans 

Schrijven B.W.K., 
Grenadierslaan 9, 

1050 Brussel 
(Adv.) 

SPLITSEN 

150 jaar België het heeft al veel te 
lang geduurd. Vlaanderen dat in die 
nieuwe franstalige staat uit nul vertrok, 
heeft al die tijd niet anders moeten 
doen dan strijden om beetje voor 
beetje de eerste rechten te bekomen. 
Er is nu al wat verworven, maar men 
begint nu aan een federalisme met drie 
dat helemaal tegen Vlaanderen gericht 
js. Wat wij willen is Zelfbestuur en 
daarom moeten we splitsen, los van 
Wallonië! Deze moet maar haar nijver
heid zelf onderhouden. Wij, Vlamingen, 
kunnen de onze zelf onderhouden met 
eigen middelen, ook splitsen in de 
sport: voetbal, wielrijders, enz. 
Vóór oorlog '40-'45 hadden we ook 
een Vlaamse Voetbalbond en wat 
toen ging. kan nu ook nog. Vlaanderen 
heeft alle troeven in handen voor een 
eigen staat 

A.V„ Wevelgem. 

BELANGRIJKE 
STREEKPERS 

Het overgrote deel van wat in ons 
weekblad ..Wij" staat is krasse taal en 
IS geschikt om de meest ongelovige 

D e V laamse Kr ing D a m m e organ izeer t o p za te rdag 29 en 
zondag 30 augus tus 1981 In een reuzeten t te D a m m e -
M o e r k e r k e . M i d d e l b u r g s e s t e e n w e g 55, een g roo t se 

„Vedettenparade" 
Ten voo rde le van de V laamse Schoo l van K o m e n . 
Zaterdag 20 u.; Luc Appermont Conny Collins. Alex Andry. De 
Djaasvliegele, Disco ..Prelude" 

Zondag 15 u.: Wa l te r Capiau, Bobby Ranger, Jef Eibers, Conny 
Neefs, Zjef Vanuytzel , Disco , ,Pre lude", en nog vele anderen. 
Met de medewerking van. Het Brugsch Handelsblad, ANZ, 
IJzerbedevaartkomitee, TAK, VSAG, Het Vlaamse Kruis, VNJ, 
V Z W Trefpunt , 11 ju l i -komi tee Brugge, VOK, onder auspiciën 
van de kul turele s t icht ing Noordstar fonds. 

Ingangskaarten te verkr i jgen bij bovenstaande verenig ingen en 
door s tor t ing op rekening nr 476-811921-95 van de Vlaamse 
Kr ing Damme met verme ld ing . , ,Vedet tenparade" . 
Ingangskaarten: 150 fr. ; kombinatie: 250 fr 

Thomas te overtuigen van ons goed 
recht. 
Maar de lezers van „Wij" moeten niet 
meer overtuigd worden, wij weten van 
wanten. 
Hoe leggen wij het aan boord om de 
grote massa met „Wij"-lezers te over
tuigen? Ik ben lid van de VVB en stuur 
naast mijn abonnementsprijs jaarlijks 
nog 200 fr. voor de propaganda. Een 
dame kwam mij bezoeken en vroeg of 
ik de propaganda-blaadjes die ze bij 
zich had in mijn buurt wilde posten. Dat 
waren er zowat 1.000, waarin duidelijk 
en aanschouwelijk de verhouding 
werd aangeklaagd die tussen Walen 
en Vlamingen bestaat. In het park waar 
ik woon staan 7 blokken van Ame-
linckx, 10 tot 15 verdiepingen in totaal, 
zowat 1.000 gezinnen. Dat noem ik nu 
een propaganda De massa sensibilize-
ren. -De streekpers is van kapitaal 
belang. 

J.S„ Berchem 

V\/i| ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi] behouden ons dan ook het recht 
voor brieven rn te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie, vertolkt in een lezersbnef, 
is met noodzaketijk de onze 

De redaktie 

FILMTHEATERS 

studio 
PROGRAMMA VAN 

31 JULI TOT 6 AUGUSTUS 

LEUVEN 1 
13.30 KT 

Dolby Stereo 
Village People 

C A N T STOP THE MUSIC 

15.30 KT 
Walt Disney 

THAT DARN CAT 

17.30 KT 
Dolby Stereo 
Village People 

C A N T STOP THE MUSIC 

19.30 — vierde week — KNT 
Nigel Terry/Helen Mirren 

EXCALIBUR 
van John Boorman 

21.45 KNT 
Clint Eastwood/Lee van Cleef 

THE GOOD. THE BAD 
THE UGLY 

van Sergio Leone 

00.15 KNT 
MELODY IN LOVE 
van Hubert Frank 

LEUVEN 2 
14.00 - Tweede week - KT 

Bud Spencer 
BUDDY GOES WEST 

Muziek: Ennio Morricone 

16.00 - Derde week - KNT 
THIS IS AMERICA 

17.45 — Tweede week — KNT 
OUADROPHENIA 

20.00 KT 
Natalie Wood/Richard Beymer 

WEST SIDE STORY 
van Robert Wise 

22.30 - Derde week - KNT 
THIS IS AMERICA 

24.00 KNT 
Bo Derek/Dudley Moore 

Julie Andrews 
TEN 

van Blake Edwards 

30 JUL! 1981 



Mensen m 
Eugeen De Bock 
en België 
De zopas op 92-jarige leeftijd 
overleden auteur en uitgever Eu
geen De Bock had zijn loopbaan 

en zijn daaruit voortvloeiende 
faam te danken aan de Belgische 
staat, zij het dan averechts. 
De onderwijzerszoon Eugeen De 
Bock was van in zijn prille jeugd 
flamingant Reeds tijdens zijn 
ateneumtijd te Antwerpen had hij 
last: in 1907 werd hij van school 
verwijderd wegens een flamin-
gantisch artikel in een studenten
blad. 
Vanaf 1912 werkte De Bock aan 
de Antwerpse stadsbiblioteek. 
Hij werd echter in 1918, ingevol
ge zijn aktivistische houding tij
dens de oorlog, uit stadsdienst 
ontslagen. Dit ontslag en de 
noodzaak om voortaan zijn 
brood op andere wijze te verdie

nen, brachten hem een jaar later 
op de plaats die tot 1954 op 
onvervangbare wijze de zijne zou 
zijn: hij werd uitgever. Zijn uitge
verij De Sikkel verzorgde een 
belangrijk fonds van publikaties, 
waarin de Vlaamse Beweging 
ruim aan haar trekken kwam. 
Eugeen De Bock was een onder
nemend, artistiek begaafd, 
breeddenkend humanistisch fla
mingant. 

Dan toch maar 
Lode Willems 
Een zeer groot deel van haar tijd 
en haar energie besteedt de rege-
ring-Eyskens sinds maanden aan 
een lange lijst van politieke benoe
mingen. De zaak-Monfils was 
slechts het topje van de ijsberg. Er 
gaat praktisch geen dag voorbij of 
er worden in de schoot van de re
gering verbitterde gevechten ge
leverd voor de partijpolitieke be
zetting van hoge posten. 
Vorige week was de aanduiding 
van de Belgische adjunkt-sekreta-
ris-generaal aan de beurt Ook 
deze benoeming leidde tot een 
regelrechte oorlog, ditmaal tussen 
de socialisten en de PSC. No-
thomb wilde een kandidaat benoe
men die weliswaar socialist Is, 
maar die niet de officiële partij-
steun genoot Uiteindelijk werd 
dan toch de officiële SP-kandidaat 
Lode Willems benoemd. 
Tijdens het touwtrekken werd aan 
Nothomb uitdrukkelijk gesteld, 
„dat hij deze benoeming niet op 
zijn eentje kon doen," omdat niet 

(ifer belastin 
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pakpapier — van sotnmi^ sooaie 
talervolgaid een. Dunuas t moeteo ook 
de beuis zsl orastische besparmgei dooi 
zowel voor voerd worden voor een 
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alleen Buitenlandse Zaken, maar 
ook Ekonomische Zaken en Finan
ciën een vinger in de pap hebben. 
Monfils echter kon wél door één 
enkele minister aangesteld wor-

Deze week dit... 
In het kader van mijn sociaal 
dienstbetoon treft het mij niet 
alleen hoe zeer het aantal 
hulpbehoevende gevallen stijgt, 
maar vooral hoe mensen met 
een klein inkomen meer en meer 
in de rats geraken. 
De gepensioneerden, de 
gehandicapten, de oudere 
werklozen krijgen het moeilijk 
om de eindjes nog aan elkaar te 
knopen. 

Met des te meer ergernis ervaar 
ik dan het uitzichtloos knoeiwerk 
van de zogenaamde 
machthebbers in dit land: de 
traditionele kleurpartijen, de 
syndikaten en 
patroonsorganisaties. Ze hebben 
in de gouden jaren lustig de 
bloemekens bulten gezet. Nu het 
Belgisch staatshuishouden ziek 
is, zaniken ze van 's morgens tot 
's avonds over de miljarden 
schulden. Ze houden zich 
onledig met eindeloos ruziën. 
Maar ze doen niets! Ze laten de 
lamentabele toestand verder 
verrotten. En de burger moet 
maar opdraaien: versoberen, 
matigen, inleveren. Goed. 
Akkoord. En dan? Waar staan 
we na al de inspanningen van 
de burger? Nog altijd groeit het 
tekort in de Belgische staatskas. 
Volgend jaar zo maar eventjes 
350 miljard. Dat is 350.000 
miljoen franken, die geleend 

wordt, vooral in het buitenland: 
harde en dure dollars of Duitse 
marken. Niet om te bouwen of 
te investeren. Neen, om de 
gewone, lopende rekeningen van 
elke dag te betalen. Zeg me 
eens, welk gezin, welke 
onderneming kan zich zoiets 
veroorloven? Wie zal uiteindelijk 
al deze leningen terugbetalen? 
Met welke middelen? Hoeveel 
jaren lang? Wat zal er gebeuren 
als de buitenlandse banken niet 
meer bereid zijn leningen toe te 
kennen? Dat Is trouwens nu 
reeds het geval! 
Dan denk Ik terug aan die 
eenvoudige mensen van ons 
volk. Zij hebben meestal heel 
hun leven hard gewerkt Ofwel 
werden ze door de natuur 
minder bedeeld of door 
tegenslag getroffen. 
Komt voor hen de dag dat de 
loketbediende van de ziekenkas 
of de postbode die het pensioen 
brengt, zal zeggen: „Spijtig, 
meneer of madam, er is geen 
geld meer. Ge zult uw plan 
moeten trekken". Is dat het 
einde van de 
mlljardentreurzang ? 
Gaan we het zover laten 
komen? Zijn wij dan een kudde 
schapen, die gedwee de 
blaffende honden achterna loopt 
Of zijn wij een volk van 
onafhankelijke, fiere mensen, die 
zeer bewust de realiteit zien, die 

zich willen Inspannen, maar niet 
met zich laten sollen. 
Zeker als we weten dat de 
Vlaamse gemeenschap nog over 
alle troeven beschikt Dat 
Vlaanderen geen schulden zou 
moeten maken op 't kerkhof. 
Dat we zowel de ekonomische 
bedrijvigheid en dus de 
tewerkstelling zouden kunnen 
stimuleren, als onze zwakke 
minbedeelde medeburgers 
menswaardig helpen. Indien 
Vlaanderen zelfstandige 
bevoegdheid zou hebben op 
heel het financieel, sociaal en 
ekonomisch vlak Indien de 
Vlaamse centen in eigen handen 
bleven. Indien er zelfbestuur zou 
zijn In eigen Vlaamse Staat 
Dit is geen romantiek. Dit Is de 
nuchtere werkelijkheid! Als de 
traditionele kleurpolltieke leiders 
het anders vertellen, dan 
beliegen zij ons volk. Dan 
vluchten zij hun 
verantwoordelijkheid. Vlaams-
nationalisten, het Is meer dan tijd 
om je te verzetten. Het gaat om 
de toekomst van je kinderen. 
Om het wezenlijk bestaan van je 
volk. 

den BIJ hem gold het echter een 
Waalse benoeming... 

Van 
Haegendoren 
valt 
in de prijzen 
Gewezen VU-senator Maurlts 
Van Haegendoren ontving de Vis-
ser-Neeriandiaprijs 1981 „voor zijn 
grote verdiensten en ijver voor de 
samenwerking tussen Noord en 
Zuid". 
Medebekroonden van Maurlts 
Van Haegendoren zijn In Vlaande
ren Davidsfondsvoorzitter Clem 
De Ridder, Amnesty International 
Vlaanderen, de Brusselse Wel-

Vic ANCIAUX 

zijnsraad, het Algemeen Neder
lands Kongres Brussel en de v.z.w, 
Olkonde uit Leuven. 
De Visser-Neerlandiaprijzen, ge
spijsd uit de nalatenschap van mr. 
H.L.A. Visser, worden om de twee 
jaar toegekend door het Alge
meen Nederlands Verbond aan 
personen en instellingen die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt 

voor de Nederlandstalige kuituur-
gemeenschap. 
Herinneren we er aan, dat Maurits 
Van Haegendoren reeds vroeger 
wegens zijn verdiensten inzake de 
Noord-Zuidintegratle de hoge on
derscheiding van de Zilveren An
jer ontving. 
De uitreiking van de Visser-Neer
landiaprijzen zal dit jaar gebeuren 
op 2 oktober, In het gebouw van 
de Vlaamse Raad. 

M.T.. M.W. 
en R.G. 
op wandeling 
Uit de ultramoderne Waalse ge
vangenis Lantin nabij Luik zijn ver
leden week weer maar eens drie 
gevangenen ontsnapt Het feit dat 
twee van hen Inmiddels terug aan
gehouden werden, vermindert de 
ontsnappingsprestatie In genen 
dele. 
De drie ontsnapten waren geen 
katjes om zonder handschoenen 
aan te pakken. M.T. kreeg 25 jaar 
dwangarbeid, o.m. voor overvallen 
waarbij lijken te pas kwamen. Hij 
ontsnapte reeds driemaal uit de 
gevangenis, waarvan twee keer 
uit Lantin. 
Ook M.W., met 5 jaar gevangenis, 
was niet aan zijn proefstuk: hij 
keerde twee jaar geleden niet uit 
penitentiair verlof terug en werd 
later In Frankrijk aangehouden. 
R.G. was vroeger al eens uit het 
centrum voor sociaal verweer te 
Paifve ontsnapt en deed nu de 
ontsnapping over vanuit Lantin. 
Zoals het past bij dergelijke spe
cialisten, waren ze opgesloten op 
de achtste verdieping van Lantin, 
die de strengst bewaakte afdeling 
vormt 
Deze respektievelijk twaalfde, der
tiende en veertiende ontsnapping 
bewijzen dat zelfs de achtste ver
dieping van Lantin nog een zeef 
IS... 
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de Europese Kommissie aan de 
kern van de zaak voorbij gaat: de 
onthutsende regionale verschei
denheid in dit land. België biedt 
geen bruikbaar kader meer om 
een volgehouden en radikaal 
herstelbeleid te voeren. Vlaande
ren en Wallonië hebben een ver
schillende aanpak nodig. 

Het zou nuttig zijn mocht de 
Europese Kommissie haar eko-
nomische en fiskale gegevens 
eens uitsplitsen over de twee 
volksgemeenschappen. Mis
schien zou Eyskens daaraan wat 
meer gehoor schenken dan aan 
de studies van zijn Leuvense 
kollega's. 

Spitaels-effekt 
Mochten er in juni verkiezingen 
geweest zijn, dan zouden de 
Waalse socialisten een elektora-
le opdonder gekregen hebben. 
Dat blijkt uit een opiniepeiling 
die „La Libre Belgique" publi
ceerde. 
Eind december 1978 haalde de 
PS nog 36,7 percent van de stem
men. In juni zou dat percentage 
met bijna 4 percent gedaald zijn 
tot 32,8. 
Het MItterrand-effekt kunnen de 
Waalse socialisten dus best ver
geten. En op een Spitaels-effekt 
moeten zij helemaal niet rekenen. 

Late inkeer 
Een tiental CVP-kamerleden zijn 
blijkbaar onder druk van de om
standigheden tot inkeer gekomen. 
Samen dienden zij een wetsvoor
stel in om de overblijvende natio
nale bedrijfssektoren te regionali-
zeren. 

Beter laat dan nooit. Wanneer de 
VU-frakties bij de behandeling van 
de staatshervorming van augus
tus 1980 een sliert amendementen 
indienden om ook de sektoren 
staal, textiel en scheepsbouw aan 
de gemeenschappen toe te wij
zen, vonden zij niet de minste 
steun bij CVP of SP. 

Het wetsvoorstel van de 10 
CVP'ers blijkt evenwel volgens 
voorzitter Tindemans een dissi
dente daad te zijn. De CVP als 
partij blijft Immers voorstander 
van een nationale aanpak van het 
staaldossier. De zoveelste CVP-
dubbelzinnigheid. 

Belofte 
maakt schuld 
Tijdens het debat over de regeer
verklaring legde bruggenbouwer 
Eyskens één belofte af: indien hij 
niet vlug tot een resultaat zou 

komen, dan zou hij opstappen. 
Het wordt hoog tijd dat de eer-
ste-minister deze belofte na
komt Niemand minder dan zijn 
voorzitter zelf, de heer Leo Tin
demans, heeft hem erop gewe
zen dat hij twee maanden lang 
heeft genietsnut. Financieel, eko-
nomisch en budgettair is het al
leen nog maar een grotere kata-
strofe geworden. Komt daarbij 
dat zijn regering erin geslaagd is 
Vlaanderen ettelijke miljarden te 
ontfutselen voor bodemloze 
staalputten en het Voerdossier 
te verzieken. 

De laatste dienst die Eyskens 
Vlaanderen kan bewjzen, is het 
ontslag van zijn regering. 

Zoveelste 
stunt? 
Vol verwachtingen kijken we uit 
naar september. Niet om wille van 
het nieuwe schooljaar, maar om 
wille van het Initiatief van Tinde
mans om met burgerskomltees uit 
te pakken. 
En vermits de CVP-mInisters hun 
Belgisch kompromls-slakkegange-
tje nog steeds niet opgegeven 
hebben, zal hun voorzitter wel een 
beroep moeten doen op de bur
gers. 
Tindemans Is daarmee niet aan 
zijn proefstuk toe. In 1974 lanceer
de hij als eerste minister een 
grootse oproep tot de waarde 
landgenoten om zoveel mogelijk 
voorstellen over te maken tot be
sparing en tot bestrijding van ver
spillingen. 
Duizenden suggesties kwamen 
toe op zijn kabinet Sedertdien 
nog iets over gehoord? 

