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De dolle miljardendans 
Niemand is nog tevreden met de gang van zaken in dit land. 
De staatshervorming van Wilfried Martens wordt bij her
haling door CVP-partijgenoten van de voormalige premier 
als een miskleun gebrandmerkt. Het financieel-ekono-
misch beleid wordt al evenzeer hekelend op de korrel 
genomen door de politici die het dagjeswerk, waaraan ze 
hebben meegeholpen, misprijzen. Nadat we op de kabinet
ten van begroting en financiën in de kortste keren een 
handvol excellenties elkaar zagen opvolgen, heeft de huidi
ge minister van Financien, net voor zijn zomervakantie, er
aan gehouden op een perskonferentie duidelijk te bena
drukken dat hij geen verantwoordelijkheid wil nemen voor 
het ontwerp van Rijksmiddelenbegroting waaronder hij 
mede zijn signatuur heeft gezet. 
Minister Vandeputte werd door de premier niet terechtge
wezen en hijzelf oordeelde het al evenmin nodig om op te 
stappen. Zo wordt dit land nog immer „geregeerd". 
Inmiddels verliezen we op buitenlandse markten onze 
laatste kredietwaardigheid. Niet zozeer om het feit dat op 
de rijksmiddelenbegroting duizeling^wekkendé miljarden
tekorten genoteerd worden, maar omdat er nergens teke
nen zijn dat de sanering van het verspillend overheids
beleid een aanvang neemt. 
Ronkende tot en met bezwerende verklaringen zijn er 
onderhand voldoende ten beste gegeven. De belastingbeta
ler wordt aangemaand om ondraaglijk veel in te leveren. 
Middels een enquête is reeds uitgemaakt dat de Vlaamse 
gezinnen er hoegenaamd niet vies van zijn om de tering 
naar de nering te zetten. 
Niet de aanspraken van de fiskus doen zozeer pijn dan wel 
de vaststelling dat elke dag door de overheid nog immer het 
dure geld over de balk gegooid wordt. 
Vorige dinsdag gewaagden woordvoerders van privé-ban-
ken van een „ronduit tragische situatie". 
Daarbij werd allusie gemaakt op de miljardenhonger van 
het Waalse staalbedrijf Cockerill-Sambre. 
Nu bijna week na week wordt door de regering met 
aandrang aangeklopt bij financiers om miljarden ter be
schikking te stellen voor het betalen van lopende rekenin
gen en van de wedden van de werknemers. 
Peperdure leningen moeten in het buitenland aangegaan 
worden om geld te hebben om kortlopende schulden af te 
betalen... 
Geruime tijd werd het land gekonf ronteerd met koortsach
tige ministeriële ijver om een paar tientallen miljarden op 
de onderscheiden begrotingen te besparen. 
Even later, terwijl de ministers liggen te zonnen, blijkt dat 
zomaar ineens 22 miljard frank wordt gespendeerd voor 
het delgen van de schulden van de Waalse staalbedrijven... 
De willens nillens opgerichte staatsbank, de ASLK, wordt 
aangemaand ondraaglijke schuldenlasten van de staalba-
rons mede te financieren. 
De trouwe geldschieters van de spaarkas die vandaag 
aankloppen voor een sociaal hypotecair krediet worden in
middels wandelen gestuurd. Hun jarenlange spaarijver 
wordt afgestraft. 
Het verspillingsbeleid van de regering zal, volgens bereke
ningen, volgend jaar 85 miljard afromen van de koopkracht 
van de bevolking. Maar, we zouden ons gelukkig mogen 
prijzen, mocht het bij dit cijfer blijven. Want, de eerste mi
nister heeft zonder blikken of blozen reeds te kennen 
gegeven dat het begrotingswerk slechts een noodzakelijk 
kwaad was en van nul of generlei waarde zal blijken als na 
het politiek reces de hel losbreekt en verkiezingen (alweer) 
uitgelokt worden. In dat geval begint de miljardendans van 
de rode cijfers pas dolle allures aan te nemen. 
Er is nog een uitweg, maar geeneen van de Vlaamse 
regeringspartijen lijkt erop bedacht om het nonsensikale 
unitair beleid de rug toe te keren. Er wordt nog immers 
onverstoord potverteerd op de rug van de Vlaamse gemeen
schap. Alweer een politieke krisis zal daar niets aan 
veranderen. Tenzij werk wordt gemaakt van verregaande 
federalizering van dit land. Maar dat lijkt niet in het minst 
de bekommernis van CVP- en SP-ministers te zijn. 

Foto van de week 

Ingenieur Samuel Cohen heeft twintig jaar geleden een pracht van een uitvinding gedaan de neutronenbom 
Vorige week mochten we uit zip mond vernemen dat dit mensendodend en immobilien-sparend wapen vanaf 
dit jaar bij de gratie van VS-president Reagan zal vervaardigd worden op grote schaal Het is slechts dienstig in 
dichtbewoonde streken waar mogelijk kommunistische tanks zouden oprukken In West-Europa dus CVP-
minister van Defensie, Swaelen, wou over de aanmaak van de neutronenbom slechts kwijt „dat het om een 

binnenlandse Amerikaanse aangelegenheid gaat 

Hun mistige uitweg 
Er is een huichelachtige 11-juliboodschap gespaard geworden. 
Met bekwame vertraging wordt evenwel toch nog een soort 
manifest vrijgegeven van een CVP-gezelschap dat de bena
ming „groep van zeven", of nog: „gezelschap voor kristen-
demokratische vernieuwing" meekreeg. 
De voorgenomen 11-juliverklaring van de zeven rebellerende 
CVP'ers (Carl Bevernage, Jan Huyghebaert, Lieven Lenaerts, 
Maria Tyberghien, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande 
en Herman Van Rompuy) is overigens wél rondborstig. 
De auteurs die de standenruzie binnen de CVP en de 
regeergeilheid van de partijtop met de vinger wijzen pleiten 
voor méér werk en minder ideologie. 
„Zij achten het in geweten als hun plicht niet langer te zwijgen 
bij het beleven van de politieke, sociaal-ekonomische ecologi
sche en morele aftakeling waarin Vlaanderen en België 
terechtgekomen zijnJ' 

Het pleit voor deze 7 CVP'ers 
dat ZIJ uiting geven aan hun 
ongenoegen en zoeken naar 
een uitweg uit de krisis Ze 
schrikken er ook met voor te
rug onn met boter op hun 
hoofd in de zon te gaan staan 
Het pleit voor hun werklust en 
beleidsijver 
Maar de ideologische vinger
oefening IS nauwelijks goed 
genoeg om de komkommer
periode in het politiek Wet-
straatwereidje te overleven 

De auteurs hebben er zelf 
schuld aan Enerzijds bonken 
ze met weinig hard aan tegen 
het CVP-establishment door 
onder meer de clanruzie tus
sen Martens en Tindemans 
bloot te leggen en gewag te 
maken van de „krisis van het 
kollektief egoïsme en de krisis 
van het leiderschap" Wie an
ders dan de CVP-regeringsle-
den hebben decennia-lang hun 
stempel op het kortzichtig be
leid gedrukt"!* 

Maar, anderzijds volharden 
ook de auteurs van de vernieu
wende kristen-demokratische 
boodschap in de boosheid Te
recht schieten ze de regionali-
zering af die de regenngen-
Martens hebben gerealizeerd 
Maar hun argumenten ztjn 
meer dan konservatief 

„De staatshervorming heeft 
niet bijgedragen tot een betere 
besluitvorming Het is een his
torische vergissing geweest 
om een dergelijk proces op 
gang te brengen in tijden van 
ekonomische krisis" 

Voor de CVP-rebellen moet de 
Vlaamse gemeenschap maar 
lijdzaam afwachten hoe de 
ekonomische krisispenode 
voorbijraast en schade aan-
ncht Pas veel later kan er dan 
misschien wel ooit eens tijd 
vnjgemaakt worden om de 
Vlamingen financieel-ekonomi-
sche zeggingskracht te geven 
Die jonge en vernieuwende 
CVP-visie was aanvankelijk 
bedoeld als l l- juliboodschap' 

^üfinv* 



m Brieven 

HOE BTW ONTDUIKEN? 

De regering Eyskens X heeft op 1 juli 
'81 de BTW-aanslagvoet van 16% 
naar 17 % gebracht Binnenkort volgt 
de verhoging van de aanslagvoet van 
25 % voor o.a. diamant met alle nadeli
ge gevolgen voor onze diamantnijver
heid. Een aantal firma's heblsen van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om die 
17 af te ronden tot 20 of 25 %. Dat 
hadden die klungelaars in Brussel wel 
kunnen voorzien. Ook dat het indexcij
fer voor juli met 2,6 punt zou stijgen. 
Dit alleen al kost de staat 30 miljard per 
jaar aan aanpassing van de wedde van 
meer dan 800.000 ambtenaren. 
„Wat kan ik daraan doen?" „Niets 
denken velen. Fout! Veel. Als iedereen 
de volgende 3 maanden zijn aankopen 
bewust tot een minimum beperkt dan 
krijgen „de mannen van Brussel" het 
voorafberekende BTW-bedrag niet 
binnen. Veel verstandige huismoeders 
hebben in juni wat voorraad aange
legd, dus kunnen ze nu wat minder ko
pen. 
Veel middenstanders zitten ook ver
veeld met die verhoogde BTW-tarie-
ven, die zij op de klant moeten afwen
telen, maar die ten zeerste de verkoop 
remmen-, of waardoor ze last krijgen 
met de klant die druk gaat uitoefenen 
in een bepaalde richting. Je weet wel. 
Als iedereen gemiddeld 3 maanden 
lang, 20 % minder koopt — bv. door 
een aantal aankopen uit te stellen — 
zal onze Brusselse regring haar BTW-
miljarden met 30 % zien dalen (omdat 
de BTW in trappen geheven wordt en 
ook soms vergezeld gaat van accijn
zen, enz..J. 
Dit is een volks en gezond protest dat 
vreedzaam en wettelijk is, gericht te
gen degenen die „ons" geld door ven-
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sters en deuren gooien met o.a. ver
warming tot 25° in de overheidskanto
ren; aankoop van overtollige buiten
landse luxe-dienstwagens; 28 nieuwe 
bruggen „teveel"; paradepaarden 
(deze keer letterlijk) voor de rijks
wacht enz. enz. Iedereen kan het rijtje 
aanvullen. 

Kom nu niet meer vertellen: „Het gaat 
slecht De koopkracht daalt De werk
loosheid stijgt Aan het indexcijfer zal 
men knoeien, meer dan vroeger. Wij 
gaan naar een algemene loonsverla
ging, niet alleen door de vorige punten, 
maar ook door het cijfer op je loon
briefje te drukken, denk aan de Boel
werf in Temse, Luik en Oiarleroi enz. 
Maar ik kan er niets aan doen." Als 
iedereen 3 maanden lang zijn aanko
pen zoveel mogelijk afremt dan zul je 
de heren van Brussel wel een ander 
liedje horen zingen. 

R.d.N„ Nijlen 

WERKLOZEN-
KONTROLE 

Het p>robleem werkloosheid is zeker 
niet nieuw. De optossingen ervoor 
spijtig genoeg ook niet: steeds maar 
meer lasten voor de werkenden die de 
werklozen moeten blijven onderhou
den; dit duurt uiteraard net zolang tot 
het net teveel wordt en de bom barst 

Entoesiamse om te werken, zin om 
financieel en maatschappelijk vooruit 
te komen, worden hoe langer hoe 
meer sterk aangetast door steeds ho
gere bijdrage van werkenden aan de
genen die niet kunnen maar ook aan 
degenen die niet willen werken. 

Doppen is en blijft nog steeds een 
aantrekkelijk iets voor een groot aantal 

mmmi 
• Jongedame (27 j j zoekt 
passende betrekking in het Me-
chelse. Zij wenst kuis- en onder
houdswerk te verrichten. Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katleijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015/21.79.00 ref nr. 2484. 
• Goed ter tale 44-jarige man, 
met ervaring in de voedingssek-
tor en de elektrische apparatuur, 
rijbewijs C, zoekt betrekking, 
gaande van handelsreiziger tot 
arbeider, bureelwerken enz. 
Voor inlichtingen: zich wenden 
volksvertegenw. dr. J. Valkeniers, 
tel. 569.16.04. 
• Kinderverzorgster zoekt 
werk in Brusselse of ten westen 
van Brabant Voor inl. zich wen
den dr. J. Valkeniers, tel. 
569.16.04. 
• 18-jarige met diploma Wet 
B en daktylogetuigschrift zoekt 
een gepaste tsetrekking in het 
Brusselse of op de as Brussel-Ni-
nove. Inlichtingen: volksverte
genw. dr. J. Valkeniers, tel. 
569.16.04. 

parasieten die welig tieren, ook in ons 
apenland, ook in Vlaanderen. 

Nooit ofte nooit — bij mijn weten, ik 
hoop dat ik mij vergis — heeft gelijk 
welke politicus een degelijke en voor 
de hand liggende oplossing durven of 
kunnen voorstellen: wanneer gaat men 
werklozen eens eindelijk en volledig 
volgens de logica zelve minstens vier 
uren per dag kontroleren of ten minste 
vier, vijfmaal per dag op zeer onregel
matige tijdstippen, zodat men eindelijk 
eens kan zien wie er nu wil werken en 
wie er enkel wil profiteren en wie er in 
feite tijd heeft om te werken, want er 
zijn momenteel een aantal doppers die 
van de dop recht naar het zwarte 
goedbetaalde werk snellen. Voor huis
moeders geld dit alles evenzeer, het 
ware dan wel wenselijk voor deze 
kategorie een goede oplossing te zoe
ken; verhoogd kindergeld toegevoegd 
aan het gezinsinkomen qua lielast-
baarheid ware een maatregel die goed 
in dit kader zou passen. 

Verder heb ik nog een goed woordje, 
over voor al degenen die „het volk" 
vertegenwoordigen, zegge bestendig 
afgevaardigden, volksvertegenwoordi
gers, senatoren, en zomeer. 

Dat deze heren en dames meer dan 
100.000 fr. per maand mee naar huis 
brengen, zal mij een zorg wezen. Het 
ware nuttiger hun wedde te koppelen 
aan hun daadwerkelijke aktiviteit in bv. 
het parlement maar ja dat is weer een 
hoofdstuk apart Ik vind het wel ronduit 
schandalig dat deze heren en dames 
ook in deze krisistijd op de helft van 
hun inkomen geen enkele belasting 
moeten betalen, het ware veel recht
vaardiger dat zij dit wel nnoesten doen; 
voor hun werkelijke onkosten weze er 
beter een systeem waarbij zij hun 
werkelijke onkosten zouden kunnen 
inbrengen. 

LN„ Lommel 

10 ONNOZELE KINDEREN 

In WIJ van 30 juli jl. verscheen een 
berichtje dat een tiental CVP-kamerle-
den blijkbaar onder de druk van de 
omstandigheden tot inkeer waren ge
komen en samen een wetsvoorstel 
indienden om de overblijvende natio
nale bedrijfsektoren (staal, textiel, 
scheepsbouw, holglas en steenkool
mijnen) te regionalizeren. 
Met de bemerking van de redaktie 
„beter laat dan ooit". Nou, hoeveel dat 
wetsvoorstel te betekenen heeft, blijkt 
duidelijk uit de opmerkingen van de 
PSC-voorzitter en ex-voorzitter van de 
vroegere unitaire CVP-PSC, Paul Van
den Boeynants. Tijdens een debat 
voor de franstalige RTBF-radio op za
terdagmiddag 4 juli, verklaarde deze 
uit Mechelen afkomstige „wallon de 
cCEur": „dat wersvoorstel van die 10 
CVP-kamerleden over de regionalize-
ring van de overige nationale bedrijfs-
sektoren, is ronduit kinderachtig. Hoe 
denken die indieners nu dat te kunnen 
verwezenlijken? Ze moeten immers 
een gekwalificeerde meerderheid ha
len, namelijk 2/3 van het totale aantal 
kamerleden en nog eens de helft in ie
dere taalgroep. En welke franstalige 
partij zou dat spelletje meespelen? 
Mijn partij, de PSÓ, houdt zich met zul
ke kinderachtigheden niet bezig". Punt 
afgelopen. 
M.a.w. die 10 CVP-kamerleden zijn het 
best te vergelijken met 10 onnozele 
kinderen, die zich bezighouden met 
kinderspelletjes. 

V.D„ St-Martens-Latem 

Dank! 
Langs het weekblad „WIJ" 
om wil Ik graag al de beken
de en onbekende vrienden 
danken die mij tijdens mijn 
gevangenschap de tientallen 
kaarten en brieven toestuur
den. Het was voor mij een 
grote steun en opbeuring tij
dens die moeilijke dagen. 
Het is mij onmogelijk elk per
soonlijk te antwoorden daar
om dit korte dankbriefje. 