Vredestocht 
1981 
Enige weken geleden vertrok 
vanuit Kopenhagen onder leiding 
van een groepje „Vrouwen voor 
de Vrede" een bont geheel door
heen Denemarken, Duitsland en 
Nederland via Vlaanderen naar 
Parijs. 
Op 20 juli bereikte de bijna dui
zendkoppige groep Lommei, 
waar zij onder meer door een 
VU-afvaardiging uitbundig werd 
opgewacht Twee dagen later 
was het internationale gezel
schap te gast in Aarschot, waar 

zij door kamerlid Willy Kuypers 
en schepen André Desamblanx 
verwelkomt werden. 
Vandaar ging het over Leuven 
naar Brussel. Heel wat VU-mili-
tanten stapten mee op tot Zaven-
tem, waar schepen Theo Been-
ders de groep ontving. 
Op deze wijze werden duizenden 
toeschouwers langsheen de lan
ge weg van Lommei tot aan de 
taalgrens gekonfronteerd met 
een eigentijdse herdenking van 
het „Nooit meer Oorlog". 

Begrijpelijk 
Hoe welvarend en levenskrachtig 
Vlaanderen wel Is, blijkt ondubbel
zinnig uit een studie van de Leu
vense ekonomen. 
In 1979 kende België een tekort 
van 100 miljard op de lopende 
begroting. Daarvan werd slechts 
2,6 miljard door Vlaanderen ver
oorzaakt De overige 97,4 miljard 
moeten op rekening van Brussel 
en Wallonië geschreven worden. 
Uit deze cijfers blijkt nog maar 
eens dat een zelfstandig Vlaande
ren best In staat is de ekonomi-
sche en financiële krisis te over
winnen. Wel wordt duidelijk dat de 
tijd oneer dan ooit dringt want in 
1978 had Vlaanderen nog een 
overschot van meer dan 1 miljard 
op zijn lopende verrichtingen. 

Beschamend 
Het is beschamend dat ons land 
op de vingers moet getikt wor
den door de Europese Kommis
sie. Haar oordeel over het beleid 
van Eyskens en zijn voorganger 
Martens is gewoon vernietigend. 
Toch moet betreurd worden dat 

De grootste fraktie 
Een knaap die we van harte wat vakantie gunnen, 
alhoewel hij ze niet verdient, is CVP-volksverte-
genwoordiger Karel Blanckaert 
De man heeft er een kwart mensenleven parlemen
taire ervaring opzitten. Hij vertegenwoordigt in de 
kamer zijn partij en het arrondissement Antwerpen 
sinds 1961. In dat jaar behoorde hij tot de door de 
VU-doorbraak uitgedunde nieuwe CVP-lichting 
waarvan ook Tindemans, Otte, Kelchtermans en 
Lieve Devos deel uit maakten. De nummer één van 
deze lichting is ongetwijfeld Tindemans: gewezen 
eerste-minister en thans partijvoorzitter. De num
mer twee is Karel Blanckaert zelve: fraktievoorzit-
ter van zijn partij in de kamer. De rest van de 
lichting heeft nooit potten gebroken. 
Potten breken, nou, dat is een bezigheid die Karel 
Blanckaert toevertrouwd weze. Voorafgaandelijk 
nog even dit: dat de man zijn politieke loopbaan is 
begonnen op het ogenblik van de eerste grote VU-
doorbraak, heeft hem voor het leven getekend. Hij 
is sinds die dagen met de Vlaams-nationalisten op 
z'n neus blijven zitten. Een geniepige vijandschap, 
niet gemilderd door enig gevoel van Vlaamsgezin-
de solidariteit Want van flamingantische bevlie
gingen heeft Blanckaert nooit last gehad... 
Last heeft hij integendeel wel met zijn fraktie. Bij 
de vervanging van Martens als eerste-minister 
door Eyskens kwam hij even in het nieuws (althans 
in het vrolijk-gefluisterd nieuws van de parlemen
taire wandelgangen) door een opgewonden tele
foontje, waarmee hij sire Boudewijn bezworen had 
om Martens contre vents et marées te handhaven. 
Zijn partijleiding schreef deze onvertogen stap toe 
aan overspanning. Minder liefdadige kommentato-
ren spraken van het gekende vuurwater met de 
Schotse naam. 

Overigens heeft hij de jongste weken vóór de par
lementaire vakantie de volle maat van zijn vermo
gen geleverd. 
Het begon met de affaire-Van den Brande. Luc Van 
den Brande, geassisteerd door negen andere 
CVP-volksvertegenwoordigers, diende een wets

voorstel tot regionalizering van het staal in. Zoals 
het een fraktielid past, verwittigde hij op voorhand 
zijn fraktieleider. Blankaert liet betijen en lichtte 
zelfs de partijleiding niet in. Zodat het land zich 
vlak daarop kon vergapen aan het schouwspel van 
een CVP-voorzitter, die de tien indieners van het 
wetsvoorstel publiekelijk afkeurde en de levieten 
las. 
Vlak daarop hetzelfde scenario. De Kortrijkse 
CVP'er Mark Olivier, geassisteerd door meerdere 
kollega's waaronder niemand minder dan Wil f ried 
Martens, diende een wetsvoorstel in dat voorzag 
in een soort nieuwe belasting op het kadastraal 
inkomen. Ook ditmaal was Blanckaert bij voorbaat 
op de hoogte gesteld. En ook ditmaal liet hij Gods 
water over Gods akker lopen. Met als gevolg dat 
de allerhoogste CVP-top Mark Olivier en de zijnen 
versleet voor halfbakken. 
Nou, dat is het dan. Men zou de exploten van Karel 
Blanckaert verder op rekening kunnen schrijven 
van de overspanning of het Schotse vuurwater, 
ware het niet dat ze toch een ruimere betekenis 
hebben. 
Want de CVP-kamerfraktie, deze ongelooflijke 
krabbenmand, is 's lands grootste parlementaire 
groep-
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Sociaal-ekonomisch m 
September-zittijd voor regering-Eyskens 

De Europese Kommissie heeft 
de Belgische regering (de EG-
kommissie kent hoegenaamd 
nog geen deelregeringen) de 
les gespeld inzake het te 
voeren financieel-
ekonomische herstelbeleid. 
Premier Eyskens heeft de 
strenge vermaningen 
aangegrepen om zijn 
socialistische partners (vooral 
de Waalse) af te snauwen, en 
om als regeringsleider 
overeind te blijven tot op het 
moment van de stembusdag 
die hoedanook ergens in de 
vroege herfst zal opduiken. 
Allereerst is het duidelijk dat het 
PS-grapje, zelf door begrotings
minister Mathot geënsceneerd, 
een flinke politieke afstraffing 
voor de parlementaire galenj 
verdiende. Eyskens kon Mathot 
en de Waalse socialisten net niet 
buiten de regering plaatsen (de 
liberalen zagen al enkele man

netjes van hen in een zakenkabi-
net), maar hij is er anderzijds ook 
langs geen kanten in geslaagd 
— was het trouwens wel zijn 
bedoeling? — om de dubbelzin
nigheid bij het momenteel aan 
gang zijnde begrotingswerk weg 
te nemen. 

Na de zoveelste vertrouwens-
motie in het parlement voor de 
regering-Eyskens (dit keer vori
ge vrijdag in de senaat) blijft de 
kontroverse in het sociaal-eko
nomisch kernkabinet levendiger 
dan ooit tevoren. 
En wat kon gevreesd worden, 
zal dan ook gebeuren. Op een 
paar kleine zomerincidenten na 
wordt het ernstig begrotings
werk tot begin september uitge
steld. Op dat moment zijn alweer 
twee verloren maanden rege
ringsbeleid geboekt en hebben 
de regeringspartijen zich vooral 
behoorlijk ingegraven om de 
loopgrachtenstrijd aan te vatten. 

Vlaamse 
deelregering door 

EG-kommissie 
in blootje gezet 

Er zal met scherp geschoten 
worden, en hoe dan ook „de 
kleine man" is de schietschijf. 
Want de hakbijl van de begro
tingsminister blijkt bot te zijn. 
Zelfs de premier verklaarde be
gin deze week dat nog maar 
eens verhoogde belastingsinko
mensten verre van uitgesloten 
zijn. Ook de Vlaamse socialisten 
gewagen van een extra-kumula-
tiebelasting, wat dit ook moge 
betekenen voor de gezinsinko
mens. 

Terwijl er gezanikt wordt over een miljard besparing her en der, vooral ten koste van de 
minderbegoeden, staat vandaag donderdag op de agenda van het sociaal-ekonomisch kernkabinet 
een F-16-vliegtuigbestelling die goed is voor 30 miljard kompensaties in het voordeel van uitsluitend 
Waalse bedrijven... 

Kapitalizeer-
bare leerstof 
In deze krisisti jd is er alvast 
geen gebrek aan inspiratie wat 
betreft het uitvinden van pep-
middelen om de pijn van de 
enorme werkloosheid te ver
zachten. 
In het informatieblad van het 
ministerie van Nationale Opvoe
ding werd deze week een zo
veelste voorstel gedaan. Het be
treft een experiment met „kapi-
talizeerbare leerstofeenheden"-
We leren dat „in het onderwijs 
met kapitalizeerbare eenheden 
de leerling een keuze kan maken 
uit een aantal stofeenheden die 
aan een welomschreven specia-
lizering beantwoorden". 

Volgens een experiment zou 
„leermoeheid" minder vaak op
treden met dit systeem dan in 

het bestaande schoolsysteem, 
omdat er een sterkere motivatie 
voor scholing mee gemoeid is. 
Maar er is ook een negatieve 
bijklank: naar verluidt zou in het 
Brugse na één jaar werking 
reeds moeten gedacht worden 
aan een „numerus clausus", ge
zien het sukses van de onder
wijsvorm. Zo dreigt er een kloof 
te ontstaan tussen., bevoorrech
te jonge werklozen en benadeel
de leergrage jongeren. 

5 miljard, 
... plus 
5 miljard 
Waar de CVP de Waalse socia
listische minister van Begroting 
Mathot verwijt dat hij spookin-
komsten vooropstelt om het gat 
in de rijksmiddelenbegroting '82 
kleiner te maken, heeft deze 

partij prachtige voorstellen voor 
verhoging van de inkomsten. 
Zo bij voorbeeld moet een in-
vesteringsstop 5 miljard frank 
opleveren! 
De daaropvolgende verhoging 
van de uitgaven voor de toene
mende werkloosheid in de 
bouwnijverheid werd niet becij-
ferd„ 
De CVP wil ook de tewerkstel-
lingspremies afschaffen en zo 
eveneens 5 miljard besparen. 
Door een verlaging van de klas
normen in het onderwijs zou 
nog maar eens 5 miljard in de 
staatskas komen. 

Slechts 2 miljard kan gerekupe-
reerd worden door een vermin
dering van kredieten voor be
drijven in moei l i jkheden. 

Behalve werkloosheidsbevor-
derende maatregelen heeft de 
CVP ook nog werkloosheids-
bestrijdende voorstellen. Zo bij 
voorbeeld een verplichte scho-

EG-truuk 
Niets wijst erop dat de regering 
de tering naar de nering wil 
zetten. Want zulks betekent dat 
zou nagepluisd worden welke 
sektoren of bedrijvigheden een 
stevige stimulans verdienen om 
morgen onze ekonomie nog een 
behoorlijke vernieuwde slag
kracht te geven, terwijl ander
zijds de sterk verlieslatende be
grotingsposten op hun houd
baarheid (rekening gehouden 
met de sociale noodwendighe-
den) zouden getoetst en bijge
stuurd worden. 

In die zin is ook het gescherm 
met de EG-vermaningen een hui
chelachtige truuk. Immers, de 
EG-kommissie heeft op basis 
van nationaal-ekonomische sta
tistieken, wel wat analyses en 
zogeheten aanbevelingen op pa
pier gezet, maar ze heeft nauwe
lijks blijk gegeven van gedegen 
kennis van de realiteiten in dit 
land. Zo wordt er nergens naar 
verwezen dat twee jaar geleden 
het aandeel van de Vlaamse 
gemeenschap in het lopend te
kort voor de overheidsuitgaven 
amper 2,5 procent bedroeg. Op 
100 miljard tekort aan overheids
gelden neemt Wallonië daaren
tegen meer dan 80 miljard voor 
zijn rekening, terwijl Brussel-
hoofdstad verantwoordelijk is 
voor 17 miljard rode cijfers. 

In het licht van deze wetens
waardigheid (het komt uit een 
wetenschappelijke studie van 
Leuvense ekonomen) is het be-
sparingsvoornemen van de par
tij van PS'er Mathot een enorme 
grap, waarvan het gelach op de 
kap van de Vlaamse gemeen
schap geschoven wordt. 
Maar ook CVP-minister en hui
dig premier Mark Eyskens mis-, 
kent hardnekkig de in het oog 
springende onderscheiden so-
ciaal-ekonomische baten- en ver-
liescijfers die de onderscheiden 
gemeenschappen in ons land 
hoe dan ook — ondanks afwe
zigheid van op gemeenschaps
maat gesneden ekonomisch fe
deralisme — boeken. 
Als gevolg daarvan blijkt dat wat 
waar is voor de nog levens-

ling van jonge werklozen, waar
door volgens de CVP een 
„spontane vermindering" van de 
werkloosheid zou optreden en 
(alweer) 5 miljard op de werk
loosheidsuitkeringen zou be
spaard worden. Een pak jonge 
werklozen zijn volgens de CVP 
dus noch min noch meer lui-
aards. 

30 miljard 
Als dit WIJ-nummer verschijnt is 
het goed mogelijk dat het sociaal-
ekonomisch kernkabinet zonder 
verpinken het licht op groen zet 
voor de nieuwe koop van de 
eeuw, namelijk een bestelling van 
F-16 vliegtuigen voor de lucht
macht ter waarde van 30 miljard 
kompensatiebestellingen die uit
sluitend Waalse luchtvaartbedrij
ven ten goede zullen komen. De 
Vlaamse belastingbetaler zal in
middels wel duchtig inleveren.. 

krachtige sektoren en bedrijven, 
vooral harde werkelijkheid is ge
worden voor de Vlaamse ge
meenschap in haar totaliteit 
In de eerste faze van de oliekn-
sis die uiteindelijk de vlam bracht 
in de ekonomische vetpot heeft 
Vlaanderen zich nog vrij behoor
lijk weten te handhaven. 
Sinds een tweetal jaren evenwel 
worden we, door een strak uni
tair en anti-federalistisch beleid, 
meegesleurd in de ekonomische 
afgang. 

De Vlaamse ekonomie geeft 
nochtans nog geen blijk van ster
ke ontmoediging; enkele zwaar 
getroffen bedrijfstakken niet te 
na gesproken. 

Inderdaad, globaal bekeken dn 
vergelijking met de lente van 
vorig jaar) steeg in de Vlaamse 
gewesten de industriële produk-
tie (de bouwnijverheid buiten be
schouwing gelaten) nog met 
2,6 ten honderd! 
Het Waalse gewest boekte een 
produktiviteitsdaling met bijna 
10 ten honderd, terwijl in het 
Brusselse 8 ten honderd minder 
werd geproduceerd. 
Met de bouwbedrijvigheid erbij 
genomen boekte Vlaanderen na
genoeg 1 procent produktivi-
teitsverlies. Behoudt Wallonië 
het voornoemde cijfer ( — 10 ten 
honderd) en werd in het Brussel
se (ook Halle-Vilvoorde inbegre
pen zo zijn nationale statistici nu 
eenmaal) een verminderde be
drijvigheid van bijna 12 ten hon
derd opgetekend. 

Slechte diagnoses 
Kortom, zowel premier Eyskens, 
als de EG-kommissie stellen nau
welijks minder verkeerde diag
noses dan de met de vinger 
gewezen rode minister Mathot 
Mathot is inderdaad de joligste 
minister; Hij houdt bij zijn begro
tingsramingen rekening met een 
behoorlijk hogere ekonomische 
groei volgend jaar die op 
1.200 miljard zou mogen geschat 
worden. 

Uit de cijfers van hat Nationaal 
Instituut voor de Statistiek en 
van de Leuvense ekonomenen 
weten we nu onderhand dat 
vandaag de Vlaamse gemeen
schap de net nog gezonde koe is 
die wordt gemolken. 
Premier Eyskens stoort zich 
daar niet aan. De vermanende 
EG-kommissie nog veel minder. 
Hoewel de Vlaamse gemeen
schap hoegenaamd met vies is 
van de Europese integratie — en 
zelfs een krachtige dynamische 
motor blijft in die politieke bewe
ging — wordt het toch al te 
gortig dat het naar autonomie 
strevende Vlaanderen de pas 
afgesneden wordt door niet al
leen meer de Waals-Brusselse 
alliantie en potverteerders, en 
niet alleen meer daarin moedwil
lig geholpen door de unitansten 
van Eyskens partij, maar nu ook 
bestookt wordt met banbliksems 
van de Europese Kommissie die 
het nationale regeringbeleid naar 
eigen believen interpreteert en 
manipuleert. De Vlaamse zoge
heten deelregenng staat daarbij 
in haar blootje. Dat is het uit
gangspunt voor de politieke 
brand die in de nazomer hoe dan 
ook zal oplaaien. 

30 JULI 1981 



Wetstraat 

Dubbelzinnigheid als systeem 
In haast identieke omstandighe
den hebben Kamer en Senaat 
afscheid genomen van de zitting 
1980-1981. 
Net voor de valreep werden zij 
beiden verzocht het vertrouwen 
te stemmen in het beleid van 
Eyskens. En voor het overige 
stapelden zij dagen- en nachten
lang proceduregeschillen op 
over ontwerpen, die een of ande
re minister plots van levensbe
lang achtte. Alles en nog wat 
werd verheven tot „een hoogst 
belangrijk en dringend politiek 
feit". 
Ook typerend voor de werk
zaamheden van de jongste 
maand, zowel in Kamer als Se
naat, is de verscherpte tegenstel
ling tussen Franstatigen en Vla
mingen, die zich haast bij elke 
stemming liet gevoelen. 

Slechts een voetzoekertje had de 
Vlaannse liberaal Vanderpoorten 
nodig om de partijen van de nneer-
derheid in vuur en vlam tegen 
mekaar op te zetten. Zijn motie 
van orde over de begrotingsperi
kelen volstond voor de bitsig arro
gante Eyskens om zwaar uit te 
vallen tegen de niet-ernstige men
sen van zijn regering. Zw/aar po-
kerspel dat door Delmotte van de 
Waalse socialisten met gelijke 
munt betaald werd. 

De vele nieuwsgierige toeschou
wers werden beloond. De rege
ring voerde een ware striptease 

ten tonele, meer nog: de vuile was 
werd netjes tentoongesteld. 
Maar wanneer Frans Van der Eist 
even voor de stemming aandrong 
op een duidelijke en ondubbelzin
nige uitspraak, vonden de leden 
van de meerderheid vakantie-min
nend dat het welletjes was ge
weest. Braaf duwden zij op het 
knopje „vertrouwen". 

Delmotte deed zelfs alsof zijn 
neus bloedde op het ogenblik dat 
Eyskens onverbloemd verklaarde 
dat een begroting-waarheid zou 
opgesteld worden op basis van de 
cijfers van minister Vandeputte. 
Of had de jarige fraktievoorzitter 

P-Sprokkels 
• De moeilijkheden bij het op
stellen van de begroting 1982 
kwamen ook In de Senaat ter 
sprake. Volgens Frans Van der 
Eist Is het beschamend dat de 
Europese Kommissie aan ons land 
een ernstige waarschuwing moet 
richten met betrekking tot het fi
nancieel beleid. 
De toestand Is écht onrustwek
kend, maar het moet gezegd, al
dus de VU-fraktlevoorzitter, dat dit 
in hoofdzaak te wijten is aan Brus
sel en Wallonië. Een zuiver Vlaam
se begroting zou voor meer dan 
90 percent In evenwicht zijn. 

Voor de senatoren met vakantie trokken, oordeelde Mark Eyskens het 
nuttig om het vertrouwen te vragen aan de leden van de meerderheid 
Om een zogenaamd „budget vérité" te kunnen opstellen Net veertien 
dagen voordien voerde hij een identiek shownummertje op in de Kamer 
Toen draaide het rond de zo snel mogelijke start van de begrotingswerk-
zaamheden. Vanaf deze week moet Eyskens het zonder Kamer en 
Senaat stellen. Een lastige opdracht voor de eerste minister van een re
gering die met elektorale ogen en andere partijpolitieke haken aan me
kaar hangt en die leeft van rellen en incidenten. 

van de PS dan reeds te veel 
gevierd? In ieder geval zou hij 
naderhand In een schrijven aan de 
eerste minister dit bevreemdend 
stilzwijgen goedmaken. 
Het gestemde vertrouwen lag 
reeds aan diggelen... 

Onmacht 
Met dit laatste staaltje van dubbel
zinnigheid viel het doek over het 
voorbije parlementair werkjaar. 
Weliswaar een druk werkjaar met 
talrijke regeerverklaringen, vele 
programma- en andere herstel
wetten en vooral niet bij te houden 
rellen en Incidenten tussen de 
partijen van de meerderheid. 

• In de grootste dubbelzinnig
heid hebben de meerderheidspar
tijen het vertrouwen geschonken 
aan de eerste minister om „een be
groting-waarheid op te stellen op 
basis van de gegevens van de 
minister van financiën". 
Deze zinsnede moet pas na de 
stemming doorgedrongen zijn tot 
de fraktievoorzitter van de Waalse 
socialisten. Of had hij zijn 61ste 
verjaardag te overvloedig ge
vierd? In leder geval zag Delmotte 
zich verplicht een brief te schrij
ven aan de eerste minister, waarin 
hij zijn beklag maakte over diens 
eenzijdige houding. Het vertrou
wen lag al weer aan diggelen. 

• Bij de bespreking van het 
wetsontwerp tot oprichting van 
een Nationaal Instituut voor Oor
logsinvaliden en Oud-Strijders 
vroeg Rob Vandezande of deze 
materie wel tot de nationale be
voegdheid behoort Hijzelf was 
daar geenszins van overtuigd. Vla 
een amendement drong hij dan 
aan op een degelijke vertegen
woordiging van de Vlaamse Oud-
Strijders in de Raad van Beheer. 
Zonder resultaat zodat de VU 
zich bij de stemming onthield. 

• Met klem heeft de VU-fraktle 
zich verzet tegen de oprichting 
van de vzw „Paleis voor Schone 
Kunsten". Volgens Oswald Van 
Ooteghem is het ongelooflijk dat 
men dergelijk wetsontwerp nog 
durft indienen na de kulturele au
tonomie van 1971 en na de ge
westvorming van 1980. Dat be
wijst nog maar eens hoe weinig in
grijpend die hervormingen waren. 

• Voor het ovenge waren de 
jongste zittingen van de Senaat 
gewijd aan het wetsontwerp tot 
bestraffing van bepaalde door ra
cisme of xenofobie ingegeven da
den. 

Namens de VU-fraktie pleitte 
Frans Van der Eist voor een raad
pleging van de Raad van State. Na 
ellenlange proceduretwisten en 
met de steun van PVV en CVP 
stemde senaatsvoorzitter Lee
mans in met het verzoek om een 
spoedadvles te vragen over de 
artikels 3 en 5 van het ontwerp. 

Maar daarmede Is dan ook alles 
gezegd. Eigenlijk mogen Kamer en 
Senaat nog van geluk spreken dat 
ze als stemmachine onmisbaar 
zijn... Te straffe taal? Nooit Is het 
gevoelen van onmacht bij de par
lementairen zo groot geweest. 

Niet alleen worden de beslissin
gen op sociaal, ekonomisch en 
financieel terrein elders getroffen, 
maar bovendien moeten de verko-
zenen bij de kranten terecht om er 
enige weet van te hebben. 

De totale afwezigheid van een 
sociaal en ekonomisch beleid Is 
ongrijpbaar voor het parlements-

• Bij de bespreking ten gronde 
merkte Wim Jorissen op dat het 
wetsontwerp aan zijn doel voorbij-
schiet Met een bestraffing van 
daden van racisme of van vreem
delingenhaat gaat elk zinnig mens 
akkoord. Iets anders Is het wan
neer de vrijheid van meningsuiting 
en de vrijheid van vereniging aan
getast worden. Niet enkel omdat 
deze door de grondwet gewaar
borgd worden, maar vooral omdat 
ze wezenlijk met een volwaardige 
demokratle zijn verbonden. 

• Vrijdag jongstleden was er 
dan het advies van de Raad van 
State. De artikelen 3 en 5 werden, 
op enkele tekstbemerkingen na, In 
orde bevonden. Wel oordeelde de 
Raad dat de termijn te kort was 
voor een grondig onderzoek. Wre
velig herinnerde Bob Vandezande 
aan zijn verzoek In de kommissie 
om een advies In te winnen. Dat 
werd echter met 11 stemmen te
gen 10 verworpen. Ook betreurde 
hij dat enkel de franstallge kamer 
van de Raad van State, en niet de 
algemene raad, zich over het ont
werp gebogen heeft. 

• Vla amendementen trachtten 
de VU-senatoren toch nog het 
wetsontwerp aanvaardbaar te ma
ken. Daarin slaagden ze niet zodat 
er volgens Wim Jorissen slechts 
één mogelijkheid restte: „Vermits 
geen enkel redelijk amendement 
werd aanvaard, zullen wij tegen
stemmen. Waarbij toch duidelijk 
moet gesteld dat mijn fraktie tegen 
racisme, rassendiscriminatie en 
vreemdelingenhaat is en voorstan
der van een volwaardige ontplooi
ing van alle volkeren en rassen". 

• De laatste vergaderingen van 
de Kamer waren meteen ook de 
meest emotievolle. Daar zorgde 
onder meer de overladen agenda 
voor een paar begrotingen, vele 
mondelinge vragen, de waterver
dragen, het grondwetsartikel inza
ke de Duitse gemeenschap, het 
Fonds voor Ontwikkelingssamen
werking,... Maar vooral het wan
trouwen en de verdeeldheid tus
sen de partijen van de meerder
heid doorkruisten het normaal par
lementair werk. 

lid. Hij kan slechts aanstaren tegen 
de onbestuurbaarheid van deze 
staat tegen de onopgeloste com
munautaire tegenstellingen en te
gen het nefast elektoralisme van 
de grote partijen. 

Als besluit kan slechts herinnerd 
worden aan de vakantlewens van 
Paul Van Grembergen: „Ik hoop 
dat iedereen tijdens de vakantie 
eens ernstig zal nadenken over 
de politieke deontologie. Wat 
zich de jongste maanden heeft 
afgespeeld op het politieke 
schaakbord, maakt een dergelij
ke bezinning zeker niet overbo
dig". 

REL 
TJE 

De heer Moureaux, minister van 
Justitie (in het Frans): „ D Terwijl 
ik naar het debat van vandaag 
luisterde heb ik gedacht aan een 
werk over rechtsfilozofie, opge
steld door een jurist van de Luik
se universiteit, de heer Lucien 
Frangois, die zei dat de juristen 
grote komedianten zijn". (Gelach 
en uitroepen bij talrijke leden). 
Ridder de Stexhe (in het Frans): 

„Dergelijke uitlatingen zijn on
aanvaardbaar. Gelieve u onmid
dellijk te verontschuldigen". 

De heer Moureaux, minister van 
Justitie (in het Frans): „Laat mij 
tenminste uitleg verschaffen. De 
heer Francois gebruikt het woord 
„komedianten" niet in de bela
chelijke zin die u daaraan schijnt 
te geven, maar in de zin van 
iemand die een toneelstuk 
speelt". (Gelach). 
De heer Cooreman (in het Frans): 
„Zoals u nu doet". 
Ridder de Stexhe (in het Frans): 
„Wij zijn het niet die een toneel
stuk opvoeren". 

De heer Moureaux, minister van 
Justitie (In het Frans): „Ik beperk 
mij er toe vast te stellen dat 
juristen diametraal verschillende 
opvattingen verdedigen, uitgaan
de van dezelfde tekst". 
Ridder de Stexhe (In het Frans): 
„Die uitlatingen zijn onaanvaard
baar. Sedert 23 jaar ben ik parle
mentslid en nooit heb ik zoiets 
gehoord. Ik verlaat de vergader
zaal". (De heer de Stexhe, gevolgd 
door de meeste leden van PSC en 
CVP, leden van PRL, van PVV en 
van Volksunie verlaten de verga
derzaal - Geroezemoes). 

(Senaat, Beknopt verslag, Gewone zitting 
1980-1981, Vergaderingen van vrijdag 
17 juli 1981, biz. 810). 
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Onze wereld 

Washington moet nieuwe vredesformule 
zien te vinden 

Begin ging nu 
blijkbaar ook voor 
Reagan te ver 
De jongste episode van beschietingen en bombardementen over de 
grens tussen Israël en Libanon heeft ook de machtige bondgenoot-
door-dik-en-dun van Israël, de Verenigde Staten, verontrust. Met de 
zware bombardementen van 18 juli op een dichtbevolkte \N\\k van 
Beiroet, vî aarin honderden doden vielen onder de burgerbevolking, 
schijnt premier Menachim Begin ook voor de zeer Israëlisch gezinde' 
regering van president Reagan te ver te zijn gegaan (Reagan moet Be
gin „that mad bomber" hebben genoemd.). 
De dramatische beelden van de puinhopen in Beiroet, van de gedode 
en gewonde Libanese burgers die aldus moesten „betalen" voor de 
aanwezigheid in hun land van de Palestijnen die in 1971 uit Jordanië 
gegooid werden, tastten het imago van Israël bij vele van zijn vrien
den aan. Ook de leiders van een paar joodse organizaties in de 
Verenigde Staten bekritizeerden het optreden van de regering van 
Menachem Begin. 
Toen de Amerikaanse speciale gezant in het Midden-Oosten, Philip 
Habib, vorige week een staakt-het-vuren kon tot stand brengen in de 
op 10 juli begonnen escalerende vijandelijkheden tussen Israël en de 
Palestijnen luidde de balans ongeveer: 450 Arabische doden, 6 Israë
lische doden, die het slachtoffer werden van Palestijnse raketbe-
schietingen op noordelijk Israël. 

mi 

De Annerikaanse regering rea
geerde op de bombardementen 
op Beiroet nnet de opschorting 
van de levering aan Israël van tien 
F-16 gevechtsvliegtuigen. Begin 
deze week ging nninister van de
fensie Caspar Weinberger nog 
een stapje verder. Hij verbond die 
levering aan de hervatting van 
vredesbesprekingen in het Na
bije Oosten. 
Maar de vraag is welke bespre
kingen een oplossing kunnen 
brengen. Israël wil wel praten met 
vertegenwoordigers van de Pa
lestijnen in de bezette gebieden, 
maar weigert elk kontakt met de 
Palestijnse Bevrijdingsorganizatle 
(PLO) van Yasser Arafat. Voor 
Israël is de PLO niets meer dan 
een bende terroristen die gewa
penderhand moet bestreden 
worden. Ook de Verenigde Sta
ten hebben toegezegd geen offi
ciële kontakten met de PLO te 
zullen hebben vooraleer die orga-
nizatie het bestaan van Israël 
heeft erkend. Maar de PLO wil 
met een dergelijke erkenning niet 
over de brug komen als niet 
internationaal wordt erkend dat 
ook de Palestijnen een volk zijn 
dat recht heeft op een vaderland, 
een eigen staat. 

De houding van Israël jegens de 
PLO IS psychologisch begrijpelijk. 
Maar ze biedt geen uitkomst en 
ze Is op termijn met in het belang 
van Israel. In tegenstelling tot wat 
Begin en vele Israëli's met hem 
denken kan deze kwestie met 
militair geregeld worden. 
Israël kan blijven Palestijnse stel
lingen in Libanon aanvallen, het 
kan eventueel het zuiden van 
Linanon bezetten, het kan zijn 
troepen steeds verder dat land 
insturen. Daarmee zal het wel dat 
ongelukkig land nog verder in de 
ellende storten Maar daarmee 
zal het de PLO met uitschakelen. 

En met elk bombardement, elke 
aanval zullen de rancunes alleen 
maar toenemen bij de jonge Pa
lestijnen die in kampen een uit
zichtloos bestaan leiden. En van 
haar kant kan de PLO nooit ho
pen Israël af te matten, laat staan 
zelfs maar een partiële militaire 
overwinning te behalen. 

De enige uitweg uit die uitzichtlo
ze situatie is het uitdokteren van 
een vredesformule die Israël alle 
nodige garanties biedt en die te

gemoet komt aan de essentiële 
eisen van de Palestijnen. 

De Verenigde Staten hadden ge
hoopt een dergelijke formule te 
hebben in de akkoorden van 
Camp David, die de Israëlisch-
Egyptische vrede regelen en een 
beperkte vorm van zelfbestuur 
voorzien voor de Palestijnen in de 
door Israël bezette gebieden. 
Maar de gesprekken over die 
autonomie zitten in een totale 
impasse. En zelfs de meest 

Westers-gezinde, konservatieve 
Arabische regimes, zoals die van 
Saoedi-Arabië of Jordanië, op 
wier steun Washington had ge
hoopt, staan afwijzend jegens de 
Camp David-akkoorden omdat 
ze vinden dat die de grond van de 
Palestijnse kwestie niet aanpak
ken. 
Dat betekent niet dat die regimes 
grote sympatie hebben voor de 
PLO. Maar tegenover hun eigen 
bevolking, en tegenover de rest 
van de Arabische wereld, hoe 
verdeeld die ook is, kunnen ze 
het zich niet veroorloven om de 
Palestijnen te laten vallen. Het feit 
dat Saoedi-Arabië na de jongste 

aanvallen op Beiroet 40 miljoen 
dollar toezegde aan de PLO toont 
hoe ook het meest konservatieve 
Arabische regime zich verplicht 
voelt tenminste met geldelijke en 
diplomatieke steun achter de 
PLO te staan. 

In Washington schijnt nu het be
sef te groeien dat voortgezette 
onvoorwaardelijke steun aan het 
beleid van Israël juist de gevolgen 
dreigt te hebben die Amerika wil 
vermijden: groeiende anti-Wes
terse gevoelens in de Arabische 
wereld, aftakeling van de Wester
se invloed, eventueel ten gunste 
van een grotere rol van de Sov

jetunie in dat gebied. Als de Ver
enigde Staten, de enige mogend
heid die daartoe de vereiste 
macht en invloed heeft, onder 
druk van de jongste bombarde
menten van Israël op Beiroet zou
den gaan werken aan een ver
ruimde vredesformule die ook de 
Palestijnen omvat zouden ze 
daarmee in de eerste plaats Israël 
een dienst bewijzen. Want on
danks zijn huidige militaire supe
rioriteit kan dit kleine land niet 
eindeloos op voet van aktieve of 
latente oorlog met zijn hele Arabi
sche omgeving leven zonder uit
eindelijk zichzelf uit te putten. 

H. Oosterhuys 

Britse troon staat ver van Belfast en Brixton 

Charles en lady Dl, „huwelijk van de eeuw" 

Met Pomp and circumstance 
werd in Londen het huwelijk van 
de eeuw ingezegend. Het nieuwe 
idool van persfotografen en da
mesbladen, lady Diana Spencer, 
gaf het jawoord aan de troonop
volger van het Verenigd Konink
rijk, wiens reeks titels een in
drukwekkende mondvol vormen: 
Charles Mountbatten-Windsor, 
prins van Wales en graaf van 
Chester, hertog van Cornwall en 
Rothesay, graaf van Carrick en 
Baron Renfrew, lord van de Eilan
den en Great Stewart of Scot
land. 
De Britten kunnen op beide oren 

slapen. Hun kroonprins is veilig 
en wel gehuwd met een meisje 
uit de beste kringen, en het jonge 
paar kan nu voor de verdere 
verzekering van de troonopvol
ging zorgen. (Vóór de prinselijke 
verloving officieel werd bekend
gemaakt, hadden de artsen vast
gesteld dat lady Di geen tweede 
Soraya dreigt te worden en dat 
ze zonder komplikaties kinderen 
kan krijgen). 
De toevloed van toeschouwers 
langs de route van de bruids
stoet, de tienduizenden franken 
die werden neergeteld voor ka
mers met uitzicht op die route, de 

enorme belangstelling voor de 
prinselijke verloving en huwelijk 
toonden dat het Britse vorsten
huis nog een stevige populariteit 
geniet. 

In de feestvreugde om het huwe
lijk van de troonopvolger werden 
alle problemen even onder het 
tapijt geveegd. Vergeten werd 
dat in de Maze-gevangenis bij 
Belfast IRA-hongerstakers ster
ven om toegevingen af te dwin
gen die de regering van Hare 
Majesteit al lang had kunnen 
doen. Dat het Noordierse pro
bleem blijft verzieken en verrot
ten. Dat een paar weken geleden 
een hele reeks Britse steden in 
vuur en vlam stond, door de 
frustraties van jonge kleurlingen 
over discriminatie, door de frus
traties van jonge kleurlingen èn 
blanken over de uitzichtloze 
werkloosheid. 

Nu is het normaal dat men op een 
feestelijke dag de problemen 
even wil terzijde schuiven. Be-
vreemdender is dat uit Bucking
ham Palace de afgelopen weken 
wel een stroom uiterst boeiende 
informatie kwam, van het bouw
jaar van de staatsiekoetsen die 
voor het huwelijk zouden ge
bruikt worden tot de precieze 
formule van het jawoord dat lady 
Di zou uitspreken, maar geen 
woord over de schokken die het 
land te verwerken had gekregen. 