Maurits Ou Pré, Kaprijke 

VREDESMARS 

Hoe sympatiek en hoe goedbedoeld 
deze aktie ook was, ze ging in de 
verkeerde richting. In plaats van eind
doel Parijs had men beter einddoel 
Moskou gekozen, want daar wordt 
bewapend. Meer dan ooit tevoren in 
de geschiedenis. Daar paste dus een 
krachtig protest Niet hier echter, waar 
de bewapening nog niet 50 % is van 
die der Sovjets. Wij worden echter in 
een situatie van wettige zelfverdedi
ging gedrongen, zodat we tegen heug 
en meug toch moeten bewapenen. 
Trouwens, wie het wil hebben van 
onderhandelingen, moet vooraf zor
gen dat hij sterk staat om niet in 
Moskou van de tafel geveegd te wor
den, en daarna ook nog van de land
kaart! Beter is het dus de morele 

weerbaarheid te verhogen en de mili
taire paraatheid op peil te houden. We 
gaan de dief toch niet uitnodigen, door 
de grendel van de deur af te nemen?. 
Bovendien is Europa nog zo zwak dat 
het als een arme luis tussen twee 
duimnagels zou geplet worden als de 
twee grote blokken ooit tot een bot
sing komen. Waarom maken we Euro
pa dan niet sterker om als een derde 
macht de twee blokken Oost en West 
uit elkaar te houden? Er blijft maar één 
mogelijkheid, die is: Amerikaanse wa
pens op ons grondgebied. Zelfs de 
meest vredelievende Europeaan weet 
geen beter alternatief voor de redding 
van ons Avondland. 

J.G„ Maasmechelen 

ALGEMEEN BELANG 

Onder deze titel schrijft CVPer 
A. Diegenant in „De Standaard" dat 
Vlaanderen méér aan zijn trekken 
moet komen... Daarmee is omzeggens 
iedere Vlaming het nu wel eens. Maar 
diezelfde volksvertegenwoordiger en 
zijn partij stemmen dan toch maar het 
Waalse staalplan, dat hoofdzakelijk 
door de Vlamingen moet worden be
taald. De Volksunie heeft week na 
week in de Kamer, bij monde van zijn 
kollega's Anciaux en Schiltz dit aange
klaagd. En wanneer VU-kamerlid Kuij-
pers onweerlegbaar aantoont dat 
Vlaanderen 2,2 miljard frank tekort 
boekt voor zijn onderwijsuitgaven ten 
voordele van Wallonië en daar boven
op nog een 7 % te weinig ontvangt 
voor zijn wetenschappelijk onder
zoek... ja, dan ook verwerpt de heer 
Diegenant de amendementen van zijn 
kollega Kuijpers. 
Op plaatselijk vlak lezen wij gelijkaardi
ge dubbelzinnigheden vanwege 
CVPer en OCMW-voorzitter J. De-
inayer: „Meer en meer wordt van politi
ci gevraagd dat zij onwettige zaken 
doen en men is dikwijls maar een 
goede politieker als men voor Iemand 
iets onwettigs kan bekomen...". 
De schrijver hiervan keurt deze hou
ding niet goed. Maar nemen we alleen 
de fiskale fraude, die in dit land op on
geveer 70 miljard frank per jaar wordt 
geschat. Dit departement wordt se
dert jaren door de CVP beheerd met 
ongeveer 31.000 ambtenaren — kan 
ook zij daar niet de daad bij het woord 
voegen? In ieder geval zijn de kleine 
belastingplichtigen gemakkelijk te kon
troleren, dat kan elkeen ondervinden. 

J.V., Keerbergen 

BI^IIU 
Wi | ontvangen graag brieven varï 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenafs scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren v^ij. 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 
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Mensen 

Senator Maes contra 
verkwistende ministers 

Tegenover de ondraaglijk toene
mende fiskale druk moet het ver
kwistend beleid van de regering 
worden geplaatst VU-senator 
Bob Maes houdt sinds jaar en 
dag een lijst bij van bedenkelijke 
overheidsbestedingen. Tal van 
verspillingen hebben reeds bij 
herhaling de pers gehaald. 

Een en ander blijkt evenwel niet 
van aard te zijn om de ministers 
koerswijzigingen in het beleid bij 
te brengen. Precies daarom is 
een volgehouden parlementaire 
kontrole op de misstappen van 
ministeriële departementen 
broodnodig. Senator Bob Maes 
heeft een indrukwekkend dos
sier over verkwisting van ge
meenschapsgelden opgesteld 

Vooral het departement van 
openbare werken bezondigt zich 
aan verkwistingen. Senator Bob 
Maes heeft zich vastgebeten in 
deze materie en zal het niet laten 
bij de eenmalige publikatie van 
dit verkwistingsdossier. 

Het dossier is gratis te verkrij
gen op de Vlaams-nationale Stu
diedienst (Lieve Schoofs), Barri-
kadenplein te 1000 Brussel. 

m 

Georges 
Debunne 
weldra 
pensioen
gerechtigd 

Herhaaldelijk is er gewezen op de 
overdreven politieke macht van 
onder meer de syndikale leiders 
die geen enkele verantwoording 
moeten afleggen tegenover de 
kiezers Een van de grote syndika
le manitoes is ABVV-leider Geor
ges Debunne die zware verant
woordelijkheid draagt inzake het 
vergooien van miljarden gemeen
schapsgeld HIJ heeft steevast 
de Vlaamse gemeenschap een so-
ciaal-ekonomische en politieke 
zelfstandigheid onthouden 

Omdat de met onderbetaalde vak
bondsleider (en ook nog onder 
meer regent van de Nationale 
Bank) weldra aan een welver
diend pensioen toe is, wordt er in 
de socialistische vakbond nu bin
nenskamers fel gemaneuvreerd 
voor de aflossing van de wacht Of 
de Vlaamse syndjkalisten de gele
genheid zullen (kunnen) aangrij
pen om een zelfstandige koers te 
varen is verre van zeker 

Eerherstel 
Preud'homme 
Middenin de vakantieperiode 
werd een laffe aanslag gepleegd 
op het pas-opgerichte Armand 
Preud'homme monument in Has
selt Het beeld van de komponist 
werd met privé-gelden betaald; 
dus zonder subsidies. 
Begrijpelijk dan ook dat de mi
nister van Nederlandse Kuituur 
niet tussenkomt om de aange
richte schade mede te herstellen. 
Dat deert niet, want het „Diets 
Zangkoor" nam alvast het initia
tief om op vrijdag 20 oktober in 
de Antwerpse Handelsbeurs een 
grootse Preud'homme-avond in 
te richten als eerherstel voor de 
kunstenaar en voor het bekosti
gen van de schade aan het monu
ment 

Willem 
De Meyer, 
onversaagd 

Volgende zondag is een hoogdag 
voor de minaars van het Vlaamse 
lied Om 10 uur wordt in de kerk 
van de Heilige Drievuldigheid aan 
de Wapenstilstandslaan in Borger
hout een euchanstievienng gehou
den naar aanleiding van het dia
manten huwelijksjubileum van Wil
lem De Meyer en zijn Fientje 
In het huwelijk getreden in Wallo
nië met een Waalse heeft Willem 

De Meyer tientallen jarenlang ver
scheidene generaties tieners het 
Vlaamse lied leren zingen Hij leer
de zijn volk zingen 

Op zijn 82 jaar is Willem De Meyer 
nog immer de levenskrachtige 
troebadoer die geen gelijke vindt 
in onze contreien 

De 
wetenschap 
van Maystadt 
Minister van Wetenschapsbeleid 
Maystadt is voor de Waalse vak-
bondsorganizaties van de lucht
vaartindustrie gaan verkondigen 
dat de Vlaamse bedrijven die 
zich gegroepeerd hebben in de 
FLAG-organizatie ook wel wat 
levenskansen moeten gegund 

worden „maar dat het ontoelaat
baar zou zijn dat een hergroepe
ring van luchtvaartbedrijvigheid 
zou gebeuren ten nadele van hen 
die al een specialisering in één of 

Beste Lezer, 

indien uw jaarabonnement vervalt op 31 december a.s. 
zal de postbode u begin oktober een ontvangkaart 
aanbieden. Elke ontvangkaart kost ons 15 fr- Indien u 
ons deze kosten wil besparen kan u nu overschrijven 
op rekeningnummer 000-0171139-31 van Weekblad 
Wi j te 1000 Brussel, met de vermelding „jaarabonne
ment 1982". 

Dank voor de medewerking. 

andere tak van de luchtvaartin
dustrie doorvoerden " 
In omzwachtelde bewoordingen 
stelde de wetenschapsminister 
dat het hangende miljardenorder 
best voor nagenoeg honderd 
procent aan de Waalse bedrijven 
zou toegekend worden De 
Vlaamse CVP-ministers hebben 
niet verpinkt; zij zijn met vakan
tie. 

Akkermans' 

Mercaptanen 
Staatssekretaris Paul Akker
mans zette het sein op groen 
voor de opstarting van het Phil
lips Petroleum bedrijf in Tessen-
derlo dat de omstreden mercap
tanen produceert Het was zijn 
laatste beslissing voor hij met 
vakantie ging Zijn mede-verant-
woordelijke kollega Mark Galle 
had eerder reeds zijn valiezen 
gepakt Dat de bevolking van 
Tessenderio in een referendum 
de bouw van een mercaptanenfa-
briek massaal van de hand wees, 
lappen de leden van de Vlaamse 
deelregering aan hun laars In
middels zijn er berichten over 
geschenk-aanbiedingen vanwe
ge de PP-direktie aan een familie 
dat een ziek kind heeft als gevolg 
van de Mercaptanenhinder. 
Staatssekretaris Akkermans 

voelt zich evenwel alleen verant
woordelijk voor streekekonomie 
en niet voor volksgezondheid. 
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PERSpe^t/ef 
Ook voor ons zit de vakantie er weer op, en de terugkeer is niet zo 
zonnig. Want eenmaal thuis, worden we weer gekonfronteerd met het 
„beleid" van deze regering, die weer schaamteloos in de zakken van de 
burger zit. Want de begroting '82 is niets meer dan een diefstal op grote 
schaal. En wat doet de regering dan met dat geld! Een uitweg voor de el
lende ziet de burger niet wel integendeel. Dat de politici zelf hun eigen 
geloofwaardigheid en het regime zelf ondergraven beseffen ze niet. Wél 
kunnen ze jammeren over „de extremisten van links en rechts", maar dat 
ze zelf de doodgravers zijn willen ze met weten. 

^ \ O K De Standaard waar-
^ ^ schuwt voor het verval van 
het politiek gezag. 

„Dit land heeft behoefte aan 
een veel omvattende vernieuwing. 
Een strategie op lange termijn. Er 
moet een antwoord komen op de 
wezenlijke vragen: Wat kunnen 
wij nog aanrichten met deze 
staat? Met dit verpolitiekte regi
me? Hoe kan een einde worden 
gemaakt aan het machtsmisbruik 
van de drukkingsgroepen? Hoe 
kan worden verhinderd • dat de 
regeringen de belastingopbrengst 
blijven vergooien aan veroordeel
de bedrijven, terwijl het geld ont
breekt voor de opbouw van een 
ekonomie die nog wel toekomst 
heeft? Omdat de huidige politieke 
generatie blijk geeft van onmacht, 
wendt de burger zich af van het 
regime in zip geheel Hij snakt 
naar een aflossing van de wacht 
In de kristelijke-demokratie wijzen 
tekenen erop dat in die richting 
wordt gedacht Er is daar een 
„gezelschap voor vernieuwing" in 
de maak, dat echter nog moet 
aantonen dat het meer kan dan al

leen maar nota's opstellen. Het 
regime grondig en op vredige wij
ze hervormen, is een opdracht die 
afschrikt Maar het alternatief is 
nog meer vreesaanjagend: het 
verder afglijden naar de verarming 
en de revolte van de gedupeer
den. " 

p E N juiste analyse van Manu 
^ Ruys, maar één fundamen
teel element ontbreekt: de Belgi
sche Staat IS ziek, doodziek en 
alleen een radikaal ingrijpen kan 
Vlaanderen weer gezond maken. 
Vlaanderen moet zo vlug mogelijk 
volledig op eigen benen staan, wil 
het ekonomisch nog overleven. 
Dat fundamenteel gegeven van de 
Belgische ziekte kan niet genoeg 
worden beklemtoond 
Want hebben we de voorbije we
ken weer geen mooie staaltjes 
gezien van Waalse arrogantie en 
onbegrip? De FLAG-zaak is daar 
één voorbeeld van. 

De Walen ontzeggen aan de 
Vlaamse spitsbednjven medewer
king aan de bouw van een nieuw 
vliegtuigtype. De Walen willen ca

valier seul spelen... met Vlaams 
geld natuurlijk! Zelfs een unitair 
voelend man als Hugo Camps in 
Het Belang van Limburg vindt dat 
wat al te bar: „Vanwaar toch die 
Waalse paniekreaktie tegen de 
ontluikende interesse van de 
FLAG voor de spitsindustrie van 
lucht- en ruimtevaart? Het moet 
zijn dat de Walen andermaal de 
konkurrentie van de Vlamingen 
vrezen. Als dat zo is dan zouden 
ze de zelfkritiek een beetje moe
ten doortrekken en haastig beslui
ten dat er iets schort aan de eigen 
Waalse luchtvaartindustrie. Want 
als de Vlaamse konkurrentie on
verteerbaar lijkt dan zullen de Eu
ropese zusterbedrijven met ge
vestigde reputatie dat zeker zijn. 

En het kan toch niet dat technolo
gische spitsbedrijven de armen 
kruisen tot er weer eens een 
nationale overheidsbestelling uit 
de lucht valt Ofwel is de Waalse 
luchtvaartindustrie dus kompeti-
tief en hoeft zij niemand te vrezen, 
ofwel IS ze dat met en moet ze 
dringend het eigen management 
gaan herzien." 

K I U, in elk geval heeft de FLAG-
' ' • affaire wellicht nog méér 
mensen ervan overtuigd dat 
Vlaanderen autonoom moet wor
den, wil het de ekonomische boot 
met missen. De werkgelegenheid 
staat of valt met de Vlaamse zelf
standigheid. Dat IS met langer een 
slogan, maar wordt steeds duidelij-

Grootwarenhuizen blijven 
Vlaams-Brabant verfransen 
Het IS met de eerste keer dat wij 
wijzen op de sluikse verfranslngs-
technieken van de grootwarenhui
zen in Vlaams-Brabant. De Fede
ratie van Vlaamse Vrouwen, het 
ANV en tal van andere Vlaamse 
organizatles zijn haast bestendig 
in touw om daar wat aan te doen. 
De Taalklachtenbus onder impuls 
van VU-senator Rob Vandezande 
pakte onlangs de direktie van 
inno-GB (nog eens) aan, dit keer 
voor haar vestiging Home-Stock 
te Zaventem. 
De direktie deelt mee er zich van 
bewust te zijn dat Zaventem in 
Vlaams-Brabant ligt. (Of wat dacht 
je?). Ze is echter van mening dat 
een winkel van het type Home-
Stock een aantrekkingskracht 
heeft in een straal van 40 km zodat 
daarbij onvermijdelijk Brussel en 
Waals-Brabant betrokken worden. 
De direktie heeft er echter voor 
gezorgd dat haar plaatselijke zaak
voerder, kader en ondergeschikt 
personeel (alles samen zo'n 55 % 
van het daar tewerkgestelde per
soneel) in Zaventem dat in kontakt 
komt met het publiek tweetalig is. 
De direktie vindt ook dat er zowel 
Nederlandstalige als Franstalige 
bestelbons moeten aanwezig zijn 
maar op het ogenblik dat de Taal
klachtenbus een kijkje ging nemen 
waren er door een vergissing van 
haar ekonomaat geen Neder
landstalige bestelbons meer... De 
direktie deelt mee ze onmiddellijk 
te hebben bijbesteld. Op de klacht 
dat de betrekkingen tussen de 
personeelsleden uitsluitend in het 
Frans verlopen deelt Inno-GB mee 
dat dit te wijten is aan de hetero
gene samenstelling van het perso
neel. Zij staat er echter op dat 

deze voortaan in het Nederlands 
worden gehouden en gaat in die 
zin richtlijnen uitvaardigen. Ten 
slotte weerlegt zij de klacht om
trent de tweetalige publiciteit in 
haar Zaventemse vestiging door 
er op te wijzen dat er heel wat 
klanten uit Waals-Brabant en 
Brussel afkomstig zijn! 
Hoe dat allemaal aan mekaar ge
rijmd wordt met de taalwet ter 
zake mag Joost weten. Het blijft 
opletten geblazen, niet alleen in 
Zaventem maar in alle vestigingen 
van die aard! 