Na nachten van gevechten en 
plunderingen had de koningin 
geen woord over voor die ge

beurtenissen, ook niet voor de 
slachtoffers, de gewonden, de 
mensen wier winkels geplunderd 
werden. Nu is het wel zo dat de 
koninging geen politieke uitspra
ken mag doen, maar hoeft dat 
volledige stilte te betekenen 
over gebeurtenissen die het hele 
land beangstigen? 
Dat één op drie jongeren werk
loos is, dat immigranten uit de 
vroegere kolonies die net zo 
goed Brits staatsburger zijn als 
Charles en zijn Diana, gediscri
mineerd worden, dat dringt in de 
beschutte wereld van het ko
ningshuis niet door. Van 
Buckingham Palace uit gezien 
liggen Brixton en Toxteth, Belfast 
en de Maze duizenden kilome
ters ver weg. En in de omgeving 
van de koningin bekleden kleur
lingen geen belangrijke posten. 
Bij het prinselijk huwelijk toonde 
de Britten — een groot deel dan 
toch — nog maar eens dat ze 
stevig rond de troon geschaard 
staan. Maar die troon lijkt wel 
heel ver van het volk af te staan. 
Misschien was het om dat te 
vergoelijken dat premier Marga
ret Thatcher, net twee dagen 
vóór de grote gebeurtenis, in het 
Lagerhuis een reeks maatrege
len afkondigde om de jeugdwerk
loosheid te bestrijden. Maatrege
len waarvoor de premier, wier 
straffe remedies de wankele Brit
se ekonomie nog in grotere zuur-
stofnood hebben gebracht, zo
wat 30 miljard B. fr over heeft 

H. Oosterhuys 
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8 
TV-programma's Wi 

Zaterdag 
AUGUSTUS 

BRT 1 
16.00 Spei zonder grenzen. — 
18.00 Pierrot (f.). - 18.05 Huckle
berry Finn (f.). — 18.30 De jongen 
die niet bestond (jeugdfilm). — 
19.25 Kaas (kort filmpje). - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Niemand is per-
fekt (fJ. - 2035 Het staat in de 
sterren geschreven (show). — 
21.35 Jigsaw (thriller). — 23.05 
Nieuws. 

NED. 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Vara's film-
klub - 16.50 De film van Ome Wil
lem. - 18.55 Bereboot. — 19.00 
Zebra's (strip). — 19.10 Love boat 
(f.). — 20.00 Vivian Reed in Parijs 
(show). — 20.40 De Onedin lijn (f J. 
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Wij 
trekken vuur (fJ. - 23.25 Simon 
Carmiggelt — 23.40 Nieuws. 

NED. 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Hier is 
Boomer (f.). — 19.25 Cijfers en 
letters (fJ. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Inspekteur Carella en het 
Nice-mysterie (film). — 22.05 
Brandpunt — 22.30 Wat geen oog 
heeft gezien (dok j . - 23.25 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Cheval mon 
ami (f.). — 20.25 Je vous ferai 
aimer la vie (film). — 22.00 Annie 
Cordy (portreO. - 23.00 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Astro-show 
(kwis). - 21.45 Nieuws. — 22.05 
Das Ding aus einer Anderen Welt 
(sf-film). - 23.30 Gala-Show. -
1 00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Kein Hahn 
im Korb (f). — 20.15 Zwei rechnen 
ab. - 22.10 Nieuws. - 22.15 Das 
aktuelle Sport-Studio. — 23.30 Der 
Kommissar (f.). — 0.30 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Budden-
brooks (f J. — 21.15 Vor 40 Jahren 
(dokJ. - 21.55 Owen Marshall -
Strafverteidiger (f J. - 22.40 Jazz
festival Frankfurt — 23.15 Nieuws. 

LUX. 

19.00 Nieuws. — 19.30 Erreurs 
judiciaires (f J. — 20.00 La croisière 
s'amuse (fJ. — 21.00 Heureux qui 
comme Ulysse (film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Suspens (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Monte-Cario 
show. — 21.30 Madame (Dolumbo 
(fJ. - 22.20 C'est arrive a Holly
wood. — 22.50 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les dos
siers éclates (f J. — 22.05 Bonjour 
la nuit (show). — 23.20 Nieuws. — 
23.45 Bonjour la nuit 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 A la poursuite de l'amour 
(f.). - 21.30 Festival deté. - 22.30 
Nieuws. 

Zondag 
AUGUSTUS 

BRT 1 

1530 Het schip „De drie lelies" 
(jeugdfilm). — 16.55 Wereldbeker 
dansen voor beroepsdansers. — 
18.30 Pierrot ( f ) . - 18.35 Popeye. 
— 18.40 De barok in Antwerpen 
(dok.). - 18.50 Nautilus, een le
vend fossiel (dok.). — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
— 20.30 Palmerstown USA. -
2120 Galakoncert opera en bel
canto 1981. — 22.35 Nieuws. 

RTB 1 

17.00 Qvand la Belgique ètait Autri-
chienne (dok). — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Johnny Halliday (show). — 
20.55 La maison des autres (tv-
film). - 22.30 Nieuws, toto en 
weerbericht 

NED. 1 

19.00 Nieuws. — 19.05 Mickey 
Mouse en Ruto op stap (strip). — 
19.14 Bassie en Adriaan (fJ. — 
19.37 De bedreigde dierenwereld 
(dokJ. — 20.00 Richard Rodgers 
en zijn muziek (tv-film). — 21.00 
Tatort (f J. - 22.30 Belle Van Zuy-
len (dokJ. 

NED. 2 

15.30 Nieuws. - 15.35 Brassband 
Festival 1981. — 16.20 De verzon
nen rozen van mevrouw de Vries. 
- 17.05 Studio Sport 1 . - 1 8 . 3 5 Ti 
Ta tovenaar (f.). — 19.00 Studio 
Sport 2. - 20.00 Nieuws. - 20.10 
Dat is Hollywood (dokJ. - 20.40 
Humanistisch Verbond. — 20.45 
De bommenmakers (over de 
atoombom). — 23.10 Nieuws. 

LUX 

19.05 Reis naar Java (dok.). — 
20.00 Les envahisseurs (SF-f J. — 
21.00 Paul et Frangoise (film). 

F1 

19.25 Les animaux du monde (Ma
gazine). — 20.00 Nieuws. - 20.30 
L'aigle s'est envolé (film). — 22.30 
Koncert CTsjalchovski). — 23.25 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Jeux sans 
frontières. — 22.00 Les dimanches 
d'ailleurs (show). — 23.30 Nieuws. 

F3 

14.30 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 15.00 Sesamstraat — 

20.00 Les maledictions du Kriss 
Pusaka (f J. - 20.30 De militairen 
(dokJ. - 21.30 Nieuws. - 21.45 
Un comédien lit un auteur (Ernest 
Renan). - 22.35 The Nickel Ride 
(gangsterfilm). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Expeditio-
nen ins Tierreich (dokJ. — 21.05 

De f am i l i e s Tate en Campbell. 
S a m e n v o r m e n z i j de m e e s t k n o t s g e k k e fam i l i e -c lan in de hete 
w e r e l d . 
H u n e x c e n t r i e k e l o t gev a l l en z i jn te v o l g e n in Soap. 

( M a a n d a g , N e d . 2, 22 u. 40 T ros ) 

Wie es euch gefallt (toneel). 
23.35 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Woody 
Woodpecker (f) . - 19.06 Tom 

. Sawyer en Huckelberry Finn (f.). 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Mike 
Andros (f). - 21.20 Caterina Va
lente Show. — 21.55 Aktua TV. -
22.30 Soap (f). - 23.00 Nieuws 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 19.55 Avec la 
peau des autres (film). — 21.30 
1830- Chronique imaginaire d'une 
revolution (dokJ. — 22.20 Nieuws 
en weerbericht. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Damen 
der Kuste (f.). - 21.15 Een Schot
se visser van Aberdeen (portreü. 
— 21.45 Gruzafümfal (show). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Tage-
buch einer Kammerzofe (film). — 
0.35 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Roek-pop. 
- 20.15 Angsten. - 21.00 Heute-
journal. — 21.20 Amphitryon (to
neel). — 23.00 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Kritische 
benadering groepsterapieën. — 
21.45 Lord Peter Wimsey (fJ. -
22.35 Journal 1870/71 (dokJ. -
23.30 Nieuws. 

LUX 

19.00 Nieuws. — 19.45 Les cheva

liers du ciel ( f) . - 20.' 
20.15 Llle aux trente 
21.00 L'Ecume des j< 

F 1 
19.20 Gewestelijke al. 
19.45 Suspens (f.: 
Nieuws. - 2030 / 
clochard (film) - 21 
ne woud (over enen 

A 2 

20.00 Nieuws. - 2( 
(toneel) — 2240 Lii 
(Balzac). - 23.10 Ni 

F 3 
20.00 Le jeux de 20 I 
— 20 30 Tout le mon 
tout le monde il est g 
22.10 Nieuws 

Woens 
4 AUGU 

BRT 1 
18.30 Pierrot - 1 
straat — 19.07 Uit 
derden. Het Vrije Wc 
Nieuws. — 20.10 Gier 
Helen Reddy (show), 
mos (dok.). — 21.45 
vier jaargetijden. — : 

BRT 2 

20.10 Allemaal beesl 
21.00 Galileo (film). 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
perspektiven. — 19.30 Bravados 
(western). — 21.05 Nieuws. — 
21.20 Casanova (musical). — 23.25 
Nieuws. 

D3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Kunst sinds 
1939. — 21.00 Blickpunkt dritte 
We l t — 21.45 Jiddische grappen 
en verhalen. — 22.05 k;h und du 
(info). — 23.35 Nieuws. 

Maandag 
AUGUSTUS 

BRT 1 

Regen
programma's 
Wanneer er aanhoudende regen 
verwacht wordt over het grootste 
gedeelte van ons land, zal de BRT 
een speciaal regenprogramma 
uitzenden op maandag, dinsdag, 
donderdag en vri jdag om 15 u. 30 
en dit tot 31 augustus. De beslis
sing over het uitzenden van een 
regenprogramma wordt genomen 
op basis van berichten van het 
KMI. 
Het publiek wordt over een even
tuele uitzending op de hoogte 
gebracht via BRT-1-radio, die een 
mededeling doet voor het nieuws 
van 13.00 en na het nieuws in het 
kort van 14.00. 

18.30 Perrot (fJ. - 18.35 Maja, de 
bij (fJ. - 19.00 Oh boy! (retro). -
19.25 Kaïro. hoofdstad van de Mu
zelmannen (dok.). — 19.45 Nieuws. 
— 20.15 Invasie van de insekten 
(TV-film). - 21.45 Hotelschool (re
portage). — 22.45 Nieuws. 

NED 1 
18.55 Bereboot - 19.00 Scooby 
Doo (f.). — 1925 Chariie Brown en 
het kleine grut (fJ. - 19.50 De 
nacht van de vos (dok.). — 20.40 
Paradis Latin (show). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Wij trekken vuur 
(film) - 23.55 Nieuws. 

Z A T E R D A G (1 aug.) — D e f i lm van v a n a v o n d o p 
BRT Jigsaw ( legpuzzel in 't Neder lands ) heef t al leszins 
e e n spannend beg in : d e psycho loog Jona than Fields, 
special ist in het tes ten van mil i taire top f iguren , w o r d t na 
e e n o c h t e n d in e e n h e m o n b e k e n d e f lat wakker . Z i j n 
g e h e u g e n laat h e m totaal in d e steek. In de bakkamer 
t re f t hij he t lijk aan van d e sek re ta resse van zi jn chef... 
(Reg ie : J a m e s Go lds tone (1968), m e t B r a d f o r d Di l lman, 
Har ry Guard ino , H o p e Lange, Pat Hingle). Bi j s lecht 
w e e r ve rw i j zen w i j d e k inde ren naar he t Vara-namid-
d a g p r o g r a m m a o p N e d . 1 (Vara's Filmklub) — D e V a r a 
haalt e e n o u d e knoe r t uit d e la: D e Russ ische reeks Wij 
trekken vuur ( z w / w ) o v e r he t ve rze t in Rusland t i jdens 
d e 2 d e Were l doo r l og . (A l ee rde r u i tgezonden in 1966) 
— D e hoo fd ro l in Inspekteur Carella en het Nice-miste-
rie (Sans mobi le apparent ) , w o r d t ve r to l k t d o o r één van 
Frankr i j ks p rominen ts te f i lmakteurs d ie nu al in meer 
dan 75 f i lms o p t r a d : Jean-Lou is Tr int ignant. In deze 
p roduk t i e van Phi l ippe Lab ro (1971) hee f t hij als 
medespe le rs : Domin ique Sanda, S tephane A u d r a n , 
Er ich Segal , Sacha Diste l e .a Jean-Lou is Tr int ignant 
speeK d e rol van inspek teur Carel la d ie m o e t u i t zoeken 
w i e d e d a d e K s ) is /z i jn van v ier m o o r d e n d ie in N ice ko r t 
na e lkaar w e r d e n gep leegd . ( K R O / N e d . 2) 

Z O N D A G (2 augJ — Richard R o d g e r s is d e k o m p o -
nist van w e r e l d v e r m a a r d e suksessen zoals „Ok lahoma" , 
„The K ing a n d I", „The s o u n d o f Mus ic" . D e T ros (Ned . 1) 
b reng t e e n hu idep rog ramma da t aan d e in 1979 over le
d e n kompon i s t w e r d o p g e d r a g e n (Richard Rodgers en 
zijn muziek) — V P R O s tar t ( te lkens o p zondagavond ) 
m e t e e n reeks p rog ramma 's o v e r De Bommenmakers, 
o f h o e d e mensel i j ke gesch ieden is een onher roepe l i j ke 
w e n d i n g w e r d gegeven . Vi j f avondvu l lende p rog ram
ma's o v e r d e a c h t e r g r o n d e n en k o n s e k w e n t i e s van de 
a toomkrach t . D e z e eers te a v o n d w o r d t gevu ld met d e 
po r t re t ten van d e make r v a n d e eers te a t o o m b o m (Enri
c o Fermi - 2 dec. 1942), van de n e u t r o n e n b o m (Samuel 
C o h e n ) en van d e w a t e r s t o f b o m (Edward Tel ler) — 
W i e van minder zwaarw ich t ige kos t houdt , k i jkt op 
Dui ts land 1 ( A R D ) naar de Br i tse t v -bewerk ing van het 
tonee ls tuk van Wi l l iam Shakespea re As you like it (in 'f 
Du i ts nagesynkron izeerd ) . 

M A A N D A G (3 aug.) - Ret ro-muz iek valt te beluis
te ren In de Br i tse reeks Oh Boy! mei muz iek uit de jaren 
50-60 (BRT 1). Na het journaal vo lg t de 2de ( laatste) 
a f lever ing van de u i tgebre ide tv-f i lm Invasie van de in-
sekten (La gue r re des insectes) . D e insektenplaag die 
de we re ldvoedse l voo r raad bedre igde, lijkt b e d w o n g e n . 
M a a r e e n misdadiger heef t de hand w e t e n te leggen op 
enke le eksemp la ren van het kwaadaard ige insekten-
ras... D e V a r a (Ned . 1) b reng t n o g eens een af lever ing 

van de reeks tekenf i lmpjes Ch 
grut naar d e were ldberoemde 
Schu iz over het jonget je Char 
Elk jaar p r o d u c e e r t Jean-Mar 
n ieuwe, alt i jd w e e r verrassendi 
g red iën ten : glitter, ve ren , aan- e 
m ische ske t ches enz. D e V a r a : 
o p het s c h e r m onde r de titel 
o v e r deze s h o w plaats de Tros 
Cater ina Va lente , d e nog altij( 
Du i tse zangeres die een 20-ti 
V laamse l iederen bij ons SL 
Caterina Valente Show zingt 
sen van ande re art iesten, su^ 
g raag had gezongen . 

DINSDAG (4aug) - BRl 
N e d . 2 ( V P R O ) u i tgezonden I 
Losey (1973) ove r de Italiaan! 
l oog Gal i leo Galilei, d ie met zi jn 
g e v e n s gebasee rde teor ieën i 
ke r k ( M e t Topo i , Edward Fe 
Gie lgud, T o m Cont i ) — Aucklar 
bake rma t van „ jogging" . De hek 
pe r jaar o p uit o m 10 k m al lope 
uit alle leef t i jdskategor ieën en li 
mee. D e T ros (Ned . 1) b rengt 
een impone rende dokumentai r 
ter wereld. 

WOENSDAG (5 aug) -
kends te s h o w b e e s t e n is we l : 
w i j d t een 50 minuten du rende 
d ie een vas te p ion g e w o r d e n is 
-besch reven Sinatra-clan. Sam 
loopbaan als 3-jarlg ukje in shi 
Dav is sr. en zi jn o o m Wil l Mas 
d ruk beze t d u o v o r m d e n . In Sa 
nogal w a t bekende gasten aar 
C r o s b y e.a. — D e N o s begint v 
d e Du i tse reeks Wallenstein o 
man A lb rech t v o n Wal lenste in 
f iguur in een boe iend hoofc 
geschiedenis . — D e V O O (Ve 
f i lm o p het p r o g r a m m a : Char 
kaanse gangster f i lm van Don S 
Ma t thau , Felicia Farr, John V e n 
eigenl i jk Wa l te r Matasschansk 
de naam o p te maken valt, uit I 
speel t de rol van de ex-stuntpi 
nu kleine banken beroof t , en rr 
de kleine bed ragen die hij stee 
gemaak t o p hem. To t wanneer 
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mi TV-programma's 

iel ( f ) - 2 0 1 0 Nieuws -
Ie aux trente cercueils — 
Ecume des jours (film) 

'westelijke aktualiteiten — 
5uspens ( f ) - 2000 

— 2030 Archimede Ie 
I (film) - 21 50 Het groe-
i (over energie) 

euws — 2035 Turandot 
— 2240 Lire eest vivre 
— 2310 Nieuws 

jeux de 20 heures (spel) 
t ou t Ie monde il est beau, 

londe il est gentil (film) — 
euws 

oensdag 
4 AUGUSTUS 

lerrot — 1835 Sesam-
- 1907 Uitzending door 
Het Vnje Woord - 1945 
— 2010 Glen Campbell en 
sddy (show) — 2055 Kos-
ik) - 2145 Koncert De 
getijden — 22 25 Nieuws 

llemaal beestjes (dok) 
alileo (film) 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Cine-tilt 
(kwis) — 20 35 Les faucheurs de 
Marguerites ( f ) - 2125 Lettres 
d'entre deux mers (per binnen
schip door België) - 22 20 Narcis-
so Yepes (Portret van een gitarist) 
— 2305 Nieuws 

NED. 1 

15 30 De grootste renparbj ter we
reld (dok) - 16 20 De dierentuin 
van Gerald Durrell (dok) - 1710 
Een vreemde wereld, een vreemde 
sport (dok) — 18 55 Bereboot — 
1900 E O Zomerkrant - 1930 
Grizzly Adams (f) - 2020 De 
fossielen spreken (dok) — 21 00 
Muziek uit Coral Ridge Church — 
21 15 Het woord des kruises — 
21 37 Nieuws — 21 55 Kunst van 
de twintigste eeuw Giacomo Balla 
en het futurisme (dok.) — 2255 
Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws — 18 59 Zo moeder 
zo dochter (kwis) — 19 25 Kerke
pad 81 - 2000 Nieuws - 2027 
Angst om je hart (tv-spel) — 22 00 
Hier en nu — 22 40 Tien woorden 
(meditatie) — 2255 Nieuws 

F1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Suspens ( f ) - 2000 
Nieuws — 20 30 Zadig ou la desti-
nee (tv-film) - 2220 Medisch 
magazine — 2320 Nieuws 

A2 

2000 Nieuws — 2035 Les voiles 
de la gloire (tv-film en debaO — 
2330 Nieuws 

F3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le tigre du Bengale (film) 
- 2205 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Die Willem 
Ruis-show — 21 00 Panorama — 
21 45 Dallas ( f ) - 22 30 Tagesthe-
men — 23 00 Die Idiotenlaterne — 
2345 Nieuws 

ZDF 

LUX 

19 45 Les chevaliers du ciel ( f ) — 
2010 Nieuws - 2015 Le prison-
nier ( f ) — 21 00 Tricoche et Caco-
let (film) 

19 00 Nieuws - 19 30 Das Verra-
tertor(fi lm) — 21 00 Heute-journal 
— 21 20 Museumsmenschen — 
22 05 5 nach 10 - 00 00 Nieuws 

D3 

20 00 Nieuws - 2015 Die Unter-
richtsstunde (toneel) — 21 15 
Franz Liszt (klavier) — 2145 
Nachfrage — 22 30 Sommerjazz 
— 2330 Nieuws 

Filmpjes Charlie Brown en het kleine 
Idberoennde s t r ips van Char les M 
iget je Char l ie en zi jn h o n d S n o o p y 
t Jean-Mar ie Riviere in Pari js een 
ver rassende revue m e t als vas te in-
e ren , aan- en u i tgek lede dansen, ko-
iz D e Vara ze t deze s h o w vanavond 
Ier de titel Paradis Latin — Tegen-
lats de T ros ( N e d 2) een s h o w rond 
Je nog alt i jd me t sukses kwe lende 
e een 20-tal jaar ge leden me t o a 
bij ons s u k s e s oogs t t e In deze 
>how zingt zij voornamel i j k sukses-
t iesten, suksessen die zij zelf ooit 

u g ) — BRT 2 draai t de on langs op 
gezonden f i lm Galileo, van Joseph 
de Italiaanse w iskund ige en astro-

die met zi jn o p we tenschappe l i j k ge-
3 teor ieen in konf l ik t k w a m me t de 
Edward Fox, Col in Blakely, John 
I — Auck land CNieuw-Zeeland) js de 
mg" De hele s t reek t r ek t er éénmaal 
O k m al lopend af te leggen M e n s e n 
p r i e e n en lagen der bevo lk ing doen 

1) brengt ove r dit massagebeuren 
lokumenta i re De grootste renpartij 

(5 a u g ) — Een van 's w e r e l d s be
ten IS we l S a m m y Dav is jr BRT 1 
n du rende s h o w aan dit f enomeen , 
j ewo rden is in de vee lbesp roken en 
a-clan S a m m y Dav is jr b e g o n zijn 

ukje in s h o w s me t zi jn vader San 
m Wil l Mas t in die een voo r d ie t i jd 
n d e n In Sammy & Company t reden 
gasten aan, zoals M a r k W i l son Bill 

Jos begint v a n a v o n d via N e d 1 me t 
'allenstein ove r de B o h e e m s e edel -
Vallenstein (1583-1643), een sleutel-
•lend hoo fds tuk uit de Europese 
s V O O (Veron ica - N e d 2) zet een 
mme Charley Varnck een Amer i -
1 van D o n Siegel (1972) met Wa l te r 
r John V e r n o n Wa l te r Ma t thau (die 
tasschanskayasky heet en zoals uit 
en valt uit Russ ische oude rs stamt, 
5 ex-stuntpi loot Char ley V a r n c k die 
sroof t en me t sukses O m wille van 

die hij steelt, w o r d t met ech t jacht 
o t wanneer het fou t gaat er w o r d t 

gescho ten , een agent en zi jn maat en zi jn liefje bl i jven in 
he t g e v e c h t D a a r e n b o v e n bl i jkt Char ley me t zi jn mede
pl icht ige Harman di tmaal e e n w a a r fo r tu in t e h e b b e n 
g e g a p t To t ove rmaa t van r a m p is da t ge ld a fkoms t ig 
van d e maff ia 

D O N D E R D A G ( 6 a u g J - Spec ia le gas t in Met 
zicht op zee (BRT 1) is v a n a v o n d d e d r o g e gees t igaard 
D r s P — D e t w e e d e (s loOaf levenng van Onze zieke 
heersers gaat ove r Frankl in Roosevel t , Stal in, Churchi l l 
e a — D e a f l e v e n n g van / 5 0 y a a r 6 e / g e n ( B R T 2 ) bel icht 
d e ja ren vlak na d e 1 s te W e r e l d o o r l o g en d e be lo f ten 
van A lbe r t 1 aan a rbe iders e n V lamipgen , be lo f ten d ie 
hij p r o m p t w e e r ve rga t van z od r a d e rus t en d e o r d e 
hers te ld w a r e n in het land Eind 1928 ont laadde z ich he t 
m isnoegen van de V lamingen o m het u i tb l i jven van he t 
real izeren van d ie be lo f t en . — V o o r d e pop l ie fhebbers 
N C R V CNed 1) zend t e e n s h o w uit Van Momson en 
zijn orkest 

V R I J D A G (7 augJ - In Spel met de d o o d (Games) , 
e e n f i lm van Cur t i s Ha rnng ton (1967) w o r d e n makabe re 
en excen t r ieke spel let jes gespee ld d o o r het stel Paul 
( James Caan) en Jenn i fe r M o n t g o m e r y (Kather ine 
Ross) O p een dag valt d e v e r k o o p s t e r Lisa (S imone 
S ignore t ) in hun flat f lauw Z i j m a g e e n t i jd je in het 
appa r temen t bl i jven logeren A l s dank schenk t zij Paul 
en Jenn i fe r t w e e duel leerp is to len (BRT 1) — Dzpnhs 
vol led ig g e w i j d aan Ma l lemunt 1981 , e n gaat recht
s t reeks d e lucht in v a n o p het Muntp le in , dat voo r de 
10de maal het toneel is van V laamse animat ie in de 
hoo fds tad (BRT 2) - D e T ros p r o g r a m m e e r t de A m e n -
kaanse TV-f i lm Lady of the House (1979) In deze pro-
dukt ie draait het r ond de „car r iè re" van Marc ie B o w m a n 
die via een we in ig s t i ch tende jeugd , een t i jdel i jk ge lukk ig 
huwel i jk met een advokaa t en e e n mis lukte exploi tat ie 
van een hotel let je, onde r d e naam van Sally S tan fo rd 
het ve r zou s c h o p p e n als m a d a m o f te bo rdee lhouds te r 
Haar rol w o r d t gespee ld d o o r D y a n C a n n o n die in Las 
V e g a s en B r o a d w a y lange t i jd p rezen t w a s met haar 
zang en dans en er in de mees t g e r e n o m m e e r d e zaken 
op t rad O o k o p de buis en in de f i lm heef t zij haar 
s p o r e n gehaald (Ned 1) — Later o p de avond heef t 
Jeroen Krabbe een ges p r ek me t de Neder landse 
akt r ice Monique van de Ven d ie voora l b e k e n d w e r d 
o m wil le van haar rol len in ,Tu rks Frui t ' , „Kee t je T ippe l ' 
e a waar in zij alle reg is ters van haar talent open t rok en 
e v e n lust ig haar k leren u i t t rok Dat zij bui ten een 
ve r toonbaar l ichaam ook een pak talent heeft , b e w e e s 
ZIJ in ,Sil de St rand ju t te r ' — D e A V R O heef t raak 
ge t ro f f en met het s p r a a k v e r w a r r e n d e spel let je Babbe-
lonie zodan ig zel fs dat de A V R O van plan is o m het spel 
in te passen in het w in te r schema ( N e d 2) 

Dinsdag 
AUGUSTUS 

BRT 1 

1700 Axel Nort ( f ) - 1750 Po-
peye — 1800 Klem klem kleuter
tje - 1815 Pierrot 1820 Feesten 
in België (dok) - 1835 Chips ( f ) 
— 1922 Uitzending door derden 
(CVP) - 1945 Nieuws - 2020 
Arnold ( f ) - 2045 Sammy & 
Company (shows) — 21 15 Kapai-
Kapai (toneel) - 2230 Puur kui
tuur over derderi (over Claude-
Nicolas Ledoux architekt-urba-
nisü — 2015 De reis naar de 
verschrikking (spionagefilm) — 
21 25 Wow (exploratiefilm) 

NED 1 

1530 Angie ( f ) - 1555 Tros 
Sport Extra — 1845 Toenstische 
tips - 1855 Bereboot - 1900 
Van gewest tot gewest — 1925 
Oogst in beeld (agransch nieuws) 
- 1950 Wallenstein ( f ) - 21 20 
Quadro Hotteterre speelt (Mat
thew Locke) — 21 37 Nieuws — 
2155 De Ierse kwestie (dok) — 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 De school
krant (fJ - 1925 Kenmerk (Info) 
— 2000 Nieuws - 2027 Socute-
ra — 2032 Remmers ontmoet 
Generaal Baas (portreO - 21 20 
Charley Varnck (film) - 2255 
Veronica s agenda 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teit - 1930 Nieuws - 2000 
Visages de Maleisië (dok) — 
21 00 Effi Bnest (tv-film) - 2300 
Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Warnung 
aus dem Kafig (tv-spel) — 21 45 
Bilder aus der wissenschaft — 
22 30 Tagesthemen 

ZDF 

21 00 Heute-Journal (meer nieuws 
over het nieuws) — 21 20 Vegas 
( f j - 2210Sportaktuel l - 2255 
Der Fall Bundhund (tv-film) — 
0030 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 21 45 De 
Rotterdamse haven (reportage) 
— 2230 Vom Teufel Verfuhrt 
(western) — 2350 Nieuws 

LUX 

19 00 Nieuws — 19 45 Les cheva
liers du ciel ( f ) — 2010 Nieuws — 
2015 Hit-parade - 21 00 Le tresor 
du Bengale (film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Suspens ( f ) - 2000 
Nieuws — 20 30 Le bourreau pleu-
re (tv-film) - 2205 L'Enjeu des 
partisans (dok) — 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 C'est du 
spectacle (show) — 2205 Ray
mond Aron (show) — 23 05 Kaste
len en mensen in Franknjk (dok) 
- 2335 Nieuws 

F 3 

20 00 Le tombeau Hindou (film) -
2210 Nieuws 

Donderdag 
7 AUGUSTUS 

BRT 1 
1830 Knikkie ( f ) 1845 Klem 

klem kleutertje — 1900 Lacher
tjes — 19 05 Vnjbuiter vos (dokJ 
- 19 45 Nieuws - 2015 Spel met 
de dood (thriller) - 21 50 De 
mens en zijn muziek (dok) — 
2240 Zomeragenda - 2310 
Nieuws 

BRT 2 

2015 W I J heren van Zichem (f J — 
21 15 Dzjin (kleinkunst) 

NED 1 

1855 Bereboot ( f ) - 1900 Ruto 
heeft honger (strip) - 19 09 Salty 
het gekaapte zeehondje (jeugd 
film) - 1955 The lady of the 
house (film) — 21 37 Nieuws — 
2155 Krabbe en Van de Ven 
(praatshow) — 22 40 Fuera d'Aqui 
(dok) - 2335 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1850 Doctor 
Snuggles (stnp) - 1905 De Du
kes uit Hazzard ( f ) - 2000 
Nieuws - 2027 Dallas ( f ) -
21 25 Babbelonie (spraakverwar-
rend spel) — 21 45 Avro-Akade-
mie — 21 55 Gier en anjelier — 
2220 Aktueel en informatief — 
2305 Vegas ( f ) - 000 Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali 
teiten — 1955 Le Francophone 
d'or (kwis) — 20 25 Leven in Que
bec (dok) - 2120 Charles et 
Lucie (tilm) — 2255 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Stnptease 
fur England (film) - 21 45 Plusmi 
nus — 2230 Tagesthemen — 
23 00 Die Sportschau - 23 25 Ein 
Shenff in New York ( t) - 0040 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Auslands-
journal — 2015 Die Falie des 
Monsieur Chabrol ( f ) - 2140 
Komisch filmpje - 2200 Heute 
Journal — 22 20 Kultureel magazi
ne — 2305 Dracule jagt Mini-
Madchen — 0035 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Norton 
Lectures - Leonard Bernstein in 
Harvard - 21 50 III nach Neun 
vakantie-uitzending (show) 

LUX. 

19 45 Les chevaliers du ciel (f J — 
2010 Nieuws - 2015 Le Saint ( f ) 
— 21 00 Les laches meurent aussi 
(film) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Suspens ( f ) - 2000 
Nieuws - 2030 Dardanus (to
neel) — 2230 De paradijzen van 
de renaissance (dok) — 2300 
Nieuws 

F 2 

20 00 Nieuws — 20 35 Arcole ou la 
terre promise ( f ) — 21 35 Apos
trophes - 22 50 Nieuws - 2300 
Elle et lui (film) 

F 3 

2030 Reportage van de vrijdag
avond — 21 30 Les peupliers de la 
pretantaine ( f ) — 22 25 Nieuws 

Vrijdag 
6 AUGUSTUS ] 

BRT 1 
18 30 Pierrot - 18 35 Leven naast 
een vulkaan (dok) — 1900 De 
kastelen van het pnnsbisdom Luik 
(dok) — 1922 Uitzending door 
derden (SP) - 19 45 Nieuws — 

2010 Met zicht op zee (praat
show) — 21 00 Onze zieke heer
sers (dokJ — 2205 Familiege-
heimpjes ( f ) — 2255 Nieuws 

BRT 2 
2010 150 jaar Belgen (dokJ — 
2050 Folk special 2 - 21 25 Sce-
nanoschnjven in Hollywood (dokJ 

NED. 1 

15 30 Abba daar vraag je me w a t 
— 1555 Tussen de grote nvieren 
(dokJ — 1605 Circus op stelten 
- 1855 Bereboot - 1900 Wol-
hes wereld (f J — 19 05 The Lucy 
show — 1930 Dieren van India 
(dok) — 1955 De familie Bellamy 
(fJ - 2045 NCRV Festival 81 
Van Mornson — 21 37 Nieuws — 
2155 Cosmos (dok) - 2300 
Nieuws 

NED. 2 
18 57 Nieuws — 19 59 De betover
de stomwals (jeugdfilm) — 2000 
Nieuws — 2027 Vreemde vogels 
( f ) — 2052 Achter het nieuws — 
21 30 W I J trekken vuur (dok) — 
2315 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Voetpaden (reportage) — 215 
Lor de Mackenna (western) — 
2220 Le carrousel aux images 

RTB 2 
1955 Marcinelle Bois du Cazier 
(dok) Speciale uitzending naar 
aanleiding van de grote ramp in de 
koolmijn van Bois du Cazier in 
Marcinelle op 8 augustus 1956 
Deze uitzending gemaakt in 1976 
bestaat uit twintig jaar later henn-
nert een klem Italiaans dorp deze 
ramp meer dan twintig slachtof
fers kwamen uit Manopello 
— getuigen vertellen en aan de 
hand van maquettes tracht men de 
ramp te rekonstrueren 
— de reddingsoperaties tot 22 au
gustus 
— de gezichtspunten van ver
scheidene experts die een rol ge
speeld hebben bij de reddingsak-
ties 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Informatief 
programma — 21 10 The world is 
made(e) of music (show) — 21 45 
Liedermachennnen — 2230 Ta
gesthemen — 2300 Altmodische 
Komodie Tv-spel — 045 Nieuv/s 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Dalli Dalli 
(spel) — 21 00 Heute-Joumal — 
21 20 Nieuws uit Oost en W e s t — 
2205 Reisender Krieger (tv-spel) 
- 1 20 Nieuws 

2000 Nieuws — 2015 Anna und 
der Konig von Siam (film) — 22 20 
Mama ich kann dich horen — 
2305 Nieuws 

LUX. 

19 45 Les chevaliers du ciel (f J — 
2010 Nieuws - 2015 Super Jai-
mie ( f ) - 21 00 Le liquidateur 
(spionagefilm) 

TF 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Suspens (fO - 2000 
Nieuws - 20 30 Les Claudine (fJ 
— 21 55 Une mème source (dok 
over kuituur) — 2225 Le jeune 
cinema Frangais de court metrage 
(kortfilms) — 2255 Nieuws 

A 2 

19 45 La commode (spel) - 2 0 0 0 
Nieuws — 2035 Le messager 
(film) — 2235 Les arts du soleil 
(dok) - 2335 Nieuws 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le temps de vivre (film) 
— 2210 Nieuws 
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m Kritisch bekeken 

Paleis voor Schone Kunsten: 
oude wijn in nieuwe zakken. 
Het is een oud truukje, de parlementsleden met de vakantie vóór ogen 
nog gauw een aantal wetteksten te doen aannemen, die ze tijdens het 
jaar wel wat van meer nabij zouden bekeken hebben. Met deze slech
te gewoonte heeft de regering ook dit jaar niet gebroken. 
Eén van de doorgeduwde wetsontwerpen betreft de omvorming van 
de beruchte en zwaar deficitaire v.z.w. „Paleis voor Schone Kunsten" 
in een parastatale. Van een Brusselse wordt het een Belgische instel
ling. Het is een verbetering, maar slechts een gedeeltelijke. De finan
ciële toestand is allesbehalve klaar en de samenstelling van de Raad 
van Beheer unitaristisch. Om die redenen kwam er zelfs vanuit de 
CVP tegenwind en heeft de Volksunie uiteindelijk tegengestemd. 

We gaan hier, midden in de vakan
tie, dit boekje niet opendoen. Er is 
bovendien toch mets nneer tegen 
te beginnen 

geen passieve 
talenkennis nodig 

Wel willen we de aandacht vesti
gen op een paar kleinigheden, 
omdat ze zo kenschetsend zijn 
voor de Belgische samenleving. 
Tijdens de kommissiebesprekin
gen en ook nadien in openbare 
vergadering had de VU bij amen
dement voorgesteld, van de leden 
van de Raad van Beheer ten min
ste een passieve kennis te eisen 
van de twee andere landstalen. 
Dat voor de Raad van een kulture-
le instelling, die zich tot drie kul-
tuurgemeenschappen ncht, alleen 
zulke mensen in aanmerking ko
men die openstaan voor deze drie 
kuituren en die ten bewijze hier
van kunnen aantonen de taal van 
die kultuurgroepen ten minste te 
begrijpen, lijkt ons in teorie van
zelfsprekend. Wij leven echter in 
Belgié. Hier is dit nooit vanzelf
sprekend geweest. Vanzelfspre
kend is hier dat iedereen op de 
hoogte is van de Franse kuituur en 
dat iedereen Frans spreekt of ten 
minste verstaat. In de nieuwe kon-
stellatie komt men daar niet meer 
rond voor uit Men gebaart alsof 
wederzijdse passieve talenkennis 
van zelf spreekt, daar waar zulks 
een volstrekte nieuwigheid zou 
betekenen. Van regeringszijde 
werd op grond hiervan het VU-
amendement als overbodig afge
wezen. 