CVP-
vaderlands-
liefde 
Er is een nieuw instituut opgericht 
dat een samensmelting is tussen 
het Nationaal Werk voor Oorlog-
sinvalieden en het Nationaal W e ^ 
voor Oud-strijders. 
Deze parastatale instelling wordt 
beheerd door een raad van be
heer en een hoge raad. In geen 
van beide instellingen is er plaats 
voor de Vlaamse Oud-strijders 
(VOS). Senator Vandezande 
heeft een amendement ingediend 
dat ertoe strekt in beide organen 
aan het VOS een plaats te geven. 
De CVP stemde hier glansrijk te
gen. 
De minister kan nog altijd een 
afgevaardigde van het VOS be
noemen in de organen van het 
nieuwe instituut. Met een visadem-
pje wachten we of er iets van 
komt. 

ker — ook voor de meest verstok
te unitarist. 
Een soortgelijke redenering volgt 
ook Jan Veestraeten in Gazet van 
Antwerpen: „De Waalse beschul
diging als zou de FLAG een agres
sie tegen het Waalse volk zijn is 
absurd. Waar is het integendeel 
dat Wallonië tot nog toe een mo
nopolie had in de lucht- en ruimte
vaartindustrie en dat alle over
heidsbestellingen daar naartoe 
werden gedraineerd, ook al wer
den al deze projekten met over
wegend Vlaams geld gefinancierd. 
Niemand kan beletten dat een 
bedrijf of het nu in Wallonië of in 
Vlaanderen ligt, naar de toekomst 
gaat blikken. Als Wallonië toch 
graten ziet in deze niet te stuiten 
evolutie, dan bewijst dat alleen 

hoever Vlamingen en Walen uit 
elkaar gegroeid zijn deze laatste 
jaren. Nummertjes zoals Wallonië 
thans opvoert, kunnen de kloof 
alleen maar groter maken". 

p N intussen publiceert La Cité 
^ een opiniepeiling waarin een 
meerderheid voorstander is van 
een referendum over de Voer
streek... De Waalse taktiek is dui
delijk: als ze het met kunnen halen 
met bruut geweld van de bendelei
der Happart, komt de subtiele di
plomatie weer op de proppen. 
Maar kapituleren doen ze niet. Als 
België ooit met FLAG en wimpel 
begraven wordt, mogen de Walen 
de pluimen op hun hoed steken, 
maar Vlaanderen kan er alleen 
maar beter van worden... 

FLAG-man Herman Candnes Vlaanderen wapenen tegen Waalse 
luchtpiraten... 
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Sociaal-ekonomisch m 
Terwijl de Brusselse 
Wetstraatwereld met vakantie 
IS kunnen we „genieten" van 
de effekten van de Maribel-
operatie die de regering-
Eyskens ons als 
vakantiecadeau meegaf, terwijl 
anderzijds nog onheilspellende 
budgettaire ingrepen in het 
vooruitzicht liggen Zo is er het 
Serena-rapport vanhet 
Nationaal Planbureau, getiteld 
„Uit de krisis in '85", waar we 
enerzijds wel een aantal 
vingerwijzingen voor een 
mogelijke uitweg uit de krisis 
zouden mogen onthouden, 
maar waarbij vooral de 
Brusselse beleidskwaal 
hardnekkig wordt gedoogd en 
ook nog wordt aangewakkerd 
De Serena-rapporteurs melden 
immers onder meer en vooral 
zonder nuances „dat de 
verarming van de Belgische 
ekonomie een feit is" 
De Vlaamse ekonomie is voor 
de plannenmakers nog 
onbekend en vooral onbemind 
Alhoewel, als de fiskus zijn 
aanspraken maakt dan wordt 
wel met veel ijver achterhaald 
waar de Vlaamse Abraham 
vandaag-de-dag nog zijn 
mosterd haalt Maar het point-
of-no-return, het moment van 
de weg terug die met meer te 
bewandelen is, ligt nu achter 
ons 

Door het internationaal 
monetair gepoker houdt de 
Belgische frank zich dezer 
dagen vnj behoorlijk op niveau, 
maar als binnen enkele weken 
de politieke hel weer losbreekt, 
dan kan voor werkgevers en 
werknemers in Vlaanderen 
slechts het beste verhoopt 
worden 
Een opsomming maken van de 
politiek-ekonomische miskleu
nen die in de voorbije vakantie
weken werden verwezenlijkt is 
met alleen tijdverlies maar ook 
onbegonnen werk 
Het gepoker met de cijfers voor 
de rijksmiddelenbegroting is uit
gemond in een zelfverlooche
ning van de minister van Finan
cien die persinterviews nodig 
had om de belastingbetalers 
diets te maken dat hijzelf de 
verantwoordelijkheid met wil 
dragen voor de desastreuze fis-
kusingreep die ons land momen
teel en volgend jaar nog ingrij
pender zal treffen 
Er wordt vaandelvlucht ge
pleegd nog vooraleer het zin
kend unitair schip voor goed de 
laatste mijlpaal voorbijsukkelt 

FLAG-miserie 
De krisis die dit land beleeft 
heeft zeer zeker te maken met 
grillen van oliesjeiks en met de 
dollar-politiek van de spraakma
kers in Washington 
Het IS tnest als grote industnele 
reuzen in onze streken hun be-
drijfspoorten sluiten 
Maar het is hemeltergend wan
neer we keer op keer moeten 
vaststellen dat vooral het falend 
overheidsbeleid aan de basis ligt 
van de nieuwe ekonomische on
heilsberichten die zich aanmel
den 
Zo bij voorbeeld was er de her
rie,-en vooral het gestommel in 
de kolonels-glazen, betreffende 
de aanspraak van de FLAG-
bedrijfsorgamzatie, een jonge 
eend in de patroonsbijt van 
Vlaanderen 
Waalse syndikalisten én onder
nemers en politici pikten het met 
dat bedrijfsleiders in het Vlaam
se land biezonder ondernemen
de ambities koesteren inzake de 
luchtvaartindustrie en het ver-

Uit de krisis in '85? 

De verarming is een feit 
werven op de internationale 
markt van miljoenenorders 
Hoewel het hier eens te meer 
gaat om een kennelijke getuige
nis van opmerkelijke onderne
mingsgeest, zijn er invloedrijke 
Waalse knngen op uit om het 
Vlaams initiatief in de kiem te 
smoren Sommige Waalse politi
ci, en niet van de minst invloedrij
ke gunnen de FLAG-organizatie 
geen verjaardagsfeest In de ko
mende maanden, zo werd bij 
commerciële eed gezworen, 
moet de Vlaamse luchtvaartin
dustrie elke mogelijke hoge 
vlucht onmogelijk gemaakt wor
den. 

Japanse chips 
En de CVP-premier"? Hij is met 
vakantie naar de Oostkust ver
trokken. 

En de premier van de Vlaamse 
deelregenng, Gaston Geens'' Hij 
heeft ook momenteel andere va-
kantiebeslommeringen dan het 
behartigen van de levenskansen 
van een geëigend Vlaams indus
trieel beletd 
In de tweede vakantiemaand 
stond de luchtvaartindustrie in 
de kijker doordat enkele Waalse 
journalisten en syndikalisten 
kwaad bloed zetten omtrent de 
Vlaams'e FLAG-aspiraties 
Maar dit incident is slechts het 
topje van de ijsberg die onze 
verkankerende ekonomie al
maar meer averij bezorgt 
Niemand minder dan de huidige 
minister voor Wetenschapsbe
leid trok in een officiële medede
ling de bekwaamheid in twijfel 
van Vlaamse ondernemingen 
om behoorlijk konkurrentieel te 

zijn in de internationale lucht-
vaartindustne 
Over de al dan met sterke troe
ven van de Waalse bednjven 
had de minister nauwelijks een 
opmerking te over 
De FLAG-industnelen zullen 
zichzelf allicht best verdedigen in 
het Belgisch industneel bestel, 
gewezen kolonel Herman Can-
dnes, tevens FLAG-voorzitter, 
kent het klappen van de Brussel
se zweep 
Wat inmiddels met wegneemt 
dat elke opnsping van dynamis
me in Vlaanderen door het uni
tair politiek bestel wordt afge
remd 
De FLAG-miserie is, vergeleken 
met wat zich momenteel afspeelt 
in de wereld van de chip-mdus-
tne, slechts een wissewasje De 
wijze waarop bij voorbeeld het 

Vlaamse luchtvaartbedrijven hebben in het internationaal ruim reeds een hoge vlucht genomen, 
arrogante Waalse dwarsliggers ten spijt 

5 frank spaargeld van Vlamingen, Walen 
en Brusselaars.-

Het moet het kabinet van finan-
ciënminister Robert Vandeputte 
toegegeven worden dat de in
ventiviteit er momenteel hoge 
topen scheert. Er kan geen sikke
pit van ekonomische bedrijvig
heid in dit land meer bespeurd 
worden of de regering maakt 
aanspraken op zware taxaties. 
Een 5 frank stuk was tot gisteren 
nauwelijks nog goed om een al
lesbehalve goed funktionerende 
telefooncel van de PTT-minister 
te voeden; vandaag wordt dat
zelfde muntstuk een uitgelezen 
jachtbuit van de fiskus. Het be
richt werd immers niet ontkend 
dat de overheid 2,5 miljard extra 
ontvangsten beoogt te boeken 
door op elke bankverrichting 
5 frank aan taksen af te houden 
Het schoolsparen zou meteen 
een uiterst staatsburgerlijk ge
zinde daad worden. En het zal 
ons natuurlijk weer ten kwade 
geduid worden dat we w4jzen op 
de (wan)verhoudlng tussen het 

Index 
Dat de regenng de matiging pre
dikt, ligt volkomen in de lijn van de 
ekonomische noodwendigheden 
Maar, dat bij de pnjzenpolitiek 
(alweer) een fameus slippertje 
wordt genoteerd, pleit met voor 
onze kredietwaardigheid ten over
staan van zogeheten „derde lan
den" De prijsblokkenng van benzi
nes, stookolie en andere petro-
leumderivaten was van kracht van 
11 tot en met 23 augustus Maan
dag, deze week, werd de pnjsblok-
kering plots opgeheven Met als 
resultaat dat de benzine een flinke 
halve frank goedkoper werd, ter
wijl de uitgave voor stookolie en 
gasoil meteen een forse hap in het 
gezinsbudget zet 
We zijn met de enigen die het té 
opvallend vinden dat de kortston
dige prijzenblokkering van ener-
gieprodukten slechts van aard is 
om hokus-pokus de prijzenslag te 

kortwieken Er wordt zoveel gepa-
laverd over wijziging van het in
dex-systeem, terwijl stiekem in-
dex-mampulaties plaatsgrijpen 

Vervaldatum 
30 oogst 
Volgend weekend trekken met de 
CVP en evenmin de SP uit de re
gering Nochtans worden er dezer 
dagen verstrekkende politieke be
slissingen genomen in de anti
chambres De CVP en PSC heb
ben belangwekkende vergaderin
gen op zondag 30 augustus, er zal 
om en rond de hete begrotingsbrij 
gedraaid worden 
Vooral zal er alles op alles gezet 
worden om de meningsverschillen 
in eigen rangen alweer te verdoe
zelen Wat de CVP betreft, bete
kent dit dat (de revolutionaire 
„groep van zeven" ten spijt), de fe
deralistische reflex in de rangen 
van de traditionele partijen eens te 
meer met nationale dooddoeners 
gecounterd wordt 

laboratorium van de Leuvense 
professor Roger Van Overstrae-
ten met minimale overheidsim-
pulsen moet blijven werken is 
ongehoord, de tol voor het scha-
bouwelijk verzuim van investe-
nng in dit soort bedrijvigheid, 
zullen WIJ niet morgen maar 
reeds in de komende maanden 
moeten betalen 
De minister van Ekonomische 
Zaken heeft nogal druk gedaan 
betreffende de invoer van Ja
panse auto's, maar de vloedgolf 
van Japanse chips zal hij hele
maal met kunnen tegengaan 
WIJ hebben, in Vlaanderen even
wel de bijdehandse zogeheten 
„know-how", maar voor de inge
nieurs en professoren is het jam
mer dat ze precies in het Vlaam
se gewest bedrijvig zijn Aan die 
kanker gaat dit land ter onder 
Ondernemingszin is er noc, meer 
dan voldoende Zeker in de 
Vlaamse bedrijven Zoals er nog 
immer de sterke troef voorhan
den IS van de werklust van de 
werknemers in de Vlaamse ge
westen 

Op het altaar van de unitaire 
ekonomie wordt inmiddels de 
laatste beschikbare ekonomi
sche kracht geofferd Financien
minister Vandeputte kan trach
ten zichzelf wit te wassen, maar 
hij speelt inmiddels toch maar 
het pokerspel van de regenng 
Mark Eyskens mee 
Zoals geen een CVP-mimster 
zich blijkt te ergeren aan de 
Waalse chantagespelletjes die 
dezer dagen, met medeweten en 
medespelen van Waalse excel
lenties, worden opgevoerd 
We zitten midden de ekonomi
sche knsis, en de politieke krisis 
zal zich spoedig ook voor de 
mandatarissen aanmelden 
Verkiezingen of een anderssoor-
tige aflossing van de politieke 
wacht kan slechts heil brengen 
vanaf het moment dat de Vlaam
se gemeenschap het institutio
nele kader heeft verworven om 
zelfstandig over uitgaven en ver
diensten, over loon-naar-werk te 
beslissen 

Dat de CVP-mimsters in de 
FLAG-affaire er de voorkeur aan 
gaven monddood te blijven is 
tekenend voor het afwezig be
leid van de onbeduidende 
Vlaamse deelregenng 
In zaken van wezenlijk belang 
staat de Vlaamse gemeenschap 
in dit land nog immer nergens 
Maar zo • hebben de Vlaamse 
CVP'ers en socialisten het ge
wild nadat de VU-eis voor verre
gaande federalizering van het 
ekonomisch en sociaal beleid 
werd afgewezen en het huidig 
misbaksel van regionalizenng 
door deze bewmdslui werd 
doorgevoerd 
Vandaag gaan er in CVP-rangen 
stemmen op om „het schaamte
loos prioritair stellen van de be
langen van vandaag" aan de 
kaak te stellen Of de CVP-
kemphanen daarmee doelen op 
de ASLK-spaarkredieten van de 
Vlaamse spaarders die aange
wend worden door miljarden-
honger van Waalse staalbarons'' 
Het unitair gepoker met Vlaams 
spaar- en investenngsgeld blijfl 
voortduren 
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m Onze wereld 

Door VS-besluit wapen te produceren 

Debat over neutronenwapen laait weer op in Europa 
Het debat over het neutronenwa
pen, en kernwapens in Europa in 
het algemeen, is in verschillende 
Westeuropese NAVO-landen, 
waaronder België, weer opge
laaid. Dit na de aankondiging, op 
8 augustus jl., door Washington 
dat de Verenigde Staten beslo
ten hadden dit wapen te produ
ceren, en het enkele dagen daar
op volgende bericht dat die pro-
duktie in feite al weken aan de 
gang was. 

Van de Europese NAVO-ix)ndge-
noten leverden alleen de Noorse 
en Deense regeringen openlijk kn-
tiek op dit besluit o.m. met het ar
gument dat de produktie van dit 
nieuwe wapen weinig bevorderlijk 
is voor het welslagen van de eind 
dit jaar te beginnen onderhandelin
gen tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjetunie over een vermin
dering van de kernwapens in Eu
ropa. De andere regeringen, waar
onder de Belgische, reageerden 
behoedzaam met de mededeling 
dat het hier om een louter intern 
Amerikaanse aangelegenheid 
ging, en dat Washington zijn bond
genoten dus niet hoefde te raad
plegen voor het met de produktie 
van het neutronenwafjen begon. 
Formeel gezien is dat juist daar het 
nieuwe wapen in de Verenigde 
Staten zal worden opgeslagen. 
Maar het is zo klaar als een klontje 
dat de kwestie van de stationering 
van dit wapen in Europa vroeg of 
laat weer op het tapijt zal komen. 
Het neutronenwapen is immers 
door de Amerikaanse en NAVO-
strategen altijd voorgesteld al hét 
geschikte antwoord op het kon-
ventionele overwicht, vooral inza
ke pantsers, van het Pakt van 
Warschau. En president Carter 
zag destijds van de produktie van 
dit wapen af, juist omdat hij van de 
Europese bondgenoten niet de 
vaste verzekering had gekregen 
dat ze het neutronenwapen op 
hun grondgebied zouden opstel
len als de VS het aanmaakten. 
Het neutronenwapen, vaak ver
keerdelijk bomgenoemd, is een 
granaat die op kleine raketten kan 
worden gemonteerd en die haar 
dodende werking ontleent aan 
een zeer sterke straling, en met 
aan een vernielende explosie
kracht, terwijl ze ook een geringe 
radio-aktieve vervuiling veroor
zaakt in het gebied waar ze explo
deert. De officiële naam luidt dan 
ook wapen van verhoogde stra
ling en verminderde explosie-
kracht (enhanced radiation, redu
ced blast warhead). Als de gra
naat een kilometer boven de 
grond tot ontploffing wordt ge
bracht, zal ze binnen een tamelijk 
beperkte straal alle menselijk le
ven doden, maar materiële uitrus
tingen vrijwel ongemoeid laten, en 
zal de radio-aktieve vervuiling naar 
verluidt zo gering zijn dat het 
explosiegebied enkele uren na
dien al zonder gevaar kan worden 
betreden. Het ideale wapen dus, 
zo heet het in NAVO-kringen, te
gen een eventuele pantseraanval 
uit Oost-Europa. De neutronengra
naten zullen de tankbemanningen 
doden, maar voorts geen ver
woestingen aanrichten, en enkele 
uren na het inzetten ervan zullen 
de geallieerde troepen al het slag
veld kunnen betreden. 