In de kommissie is nog straffere 
taal gesproken Een lid bestempel
de de VU-voorwaarden als „irrea-
listisch men mag van de Franstali-
gen met verwachten dat zij naast 
een passieve kennis van het Ne
derlands ook nog een passieve 
kennis van het Duits zouden heb
ben. Wie dat eist zou evengoed 
kunnen vooropstellen dat er gesn 
Franstaligen in de raad van beheer 
worden opgenomen" En alle kom-
missieleden schenen het hiermee 
eens te zijn, want het amende
ment werd slechts door één lid ge
steund. 

Ofwel IS de senator die zulk argu
ment naar voren gebracht heeft 
een Waal, en dan is het wel een 
biezonder onbeschaamde; ofwel 
IS hij of zij éen Vlaming en dan is 
het wel een biezonder onderwor
pene. 

Wél een realistische, inderdaad: 
de keuze aan Walen die én van 
Duits én van Nederlands een pas
sieve kennis hebben is niet bijster 
groot. Dit echter is een zaak die al
leen de Walen aangaat Dat zij het 
met die keuze moeilijk hebben, 
kan hen alleen goed doen: dan 
beseffen ze misschien eindelijk 
dat er op de aarde, om te begin
nen in België, nog andere kuituren 
meetellen dan de hunne. 
Daar zat nog een andere goede 
kant vast aan het VU-amende-
ment: indien alle Raadsleden el
kaar begnjpen, dan hoeft er ook 
geen simultaanvertaling geïnstal

leerd. Dit is een dure grap en dus, 
als ze er niet moet zijn, een welko
me besparing in deze krisistijden. 
De gemeenschap geld besparen 
door van de verantwoordelijken 
meer bekwaamheid te eisen, zijn 
dat niet twee vliegen in één klap? 
Met in onze oren de dagelijkse 
alarmerende berichten over miljar-
denverliezen, zijn wij als gewone 
burgers geneigd, ons de politici 
voor te stellen als radeloos op 
zoek naar om het even welke 
besparing. Afgaande op de ver
werping van het VU-amendement 
zijn wij geneigd, deze voorstelling 
te...amenderen 

ook geen simultaan
vertaling 

Er is meer. Eenmaal dat men het 
niet nodig vindt van de leden van 

de Raad van Beheer van het zgn. 
nieuwe Paleis voor Schone Kun
sten een passieve kennis van el-
kaars taal te eisen, zou men ver
wachten dat de simultaanvertaling 
wel onvermijdelijk wordt. Aange
zien de tekst van het wetsontwerp 
hierover niets bepaalt, stelde de 
VU voor „dat het huishoudelijk 
reglement moet voorzien in een 
simultaanvertaling". Eensdeels 
geen passieve talenkennis eisen 
en anderdeels geen simultaanver
taling komt neer op het voortzet
ten van de oude Belgische traditie, 
volgens welke de voertaal Frans 
blijft Eén enkel zinnetje had dit 
kunnen voorkomen. Voor het 
eerst zouden, in zulk Paleis, Vla

mingen — en de éne Duitser — 
rustig hun gedachten kunnen ont
wikkelen zonder naar hun woor
den in een andere taal te moeten 
zoeken Zij zouden daar als gelijk-
waardigen naast de Walen staan. 
En tolken zouden er hun brood 
aan verdienen. Weer eens twee 
zoniet dne vliegen in één klap. 
Het mocht allemaal met zijn. Men 
deed weer alsof dit vanzelfspre
kend in het huishoudelijk regle
ment zou staan. Sedert wanneer 
echter is een nieuwigheid vanzelf
sprekend? En 20 is alles gebleven 
zoals het was: V.Z.W of parastatale, 
Brussels of Belgisch, het Paleis 
voor Schone Kunsten zal verder 
in 't Frans bestuurd worden. De 
Vlamingen hebben van hun meer
derheid geen gebruik durven of 
willen maken om orde op zaken te 
stellen. Het zal de Waalse pers 
niet beletten te herhalen dat het in 
België de Vlamingen zijn die de 
plak zwaaien. 

Karel Jansegers 

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

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - T IJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

„Zomernachten ' 8 1 " 
De warme zomernachten kunnen 
we dit jaar nog op onze vingers 
tellen, voor de tweede helft van de 
vakantie blijft het dus afwachten 
en hopen. Iemand die er veel van 
verwacht is Johan Dengis uit 
Genk, die onder de naam Bo Delai-
re een prachtproduktie waar
maakte. Zijn „Summernights" 
heeft uiteraard niks te maken met 
gelijknamige song uit de musical 
„Grease", maar een geslaagd ei
gen werk dat hij dank zij producer 
Ramon del Bosque Verde (?) een 
van de fijnste plaatjes van het 
seizoen maakte Pol Govaerts 
haalde hem een weg uit zijn groep 
The Swish voor de gelegenheid. 
En het is een nummer geworden 

dat meteen kan meedingen voor 
een of andere zomerhit-lijst. Inmid
dels werkt Johan met zijn groep 
aan een welomlijnd repertorium, 
want zij zijn te gast op 24 augus
tus ek. op de Druivenfeesten van 
Overijse, waar ze optreden naast 
Rick Tubbax, Der Poiizei en ande
ren. Op de ommekant het nummer 
in instrumentale en iets tragere 
versie, om te slowen op een war
me zomeravond. 

De eerste avonden van deze tien
de en meteen jubileumuitgave van 
Mallemunt waren kwalitatief zoals 
het weer: een bijna typisch „Belgi
sche" afwisseling van maartse 
buien en zonnige opklaringen en 
„zachte temperaturen voor de tijd 

van het jaar..." Dat eerste week
einde was voor velen een zachte 
ontgoocheling, enkele fijne presta
ties daar gelaten. Onder de aan
wezigen onder meer VU-voorzit-
ter Vic Anciaux die de wat triest 
aandoende en winderige sfeer 
met zijn aanwezigheid opluisterde. 
Er waren mooie momenten, fijne 
optredens. Maar er was dit keer, 
naar de smaak van de meesten, 
wat al te veel teatergedoe dat 
oninteressant was en het blijven 
hangen niet waard was. De op
komst was over de hele lijn gema
tigd te noemen, en zelfs de terras
jes zaten bijna nooit stampvol. Een 
niet zo feestelijke verjaring. 

Sergius 
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Het atletiekseizoen is volop bezig. Toch l<limt de basissport slechts 
uitzonderlijk in de hoogste aktualiteit. Ongewoon is dit niet. 1981 is nu 
eenmaal een onpaar jaar- dus geen Olympische Spelen of Europese 
kampioenschappen. Hooguit een wereldbeker (in september in Rome) 
en een Europese bekerfinale dn augustus in Zagreb). Evenementen 
waarbij doorgaans weinig of geen Belgen worden betrokken. Voor het 
overige drijft h«t atletiekgebeuren hoofdzakelijk op enkele grote in
ternationale meetings waarvan deze m Skandinavie (Oslo, Helsinki, 
Goteborg) ongetwijfeld het meest tot de verbeelding spreken 

Sinds enkele jaren geniet ook 
Brussel de eer eén van de grote 
internationale atletiekontmoetin
gen te mogen organizeren Over 
een viertal weken loopt het Heizel-
stadion wellicht weer vol voor de 
snel klassiek geworden „Memorial 
Van Damme" Op zichzelf een 
uiteraard verheugende gebeurte
nis Er gebeurt in ons land immers 
al 20 weinig 

Toch hebben wij rond de „Memo
rial" van stonde af aan een aantal 
vraagtekens geplaatst Wij heb
ben ons nooit kunnen verzoenen 
met „de dubbelzinnigheid" in en 
„de aard" van de organizatie Jour
nalisten houden de touwtjes van 
deze lonende meeting vast in de 
hand Rechter en partij in één en 
hetzelfde kostuum De jager jacht-
opziener 

Gevolg is dat de heren nooit aar
zelen (gepast en vooral ongepast) 
de publiciteit voor hun meeting te 
verzorgen Heel neutraal schrijft 
Wilfned Meert dan in zijn Laatste 
Nieuws dat de Memorial méér dan 
waarschijnlijk Ovett en Coe voor 
het eerst sinds de Olympische 

Spelen in hetzelfde nummer (de 
Gouden MijD zal verenigen Hij 
heeft dit dan van een verantwoor
delijke voor de meeting (en dat is 
HIJZELR vernomen Er wordt nog 
wel aan toegevoegd dat je met die 
heren amateurs (voor een paar 
honderdduizend trekken de Engel
se Olympische kampioenen „mis
schien" de spikes aan) natuurlijk 
nooit weet maar eigenlijk zou de 
lezer van grote dwaasheid getui
gen indien hij zich met onmiddellijk 
enkele toegangskaarten aan
schaft 

Zo yaat dat in zijn werk Een 
goede week later meldt hetzelfde 
blad dan dat ondanks alle beloften 
en het algemeen verspreid geloof 
dn internationale journalistenkrin
gen) in het duel de twee Britten 
besloten hebben mekaar toch 
maar te blijven ontwijken Wat 
ieder verstandig atletiekliefhebber 
natuurlijk al lang veronderstelde 
Waarmee wij de lezer maar willen 
waarschuwen voor de praktijken 
van de journalisten-organizatoren 
(die ook nog in andere dan de ge
schreven media aanwezig zijn) die 

zich ten overstaan van de Memori
al alles durven en mogen veroorlo
ven zonder zich ook maar in het 
minste om de deontologie van het 
vak te bekommeren De Memorial 
IS heus wel een meeting met inter
nationaal prestige maar er wordt in 
België geen meer overtrokken 
sportgebeurtenis georganizeerd 

Jaarlijks worden atleten aange
kondigd die uiteindelijk met op de 
afspraak verschijnen Het publiek 
heeft dit tot nog toe lijdzaam „ge
pikt" WIJ betwijfelen of dit kan 
blijven duren Ondanks de volg
zaamheid van hoofdredakteurs 
die met aarzelen andere sporttak-
ken weliswaar terecht zwaar te 
„counteren" wanneer deze zoals 
de voetbalbond achter gesloten 
deuren opereren De Memorial is 
blijkbaar geen zee te hoog of te 
wild Het „aas" mag altijd uitgesme
ten worden Maanden vooraf al 
Gewoon ongelooflijk 

Terugkerend naar het zuiver spor
tieve gebeuren op de sintelbaan 
mag wel gewezen worden op een 
lovenswaardig initiatief van de 
lAAF (de Internationale Amateur 
Atletiek Federatie) Zij wil paal en 
perk stellen aan de praktijken met 
„de hazen" tijdens de loopwedstrij-
den De lAAF verwijst hier naar 
een jarenoud en algemeen ver
spreid „verschijnsel" waarbij een 
behoorlijk atleet in de aanvangs-
ronden van de belangrijke races 
een zo hoog tempo ontwikkelt 
opdat een goede tijd (bedoeling is 
natuurlijk een rekordtijd) zou gelo-

Foto uit 1973 

Miei Puttemans met zijn pnvé-haas Andre De Hertoge 

pen worden De atleet in kwestie 
verschijnt dan zelf na enkele ron
den uit de wedstrijd Dit alles 
verloopt volgens schema 
Deze gang van zaken, die belet 
dat prestaties objektief kunnen 
worden ingeschat, wil men in de 
toekomst zo veel mogelijk voorko
men De kamprechter bij loopnum-
mers mag voortaan een wedstnjd 
staken wanneer duidelijk gebruik 

Tennispyramide 
zonder top 
De Waal Bernard Boileau is voor 
de vierde keer in successie Bel
gisch tenniskampioen geworden 
In de eindstri jd rekende hij moei
teloos af met de jonge Brichant, 
zoon van de beroemde vader. 

De nationale tenniskampioen
schappen hebben het nogmaals 
overvloedig aangetoond: België 
mist tennissers met (internatio
naal) niveau. De weinigen die 
begaafdheid bezitten, verkiezen 
de weg van de minste inspan
ning. Ze schuwen de internatio
nale kontakten. Ze vrezen de 
fyzieke inspanningen en de psy
chische druk die nodig moeten 
worden opgebracht of weerstaan 
om internationaal mee te tellen 
Ze verkiezen de uitzichtloze 
maar rijk begiftigde nationale 
tornooien waarin binnen geslo
ten kring het „geld" — want daar 
draait in deze sport alles om — 
wordt verdeeld. 
Vlaanderen heeft in de voorbije 
maanden één tennisser naar 
voor geschoven de jonge Jan 
Van Langendonck. Zeker geen 
grote „klasbak", maar wel een 
knaap met wilskracht en karak
ter. Een uitzondering m het mi
lieu Jantje, die er alles voor over 

heeft, mist mogelijk de grote 
(geld)middelen om zich interna
tionaal te kunnen ontwikkelen. 
Insiders rangschikken hem mo
menteel nationaal op de zesde 
plaats Hij is misschien de enige 
die de tamme Boileau over af
zienbare ti jd zal kunnen bedrei
gen Talent tegenover karakter 
wordt hel dan. 

Bij de dames zijn we er niet veel 
beter aan toe Weliswaar zette de 
zeventwintigjarige — dat kun je 
toch geen belofte meer noemen 
— Marion De Witte een punt 
achter de jarenlange heerschap
pij van de al zo beperkte Michele 
Gurdal, maar ook in het dames-
tornooi kon niemand zich opwin
den over de kwaliteit van het 
spel. 

Marion De Witte kun je overi
gens moeilijk een produkt van de 
wel breder geworden basis noe
men. De dame vertoefde vaak in 
de Verenigde Staten, ze tennist 
bij een Hollandse klub en om het 
verhaal volledig te maken zal ze 
niet ontkennen dat ze beter 
Frans spreekt dan Nederlands. 
Marion De Witte komt nu een
maal uit het Kort r i jkse. 

wordt gemaakt van de „haas" De 
recente waarschuwing van de 
lAAF was aldus geformuleerd 

„Het uit de baan stappen van een 
deelnemer tijdens een wedstnjd 
nadat deze als gangmaker heeft 
gediend, is nooit geaccepteerd in 
de internationale atletiek en de 
lAAF ziet geen enkele reden waar
om dit opeens veranderd zou 
moeten worden Het is altijd moei
lijk geweest „gangmaker" te bewij
zen, maar in recente wedstrijden 
IS deze manier van lopen zo open
lijk toegepast dat een waarschu
wing op zijn plaats is" Belangrijk 
daarbij is dat de kamprechters er 
aan hennnerd worden dat zij de 
bevoegdheid bezitten de onderte
kening van het wedstrijdformulier 
(onontbeerlijk voor de erkenning 
van een rekord) te weigeren wan
neer ZIJ menen dat een „haas" de 
basis voor een geslaagde poging 
legde 

W I J hebben al eerder gewezen op 
het grote verschil dat er bestaat 
tussen , tijden" lopen en „wedstrij
den" lopen 

In het ene geval is de horloge de 
direkte tegenstander, in het ande
re de atleet wiens adem de nek 
verwarmt De Olympische Spelen 
hebben bij herhaling aangetoond 
dat grote .tijdlopers" vaak te kort 
schieten in het rechtstreekse duel 
dat de stnjd om het goud nu 
eenmaal kenmerkt 

Typerend voorbeeld van een 
„wedstrijdloper" was Lasse Viren 
De Fm liep slechts uitzonderlijk 
grote tijden maar in de kamp van 
man tegen man groeide hij gere
geld boven zichzelf uit Wereld- en 
nationale rekords kunnen dan ook 
misleidend zijn Uiteraard kunnen 
ZIJ alleen worden verwezenlijkt 
door bekwame en goed voorbe
reide atleten, maar zij bieden op 
Zichzelf geen garantie voor suk-
sessen in echte topkonfrontaties 
die in de atletieksport helaas zeld
zaam zijn maar juist daarom zon 
groot prestige uitstralen 

30 JULI 1981 



Mlaams Nationaal l/l/eekblad ^cS) 

n de Volksunie 
4, 5, 6 sept. nationaal VUJO-weekend 

De maatschappij in krisis, 
ons antwoord 

Het traditionele naiaarsweekend van VUJO vindt dit |aar plaats te 
Westouter op 4, 5 en 6 september onder het tema „De nnaatschappii in krisis, 
ons antwoord" 

Het IS veel minder de bedoeling konkreet-polit ieke oplossingen te formule
ren voor de huidige sociaal-ekonomische krisis Niet dat VUJO hier geen oog 
zou voor hebben een VUJO-werkgroep legt thans de laatste hand aan een 
ontwerptekst daarover Een uitgebreide VUJO-raad van begin oktober zal 
deze bespreken 

Het weekend — waar gewoonlijk 
nogal wat „nieuwelingen' op af komen 

— wil motiveren een grondidee bi|-
brengen De keuze van de inleiders-
sprekers IS hierop afgestemd 

Programma 
Vri jdag 19 u aankomst praktika ken
nismaking 20 u 30 toelicfitinq pro-
grammatie weekend programmalle 
VUJO werkjaar 1981-1982 

20 jaar VU Hasselt 
Twintig jaar geleden werd er te Hasselt 
een Volksunie-afdeling opgencfit van 
toen tot nu is er fieel wat politiek water 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
G e n e e s k u n d i g p e r s o n e e l 

Volgende bediening wordt open-
verklaard 
— een plaats van adjunkt-
diensthoofd/afdelfngshoofd 
(rang 2) voltijds, in de dienst voor 
Fysische Geneeskunde en Reva
lidatie (prof Dr G Mortier) van 
het Algemeen Ziekenhuis Mid-
delheim 
De benoeming zal ingaan op 
1-1-1982 
De kandidaten dienen een eens
luidend verklaard afschrift van 
hun erkenning als specialist in te 
leveren Zi) dienen van Belgische 
nationaliteit te zijn 
De aanvragen dienen op het se-
kretariaat Lange Gasthuisstraat 
33 te Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 1-9-1981 
Inschrijvingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7de Afdeling/Personeels
zaken, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel 329835 - 310970) 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 
200 f r 

(Adv 137) 

gevloeid, ook door de Hasseltse stra
ten en huizen 
Mensen komen mensen vertrekken 
ook weer op onze beurt proberen wij 
het werk verder te zetten wellicht niet 
andere ideeën met andere mensen en 
andere middelen maar alvast met de
zelfde Vlaams nationale overtuiging 
Om samen de schone doch soms ook 
zware en moeilijke ogenblikken in het 
politiek leventje nog eens over te 
doen tijdens een gezellig babbeltje 
nodigen wij u uit op een tuinfeest met 
barbecue zaterdag 22 augustus 81 
om 19 u Hasseltsedreef 109 te Ste-
voort 
Omwille van de organizatie graag in 
schrijven op een van de onderstaande 
adressen dit voor 10 augustus e k 
eveneens vragen wij het bedrag van 
250 fr per persoon te storten op reke
ning 450-0444331-30 met de vermel
ding Tuinfeest' 
Het spreekt vanzelf dat eventueel een 
warme sportieve kledij aanbevolen is 
BIJ regenweer heeft de barbecue 
plaats in een verwarmde ruimte 
Beste VU-leden oud-leden vnenden 
kortom allen die tijdens de twintig 
voorbije jaren met de Volksunie-Has-
selt ook maar iets te maken hadden en 
hebben, uw aanwezigheid op het tuin
feest zullen WIJ zeker weten te waarde
ren Hartelijk welkom i 

Antwerpen-Stad: 
sekretariaat 
Het sekretariaat zal uitzonderlijk geslo
ten zijn op maandag 24 augustus 
woensdag 26 augustus en donderdag 
27 augustus 1981 

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

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

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

Dinsdag, woensdagen vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel O 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van )4 tot 18 u. Maandag gesloten 

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

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel : 02-582 22 22 

Zaterdag 9 u 30 uitgebreide VUJO-
raad bespreking ontwerptekst VUJO-
programma en aktieplan voor de ge
meenteraadsverkiezingen 1982 14 u 
,De maatschappij in krisis, ons ant
woord Inleiders Edgard Delvo en 
Anton Constandse Groepsbespre
king 20 u 30 verbroedenng met 
„Menschen lyk wider CFrans-Vlaande-
ren) 

Zondag 9 u 30 (vervolg zaterdagna
middag) 14 u „Ons antwoord op de 
krisis' Inleider Maunts Coppieters 
(Einde rond 18 u ) 

Inschrijvingen 
Inschrijving door storting van 400 fr 
op rekening 435-0256851-75 van 
VUJO-nationaal te Brussel met ver
melding Westouter , of anders door 
middel van een eenvoudig briefje aan 
VUJO-nationaal Omwentelingstraat 
13, 1000 Brussel Doeni 

VUJO-ledenwerving 
Overeenkomstig de afspraken ge
maakt met de partijraad, delen de 
Volksuniejongeren mee dat de leden-
wervingsaktie voor 1981 een einde 
neemt op 1 augustus as Wie na 1/8 
toetreedt wordt beschouwd dit te 
doen voor het komend jaar 82 
Evenredig met het ledenbestand op 
1 / 8 worden 36 zetels in de Nationale 
VUJO-Raad verdeeld onder de arron
dissementen De VUJO-arrondisse-
menten organizeren de verkiezing van 
de afgevaardigden voor eind septem
ber De nieuw samengestelde VUJO-
raad komt voor het eerst samen op za
terdag 3 oktober 

Ivo Conmx, 
Administratief Sekrelaris VUJO 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€temit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.78.67 Toonzalen 

vu-Groot-Lede 
boosl 
Toen vernomen werd dat de wielren
ner Lucien Van Impe met weerhouden 
werd in de BWB-selektie voor het 
wereldkampioenschap wielrennen te 
Praag (30 augustus) ontstak zowat 
heel Groot-Lede in woede 
De plaatselijke VU-afdeling (Impe 
werd met Lede samengevoegd) pro
testeert met kracht tegen het in reser
ve houden van Van Impe die — naar 
ZIJ meent — door zijn tweede plaats in 
de Ronde en zijn eerste in het berg-
klassement een plaats in de selektie 
overwaard isi 

„Oproep randgemeenten" 
In vo r ige u i tgaven b rach ten wi j r eeds l i jsten met geldel i jke 
s teun v o o r d e „Ak t i e R a n d g e m e e n t e n " N u pub l iceren wi j d e 
v ie rde lijst en het voor lop ig totaal M e t dank aan d e milde 
s c h e n k e r s ' 

VU-Londerzeel 
VU-Duffel 
VU-Nevele 
VU-lzegem 
VU-Merksem 
VU-gewest Limburg 
VU-Borsbeek 
VU-Tervuren 
VU-Appelterre-Outer Voorde 
VU-Brussel 
VU-Assenede 

TOTAAL 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

500 
130000 

Gemeente 
Affligem 

(voorheen Hekelgem) 
Het gemeentebestuur van Affh-
gem maakt bekend dat éen be
trekking van lader in tijdehjk 
verband en een betrekking van 
geschoold arbeider B-magazij
nier in vast verband te begeven 
is bij de gemeentediensten 
Voor mhchtmgen en voorwaar
den zich wenden tot het gemeen-
tesekretariaat van en te 1790 Af-
fhgem, tel 053-6670 41 
De eigenhandig geschreven aan
vraag, vergezeld van de nodige 
bewijsstukken, dient per aange
tekend schrijven gericht te wor
den aan het Kollege van Burge
meester en Schepenen van en te 
1790 /Vffligem, Bellestraat 150, ter 
post afgestempeld uiterlijk op 
29 augustus 1981 (AdvJ 

VU-Geel op 
familieuitstap 
naar de Voerstreek 
Voor het eerst in haar 20-jarig bestaan 
richt onze afdeling een familieuitstap in 
naar Voeren en St-Martens-Voeren 
Immers zondag 23 augustus vertrek
ken WIJ in Geel op de markt om 9 uur 
met autobus naar de Vlaamse schut
tersfeesten 
Prijs autobus volwassenen 150 fr , kin
deren tot 14 jaar 100 fr Gelieve vooraf 
in te schrijven bij alle bestuursleden Er 
zijn slechts 54 plaatsen ter beschik
king daarom vlug inschrijven 

Taalgrenswandeling 
Tienen-Landen 
Op zondag 30 augustus richt het Taal-
Aktie-Komitee-Haspengouw een taal
grenswandeling in in de buurt van 
Tienen 
De bedoeling is om met zoveel moge
lijk Vlamingen een protestwandeling te 
maken langs de bedreigde taalgrens-
gebieden 
Samenkomst te Tienen op de grote 
markt om 10 uur De tocht zal zo'n 
10 km lang zijn en eindigen in Landen 
Voor meer inlichtingen bellen naar 
Luc Verbiest Stationsstraat 22 te 3320 
Hoegaarden tel 016/76 66 58 en Mare 
Vranckx, Leuvensesteenweg 379 te 
3370 Boutersem, tel 016/734650 

VUJO-Rupelstreek 
van start! 
„Raymond Van het Groenewoud en 
The Centimeters' in zaal Roxy te Niel 
(Antwerpsestraat) 
Deuren 20 uur Aanvang 21 uur 
Inkom 130 fr Voorverkoop 100 fr bij 
Dewaele 
Tel 031-881439 
De eerste aktiviteit van VUJO in de 
Rupelstreek 
Geef een duwtje' 

Herdenkingsmis te 
De Panne-Adinkerke 

Op 2 augustus wordt in de kerk van 
Adinkerke, om 10 uur een mis opge
dragen ter herdenking van Jeroom 
Leundan en alle afgestorven Vlaamse 
idealisten 

De VU-afdeling De Panne-Adinker-
ke rekent op een flinke opkomst 

Dankmis te Kontich 
Op zaterdag 8 augustus is er te 

Kontich in de St-Martinuskerk om 
15 u een plechtige eucharistievienng 
ter gelegenheid van 60-jarig huwelijk 
van Jan Van der Steen, oudste VOS'er 
van Kontich, en Theys Mathilda 

FVV Beringen 
kermist 
Zondag 23 augustus 1981 Vlaamse 
Kermis en volksspelen georganizeerd 
door FVV Beringen Aanvang 14 u te 
Beverio Oosthamsesteenweg 129 Al
len hartelijk welkom 

Rouw te 
St.-Job-in-'t-Goor 
Op 27 juli overleed na een langdurige 
ziekte de trouwe nationalist, Robert 
Van den Berghe, echtgenoot Angele 
De Geyter, uit Schoten Avondmis 
met memento op 31 juli om 19 u in 
0-L-Vr-van-Lourdeskerk in St -Job-
in-'t-Goor Begrafenis zaterdag 1 au
gustus in zelfde kerk. 

vu-Groot-Lede feest! 
Op zaterdag 5 augustus as gaat het 
jaarlijks ledenfeest van VU-Groot-
Lede door in Hofsmeer Langehaag 
Impe 
Van harte welkom' 
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Wij in de Voll<sunie m 13 

v̂̂  
^ 

lepel & vork... 
Restaurant 

H O F TER C O H H E M 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5, 
9520 St.-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel. 091-60.55.86 

Gastronomische eetmalen 
Matige prijzen 

Sluiting: zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 40.07 
Vlaandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

He rbe rg 't S T A M P K O T 
St-Maria-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 55-49.94.76 

Dinsd. gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 OostduJnkerke 

Specialiteit; 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden. 

industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

W i i f r i ed B L A N C Q U A E R T 

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

Tel 091-67.57 12 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel. 582.13.45 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem— 

Open. vrijdag vanaf 19 uur; za
terdag vanaf 13 uur, zondag van

af 10 uur 

CORTIIALS 
UW kOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dijnderstrock 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel. 031-71.01.73 

Waters en limonaden 

m mmfi^fi 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0 « famiHazaak iiMt traditia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32,46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 

Dr Van De Per'-elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36 56.54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/51.21.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

FEESTZAAL 

<< E D E L W E I S S .. 
Vosseniberg 13 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

Alle feeste l i jkheden 
M o g e l i j k h e i d tot huren van 

bes tekken 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

DE O U D E KRING 

Cnfo VU lok.n.il 

Dorpsplein Hcusclrn Limburg 

Efie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 fVlelle 
Tel, 091-30,06,53, 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-412922 

056-41 81 68 
Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen, 

Alle grote wijnen 
rechtstreeks uit de kastelen 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

Lokaal «T S C H U U R K E > 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde kei ikon 
[^ItólM] Deniokr i i t i sc lv pnizen 

Uitgelezen dienstbetoon 

Kossfilst<:'enwe9 38 
??00 Niilen - Tel 031/8188 41 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994,91 

Geskjten vrijdag, behalve m seizoen 

Café Het V laams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel, 011-73,49,45 
Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

Herberg 

„De 7 Z a l i g h e d e n " 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel, 031 /34.05,86 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - S A L O N S 

DE L A N D S K N E C H T 

A.inni nier v.in .illc fct sten 
Ook vciluitinc) Vein l . i f fk i r r ic f 

Schildcrsti. i . i l 33 
2000 Antvtfcrpon 
Tel 031 37 45 72 

^of Un Ccnliootn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Drank- en eethuis 

« W A L T R A » 
Ardii inknni 2 (bi) KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier Iroevon van de W.ilira 
1 VInnius in t hnrt vnn Brussel 
2 Je k.iif er nltifd p.irkcrcn 
3 Je kn/gt er nltiid w.if te eten 
4 De prifzen zi/ii socin.il 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 
FiTstz.iril vooi .illo 

qelpgpnheden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel, 02-734,56,09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21,16,06 

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

en Franse vKijnea 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uvi tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel, 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De B e a u v o o r d s e pas te l " 

't Is de lichtst verteerbare. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 

Tervuurse vest 60. LEUVEN. Tel,: 
016-22,86,72, 
Kon, Astridlaan 85, KONTICH, Tel,: 
031-57,30,32, 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel,: 
02-218,74,89, 
Grote parkeerterreinen - zalen vrij 
voor feesten, banketten e,a, - Duitse 
specialiteitei), Dortmunder Thier van 
't vat - Levende Water Tönissteiner 
Sprudel - Goed en goedkoop eten. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark, 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komforL 
Heidebaan 98. 1850 Grimbergen, Tel. 02-252,02,40, 

Menu op zondag van 450 tot 650 fr 
Tijdens de week, suggesties van de chef -l- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks. 

I I 
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel, 02-218.48,38 - 218,41.72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 

30 JULI 1981 



14 m Wii in de Volksunie 

^yut 

V(\0BN,Of 
I 

wewizeuD 
V(lFHOf\/J>eRD 
UREN mrtR 

GEEN UUR 
Hee^ MOCHT 

CAAN 

D 18-jarig meisje met humanio-
ra-diploma zoekt een gepaste be
trekking in het Brusselse of ten 
westen ervan Voor ml zich wen
den tot Volksvertegenw Dr J 
Valkeniers, Schepdaal, 56916 04 

D Studentenkamers te huur, 
Draakstraat 36,2000 Antwerpen 
Tel van 9 tot 12 en 14 tot 19 uur 
031-304988 Na 19 u 031-
844665 
GROOT GENT 
D Dame met kindje wenst huis
je of gelijkvloerse verdieping met 
tuintje te huren te St-Amands-
berg of Lochnsti tegen een ma
tige pnjs Aanbiedingen aan 
O Van Ooteghem senator, Oud-
Strijdersstraat 29 9219 Gent
brugge tel 307287 

O 18-jarige jongeman met A2-
diploma moderne talen, vrij van 
legerdienst zoekt een gepaste 
betrekking in het Brusselse of 
ten westen van Brussel 

D Groot-Antwerpen Jonge 
man, diploma oude humaniora 
Spreekt vloeiend Nederlands 
Engels Frans en met praktische 
kennis van Duits zoekt dnngend 
passende betrekking Is bereid 
om het even wat te aanvaarden, 
ook handarbeid Voor inlichtin
gen zich wenden O Van Oote
ghem, Senator, Oud-strijders-
straat 29 te 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

G Heer (44 jaar) uit Mechelen 
met een ruime ervaring als verte
genwoordiger-reiziger, zoekt 
dringend een passende betrek
king in de omgeving Mechelen-
Antwerpen-Brussel Kan zijn 
diensten aanbieden daar zijn 
vroegere werkgever zijn aktivi-
teiten stopzette Belangstellen
den kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015-
21 7900 referentienummer 2400 
D Meisje uit groot gezin, pas 
geslaagd in eindeksamen onder
wijzeres, dit aan vrije instelling, 
zoekt plaats Wie kan helpen' 
Neem kontakt met Herman Van 
den Abbeele OCMW-raadslid 
Losweg 11, 9328 Schoonaarde 
Tel 052/423549 
• Jonge man 21 jaar beroe^ 
schrijnwerker zoekt passende 
betrekking Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem se
nator Oud-strijdersstraat 29 
9219 Gentbrugge C091-307287) 
D Jongedame (26 jaar) uit Me
chelen, kan met wagen rijden, 
noties Frans en Engels, zoekt 
dringend een betrekking als ver
koopster in de omgeving Meche-
len-Antwerpen-Brussel Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 

Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015/217900 referentienummer 
2424 

KONINKLIJK 
ATENEUM AALST 

Studiemogelijkheden voor jongens en 
meisjes van 6 tot 18 jaar. 
I Rijksbasisschool: lager onderwijs van het eerste tot het 
zesde leerjaar Opvang vóór en na de lesuren, woensdagna-
middagaktiviteiten 
n Rijksmiddenschool: lager secundair onderwijs eerste en 
tweede leerjaar Studierichtingen van de observatiecyclus 
1ste leerjaar A en B, 2de leerjaar klassieke en moderne 
lil Bovenbouw: hoger secundair onderwijs derde, vierde, 
vijfde en zesde leerjaar 
Algemene opties van de onentenngs- en determinatiecy
clus 
Oriëntering: Latijn, Grieks, Wiskunde, Wetenschappen, 
Ekonomie, Sport 
Determinatie: Latijn, Grieks, Moderne Talen I, Moderne 
Talen II, Wiskunde 4, Wiskunde 6, Wiskunde 8, Wetenschap
pen I, Wetenschappen II, Ekonomie, Geschied-Aardr, Sport 

Inschrijvingen en inlichtingen - Sekretariaat Graanmarkt 
14, Aalst (tel 053-21 4691), alle werkdagen van 26 augustus af, 
en op volgende zaterdagen 22 en 29 augustus, telkens van 9 
tot 12 u 
IV Rijksintemaat voor jongens: toegankelijk voor alle leer
lingen van de Rijksscholengemeenschap Aalst Rijksbasis-
scholen I, II & III Rijksmiddenscholen I, II & III Koninklijk 
Ateneum & Lyceum R I T O , H R I T O , H O R I H A N & Indus
triële Hogeschool 

Inlichtingen en inschrijvingen: alle werkdagen van 26 
augustus af en op volgende zaterdag 22 en 29 augustus, 
telkens van 9 tot 12 u op volgend adres A Liénartstraat 14, 
Aalst, tel 053-217895 

(".dv 98) 

PERSpe^f/ef 
Het IS eigenlijk triestig om zien hoe de regeringspartijen onder me
kaar ruzie blijven maken, terwijl het land steeds dieper wegzinkt in het 
financieel moeras CVP en SP aanvaarden een gigantisch tekort van 
200 miljard als een normale zaak Dat feit toont méér dan alle andere 
aan dat die partijen zeer slechte beheerders zijn van het gemeen
schapsgeld. Wij zwijgen dan nog van de diefstallen die op de Vlaamse 
mensen worden gepleegd door de automatische transfers van 
Vlaamse miljarden naar Wallonië. Intussen weet en zegt iedereen dat 
deze koaiitie ten dode opgeschreven is. 