In de protesten en betogingen die 
al na de eerste bekendmaking van 
de Amerikaanse neutronenplan-
nen, onder president Carter, in 
West-Europa op gang kwamen, 
werden vaak morele argumenten 
gebruikt tegen dit puur kapitalis-

Moet Europa mee onder Reagans neutronenparaplu? 

tisch wapen dat mensen doodt 
maar materiële installaties onge
moeid laat Dit is een argument dat 
sterk tot de gevoelens spreekt 

maar dat niet het meest steekhou
dende is. Ook andere atoomwa
pens doden mensen, ook andere 
atoomwapens maken dat mensen 

die zich aan de rand van het 
werkingsgebied bevinden een 
langzame en gruwelijke dood ster
ven. 

Belangrijker is het argument dat 
het neutronenwapen, door zijn be
perkte werking, door het feit dat 
het het slagveld niet in een radio-
aktieve, ontoegankelijke puinhoop 
herschept, de atoomdrempel ver
laagt De verdedigers van het wa
pen houden weliswaar vol dat dit 
niet het geval is, dat het neutro
nenwapen de Westerse afschrik
king juist geloofwaardiger maakt 
en dus een atoomoorlog helpt 
verhinderen. Maar men kan er niet 
onderuit dat de inzet van kernwa
pens in een eventueel gewapend 
konflikt „denkbaarder" word t en 
dat daar sneller zal worden toe be
sloten, naarmate dié wapens een 
beperkter en meer kontroleerbare 
uitwerking hebben. En als eenmaal 
de atoomdrempel wordt over
schreden, kan niemand met zeker
heid voorspellen waar de nucleai
re escalatie zal stoppen. 

Afgezien van die militaire en tech
nische overwegingen heeft de 
aankondiging dat de VS het neu
tronenwapen produceren ook de 
betrekkingen tussen de VS en 
hun Westeuropese bondgenoten, 
en in de eerste plaats de Bondsre
publiek Duitsland, nog bemoeilijkt 
De Bondsrepubliek, die gezien 
haar ligging en traditionele banden 
groot belang hecht aan het hand
haven van de best mogelijke rela
ties met de Sovjetunie en Oost-
Europa, ziet in dit besluit een nieu
we aanwijzing dat het de Reagan-
regering er in de eerste plaats om 

te doen is van de VS opnieuw de 
militaire nr. 1 van deze planeet te 
maken, en dat ze weinig belang 
hecht aan het verbeteren van haar 
relaties met de Sovjetunie. Boven
dien heeft Washington geen reke
ning gehouden met het feit dat het 
neutronenbesluit nieuwe politieke 
moeilijkheden meebrengt voor de 
regering van kanselier Schmidt die 
zich in de eigen gelederen al voor 
een groeiend protest tegen de 
nieuwe NAVO-raketten met mid
dellang bereik geplaatst ziet. De 
volgens Bonn fe sterke Ameri
kaanse druk inzake die raketten, 
de openlijke kritiek die Washing
ton zich onlangs veroorloofde op 
de Westduitse plannen om in het 
kader van de strijd tegen het 
begrotingsdeficit ook de militaire 
begroting (licht) te reduceren — 
wat verschillende Westduitse par
lementsleden de beschuldiging 
deed uiten dat Washington zich 
mengt in de interne aangelegen
heiden van de Bondsrepubliek — 
dat alles heeft bijgedragen tot 
wrevel jegens de grote transatlan
tische bondgenoot in Westduitse 
regeringskringen. Die wrevel blijft 
trouwens niet tot regeringskrin
gen beperkt. In de massale beto
gingen tegen kernwapens die de 
jongste maanden in de Bondsre
publiek plaatsvonden, werd 
steeds meer aangevoerd dat 
Duitsland, dat in geval van een 
gewapend Oost-West-konflikt on
vermijdelijk de zwaarste klappen 
zal krijgen, in de eerste plaats aan 
zichzelf moet denken, en weerk
lonken steeds openlijker anti-
Amerikaanse gevoelens. 

H. Oosterhuys 

Turkse generaals pakken ook rechtse terreur aan 
•5f'i:^'',i'''-'.'>-

Sinds de militaire staatsgreep van 12 september jl. in Turkije zijn 
zowat 30.000 van terrorisme verdachte personen aangehouden, en 
zijn duizenden veroordelingen uitgesproken, waaronder honderd 
doodsvonnissen. Het feit dat de meeste arrestanten en veroordeel
den tot uiterst-linkse kringen behoorden deed in oppositiekringen al 
de beschuldiging opgaan dat de militaire leiders veel minder zwaar 
tilden aan het terrorisme van uiterst-rechts, dat nochtans een zeer 
grote rol speelde in de golf van politiek geweld, die de jongste jaren in 
Turkije jaarlijks tweeduizend doden eiste, en die uiteindelijk leidde tot 
de militaire machtsovername. 
Maar vorige week begon In Anka
ra het grootste proces in de recen
te geschiedenis van Turkije, nl. 
tegen ex-kolonel Alparslan Tür-
kesh en 586 leden van zijn Partij 
van Nationalistische Aktie. De 
PNA, die patriottische idealen en 
respekt voor wet en orde aan
hangt, evenals „groot-Turkse" 
idealen (Turkesh pleit al lang voor 
vereniging van alle Turkse en 
Turkmeense volkeren van Europa 
en Azië in een groot rijk), en de 
jeugdorganizatie van die partij, de 
„Grijze Wolven", zijn ongetwijfeld 
verantwoordelijk voor een groot 
deel van het uiterst-rechtse terro
risme dat Turkije teisterde. Niet 
minder dan 220 van de beklaag
den, onder wie Türkesh, kunnen 
de doodstraf krijgen omdat ze 
volgens de akte van beschuldiging 
niet alleen schuldig zijn aan ter
reurdaden of het prganizeren 
daarvan, maar omdat ze „onder 
voorwendsel Turkije voor een 
kommunistlsche dreiging te be
hoeden, streefden naar omver
werping van de regering om een 
rechtse diktatuur te vestigen". 
Het proces, waarbij tweehonderd 
advokaten instaan voor de verde
diging, zal ongetwijfeld maanden 
In beslag nemen. Alleen al het 
voorlezen van de meer dan dui

zend pagina's tellende akte van 
beschuldiging neemt vele dagen in 
beslag. 
In Turkije twijfelen velen eraem dat 
de 64-jarige Türkesh werkelijk ter 
dood zou worden veroordeeki. 
Vooreerst zai veel ervan afhangen 
of de aanklager de konkrete be
schuldigingen afdoende kan be
wijzen. Zo wordt Türkesh er o.m. 
van beschuldigd persoonlijk de 
opdracht te hebben gegeven voor 
de moord op de linkse vakbonds
leider Keam Turkler vorig jaar in Is-
tanboel, en op de politiechef van 
Adana, Cevat Yurdakal. 
En daarnaast heeft de In 1969 
opgerichte PNA zich ingeplant in 
het leger, de ambtenarij en de 
magistratuur, wat ertoe bijdroeg 
dat zij de afgelopen jaren in de 
strijd tegen de terreur nooit hard 
werd aangepakt Türkesh, die in 
1960 als kolonel één van de lei
ders was van de staatsgreep te
gen de korrupte Menderes, maar 
daarna werd weggewerkt omdat 
hij niet voor herstel van de demo-
kratie maar voor de vestiging van 
een sterk militaire regime was, zou 
nog steeds over een niet onaan
zienlijke aanhang bij het leger be
schikken. En zonder twijfel zal het 
verloop van het proces ook daar
van afhangen. H .0 . 

Türkesh met 586 partijleden 

voor de rechtbank 
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gewoon om de belangrijkste 
kostuumverkoper in België te blijven, verlengt 

^ifl 
de SUPERPROMOTIEVERKOOP 
van LUXE HERENKOSTUUMS 

« „ 

't*^i 

Bij 
Succes Kleding 
Meyers bevinden 
zich steeds 
zes meester
kleermakers 
tot uw dienst 

van deze unieke aanbieding 
kunt u nu profiteren ! 
meer dan 2000 luxe kostuums 
van de grootste merken ! 
tweedelig of driedelig met gilet 
met een normale waarde van 
5S9rF - ^SSTF - JSSTF 

Nu tegen 

i 
OPEN elke werkdag van 

SUCCES KLEDING MEYERS iz::z,,s.. 
BOOMSESTEEN WEG 35 A A O T C C I A A R i ^ae 'dag van 
TEL. 031-87.38.42 ^A^\n M ̂ KtmP^P^WX g t o n s u u r 

vr i joag koop iesavond 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur 
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Het naakt in de moderne kunst 
Een omstreden tentoonstelling kritisch bekeken 

kf«6g ̂ « »aia«» Het naatet In de modem» Bei-
S^acke kutt&t mee. De medie gav«» d« meeaf 
ttll««nt<»pe»d« kommeMerem t«n b&Me. De 
r«dakÜ6 vem „WU" vmög den de gteïlkys-te-
rear HamM Va» de Perre de tentoonstetiing 
te bezoeken en xi|ft mening omtrent opxet en 
inhoud van deze manifei&tatie neer te pem-
nen. Hier ieeM a 2i|n bevindingen. De de^eiil-
ke eetatogtts die tt.a.v. liet tentoongeMeide 
naakt uitgegeven werd ie nog eteeda ver-
kfllgfteer door 0v&mci)̂ H|yittg van 3 ^ It, en 
S&lf. verzendingekoaten op rek. 

vu^xiisüa.i.liiMl j^itji^ iin t, » 

In de ASLK-galerij te Brussel liep deze zomer een 
tentoonstelling die in haar geheel als een hoogvlieger 
nnag worden beschouwd. In de verzamelde kollektie 
bevonden zich heel wat museumstukken waarvan de 
belangrijkste en de mooiste werken, voor mij althans, 
van de hand waren van: Brusselmans, Cantré, Daeye, 
G. De Smet, Ensor, Evenepoel, Grard, Horenbaut, O. 
Jespers, Khnoff, Leplae, Minne, Permeke, Rops, L 
Spilliaert, Stobbaerts, Tytgat, Van Den Berghe, A. 
Van Dyck, W. Van Overstraeten, Verdegem, Wol-
vens. Wouters. 
Benevens bovenvermelde namen, bevatte de ten
toonstelling nog heel wat aan andere, soms wereld
bekende, namen én werken. Een en ander viel 
evenwel duchtig tegen. Maar ook deze vaststelling 
maakte de tentoonstelling interessant: de mogelijk
heid tot vergelijken lag zo voor de hand! >4//es kwam 
aan de" oppervlakte: kitch, valse en echte romantiek, 
valse en echte erotiek, én hier en daar grote 
momenten van teken-, schilder- en beeldhouwkunst. 
De tentoonstelling besloeg de periode 1830 tot 1960, 
van Navez tot Magritte. Wat de inrichters en samen
stellers hadden samengebracht, was als prestatie al
leen reeds een niet te onderschatten werkstuk. 
Bovendien was de volledigheid en het onderling 
evenwicht van dit historisch overzicht navenant De 
inrichters en samenstellers verdienen alle lof voor 
hun werk. 

Naast de grote tentoonstelling liep nog een tweede 
ensemble, dat als „aanhangsel" fungeerde. Het be
sloeg de periode van Magritte tot het heden, anno 
1981. Men kan zich de vraag stellen of men nu al de 
nodige afstand kan nemen tegenover het heden, om 
een evenwichige kijk op de zaak te lukken. Ik geloof 
van niet In ieder geval was dit hedendaags „naakt-
overzicht" onder meer zó onvolledig, dat het beter 
achterwege ware gebleven. 
Een prachtige kataloog begeleidde de tentoonstel
ling. Alleen al op dokumentair gebied is deze kataloog 
een begerenswaardig bezit 
Het ligt niet in onze bedoeling in deze korte bijdrage, 
de inhoud van de voortreffelijke kataloog-bijdragen 
voor u samen te vatten, of nog eens over te doen. 
Wel wil ik proberen mijn persoonlijke belevenis te 
verwoorden. Hierbij wil ik vooral zoveel mogelijk 
reproduktie-materiaal inschakelen. Want ik blijf her
halen, dat plastische kunst liefst met „de ogen" 
benaderd moet worden! Hoe minder gepraat erom
heen, hoe minder men afgeleid wordt van het werk, 
waarover het gaat! 

Deze tentoonstelling over „het naakt" kon men min of 
meer in volgende „ismen" indelen: realisme, symbolis
me, romantisme, impressionisme, expressionisme, 
surrealisme. Wellicht zijn hier nog andere katego-
rieën aan toe te voegen. Maar... véél liever zou ik het 
over een andere boeg willen gooien: dwars doorheen 
deze indelingen, en dwars doorheen „de tijd" en het 
„isme" sneed immers een ander mes de tentoonstel
ling middendoor: 
De éne helft: wou ik a/het werk laten bevatten, dat te 
kort schiet wanneer het op schilderkunst aankomt. 
Werk dat bij gebrek aan „ziel", en bij gebrek aan 
plastische „energie" als verouderd overkomt ook al 
werd het pas gisteren geschilderd. 
De andere helft: wou ik voorbehouden aan het werk 
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dat ook vandaag nog vanuit het leven, én vanuit zijn 
plastische overtuigingskracht zó springlevend zich
zelf overstijgt, dat het tijdloos-modern lijkt ongeacht 
zijn ouderdom. 
Dat de /cwa//te/f (inhoud en vorm gaan hand in hand!) 
komt bovendrijven, en dat noch de tijd, noch de be
roemde „naam" op deze gebeurtenis vat kan krijgen, 
is één der ervaringen van mijn tentoonstellingsbe-
zoek. 
Deze ervaring, deze twee helften, wil ik als persoon
lijk beleven in twee friezen van ieder vier werken. De 
boven-fries bevat de éne helft: Paelinck-Magritte en 
Wappers-Mara. De beneden-fries de andere: Tytgat, 
Daeye, Permeke, Grard. Beide friezen vertegenwoor
digen zowat de overige werken. 
— Paelinck schilderde dit werk in 1832. 
— Magritte zijn naakt in 1945. Verschil: 113 jaar. 
Maar welk verschil ervaren wij op plastisch gebied? 
Onthutsend weinig! Bijna niets! Wanneer men niet 
weet dat Paelinck romantisch en Magritte surrealis
tisch moet zijn (om wille van de teorie), dan zou men 
zó gaan geloven dat beide werken als broer en zus
ter, ergens „in de verleden tijd" werden geschilderd. 
De watten wolkjes, de plastieken bloem, en het 
zielloze, fletse realisme geven aan beide werken het 
parfum van een „prentje". Meer niet. Nu zullen 
sommigen zeggen dat Magritte „opzettelijk slecht 
schildert", omdat bij hem „de idee" telt, en omdat hij 
op die manier „de diskussie" des te direkter op gang 
wil brengen. (Deze redenering kan men zoal decen
nia lang ongeveer iedere dag horen). 
En wat als de „idee" van de filozoof-schilder even 
magertjes uitvalt als zijn plastisch vernuft? Deze 
prangende vraag kan, naar ik meen, heel wat „te 
literaire" schilders in verlegenheid brengen, leder 
schilderij dat pretendeert belangrijk te zijn, moet 
vanuit meerdere benaderingshoeken, een konfronta-
tie kunnen doorstaan. Ik betwijfel of ook Wappers en 
Mara „iets meer" dan een beeld-prent aanbieden: 
— Wappers' werk werd in 1870 geschilderd. 
— Mara zijn werk in 1981. Verschil: 111 jaar! 
Maar... bij nader toezien, en ondanks hun leeftijdsver
schil, blijkbaar en eveneens niets nieuws onder de 
zon". Beide Antwerpenaars houden van het ietwat 
teatrale gemimeerde gebaar, het exotisch tintje, en 
vooral van een foto-realistische uitbeelding, die met
een alles prijsgeeft Wappers bedient zich van een 
19de-eeuws neo-kleedje. Mara doet het in de met dia-
geprojekteerde „smile" van ons cocacola-tijdperk. 
Poëzie? Metaforeren? Geladenheid? Schilderen met 
Hoofdletters?... Wat deze vier bovenvermelde wer
ken betreft... zeker niet 

Dit schone mysterie treden wij wel tegemoet in het 
werk van: 
— Tytgat: Intiem, volks, schalks, én van dichterlijk
heid tot de rand gevuld. De beste Chagall waard. 
Herschept de wereld tot ZIJN wereld. Het eeuwige 
Kind. Altijd gevoelige en trillende penseelvoering. 
Verfijnd, diffuus, muzikaal koloriet Tintelend van 
zilver. Volstrekt eigen vereenvoudigde vormmonu-
mentaliteit Kompositorisch instinkt De anekdote 
wordt poëzie. 
— Daeye (dikwijls te week en geen genie): Maar in 
dit werk uitzonderlijk jong! Verrukkelijk. Vereenvou
dig en syntetische vorm-sublimatie. Eterische poëzie. 
Overgevoeligheid en vibrerend penseelbewegen. 
Transparant. Kleur-muzikaliteit van de fijnste soort. 
(Ook „de schilderkunst" heeft dus blijkbaar HAAR 
raakpunten!) 
— Permeke: Oerkracht. Monumentaliteit Sensuali
teit Gevoeligheid. Klasse. Volstrekt eigen stijl! Indien 
de beste tekeningen van deze (bij vlagen geniale) 
reus in de grotten van b.v. Altamira waren „ontdekt", 
dan zouden deze universele oertekens NU erfgoed 
der mensheid geweest zijn. 
— Grard: Zijn „Zwangere Vrouw", voor mij, het 
mooiste beeld uit de expo. Sensueel en verheven, 
gelouterd en sober, van binnenuit gloeiend, het haast 
rituele gebaar als een gebed, oer-eenvoudig; is deze 
zwangere vrouw even sakraal a\s een sterk Romaans 
Kristus-beeld. Bij dit mysterie van tijdloze schoonheid 
past zwijgen. Harold Van de Perre 

Reportage 

Paelinck: prentje uit 1832 

Tytgat: het Eeuwige Kind 
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Reportage 

Magritte: hetzelfde parfum uit 1945 
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Wappers: 
foto-realisme uit 1870 
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Mara: cocacola „smile" uit 1981 

Grard: sakraal en tijdloos 

Daeye: muzikaal en eterisch 
Permeke: oerkracht en klasse 
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10 my 
Zaterdag 

AUGUSTUS 

BRT 1 

16.00 WK Wielrennen op de weg. 
(reportage). — 18.00 Belgisch 
kampioenschap zwemmen. — 
18.30 Ti-ta-tovenaar. — 18.35 De 
schitterbol (jeugdfilm). — 19.45 
Nieuwa — 20.10 Shelley (f). -
20.35 Het staat in de sterren ge
schreven (show). — 21.35 De le
gende van Walks far Woman 
(W.E.-film). - 23.35 Nieuws. 

NED 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 Vara's film-
klub. — 16.55 De film van ome 
Willem. — 18.55 Bereboot — 
19.00 Love Boat (f). - 19.50 
Showstoppers. — 20.40 De One-
din lijn. (f). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Vrouwen op de barrikaden. 
(tv-fllm). - 2310 Voetbal '80. -
23.25 Simon Carmiggelt — 23.40 
Nieuws. 

NED 2 
16.30 Studio sport extra — 18.57 
Nieuws. — 18.59 De Flintstones 
(strip). — 1925 Cijfers en letters 
0<wis). — 20.00 Nieuws. - 2027 
Nederland ok. (show). - 22.05 
Brandpunt (Info). — 22.30 Sport op 
zaterdag. — 23.05 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 iNlieuws. — 19.55 Cheval mon 
ami (dokJ. — 20.25 Le sergent noir 
(western). — 22.15 Hommage a 
musical heritage. — 23.00 Nieuws. 

ARD 

ZDF 

D 3 

LUX 

F 1 

A 2 

F 3 

Zondag 
AUGUSTUS 

BRT1 

20.00 Nieuws. — 20.15 Wiener 
Geschichten. — 21.45 Nieuws. — 
22.05 In RIo unser mann (film). — 
23.50 Nieuws. 

19.00 Nieuws. - 19.30 Studs Loni-
gan (f). - 20.15 Das Haus in 
Montevideo (film). — 22.00 
Nieuws. — 22.05 Das aktuelle 
Sport-Studio. - 23.20 Der Kom-
missar (O. — 020 Nieuws. 

20.00 Nieuws. — 20.15 Budden-
brooks (O. — 21.15 Britse filmak-
tualiteiten (1941). — 21.30 Het le
ven voor de dode. — 22.15 Sacha 
Distel im Olympia — 23.15 Nieuws. 

19.00 Nieuws. — 19.30 Erreurs 
judictaires. (O. — 20.00 Les dames 
de ccBur (f). — 21.00 Peau de 
Banane (film). 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Suspens (O. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Music-hall a Pro-
vins. — 21.50 Mrs (^kjlumbo (O. — 
22.40 C'est arrive a Hollywood. 
(dokJ. — 23.10 Nieuws. 

20.00 Nieuws. — 20.35 Les enquê
tes du commissaire Maigret (f). — 
22.00 Bonjour, bonsoir la nuit 
(show). 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 Lultime retraite (tv-film) 
— 22.30 Nieuws. 

13.00 W.K. Wielrennen op de weg 
(reportage). — 13.30 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 14.00 W.K. 
Wielrennen, (reportage). — 16.15 
Sesamstraat — 16.45 Rose Street 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 53 
9110 Gent (St.-Amandsberg 
Tel. 091/28.28.32 en 28.36.23 
ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 

12 (jeugdfilm). - 17.30 Sportuitsla
gen. — 18.00 Belgisch Kampioen
schap zwemmen. — 18.45 Ti-Ta-
Tovenaar. — 18.50 Op zoek naar 
de Britannic (dokJ. — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
— 20.30 Palmerstown USA (film). 
- 21.15 Mezza Musica. - 22.10 
Nieuws. 

NED. 1 
19.00 Nieuws. — 19.05 Donald 
Duck en de Mieren (strip). — 19.13 
Bassie en Adriaan. — 19.35 De 
bedreigde dierenwereld (dokJ. — 
20.00 Anneliese Rothenberger gibt 
sich die Ehre (show). - 21.00 
Tator (film). — 22.30 Kunstig: mo
derne kunst in Amsterdam. — 
23.00 Nieuws. 

NED. 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Zo wil ik 
zingen. — 16.15 Binnenin Holland 
volgens Herman De Man (dokJ. — 
17.05 Studio Sport 1. - 18.35 Ti-
Ta-Tovenaar. — 19.00 Studio Sport 
2. — 20.00 Nieuws. — 20.10 Poco 
Poco (dok. over Sardinië). — 20.40 
Humanistisch Verbond. — 20.45 
De nieuwste wapens. — 21.53 De 
kernwapens Nederland uit? — 
23.13 Nieuws. 

RTB 1 
8.55 W.K. Wielrennen op de weg 
(rechtstreekse reportage). — 
19.30 Nieuws - 19.55 Le 14ème 
Championnat International de Ma
gie. — 20.55 Aurelien (TV-film). — 
22.45 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 21.05 Eine Reise 
ins Licht (thriller). - 23.00 Nieuws. 
— 23.05 Persoverzicht. — 23.20 
Filmnieuws. — 0.05 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonnerper-
spektiven. — 19.30 Studs Lonigan 
(film). — 20.15 Postbode vertellin
gen. — 21.20 Keute - Sport am 
Sonntag. — 21.35 Margarete (ope
ra van Gounod). — 23.55 Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Aus Berlins 
Kaiserzeit — 21.00 Auslandsstu-
dio. — 21.45 Joodse moppen. — 
22.05 Zwischen Kladow und 
Kreuzberg. De Beriijnse schilde' 
Kurt Mühlenhaupt (dokJ. - ?r.60 
Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws - 19.05 Het muzi-
kantenhart (dokJ. - 20.00 Les 
Envah<sseurs (film). — 21.00 Un 
offyier de police sans importance 
ailm). 

F1 
20.00 Nieuws — 20.30 Le Crepus-
cule des Aigles (oorlogsfilm). — 
23.00 Jazz a Antibes. — 23.55 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Jeux sans 
Frontières. — 22.00 Les naifs Fran
cais (dokJ. — 23.00 Nieuws. 

F3 
21.30 Nieuws. — 21.45 Un comé-
dien lit un auteur (La Rochefou
cauld). — 22.35 La chanson de 
Roland (TV-film). 

Maandag 
AUGUSTUS 

BRT 1 
18.30 Ti-Ta-Tovenaar (f). — 18.35 
Maja de bij (f). - 19.00 Megaton 
(korte film). — 19.10 Popeye. — 
19.17 Uitzending voor derden 
(Syndik). - 19.45 Nieuws. - 20.25 
Witte terreur (Ku-Klux-Klanfilm). — 
21.55 Rapport '81: de muis (tv-film). 
— 22.40 Nieuws. 

NED 1 
18.35 Artsenij vanuit Ahoyhal. — 
18.58 Nieuws. — 19.00 Visarend 
(dok). — 19.50 Wereldkampioen
schap circus 1980. — 20.30 De 
onderste steen (dok). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Teater thuis (to
neel). - 23.20 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Woody 
Woodpecker. — 19.05 Tom Sa
wyer en Huckleberry Finn (f). — 
20.00 Nieuws. — 20.27 Te land, ter 
zee en in de lucht (show). — 21.20 
De Jordaches (O. - 22.10 Aktua 
TV. (info). - 22.45 Soap (f). -
23.15 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.05 Un papillen 
sur l'épaule (film). - 21.40 1830 -
Chronique imaginaire d'une revolu
tion (dok). — 22.50 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Strumpet 
City (O. - 21.10 Kinderen en 
drugs. — 21.15 Unter Baschkur-
den (reportage). — 21.45 New 
York, New York (reportage). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Der 
diskrete Charme der Bourgeoisie 
(film). 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19-30 Liedercir
cus. — 20.'''5 Medisch magazine. 
— 21.00 rieute-Journal. — 21.20 
Lebp-islanglich für Christine (tv-
filii). — 22.40 WK-wielrennen. — 
23.00 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Projektio-
nen (kortfilms). — 21.45 Rauber 
und Gendarm (f). — 23.20 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
LTIe aux trente cerceuils (f). — 
21.00 24 heures de la vie d'une 
femme (tv-film). 

F 1 

18.20 Histoire de trains (dok). — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Maigret et l'affai-
re Saint-Fiacre (film). - 22.10 Hul
de aan Jean Gabin. — 22.50 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.36 Le pain de 
ménage (toneel). — 21.20 Julio 
Iglesias (show). - 22.20 Vincent 
van Gogh (dok). - 23.50 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures d'été. 
- 20.30 Le piège (film). - 22.05 
Nieuws. — 22.25 Prélude a la nuit 
(Schubert). 

Dinsdag 
SEPTEMBER ] 

BRT 1 
18.00 Ti-ta-tovenaar. — 18.05 Se
samstraat — 18.35 Lachertjes. — 
18.40 Pantomime. - 19.07 Uitzen
ding door derden (Het vrije 
woord). - 19.45 Nieuws. - 20.10 
James Last starparade. — 21.00 
Zal ik eens wat vragen dokter? 
(voeding). - 21.50 IQ (kwis). -
2220 Randria illustrata (liederen). 

BRT 2 
20.10 Allemaal beestjes (dokJ — 
20.40 De vogelverschrikker (film). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.30 Ciné-tilt 

( k v ^ . — 21.05 LesTcharmes de 
l'été (f J. - 22.00 André Delvaux 
(portret). — 23.00 Nieuws. 

NED 1 
18.35 Artsenij vanuit Ahoyhal. — 
18.58 Nieuws. — 19.00 D'r kan nog 
meer bij. — 19.15 Kop en staart (f J 
— 19.30 Ronduit - 2020 EO 
metterdaad. — 20.30 Van u wil ik 
zingen. — 21.00 De nieuwe mens 
(info). - 2125 Ten slotte. - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.10 Wat doet de kompo-
nist - 2325 Nieuws. - 23.30 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 23.35 W.K. wielrennen. 

NED 2 
18.05 Experiment in Brabant — 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Zo moe
der, zo dochter (kwis) — 19.25 
Kerkepad '81. — 20.00 Nieuws. — 
2027 Richard (tv-spel). - 21.25 
Showroom-bis. — 22.35 Hier en nu. 
— 23.15 Tien woorden (preek). — 
23.30 Nieuws 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 Le 
prisonnier (f J — 21.00 Ne mangez 
pas les marguerites (film). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Het kasteel van de zwarte 
rotsen (f j - 20.00 Nieuws — 
20.30 La croisière jaune (dokJ — 
22.05 Teilhard de Chardin (dokJ -
23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.40 Gauguin le 
sauvage (tv-film) — 23.40 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures d'été. 
— 20.30 L'or du Hollandais 
(western). — 21.50 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuwre. — 20.15 Tele 
(kwis) — 21.00 Panorama — 
Dallas (f J - 22.30 Tagesth 
— 23.00 WK wielrennen. — 
Zwei Mann um einen Herd 
0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 
schwarze Sheriff (film) — 
Heute-Joumal. - 21.20 Nac 
ken über Deutschland. — 
Bildnis einer Trinkerin (tv-sp 
23.55 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 V\ 
Hauff (portreü - 21.45 Nact 
- 22.30 Old Merry Tale Jaz 
— 23.15 Nieuws 

Woensdc 
2 SEPTEMBE 

BRT 1 
17.00 Op het Schildpc 
(Jeugdmagazine). — 18.00 S 
straat — 18.30 Ti-ta-tovenj 
18.35 Chips ( O . - 19.45Niei 
sportberichten. — 20.15 Am 
— 20.40 Wij reizen om te 
(TV-spel). - 22.00 Puur ki 
over derden (Sam Wagenae 
Mata Hari). — 22.30 Nieuw 

BRT 2 
20.15 De dodelijke stem (fil 
21.50 De burcht van hertog I 
baard (opera v^n Bartok). 

NED- f 

13.30 Bolke de beer. — 15. 
kleine Isar (f). — 15.50 Pon 

Z A T E R D A G C29 augJ - Op zaterdagnniddag 
wordt op de meeste zenders de rechtstreeks reportage 
uitgezonden van de wereldkampioenschappen wielren
nen voor amateurs; morgen komen dan de profs aan de 
beurt. Op de BRT zit er 's avonds een goede tv-film over 
een IncWaanse vrouw op zoek naar zelfstandigheid. En 
dat die vrouw er niet onaardig uitziet blijkt uit de cast: 
Raquel Welch speelt de „Walks Far Woman". Op het 
eerste net van de Nederlandse tv komt „Showstop
pers", een programma met toppers uit oude en nieuwe 
Amerikaanse musicals. Om 21 u. 55 start een avontu
renfilm met Dennis Weaver En voor late kijkers begint 
om 23 u. 20 op Duitsland 2 een aflevering uit de toch 
wel degelijke serie „Der Kommissar". 

Z O N D A G (30 augJ — Weinig variatie in de pro
grammering van de zondagavond op de BRT: een 
aflevering van de Amerikaanse serie „Palmerstown 
USA" en een Mezza Musica (21 u. 20). Op Nederiand 2 
komt de laatste aflevering van de deprimerende reeks 
over kernwapens en atoomdrelging. De serie wordt af
gerond met een maratondiskussie over de vraag of de 
kernwapens Nederland uit moeten. Lichtere kost komt 
op Nederland 1: om 20 u. een show met Anneliese Ra-
therberger en om 21 u. een aflevering uit de Duitse mis
daadreeks „Tatort". Operaliefhebbers kijken waarschijn
lijk op Duitsland 2 naar „Margarete" een opera van Gou
nod, bedoeld als parodie op het Goethe-drama „Faust". 

M A A N D A G (31 aug.) - De laatste vakantiedag 
wordt op de BRT afgerond met het tweede deel van de 
Amerikaanse tv-film de Ku KLux Klan (20 u. 25: Witte 
Terreur). De RTBF doet dat met een Franse politiefilm 
met Lino Ventura om 20 u. 05. Op Nederiand 2 laat men 
de Jordaches nog eens opdraven om 21 u. 20. Er zit nog 
maar bitter weinig meer in van de oorspronkelijke 
populaire serie en de meeste Jordache-fans zullen in de 
„vervolg" van de eerste reeks alleen maar onbekenden 
ontmoeten en onbegrijpelijke toestanden voorgescho
teld krijgen. Filmliefhebbers komen aan hun trekken op 
Duitsland 1 om 23 u. met „Der diskrete Charme der 
Bourgeosie", een uitstekende prent van Luis Bunuel De 
komende week staat ook een beetje in het teken van de 
wereldkampioenschappen op de piste en de meeste 

zenders geven op het einde van de av 
tje van de gebeurtenissen van de d 

DINSDAG (1 sepü - Op 1 
neemt de BRT een aantal vaste eigen 
door de vakantie werden onderbroke 
formatieve serie „Zal ik eens wat vra< 
daag over voeding. En om 21 u. 50 o 
Op het tweede net zit een knappe aki 
De vogelverschrikker) met Al Pacini 
man als twee zwervers. 
Op Duitsland 1 zit om 21 u. 45 een af 
las" en het Is altijd wel eens aardig 
Ewing-familie Duits te horen prate 
Texaanse hoeden. 