OOK het ACV-blad Het Volk 
schrijft in die zin „Vrezend 

voor een nieuwe kortsluiting willen 
sommige politieke strategen hun 
heil zoeken in uitstel Zij versprei
den de idee dat het opstellen van 
de begroting best kan worden 
verdaagd tot na de grote vakan
tie Een dergelijke vlucht voor de 
verantwoordelijkheid zou niet en
kel de normale timing voor het 
opstellen en het drukken van de 
begrotingsdokumenten in het ge
drang brengen, het zou tevens 
voor deze regering een bescha
mend bewijs van onbekwaamheid 
zijn Door zulk onverantwoord uit
stel zou de regering wel haar 
sukkelachtig bestaan met een 
paar maanden verlengen, maar zij 
zou bij de bevolking haar laatste 
greintje gezag totaal verspelen En 
hoe zouden de EG-instanties rea
geren indien er intussen iets 
moest gebeuren met de Belgische 
frank, hetgeen helemaal met denk
beeldig is"^ Dubbelzinnigheid, wan
trouwen en innerlijke verdeeld
heid maken een nakende breuk 
tussen de regeringspartners haast 
onafwendbaar Als wij niet midden 
de zomermaanden zaten, was 
deze regering reeds gevallen, de 
grote vakantie brengt hoogstens 
uitstel van executie" 

I A # AT we wel tof vinden is dat 
• • de nneerderheid zo openlijk 
ruzie maakt Dat maakt het de 
oppositie natuurlijk een stuk ge
makkelijker, maar bij het grote 
publiek komt de ganse politiek 

meer en meer over als eén rotte 
boel Die gevaarlijke afwijking heb
ben we in de jaren '30 nog meege
maakt en net zoals toen zijn de 
toch zo demokratisch ingestelde 
politici daar de hoofdschuldigen 
van Ook De Nieuwe Gazet is die 
nnening toegedaan „Tot nader or
der zal de eerste-minister de op
eenvolgende knsissen in zijn rege
ring dus niet via het parlement 
kunnen beslechten In die zin heeft 
dit kabinet de rol van de volksver
tegenwoordiging geherwaar
deerd, ZIJ het dan met direkt posi
tief Eyskens heeft er met de hand 
naar alles in geheime sferen en 
nachtelijke beraden glad te strij
ken, hij zet al wie tegenstribbelt 
meteen te kijk voor de hele natie 
Hoewel, drie keer het vertrouwen 
vragen in één goeie maand is wel 
wat van het goede te veeU 

De premier maakt het de oppo
sitie anders wel makkelijk Het 
hele land kan nu telkens recht
streeks beleven hoezeer dit kabi
net verdeeld is en zijn taak met 
aankan Het is een magere troost, 
maar het is er een " 

EEN andere gevaarlijke afwijking 
IS dat steeds meer belangrijke 

beslissingen door steeds minder 
mensen worden genomen Het 
kernkabinet is nu het beslissings-
centrum, terwijl de andere minis
ters er vaak voor spek en bonen 
bijlopen In het Belang van Lim
burg zet Hugo Camps zich daar
tegen af „Het besef dat de toe
komst van dit land in al haar 

perspektieven uitgeleverd is aan 
de wijsheid, de verbeelding en de 
intellektuele draagkracht van een 
handvol ministers, stemt een beet
je onbehaaglijk De consensus-
norm die in de voltallige minister
raad geldt, zou al veel geruststel
lender zijn Overigens is het nogal 
pretentieus dat een paar excellen
ties in de waan verkeren dat zij de 
enigen zijn die over genoeg inzicht 
en vakbekwaamheid beschikken 
om dit zo grillige en complexe land 
in alles en nog wat voor te schrij
ven waar het heen moet Voor 
zover we weten zijn het ook maar 
mensen en bijgevolg met de enige 
monopoliehouders van alle ver
lichte ideeën" 

I NTUSSEN heeft de Senaat het 
' wetsontwerp op het racisme 
goedgekeurd, in alle onduidelijk
heid Want ernstige mensen heb
ben al geruime tijd gewezen dat 
die wet wel eens het tegenoverge
stelde effekt zou kunnen hebben, 
mede omdat de tekst van de wet 
voor een ruime interpretatie vat
baar IS Maar onder druk van de 
PS heeft de CVP ook hier weer 
gekapituleerd en de Gentse jurist 
Storme, die het CVP-verzet aan
vankelijk op gang had gebracht, 
ging even voor de stemming uit de 
Senaat Zo'n houding verdient 
geen andere naam dan hypoknet 
en laf Alleen de Volksunie bleef 
konsekwent en stemde tegen 
Ook dagen na de goedkeuring 
wezen de kranten op leemten in 
de wet 

Zo onder meer De Nieuwe Gids: 
„Naar aanleiding van de kritiek van 
bekende juristen op het ontwerp, 
rijst de vraag of het met beter zou 
zijn in de toekomst terug aan te 
knopen bij de traditie dat het de
partement van justitie wordt toe
vertrouwd aan een persoon met 
een juridische vorming 

Men hoeft er zich verder voor te 
behoeden te menen dat het stem
men van een wet tegen de rassen
discriminatie een grote stap voor
uit betekent bij de uitbouw van 
een verdraagzame en multiraciale 
samenleving De opvoeding tot 
verdraagzaamheid is belangrijker 
dan het afkondigen van wetten 
Vergeten wij vooral met dat de 
kinderen van gastarbeiders tus
sen twee kuituren dreigen terecht 
te komen en dat het verhinderen 
dat hier een verloren generatie 
opgroeit een biezonder zware op
gave IS " 

Dit laatste is inderdaad zeer be
langrijk en onze voorzitter Vic 
Anciaux heeft als staatssekretaris 
op dit vlak goed werk geleverd 
De VU kan dus helemaal met 
verweten worden „racistisch" te 
zijn Trouwens zij die ons dat 
verwijten, lopen met bepaald over 
van tolerantie of begnp voor de 
Vlaamse Beweging 

Gazet van Antwerpen blijft er 
intussen bij dat de wet een juri
disch monster is „Het wetsont
werp, grondig gewijzigd door een 
minister van justitie, die geen jurist 
IS, laat wel toe iemand te straffen 
wegens lidmaatschap van een ra
cistisch denkende vereniging, ook 
al IS de betrokkene zelf geen 
raast Wie op eigen houtje aan 
racisme doet, zonder lid te zijn van 
een vereniging, gaat echter vrijuit 
en kan volgens dit ontwerp met 
vervolgd worden 

Daarom is en blijft dit ontwerp met 
alleen een juridisch monster, maar 
bovendien een aanslag op twee 
basisbeginselen van de demokra-
tie, de meningsvrijheid en de vrij
heid van vereniging" 

En, wet of geen wet, de heksen 
van Komen mogen ongestoord 
voortgaan met hun scheldpar
tijen 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwenj 

Bnistraat 41 
HAALTERT 

Tei 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur 
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS • SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Geiitsoslr. idl 238 
9500 GERAARDSOERGEN 

Tf̂ i 054 4125 89 

Wi) bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti allergische matrassen 

Pldtteau Elevens Portugeessiraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

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

GELD 

Onmiddell i jk te bekomen bij 
FINKAP,Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781993 
Import — Export 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraal 45, 
WOO Brussel Tel 5116133 

Prive 56903 18 

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

d 
I K E U K E N S I 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Dames en heren in bw belang 
wendt u voor uw 

SCHILOER-BEHANGWERI^N 

en VLOERBEKLEDINGEN 

lot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 33 3756 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tumbouw 

Tel 091-62 5142 

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

Verwarming sloom sanitair 
Alle herstellingen 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 88 11 19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasseri| 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 21 72 12 

KLEDING LENDERS 

Sif>t Oaniiaafibtraat 41 
W O M M E L G E M 
fel 031 53 70 39 

Dames heren en kinderkledmg 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel 053-62 37 65 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

W u i t e n s l a a n 39 . 9160 H a m m e 

Tel 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 

H e r o p m a k e n o u d e i j zeren poo r 
ten en b a l k o n s e n allerlei s m e e d 
w e r k 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pnjsofferte 

DURASON KEUKENS 

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

I D E L - Tel 011.534349 

Gelegcni ic idsgraf iek, Huwcli|k - Ge
boorte - ZeKklevende pl.ikb.md en 
etiketten Houten drukletters - Rekln-
me-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hcrent.ilseb.Kin 340 
Oeuri ie Z Tel 21 08 96 
Kcrkbtraot 44 Antwerpen 
fel 35 65 75 

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

f l 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE" 
Grote keus b e n i e u b e l d e vil la s, appar 
t emen ten en s tud io s te huur 

Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to ' s 

WEST-L ITTORAL 
Leopo ld II laan 212, 
8458 Oos tdu inke rke 
Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL-BANKELINDEWEG I I 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • CerHrale 
verwarming • Houtkachels • Inbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvnezers 

-l 
DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

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

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

Om te sparen, te lenen of voor 
een verzekering, wendt u zich in 
vertrouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep ARGENTA 
Bettendrieslaan 22, 
1711 Itterbeek-Dilbeek. 

Kantooruren: alle werkdagen van 
9 tot 12 u. en op afspraak 
Tel. 02-569.11.17. 

IVaar de Vlaming zich thuis voelt 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Muwelijksreportages 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz 
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium) 

...Uit sympatie... 

r 
DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113. 
8700 IZEGEM 
Tel 051-3015 37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -i- kunstvoorwerpen 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Gentsestr 155 
9300 AALST 
Tel 053/21 19 21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

lustrerje 

mare 
devriëse 
bar. ruzettelaan 56c brugge 
050/35 /4 04 
baan brugge-kortrijk 

ly.^iilijin 
EN lltOEKEN 

moeilijke maten,/t*il 
/al<kundige retouche < 

«; jJ. ' l ! l . l l lUlJ. . l l iJHf l ' l . " IJI-J. lJ!HI.M 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandtieelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazailaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars .autobus 
ceremonie wagens 

begr.l lenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-2136 36 
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Jonge romancière Hilde Eynikeh 

m Mensen van bij ons 

KNOKKE — Vlaanderen is een 
romancière rijker; dat is geen 
alledaags nieuws. Het is nu wel 
een feit na de publikatie van 
„Een ceder in de rotsen", een 
bloeiende meeslepende roman 
over het door burgeroorlog 
verscheurde Libanon. En, over 
nog véél meer. Over het 
wereldje van bij ons na de 
fameuze '68-strubbelingen in de 
universitaire centra. En vooral 
over de stille weg die de 
revolutionairen van toen zijn 
gaan bewandelen. Het 
romandebuut van Hilde Eynikel, 
die zelf in Leuven de jaren '68 
beleefde en bij het KVHV mee
maakte, steunt op „zeer echte 
gebeurtenissen", zoals zijzelf 
verklapt. Het is een boek dat 
handelt over engagement, 
konfrontatie van ideologieën en 
verloren-herwonnen 
vriendschappen. Een boek ook 
over hatelijkheden. „Een ceder 
in de rotsen" is een ongewone 
roman, omdat er krachtige 
pennetrekken in verweven 
zitten van een vrouwelijke 
reporter. 

Voor een goed begrip, misschien 
eerst heel even het verhaal van 
het boek. Overwegend zijn de 
passages over verwikkelingen 
en de miserie in Libanon, een 
land dat door burgeroorlog en 
fanatiek internationaal oorlogs-
zucht in het brandpunt van de 
aktuele wereldgeschiedenis ge
grepen zit. Hoofdpersoon is de 
jonge knappe Jihan, dochter van 
welgestelde kristen-Libanezen, 
zorgeloos opgegroeid in het 
schijnbaar onbekommerde we
reldje van vóór de burgeroorlog. 
Als Jihan in Beiroet de Belgische 
diplomatenzoon Jan van den 
Hove, de revolutionaire ekono-
miestudent uit Leuven, leert ken
nen, groeit uit die ontmoeting een 
heftige liefdesrelatie die geken
merkt wordt door onoverwinbare 
konflikten. Toch komen Jihan en 
Jan nooit meer van mekaar los. 
Als in Libanon de burgeroorlog 
in alle hevigheid losbreekt, zet 
Jihan, inmiddels kinderarts ge
worden, zich volledig in voor 
hulp in haar uiteengereten land 
dat aan de onmenselijkheid van 
de wereldpolit iek ten onder 
dreigt te gaan. Gaandeweg krij
gen de moed en de hartstocht, de 
innerlijke verscheurdheid en het 
mateloze verlangen naar vrede 
gestalte in de persoon van Jihan. 
Jihan zelf wordt inmiddels door 
het blinde geweld niet gespaard 
en wordt geestelijk en lichame
lijk gekerfd als de bergen van het 
land. Tegelijkertijd evenwel 
groeit haar persoonlijkheid zo 
stevig onwankelbaar als een ce
der in de rotsen. 

Dit verhaal in-een-notedop licht 
evenwel nauwelijks een sluier op 
van het boek, want met Jihan en 
Jan bereist romancière Eynikel 
een stukje wereld, ziet en trekt ze 
universele lijnen van haat en 
vriendschap, van welwillend be
grip en keihard onverstand. Zo 
vertoeft ze niet alleen geruime 
t i jd in het Leuvens wereldje, 
maar komen we ook in aanraking 
met het Belgisch politiek wereld
je, met een jonge revolutionair 
die zich ontpopt tot kompromis-
grage beroepspolit icus, duikt het 
knelpunt Brussel op en komt 
zowaar zelfs het Egmontpakt zij
delings ter sprake» 

We zouden bij deze ene roman 
niet zolang blijven stilstaan. 

„Navelstaren, 
niets voor mij ff 
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mochten we middels dit boek 
niet een knappe jonge Vlaamse 
schrijfster ontdekt hebben. Want 
het zal niet bij dit ene boek 
blijven. Er liggen al twee andere 
op de werktafel. Inmiddels blijft 
Eynikel ook als free-lance jour
naliste achtergrondinformatie in 
weekbladen spuien over de han;^ 
den en wandel in Libanon, in het 
Midden-Oosten en in Afrikaanse 
landen. En tussendoor schreef zij 
ook in het Engels een merkwaar
dig kookboek, over koken in mi-
krogolfovens, dat uitgegeven 
wordt in Amerika en toe is aan 
vertaling in verschillende landen! 
Van haar debuutroman zou spoe
dig een Duitse versie in produk-
tie kunnen komen- Hilde Eynikel 
heeft haar schrijverstalent 
enorm lange ti jd in stilte gekoes
terd, maar nu blijkt ze in alle 
hevigheid een appel op de lezers 
te maken. 

Ideologisch geweld 
Hilde Eynikel: „Ik heb er altijd van 
gedroomd romancière te worden, 

maar ik vreesde voortdurend dat 
ik geen goed figuur zou slaan. 

„Een ceder in de rotsen" is in feite 
niet mijn allereerste roman. Mijn 
eerste brouwsel dateert van enke
le jaren terug, maar ik laat het niet 
alleen niemand lezen; ik heb het 
twee weken geleden in de prulle-
mand gegooid. 

Terwijl ik altijd de prikkel heb 
gehad hetzij een persartikel, hetzij 
een boek, hetzij gedichten te 
schrijven, heb ik door omstandig
heden ook het geluk flink wat 
grote reizen in herinnering (en ook 
nog in vooruitzicht) te koesteren. 

Ik verbleef na mijn Leuvense stu
dentenjaren, eerst een jaartje in 
Joegoslavië Naderhand bracht 
een huwelijksreis met een mini
busje mij gedurende vijf maanden 
in Pakistan en Perzië. We hadden 
er veel kontakten met Perzische 
schrijvers Maar vervolgens kwam 
er vooral het maandenlange ver
blijf in Libanon, waar we recht in 
de burgeroorlog terechtgekomen 
zijn. We hebben er de verschrik

king gezien en meegemaakt We 
hebben er vooral veel vrienden 
gemaakt Nadien werd mijn man 
door „Buitenlandse Handel" over
geplaatst naar Syrië. Zo heb ik er 
nog menig ander reisje opzitten, 
met langdurig verblijf telkens, in de 
Verenigde Staten, Irak, Marokko, 
Egypte... Vooral het gebeuren in 
Libanon heeft op mij een diepe 
indruk nagelaten; ik kon mezelf er 
niet van weerhouden er een boek 
op te broderen..." 

— Met welke bedoeling heb je 
„Een ceder in de rotsen" geschre
ven? 
Hilde Eynikel: „Allereerst zeer ze
ker om de ter plekke beleefde 
sfeer van een burgeroorlog weer 
te geven. De berichtgeving die 
ons bereikt, zoals bij zoveel inter
nationale konflikten, wordt al te 
vaak belast met zwart-wit tegen
stellingen. Wij kennen Libanon al
leen maar door de ruzie tussen de 
linkse Moslims en de rechtse Kris-
tenen. 
Het rotte in deze zaak is dat 
dikwijls oude vrienden plots me
kaar gewapend te lijf gaan. Ik heb 
in mijn boek ware gebeurtenissen 
verhaald, waarbij ik de gruwelijk
ste ervaring nog achterwege heb 
gelaten. Als je de burgers vraagt 
waarom ze mekaar bevechten, 
dan is het antwoord steeds „om
dat de anderen aanvielen". Er 
wordt ook geschermd met ideolo
gische redenen, maar in feite 
wordt het oorlogsgeweld door elk 
van de kemphanen volgehouden 
en hernomen om telkens andere 
konkrete redenen, waarbij het 
vendetta-motief niet van de ge
ringste is". 

— Je grijpt een liefdesgeschie
denis aan om over de grenzen te 
springen. 
Hilde Eynikel: „In het boek is er 
niet alleen een botsing en mekaar 
blijvend fascineren van twee per
sonen; er is ook en vooral de 
konfrontatie van twee van mekaar 
sterk verschillende werelden; de 
Arabische en de Westerse. Door 
zelf te reizen heb ik andere werel
den, kuituren ontdekt en leren 
waarderen. Via mijn boek wil ik 
daar aan anderen iets van meege
ven. Ook wat betreft de wijze 
waarop mensen, gekonfronteerd 
met harde feiten, kunnen verande
ren; dat een met bourgeois-menta-
liteit opgevoede jonge vrouw zich 
sterk gaat inzetten voor haar volk, 
terwijl tegelijkertijd een jong 
Vlaams idealist van de jaren '68 
carrière zoekt in de kompromis-
senpolitiek van de CVP. 
In deze roman wou ik niet alleen 
een aangrijpend verhaaltje bren
gen, maar een heel pak ervaringen 
verweven tot een verrijkende be
levenis waar ook de lezer iets aan 
overhoudt Het grootste kompli-
ment wat men mij zou kunnen 
geven is bij voorbeeld dat enkele 
lezers na lektuur van dat boek de 
berichtgeving over de geljeurte-
nissen in het Midden-Oosten min

der afstandelijk zouden gaan vol
gen". 

Na olie, fosfaten... 

Hilde Eynikel heeft bij ons, maar 
vooral in Nederland, een bemoe
digende perskritiek meegekre
gen. Ze geeft haar personages 
met Angelsaksische knepen hun 
geëigende gestalte. Zo is de 
hoofdfiguur Jihan een mengeling 
van karakteristieken, houdingen 
en levenswijze van 5 mensen die 
Eynikel op haar (reis)weg ont
moet heeft. Maar dat maakt dat 
het boek in feite verschillende 
keren geschreven wordt tot de 
roman „aF is. 
Hilde Eynikel: „Ik ben geen gedis
ciplineerd uren-schrijfster Ik 
schrijf eerder gestuwd door emo
tionele opwellingen. Een ceder in 
de rotsen heb ik in feite 17 keer 
geschreven. En nog vind ik het 
jammer dat de eerste 25 biz. niet 
af zijn. Bij een mogelijke herdruk 
ga ik die zeker herschrijven. 
Enkele personages hebben nog 
onvoldoende gestalte gekregen. 
De eerste versie van het boek 
zette ik op ongeveer tien dagen 
op papier Maar de detailafwer
king duurde dan nog wel elf maan
den. Ik liet dan de onderscheiden 
figuren in het boekverhaal bewe
gen, zodat zij elk hun konkrete 
gestalte verkregen. Daarbij was 
het mijn zorg het navelstaren te 
vermijden, want dat verwijt blijkt 
men Vlaamse schrijvers nogal 
eens te maken..." 
Haar tweede boek zal zowat het
zelfde tema hebben als haar eer
ste roman: „hoe bepaalde volks
gemeenschappen en politieke 
groeperingen gemanipuleerd wor
den in een schaakspel waar groter 
belangen domineren". 
Hilde Eynikel stelt dat wij ons 
blindstaren op het ol ietekort 
Want de fosfaten zijn zo mogelijk 
nog belangrijker in de wereld
handel en ook deze zijn overwe
gend in Arabische handen. Om
dat de Iraakse kuituur haar bie-
zonder boeit, zal zij de lezer naar 
dat land meetronen. Maar er is 
ook alweer een luchtbrug-naar 
ons land voorzien. Want, zegt 
Eynikel, bouwondernemingen 
van bij ons zijn knap bedrijvig bij 
de bouw van fosfaatmijnen» Het 
ziet ernaar uit dat we ook in deze, 
tweede roman de impressionisti
sche journaliste zullen weervin
den. Tegelijkertijd is er ook nog 
een „nostalgische geschiedenis 
van België" in wording; vooral 
met betrekking tot de Afrika-
politiek van de voorbije jaren. 
(Eynikel is behalve reisduif ook 
geschiedkundige). Het ' Vlaams 
roman-debuut van Hilde Eynikel 
mag geslaagd heten. Ze mag dan 
nog in sommige boekenwinkels 
bij de buitenlandse Nederlandse 
auteurs gerangschikt z i jn- (hds) 
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