— Mata Hari, waarheid of fiktie. Wi 
Links zoals ze was in haar beste tijd, i 
fusilleerd werd (in de film). Woensdac 
22 u. op BRT 1. 
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^l TV-programma's 11 

— 20.15 Telespiele 
Panorama — 21.45 
2.30 Tagesthemen. 
fielrennen. — 23.15 
einen Herd (f J — 

. - 19.30 Der 
riff Cfilm) - 21.00 
— 21.20 Nachden-
tschland. - 22.05 
inkerin Ctv-spel). — 

- 20.15 Wilhelm 
— 21.45 Nachfrage. 
erry Tale Jazzband. 

nsdag 
PTEMBER 

et Schildpadplein 
e ) . - laOOSesam-
) Ti-ta-tovenaar. — 
— 19.45 Nieuws en 
-20.15 Arnold (O. 
eizen om te leren 
12.00 Puur kuituur., 
am Wagenaar over 
22.30 Nieuws. 

ijke stem (film). — 
t van hertog Blauw-
an Bartok). 

beer. — 15.40 De 
- 15.50 Pommetje 

Horleplep. — 16.15 Goed geld. — 
1620 Alle vogels vliegen Onusk:aO. 
- 18.20 Nieuws voor gehoorge
stoorden tot 1825. - 18.35 Artse
nij vanuit Ahoyhal. — 18.58 
Nieuws. — 19.00 Van gewest tot 
gewest — 19.20 Houdini (circus-
op>era}. — 2120 Politieke partijen. 
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Studio 
sport — 22.50 Nieuws. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 De school
krant (f). — 19.25 Kenmerk. — 
20.27 Socutera. — 20.32 Teleac. — 
21.02 Tommy (film). - 22,55 Vero
nica's agenda. — 23.02 Teleac. — 
23.37 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 21.10 Le Scoop 
CTV-film). - 22.40 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Jeder 
Wortlaut gleichermassen verbind-
lich (Politieke diskussie). - 21.30 
Maelzels Schachspieler (TV-spel). 
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Bilder aus der Wissenschaft (dokJ. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Bilanz 
(Info). - 20.10 Voetbal (Polen-
Duitsland). - 22.10 Rarrer Johan
nes Kuhn antwortet - 22.40 Ve
gas (f). — 23.25 WK-wielrennen. — 
23.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 Jetpiloot bij het leger 
(dokJ. — 22.30 Ut>er den Todes-
pass (western). — 0.00 Nieuws. 

LUX. 
19.45 Dierenmagazine. - 20.00 
Hitparade. — 21.00 Deux Rouqui-

nes dans la bagarre (gangsterfilm). 

F 1 

1820 Treinen in Afrika (dokJ. — 
1920 Giewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Julien Fontanes 
(f). 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 C'est du 
spectacle (show). — 22.10 De risi
co's van kanker. — 23.00 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures d'été. 
— 20.30 II pleut sur Santiago (film). 
— 22.20 Nieuws. 

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. - 18.05 Se-
samstraat — 18.35 Een vinger in 
de pap (jeugdmagazine). — 19.08 
Herfst in Brabant (dok). — 19.17 
Uitzending door derden (SP). — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Met zicht 
op zee: De Panne (zomerpraat-
show). — 21.05 Panorama. — 
21.55 Dallas (f). - 22.40 Sporttri-
bune. — 23.10 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Hendrik de Achtste (f). -
23.00 Première. 

NED 1 
18.35 Artsenij vanuit Ahoyhal. — 
18.58 Nieuws. - 19.00 Wollie's 
wereld (strip). — 19.05 De dieren 
van India (dok). — 19.30 Saskia en 
Serge (show). — 19.45 De familie 

Ie van de avond een overzich-
n van de dag. 

J — Op 1 september her-
vaste eigen programma's, die 
onderbroken. Om 21 u. de in-
(ns wat vragen dokter?", van-
n 21 u. 50 de droge kwis I.Q. 
knappe akteursfllm (20 u. 40: 

3t Al Pacino en Gene Hack-

u. 45 een aflevering van „Dal-
jens aardig om de bekende 
oren praten vanonder hun 

of fiktie. Wie zal het zeggen, 
beste tijd, rechts toen ze ge-

. Woensdag 2 september om 

W O E N S D A G (2 sepü - in „Puur Cultuur" 
praat Ludo Bekkers op woensdagavond om 22 u. met 
de specialist Sam Wagenaar over de legendarische 
Mata Hari. Fiktie is er op het tweede net om 20u. 15 met 
een Britse film uit het jaar 1940 over het opkomende na
zisme in Duitsland. Op Nederland 1 wordt om 19 u. 20 
een eigentijdse opera uitgezonden rond de figuur van 
Houdini. En het tweede Nederlandse net begint om 
21 u. 02 met de popfilm „Tommy", in feite ook een opera 
zij het een roek-opera met The Who, Tina Turner, Elton 
John en Eric Clapton. En voor wie van al dat popgeweld 
geen pap lust is er nog steeds op Duitstand 2 de uitzen
ding van de voetbalwedstrijd Polen — Duitsland om 
20u. 10. 

D O N D E R D A G o sept.) - Goed nieuws voor 
vele kijkers op donderdag: de BRT begint met nieuwe 
afleveringen van „Dallas" om 21 u. 50. „Met zicht op zee" 
sleept zich naar de laatste aflevering en „Sporttribune" 
brengt om 22 u. 35 beelden van minder populaire 
sporttakken. Wie op de BRT „Cosmos" gemist heeft kan 
op Nederland 1 om 22 u. 10 de 9de aflevering meepik
ken. Op het tweede net begint om 21 u. 30 de voortref
felijke Franse reeks „Dokter Teyran" met Michel Piccoli. 
En op Duitsland 1 gaat vanavond om 20 u. 15 de 
„Euroshow 81", een internationale show met Adamo, 
Vicky Leandros, Manitas de Plata e.a. Wegens het Inter
nationaal aspekt van de show, zal dit programma 
binnenkort op zowat alle zenders opduiken. 

V R I J D A G (4 sepü — Vrijdagavond is traditioneel 
filmavond op de BRT. Om 20 u. 15 komt „De uil en de 
pussycat", een Amerikaanse comedyfilm met Barbara 
Streisand en George Segal, met puntige, soms aange
brande dialogen. Op het tweede net praat Raymond 
Van het Groenewoud in „Dzjin" (21 u. 25) over zijn vroe
gere tv-opnamen en zingt hij twee nieuwe liedjes. Het 
tweede net van de RTBF besteedt ruime aandacht aan 
de atletiekbeker In Rome (van 20 u. tot 23 u.). Op Neder
land 1 loopt nog maar eens — maar wat een schitteren
de film! — „That's Entertainment", een montage van 
Amerikaanse filmmusicals. Op het tweede net zitten 
drie feuilletons „De Dukes uit Hazzard" (19 u. 05), 
„Dallas" (20 u. 27) en „Gier en Anjelieren" (22 u. 50). 

Bellamy (f). - 20.35 Geacht Ne
derland..! (show). — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Kosmos (dok). - 23.15 
Nieuwa — 2320 Nieuws voor ge
hoorgestoorden. — 2325 Studio 
Sport extra 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjoumaal. — 18.59 De pony-
roof (jeugdfilm). — 20.00 Nieuws. 
— 20.27 Vreemde vogels (O. — 
20.52 Achter het nieuws. — 21.30 
Dokter Teyran (f). — 23.05 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. — 19.55 
Speelplaatsen (reportage). — 
2020 Vas-y-maman (film). - 21.50 
Le carrousel aux images. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Euroshow 
'81. - 22.00 Digitaltechnik (dok). 
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00 
WK wielrennen. - 23.15 Grille und 
Ameise (tv-spel). — 0.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Musikpalet-
te (show). - 20.30 Deutsche 
Denkmalpflege (Die hohe Frau 
vom Niederwald). — 21.00 Heute-
Journal. — 21.20 Kennzelchen D. 
— 22.05 Bertijnse sketches en lie
deren. — 23.25 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. — 20.15 Fanfan, der 
Husar (mantel- en degenfilm). — 
21.50 Filmmagazin.— 22.35 Fernan
do An-abal (portret). - 23.35 
Nieuws. 

LUX. 
19.47 Nieuws. - 20.00 Super Jai-
mie (sf-0. — 21.00 C^ fleuve qui 
nous charrie (film). 

F 1 
19.30 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Le serment d'Hei-
delberg (tv-film). — 21.30 Le dos
sier Kundrikova (dok). - 22.30 Le 
jeune cinéma frangais du court-
métrage. — 23.00 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Domicile 
conjugal (film). — 23.40 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures d'ètè 
(spel). - 20.30 Chateau en Suède 
(film). — 22.10 Nieuws. 

Vrijdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Knikkie (O. - 18.15 De kas
teelgeesten. — 18.30 De avontu
ren van de hond Reksio. — 18.40 
Waarom Geneve' (dok). - 19.07 
Uitzending door derden (KTRO). 
— 20.15 De uil en de pussycat 
(film). - 21.45 Wie schnjft die blijft 
(boekenrubriek). — 22.35 Nieuws. 
- 22.45 Sportreportages tot 23.30. 

BRT 2 
18.00 Overname BRT-1 tot 20.15 
— 20.15 Wij, Heren van Zichem (f). 
- 2125 Dzjin (humor). - 2225 
Dag aan dag. 

NED 1 
1835 Artsenij vanuit Ahoyhal. — 
18.58 Nieuws. — 19.00 Muziekland 
(strip). — 19.10 De walvis van 
Barnsway (TV-film). - 2137 
Nieuws. — 21.55 That's Entertain
ment — 23.00 Familieportret uit 
Don Daeng. — 23.50 Nieuws. 

NED 2 

— Wereldkampioenschap. Het komende TV-weekeinde is fietsen-
kijken geblazen. Onze favoriet? Sean Kelly... 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Brigadier 

Dog (f). — 19.05 De Dukes uit 
Hazzard (O. — 20.00 Nieuws. — 
2027 Dallas (f). - 21.15 Wien, 
Wien nur du allein. - 22.05 Aktu-
eel en informatief. — 22.50 Gier en 
Anjelier (f). - 23.20 Nieuws. -
2325 Nieuws voor gehoorgestoor-
den. — 23.30 Studio Sport extra. 

RTB 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Des moines et des hommes (dok). 
— 21.05 L'Adolescente (film) — 
22.40 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Blondinen 
bevorzugt (film). — 21.45 Ekono-
misch magazine. — 22.30 Tages
themen. — 23.00 Ein sheriff in New 
•yprk. — 0.15 Nieuws. 

ZDF 
19.30 Kultureel Magazine. - 20.15 
Warum haben si nicht Evans ge-
dragt? (TV-film). - 22.00 Nieuws. 
- 22.20 Sport am freitag. - 23.45 
Stromer des landstrasse (film) — 
1.20 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuwa — 20.15 L'lmpresa-
rio in Angustie (Opera van Cimaro-
sa). — 21 45 Gasten in de studio. 

LUX. 
.20.00 The Saint (O. - 21.00 La 
lettre du Kremlin (Spionagefilm). — 
23.00 Automagazine. 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Monsieur dehors 
(toneel). — 22.40 Romantische par
ken en wandelingen (dok). — 23.10 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 L'Ennemi 
de la mort (O. — 21.40 Literair 
magazine. — 22.55 Nieuws. 

F 3 
20.30 Vrijdagavondmagazine. — 
21.30 Portrait d'un inconnu (TV-
film). 

De neutronenbom 
Donderdag 31 juni 1982. 

Het Russisch leger zet zijn opmars 
door het Europese slagveld verder 

tot aan de Noordzee, 
net volgens het stramien dat generaal Close 

eertijds voorspelde. 
De Verenigde Staten slaan terug. 
Voor het eerts in de geschiedenis 

gebruiken zij hun verschrikkelijkste wapen: 
de neutronenbom. 

Die wordt op Antwerpen afgevuurd. 
Een Belgisch Hiroshima? 

Deze week in Knack. 
Maar ook: 

De revolutie in Nicaragua, 
de filmindustrie in Hollywood, 

de decentralisatie van Mitterrand, 
een SP-directrice voor het kultureel centrum 

in Rijsel, enz... 

knack NU TE KOOP: 45 FR. 

voor een gratis proefnummer 
sturen naar Knack, Meiboomlaan 33, 8800 Roeseiare 

O Naam . 

Adres 

Postnr. .Gemeente. 
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Mj Kritisch bekeken 

Met Gaston Burssens in de cel 
In 1980 verklaarde een voorzitter 
van de Internationale Vereniging 
van Uitgevers: „Er zitten meer 
schrijvers in de gevangenis dan 
ooit tevoren"... Met het aanhalen 
van dit gezegde wordt het boek in
geleid en krijgt dit verhaal uit de 
aktivistentijd een eeuwig-aktuele 
dimensie. 
Er IS inderdaad sprake over heel 
wat literatoren, natuurlijk ontmoe
ten WIJ Gaston Burssens in dit 
werk, maar ook Paul van Ostaijen, 
naast vele journalisten en uit
gevers en dit alles doorheen een 
dagboek van Jozef Uytterhoeven. 
Rondom wordt een familiege
schiedenis geweven, met foto's en 
herinneringen en voor ons worden 
mensen in hun tijd (de twintig- en 
dertiger jaren) weer levend, in hun 
kader (het Mechelse en merk
waardig landelijk aandoende ver
blijven) met hun relatievorming, 
hun opvattingen en levenshoop. 
Bekende letterkundigen treden uit 
hun myte te voorschijn als de 
gewone mensen die ze waren. 
Daarbij verschijnen ook nog schil
ders, beeldhouwers en musici op 
het toneel en als je de tekst van 
Jaak Brouwers door hebt, besef je 
hoe vruchtbaar het Vlaamse gees-
tes- en kunstenaarsleven tussen 
de beide wereldoorlogen is opge
bloeid en hoe groots de Vlaamse 

Een familiefoto met Guido Spanoghe, Jozef Uytterhoeven, Steven en Simonne Burssens met Julia, Gaston 
Burssens Qiggend) met achter hem Eliza Spanoghe en zijn zuster Juliette. 

Beweging wel was, belichaamd 
door zo'n mensen, die dan ook 
bereid waren ervoor vervolgd te 
worden. Jaak Brouwers heeft het 

dagboek van Jozef Uytterfioeven 
ingeleid door een uiterst nauwkeu
rige beschrijving van tijd en men
sen. Hij heeft getracht uit te zoe-

Vlaamse kleinkunst weer in? 
Na zeven magere jaren lijkt het 
erop dat de kleinkunst in Vlaande
ren opnieuw toe1<omst heeft. De 
heersende trends van new-wave 
en aanverwanten lijken om wille 
van vooral hun weinige inhoud uit 
te deinen. Stilaan komt er weer 
vraag naar muziek om naar te 
luisteren. In dit verband waren de 
vrij suksesvolle opkomst van de 
Limburgse groep Stemming en 
recent van Luk Van Laere een 
teken aan de wand. De Antwerpe
naar Jan Puimège heeft zopas een 
nieuwe elfjee uit die de moeite 
waard is. Met hem hadden wij een 
vraaggesprek dat volgend num
mer verschijnt Ook het langver
wachte kleinkunst-festival te Leu
ven komt stilaan op poten, en 
wordt verwacht voor november 
e.k De juiste data en info omtrent 
mogen wij binnenkort vewachten. 
Inmiddels zijn de zomermaanden 
weer voorbij en hebben de JOI-81 
selekties te Oostende een nieuwe 
kleinkunst-laureaat gevonden 
Morgen vrijdag 28 zal deze „ont
dekking" zijn grote kans krijgen 
in het Oostendse Kursaal waar 
BRT-2 paraat staat om het gebeu
ren uit te zenden. Diezelfde avond 
ook nog het optreden van Neder
lands bekendste popformatie Gol
den Earring. Het weekeinde zelf 
staat vooral in het teken van het 
Heusden-Festival, met vrijdag het 
optreden van Dommelvolk Zater
dag komen op een rijtje Vermen-
ton Plage, de steengoeie Deense 
Folk Och Rackare, Earl Okin en 
ex-Steeleye Span Zangeres 
Maddy Prior met band. Zondag 
eveneens kwaliteit troef met Pan-
ra Shequi, de Tannahill Weavers 
en (ex-Kolinda) Makram 
Eveneens zondagnamiddag in het 
Brabantse Elewijt feest van den 
„Druugen Ainng" met RUM en Earl 
Okin. terwijl te Opwijk op de par
king van de Nijdrop de Antwerpse 
Kids en de Polizei voor het nodige 
zorgen, 's Avonds zijn de Machi
nes in de Hoop te Waregem, is 

Rick Tubbax in de Uil te Lokeren 
en T.C. Matic in de feesttent te Al
ken. 

Nauw aansluitend bij het klein-
kunstgebeuren is de figuur van 
Ronand (Van Campenhout), een 
omstreden figuur en peetvader 
van de blues alhier. Hij kende zijn 
eerste groot moment op Jazz Bil
zen '68, waar hij naast de groten 
mocht optreden. De opkomst van 
de kleinkunstgeneratie begin '70 
en het duo Miek en Roel waren 
voor hem de beste weg tot echte 
banden, met hen trad hij als vast 
derde lid steeds meer op. Tot hij 
zijn eigen formatie, de Blueswork-
shop uit de grond stampte, en 
hiermee in het kleinkunstcircuit 
veel optredens waarmaakte. Met 
folk en blues vulde hij een drietal 
elpees en kende de Ier Rory Gal
lagher als persoonlijke vriend. 
Halfweg zeventig deinde alles wat 

uit om — terwijl het punkgeweld 
raasde — in stilte verder te wer
ken. Hij is terug, met een nieuwe 
plaat, „Snowblind" getiteld (op As-
sekrem nr. 81.503.L). Een sfeervol
le instrumentale plaat, met tussen
door een gezongen stukje (in bij 
voorbeeld „Fine Lady") waar hij 
naar de talking-blues grootmees
ter J.J. Cale neigt, met stevige 
fingerpicking op akoestische gi
taar, in afwisseling met effekten en 
dan weer Shadows-getinte mu
ziek in „Rainbow". Op de omme-
kant een vrij introvert maar sfeer
volle inzet met „Isabelle", en gitaar
muziek. Een fijn stukje gezongen 
blues-van-toen krijg je in het num
mer „Lewis Carroll". Uiteraard 
voor liefhebbers van folkgetinte 
blues, een plaat om te kopen. En 
indien niet voorradig, bestellen. 
Het jonge Vlaamse label Asse-
krem dient om zijn inzet gesteund. 

Sergius 

'\fovmh((>r(WMmuJt( ur ve LAÖÉ imv^ïf 

Nog tot 6 sept as. loopt in het prachtige Baljuwhuis op de markt te 
Galmaarden een merkwaardige tentoonstelling van volksmuziekinstru
menten uit de Lage Landen De verzameling en begeleidende brochure 
werd samengesteld door 't Kliekske o.l.v. Herman Dewit 
De tentoonstelling is elke dag open van 10 tot 17 u. (Tussen haakjes: in 
het Baljuwhuis kan men een fiets huren voor prachtige uitstappen in het 
PajottenlandJ 

ken wie precies de in het dagboek 
door bijnamen aangeduide figuren 
waren en in allerlei verklarende 
annotaties wordt het ook voor een 
leek (tegenover de tijd en bespro
ken figuren) duidelijk wie de be-
sprokenenen waren en wat ze 
bezielde. 
Het is een vreerind-gevarieerd 
boek dat we doormaken. Je hebt 
de foto's, de journalistieke inlei
ding en wetenschappelijke verkla
ring van Brouwers, een aantal 
(soms heel mooie) gedichten van 
Burssens („Liederen uit de Sel") 
en het reeds genoemde dagboek. 
Burssens zat na de eerste wereld
oorlog zes maanden gevangenis
straf uit wegens aktivisme. De 
man die later driemaal (D de 
Staatsprijs voor poëzie zou ont
vangen, schreef een aantal ont
roerende gedichten over de een
zaamheid van hem als gevangene 
LAIs 's avonds de gaspit wordt 
aangestoken / en het blauwe 
vlampijkje het triestige komt ver
hogen, / dan wordt het leed van 
mijn gedachten gebroken / en 
mijn kop over mijn hart gebogen^ 
Zat Gaston Burssens om wille van 
zijn aktivistische geschriften, dan 
belandde Uytterhoeven in de cel 
(als zovelen toen en ook later na 
1944), gewoon om zijn Vlaamse 
overtuiging en zijn lidmaatschap of 
zijn kontakten met Vlaamse Cstu-
denten-)verenigingen. Uit zijn 
(door pseudoniemen dubbelwan
dig) dagboek leren we hem ken
nen als een observator van het da
gelijkse leven die zijn medemen
sen licht-ironizerend beschouwt 
en op deze wijze ook de onnodige 
ernst van veel zaken in 't leven re
lativeert. Wat niets afdoet aan de 
grondige hekel die hij tegenover 
een zekere Belgische staat koes
tert. 

Voor wie al te weinig afweet uit 
wat nu meer dan zestig jaar gele
den met vele vlaamsgezinden ge
beurde, is deze semi-familiekro-
niek buitengewoon geschikt om 
een en ander op te steken. 
Voor wie belang stelt in literatuur 
uit eigen streek, vormt dit werk 
een welgekomen en ongewone 
aanvulling van de biblioteek en 
kennis. Voor wie het meemaakte, 
zal dit stuk beschreven leven op 
een merkwaardige wijze letterlijk 
de klok vele jaren achteruitzetten. 

Huguette De Bleecker 

(Jaak Brouwers en Jozef Uytterhoeven: 
„Met Gaston Burssens in de Cel", uitgeverij 
J. Stevens, Mechelen) 
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Trainers al in opspraak 

We zijn vertrokken voor een ma-
raton van tien maanden voetbal
kompetitie. Er was behoorlijk wat 
belangstelling voor de openings
wedstrijden van het kampioen
schap '81-'82. Dat was overigens 
ook begrijpelijk. De oefenwedstrij
den hadden de nieuwsgierigheid 
naar de (weer vaak) grondig ge
wijzigde opstellingen aange
scherpt. De beker van Vlaanderen 
en de beker van Limburg waren 
op dit stuk (klassiek geworden) 
voltreffers. De supercup een al 
even klassiek wordende „mis
kleun". Al heeft het natuurlijk geen 
zin betonspecialisten als Ivic („Ka
rakter Junge") en Goethals 
CVoetbal is geen fancy-fair) drie 
dagen voor de aanvang van de 
kompetitie in een taktisch steek
spel tegenover elkaar te zetten. 
De voornoemde heren bekom
merden zich nog nooit om de 
betalende toeschouwer. Waarom 
zouden zij het nu wel gedaan 
hebben? 

De relatie trainer-speler-toeschou
wer zou in de komende maanden 
wel eens nadrukkelijk het voetbal-
gebeuren kunnen gaan beheer
sen. Dat bleek al duidelijk in Duits
land tijdens de wedstrijd Werder 
Bremen —Bielefeld. De bezoeken
de punstspeler Ewald Lienen — 
een op zichzelf al zeer ongewone 
figuur in het gematerializeerde mi
lieu van de topsport omwille van 
zijn bedrijvigheid in vredesbewe
gingen en zijn alom gekende ont
hechting aan geld en goed — 
werd met gestrekt been door zijn 
rechtstreekse tegenstander uit de 
wedstrijd getrapt. Hij hield er een 
erg diepe en spectaculaire been
wonde aan over die hem voor 
weken buiten strijd stelt. Wat deed 
Lienen? Hij kroop bebloed over
eind en spurtte naar trainer Reh-
hagel van Bremen. Lienen stelde 
Reehagel en niet zijn direkte bela
ger demonstratief verantwoorde
lijk voor de grove overtreding en 
legde daarmee overduidelijk de 
-problematiek van het topvoetbal 
bloot. Lienen zette meteen spor
tlef Duitsland op zijn kop. Er komt 
wellicht een gerechtszaak van 
maar daarmee wordt het „effekt" 
gelukkig niet geneutralizeerd. 
Wij zijn er ons van bewust dat er 
ook in België flink wat Rehhagels 
rondlopen. Trainers, die in hun 
mateloze prestatiedrang voetbal
lers opzadelen met „opdrachten" 

waar zij (gelukkig maar!) noch 
geestelijk noch lichamelijk ge
schikt voor zijn. Spelers en toe
schouwers als dupe van trainer en 
klubbestuur. De spanningen bin
nen deze relatie zouden wel eens 
aktueel kunnen worden... 

Be lg ië met een Poo l 
naar Span je? 
Kompetitief bekeken moet het 
nieuwe seizoen een stuk aantrek
kelijker verlopen dan het vorige. 
De nieuwe kampioen zal zeker 
geen elf punten voor liggen op zijn 
naaste achtervolger. Dat schijnt 
wel vast te staan. Vijf ploegen 
voeden titelambities. Anderlecht 
de regerende kampioen, Lokeren, 
Standard, Beveren en het uit zijn 

as herrijzende Brugge. Wij twijfe
len aan Anderlecht. Vorig seizoen 
verdedigde Ivic zijn omstreden 
speelwijze door te wijzen op de 
„geaardheid" van zijn spelerskern. 
Te weinig absolute toptalenten. Te 
veel arbeiders-zwoegers. Wat 
deed de Joegoslaaf? Hij kocht 
nog méér wroeters en zit nu opge
zadeld met een kern waarin duide
lijk persoonlijkheden ontbreken. 
Ivic zal in de komende maanden 
verstomd staan van het taktisch 
aanpassingsvermogen, wellicht 
nog onze enige troef van het 
Belgisch voetbal. Hij zal bestreden 
worden met de wapens die hijzelf 
vervaardigde. Ivic zal „afzien" en 
konflikten met spelers en bestuur 
schijnen ons geenszins uitgeslo
ten. Dit alles tot vreugde van de zo 
aan kreatief spel verknochte An-
derlechtaanhang. 
Lokeren betrouwt net als Beveren 
op de kern van vorig jaar. Indien 
de klubs uit het Waasland enige 
regelmaat in hun spel kunnen leg
gen tellen zij volop mee. Lokeren 
barst van het talent en Beveren 
trok met Theunis een ervaren 
ploegspeler aan. Beveren worstelt 
op de lange afstand mogelijk met 
de leeftijd van een aantal spelbe-
palende figuren maar daar staat 
dan weer tegenover dat de jonge
ren macht en kracht aan talent 
koppelen. 

Standard moet normaliter als de 
grote titelkandidaat worden aan
gezien. De ploeg bezit én talent én 
ervaring, bovendien pronkt de 
Luikse klub met ene Raymond 
Goethals. Als we zijn aanhangers 

moeten geloven de grootste trai
ner in de geschiedenis van het 
Belgisch voetbal. Wij willen even
wel afwachten of de Standardspe-
lers bestand zullen zijn tegen de 
grollen en de grillen van de Brus
selse redenaar Alhoewel het nu al 
vaststaat dat Raymond ook in Luik 
een eventuele mislukking op ande
ren zal kunnen afwentelen. Daarin 
is hij de absolute grootmeester! 
Groot vraagteken blijft Club Brug
ge. Een totaal nieuwe ploeg. Een 
nieuwe trainer. Talent is weer vol
op aanwezig hij Club. Wij kunnen 
niet geloven dat Club niet voor de 
titel zal spelen. 

Naast voornoemd vijftal schijnt 
ons inzonder Antwerp goed ge
wapend voor een behoorlijk sei
zoen. De rood-witten verwezen-
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lijkten misschien wel „de" transfer 
van het jaar. De van Charleroi 
overgekomen Czerniatinski is een 
topvoetballer in de dop. Sterk en 
lenig. Vaardig en intelligent Czer-
nia is van Poolse afkomst. Moge
lijk helpt hij Guy thijs op weg naar 
Spanje. Want het is ronduit onge
looflijk dat geen van de zogeheten 
topklubs Czernia echt wilden. Te 
jong, te week, te traag, niet hard 
genoeg. De man kan enkel voet
ballen maar wie houdt daar nu nog 
rekening mee"? 
Achter dit zestal is alles mogelijk. 
Alhoewel KV Mechelen natuurlijk 
met zevende zal eindigen Hoe 
deze ploeg het behoud wil probe
ren te verwezenlijken wordt mo
gelijk „het raadsel" van het kam
pioenschap. 

Czerniatinski, van Charleroi naar Antwerp en mee naar Spanje? 

Geloofwaardigheid van het voetbal aangetast 
De affaire Beerschot sleept nog 
steeds aan. Deze kwalijke zaak 
heeft de geloofwaardigheid van 
het voetbal aangetast en de 
rechtsbedeling binnen de voet
balbond nog maar eens in vraag 
gesteld. Positief is voorlopig en
kel dat de leiders van 's lands 

grootste sportbond zich met eni
ge vertraging van één én ander 
bewust schijnen te worden. 
Op de jaarlijkse perskonferentie 
voor aanvang van het door de 
„affaire" zwaar overschaduwde 
voetbalseizoen sprak de bonds
voorzitter voor éénmaal klare 

Feest bij SK-Moelïngen 
Hef was VU-provincieraadslid Jotian Sauwens die de eer had de nieuwe kleedl<a-
mers en de kantine van SK-Moelingen plechtig te openen Waren eveneens op 
deze sportieve plechtigheid aanwezig het VU-bestuur van Voeren, kamerlid Jo 
Belmans en tal van vrienden uit en buiten de Voerstreek 

taal. Hij gaf toe dat er niet langer 
reden bestond de (voetbal)sport 
te beschouwen als de witte bruid 
van onze maatschappij. Korrup-
tie en omkoperij, die onze huidi
ge vormen van samenleven zo 
grondig teisteren, zijn ook in de 
sport volop aanwezig. De sport
bonden kunnen deze uitwassen 
maar bestrijden met de middelen 
die hen door reglementen en sta
tuten ter beschikking worden ge
steld. Vraag is dan enkel of deze 
in een ander leefkader demokra-
tisch tot stand gekomen bepalin
gen, nog aangepast zijn aan de 
normen van onze tijd. De bonds
voorzitter speelde op één en an
der handig in. Hij vroeg begrip 
voor de geringe maneuvreer-
ruimte die hem en zijn bond door 
de ontstane dualiteit nog over
bl i j f t 

Wi j kunnen begrip opbrengen 
voor het officiële standpunt van 
de KBVB. Begrip, maar geen 
goedkeuring. Want de (betalen
de) toeschouwer is terecht enkel 
geïnteresseerd in de „eerlijkheid" 
en het „resultaat" van de rechts
bedeling. Schuldigen — hoe 
groot hun reputatie en verleden 
ook mogen zijn — dienen ge
straft te worden. Het steekspel 
met vormfouten en juridische 
spitsvondigheden spreekt de 
man op de volksplaatsen niet 

aan. Deze wenst klaarheid en 
openheid van zaken. Om nog 
enige vreugde te kunnen beleven 
aan de sporttak die hij boven alle 
andere verkiest En die man ach
ter de goal, wees ervan over
tuigd, weet maar al te goed dat er 
niet enkel in de derde en vierde 
klasse telefoontjes en nog wat 
meer worden gewisseld in titel
en/of degradatiestrijd. In de zaak 
Beerschot staat de geloofwaar
digheid, of wat daar nog van 
overblijft, van de voetbalsport op 
het spel. De grote belangstelling 
voor de eerste kompetit iewed
strijden mag desbetreffend geen 
illuzies wekken. Wanneer de eko-
nomische krisis almaar groter 
gaten in de budgetten van de 
gezinnen zal slaan moet normali
ter een grotere kieskeurigheid 
optreden in de selektie van de re-
kreatievormen. Het in financiële 
nood verkerende beroepsvoet
bal houdt daar best rekening 
mee om uiteindelijk niet zelf het 
slachtoffer te worden. 

De globale belangstelling voor 
voetbal was in België de jongste 
jaren stijgende. Maar merkwaar
dig genoeg werd die weliswaar 
bescheiden vermeerdering van 
toeschguwers vooral in de lage
re reeksen genoteerd. Om mis
schien eens bij na te denken-
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lepel & vork... V 

Restaurant 
H O F TER C O T T 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 

Herbe 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 Zwalmlandla 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12. 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden. 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel. 582.13.45 

Volksunielokaal 

Ca fé D E N K L A U W A E R T 
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. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

Vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

Industriële 
brood- en banketbakkeri) 

Roomijs 

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

Grote Kouter 47 
UiTBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

CORTIIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Ka l 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 

t r t ^aönBlniiff 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« familiezaak met traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Peri-elei 51 
9300 AALST BOf^GERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 Tel 031-36.56.54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/512148. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

FEESTZAAL 

« E D E L W E I S S .. 
Vosscinberij 13 1981 VOSSEM 

Tel 02/707r45 7C 

Alle feesteli jkheden 
rvtogelijkheid tol huren van 

bestekken 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

DE O U D E KRING 

C.ift v u lok.n.il 

[)ot psplcii'i Hc'usden Limburg 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwiinen. 
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 

t . / ^ Vt'i/oigdp krukon 
[lyllUnU/} Dcmokr.ituscl̂ P pii|7cn 

Uilgeiczeii dicnstbeloon. 

Ki^ssrlsU'enwtxj 38 
??C0 Nijli;n - Tul 031/818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken én wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gesloten vrijdag, behalve m seizoen 

Café Het V laams Hu is 

Bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel. 011-79.70.84. 

Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn 

Herberg 

„De 7 Za l i gheden " 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Europ Supermarkt 
Windenckxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

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

A.inncii ici v.fii <ill(' feoston 
Ook vcrhurinc) v.iii tafolc]PMef 

Srl i ik lcrMin.U 33 
2000 Antwc ipcn 
Tci 031 374572 

^of ten C*rnl|QQtn 
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 

Drniik- en eethuis 

« W A L T R A » 
Arduinknai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vier troeven van de Wnifrn 
1 Vl.inms in l h.irt v.m Brussel 
2 Je k.m er nlti/d p.irkeren 
3 Je knigl er altiid wnl te eten 
4 De prijzen zifn soci.i.il 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplern 5, Brakel 

Tel 055/4241.07 
Fo'siz.idl voof allr 

gelegenheden 

Kof f iebrander i j 
S A N O 

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, tïteren, wijnen, li
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-33.4857 

^ Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686Gooik 
TeJ. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„ D e B e a u v o o r d s e pas te l " 

't Is de lichtst verteerbace. 

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. 
Brugse Baan 1, Hulste (056-71.1536) 
Grote parkeerterreinen - zalen vrij 
voor feesten, banketten e.a. - Duitse 
specialiteiten: Dortmunder Thier van 
't vat - Levende Water Tönisstetner 
Sprudel - Goed en goedkoop eten. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm. van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40. 

Menu: op zondag van 450 tot 650 fr. 
Tijdens de week, suggesties van de chef -I- 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. 
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De Taalklachtenbus 
blijft in touw 
Ook t i jdens de voorbije vakantie 
heeft Taaiklachten niet stil gezeten 
Van her en der blijven klachten toe
s t romen, of hoe zinvol dit initiatief — 
anno 1980 — nog wel is ! 

De firma Raeker Dassy en Cie stuurt 
volgende bnef aan een van onze le
zers Geachte Heren, Wij danken U 
voor uw brief van 2710 De stukken, 
van uw telefonische bestelling van 
21 10, zijn afgezonden geweest tegen 
rembours, den 2210 (Het stukken ser
vies zendt in beginsel, tegen rem
bours) 
W I J ontvangen ook vandaag een „Be
richt van met aflevenng", volgens bij
gaande fotocopie, de stationchef te 
2800 Mechelen Nekkerspoel verwittigt 
ons dat het spoorweg tweemaal bij U 
geweest is om de goederen te bren
gen, U waart afwezig 
W I J antwoorden vandaag aan de sta
tionchef om een derde maal naar U te 
gaan leveren, maar wij raden U contact 
te nemen met hem 
Ten gevolge van uw aanvraag, hebben 
WIJ de factuur in de Nederlandse taal 
vertaald Onze magazijnmeester is uit
stekend op de hoogte voor het Sachs-
servies maar hij is tweetalig niet de 
goede bediening heeft voor ons het 
meest belang 
WIJ teken beleefd 

Taal
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

• * * 
De Europese Gemeenschappen ge
ven een maandblad „Europa-bencht" 
uit aan wie er om verzoekt De EG ver
stuurt dit maandblad aan de Neder
landstalige aanvragers in een bnefom-
slag met het bnefhoofd „Communau-
tes Europeenes Rue de la Loi, 200, 
1040 Bruxelles" Wij protesteerden en 
hopen dat de EEG zich meer Europees 
zal opstellen 

• • • 

Een Vlaamse firma krijgt van de cfienst 
,Handels- en Industriële Eigendom
men briefwisseling in het Frans In een 
telefoongesprek weigert de dienst-
overste Nederlands te spreken 
Dezelfde firma meldt ons dat het 
Vlaamse Rode Kruis te leper op de ga
rage van de 900-Hulpdienstafdeling de 
plaat heeft laten aanbrengen Ambu-
lanse-dienst" en den nog foutief 
W I J protesteren bij de beide instanties 
en vooral bij de minister van Ekonomi-
sche Zaken 

• 
uit 

• * 

Gent meldt ons het Een lezer 
volgende 
1 Het Grondkrediet van België Kleine 
Zgvel te brussel vraagt hem een beta
ling te doen met een eentalig Frans for
mulier met uiteraard eentalig Franse 
instrukties hoewel de persoon in Gent 
woont en zijn dossier in het Neder
lands heeft ingediend Wij protesteren 
bij de betrokken instelling 
2 De firma Delacre uit Vilvoorde be

taalt dezelfde persoon via de Bank 
Brussel-Lambert met een tweetalige 
opdracht hetgeen in stnjd is met het 
dekreet vandezande 
3 De Generale Bankmaatschappij 
treedt in Gent tweetalig op voor 
a) de aankondiging van de speciale 
sluitingsdagen 
b) de bordjes waarop de vernchtingen 
vermeld staan 
W I J protesteren bij de betrokken instel
lingen hoewel de klachten sub 1 en 3 
niet onwettelijk zijn 

• • * 
Een lezer uit Tervuren deelde ons mee 
dat over het taalgebruik in het Mu
seum voor Midden-Afrika te Tervuren 
werd geklaagd Deze dienst is een 
nationale instelling Op mijn vraag aan 
minister Calewaert of de taalkaders 
waren opgesteld, hoe de kontakten 
met het publiek in de tentoonstellings
zaal verliepen en hoe het staat met de 
gidsen, antwoordde de minister dat de 
taalkaders werden opgesteld op 1 april 
1977 dat alle Nederlandse betrekkin
gen volzet zijn en dat de kontakten 
met het publiek worden geregeld door 
het hoofd van de afdeling „Weten
schappelijke Diensten" bijgestaan 
door leden van het plan Spitaels die 
Vlamingen zijn en aangeworven door 
de bevoegde dienst Leuven Ander
zijds zijn er alleen gidsen die F>er 
prestatie betaald worden en Vlamin
gen, franstaligen, engelstaligen of 
duitstaligen zijn ai naargelang van de 
groep die ze moeten begeleiden 
Onze vrienden uit Tervuren kunnen 
nagaan of dit klopt 

* • • 
De minister van Ekonomische Zaken is 
in verband met de postcheckrekening 
bij het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek heel wat duidelijker 
1 de opening van een postrekening 
door het Nationaal Instituut van de 
Statistiek gebeurde voor de Tweede 
Wereldoorlog in het Frans, zonder dat 
de datum kan achterhaald worden 
2 Op 12 maart 1941 vroeg het NIS dat 
zijn adres in de twee talen zou worden 
gesteld 
3 Alle door het NIS gebruikte formulie
ren zijn tweetalig 

4 Thans is gebleken dat de verzen-
dingsdienst van het Bestuur der Post-
checks slechts over een adres be
schikt nl het franstalige 
Het NIS wordt verzocht bij het Bestuur 
der Postchecks ook een Nederlandse 
adressering aan te vragen 
Zo ontdekt men in 1981 zaken die in
dien ze met werden aangeklaagd zon
der twijfel in het jaar 2000 ook nog 
zouden bestaan 

• * * 
De firma Clark Gum Compagny n v 
deelt ons mee nota te zullen nemen 
van onze bnef, waann we meldden 
klachten te hebben ontvangen van 
personen die eentalige Franse verpak
kingen kregen van kauwgom Zij acht 
het mogelijk dat die produkten langs 
andere Europese landen op de markt 
werden gebracht door groothande
laars 

ZIJ zal onze opmerkingen voorleggen 
aan de federatie van de Suikerwerwer-
kende Nijverheid om te vernemen 
welke aanpassingen kunnen aange
bracht worden De firma voert kauw-
gon uit naar alle landen en gebruikt 
^oorgaans 4 talen Waarvan akte 

Rob Vandezande 
senator 

Ten voordele van Vlaamse school te Komen 

Vedettenparade 
te Damme 

De Vlaamse Kring Damme ncht een 
grootscheepse Vlaamse Vedettenpa
rade in op 29 en 30 augustus 81 De 
opbrengst van dit gebeuren gaat volle
dig naar de Vlaamse school in Komen 
Tainjke strijd- en kultuurorganizaties 
hebben reeds hun medewerking be
loofd waaronder de belangrijkste zijn 
A N Z IJzerbedevaartkomitee Davids-
fonds Vlaamse Kruis VSAG TAK 
VNJ Trefpunt 11 -julikomitee Brugge 
Nieuw Vlaanderen VOK Overlegko-
mitee Vlaamse verenigingen Brugge 
e a Het feest gaat tevens door onder 
auspiciën van de kulturele stichting 
Noordstar en Boerhave 
Vanwege de belangnjkheid en de on 
kosten van dit feestelijk gebeuren op 
Damme — waar de burgemeester dd 
Dousselaere en de Damse minister 
Coens ons geen daadwerkelijke steun 
geven integendeel' — doet VU-Dam-
me een beroep op al de WIJ-lezers en 

VU-leden van volgend weekeind naar 
Damme af te zakken 
Zaterdag 29 aug (20 uJ Alexandry en 
orkest Conny Collins de t)laaskapelle 
de Djaasvlegels (Voeren) disco Pre

lude Prezentator Luc AppermonL 
Zondag 30 aug (15 uJ Jef Eibers, 
Conny Neefs Bobby Banger Zjef 
Vanuytsel blaaskapelle de Djaasvle-
gel (Voeren) disco Prelude Stafke 
Fabn Prezentator Walter Capiau 
Dit feest gaat door m reuzententen 
opgesteld langs de Middelburgse
steenweg 55 te Damme-Moerkerke 
Kaarten zijn te verkrijgen tegen 150 fr 
per dag op de volgende adressen 
voorzitter Reinielde Buicke Lapscheu-
restraat 3 8350 Damme en penning
meester Luc Reckelbus Stationsstraat 
165 8340 Damme of door storting op 
rekening nr 476-8119291 95 van de 
Vlaamse Knng Damme met de vermel
ding Vedettenparade 

^•*ï-\?-%-« .!Oï>f<>- '4f-~>!f ï i ;0 --Ï^^A'^^' --.sSfet 

4, 5, 6 sept. nationaal VUJO-weekend 

De maatschappij in krisis, 
ons antwoord 

ZO€K€RCl€ 
GROOT-GENT 
• Jongeman - 22 jaar - vrij van 
legerdienst - zoekt passende be
trekking Diploma Licentiaat in 
de Geschiedenis (Nieuwste Tij
den) Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem senator, 
Oud-stnjdersstraat 20 9219 
Gentbrugge, tel 091/307287 

• Kersverse regentes Engels-
Nederlands-Geschiedenis zoekt 
werk in Brussel of West-Brabant 
In een eerste plaats in het onder
wijs desnoods als studiemeeste
res Voor inl zich wenden volks
vertegenwoordiger dr J Valke
niers tel 5691604 

Het traditionele najaarsweekend van VUJO vindt dit jaar plaats te 
Westouter op 4, 5 en 6 september onder het tema „De maatschappij 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 bij-
b'engen De keuze van de inleiders-
sprekers IS hierop afgestemd 

Programma 
Vrijdag 19 u aankomst praktika ken 
nismaking 20 u 30 toelichting pro
grammalle weekend programmatie 
VUJO-werkjaar 1981 1982 
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 verbroedering met 
Menschen lyk wider (Frans-Vlaande-

ren) 

Zondag 9 u 30 (vervolg zaterdaqna 
middag) 14 u Ons antwoord op de 
krisis Inleider Maurits Coppieters 
(Einde rond 18 u ) 

• 18-jange sekretaresse mo
derne talen steno-daktylo met 
A2 diploma zoekt een betrekking 
in het Brusselse of op de as 
Brussel-Aalst Voor ml zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
dr J Valkeniers tel 5691604 

• Jonge licentiate (22 j ) in de 
moderne geschiedenis (KUU 
zoekt een job waar kreativiteit en 
ondernemingszin aan bod kun
nen komen 
Telefonisch te bereiken op nr 
013/4412 32 

20-jarige met ervaring in bureel-
werk legerdienst volbracht 
zoekt betrekking in westen van 
Brabant of Brussel, in overeen
stemming met A3-niveau 
Voor inlichtingen Volksverte-
genw Dr J Valkeniers tel 

5691604 

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 bnefje aan 
VUJO nationaal Omwentelingstraat 
T3 1000 Brussel Doen' 

VU JO-leden werving 
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 VtJJO 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 j ^ ^ Conmx, 

Administratief Sekretaris VUJO 

Te koop 
Te Koop wegens sterfgeval 
Vauxhall-Victor de luxe 
In beste staat 02-3822290 
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16 m in de Volksunie 

VU-Wommelgem start werking 
september-december 

ANTWERPEN 

Zondag 30 augustus. 29ste Bloemen-
stoet te Wommelgem, is traditioneel 
een feestdag voor onze gemeente 
waarbij een rekord aantal leeuwevlag-
gen mee kijken vanuit raam of mast Al
hoewel 11 juli II met zijn 80 vlaggen 
moeilijk te evenaren, laat staan te 
verbeteren zal zijn Toch duimen 
maar' 

Dienstbetoon 
In Den Klauwaert, start terug, en wel 
vanaf zondag 6 september om 11 u en 
Constant Geel (raadslid VU) bijt hiei 
de spits af Maar vooraf, nl op woens
dag 2 september start Vlamat met een 
maandelijkse zitdag (eveneens in Den 
Klauwaerü waar Rik Bellefroid de 
dienst uitmaakt Alle bewerkingen zijn 
mogelijk Let wel er wordt met getapt i 

Vujo-Fuif 
Is er in De Schuur te Wijnegem op vrij
dag 4 september om 20 uur De 
Schuur vindt U op de Wommelgem-
sesteenweg te Wijnegem VUJO-
Wommelgem is hier mede-verant-
woordelijk Iedereen is welkom, vanaf 
16 tot 101 jaar En diezelfde avond is er 
de maandelijkse eerste vrijdag gezel
schapsspel- en kaartavond Een moei
lijke kombinatie wel voor wie alles wil 
meepakken! 

Internationale aflossing 
Is een atletiekwedstnjd die wordt inge
richt door de Wommelgemse Atletiek 

vereniging W A V De VK De Klau-
waerts nemen met een ploeg deel aan 
deze aflossing Vertrek aan feestzaal 
Keizershof (rechtover Den Klauwaert) 
om 14u 30 Supporters op posti 

Dia-avond 
Is er eveens in Den Klauwaert op 
donderdag 10 september e k , en wel 
om 20 u Pater Jef Augustynen komt 
er aan de hand van dia's voorstellen 
wat modern missiewerk nu wel is De 
opbrengst is voor een van zijn projek-
ten schoenmakersgenefi Iedereen is 
welkom 

Willy Kuijpers 
Bezoekt ons op donderdag 24 sep
tember, natuurlijk ook in Den Klau
waert en ook om 20 uur U hoort 
hierover meer in ons volgend medede
lingsblad 

Voetbalklub De Klauwaerts 
Voetballen op maandag 28 september 
1981 tegen de voetballers van biljart-
klub de W I K en wel op het Scheersel 
om 19 u 30 

VU-Wommelgem 
Org W Herbosch 

VU-Meerhout pakt nalatig 
gemeentebestuur aan 
De werkgroep ROM (Ruimtelijke Or
dening en Milieu) van de Meerhoutse 
VU heeft zopas met een ludieke prik-
aktie een nu al geruime tijd aanslepen
de nalatigheid in de natuurtoeristische 
politiek van het gemeentebestuur aan
geklaagd 

Dit gemeentebestuur heeft enkele ja
ren geleden op verscheidene plaatsen 
in de gemeente zitbanken en eettafel
tjes voor wandelaars laten plaatsen 
De Volksunie van Meerhout vindt dit 
op zichzelf een lovenswaardig initiatief 
maar stelt helaas vast dat dit gemeen-

SEPTEMBER 

2 WOMMELGEM VLAMAT-zitdag voor leden van de Vlaamse 
Mutualiteit Alle bewerkingen en nieuwe inschrijvingen Agent 
Rik Bellefroid, in Den Klauwaert van 19 tot 20 u 30 '' 

4 WOMMELGEM VUJO-gezelschaps- en kaartavond Vanaf 
19u in Den Klauwaert 

4 HOVE. VUJO-Country-avond in het Pnnsenhof om 20 uur 

4 WIJNEGEM: VUJO-fuif in De Schuur. Wommelgemse steen
weg Vanaf 20 uur 

6 WOMMELGEM. Dienstbetoon door VU-mandatans Constant 
Geel Van 11 tot 12 uur in Den Klauwaert 

10 WOMMELGEM: VU-VUJO-Diavoorstelling modern missie
werk in SHABA, door Jef Augustynen, missionans 

11 TONGERLO: St-Maartensfonds-zangavond om 20 uur in de 
„Kapellekeshoef" Onder het motto .,Wij zingen zoals toen", 
brengt het SMF-Scheldekoor ons de liederen die we toen met 
geestdrift zongen Toegang vrij 

tebestuur tot op heden verzuimd heeft 
vuilnis- of afvalbakjes bij deze eet
hoekjes te plaatsen 

„Op deze manier werkt dit gemeente
bestuur, dat toch beweert veel belang 
te hechten aan een degelijke natuur-
toeristische milieupolitiek, zelf een stuk 
natuurverontreiniging in de hand'" 

Zo zegt de VU, die van arren moede 
dan maar zelf het initiatief in handen 
genomen heeft door eigenhandig af
valbakken bij deze eethoekjes te gaan 
plaatsen 

Gemeente Ekeren 
BIJ het gemeentebestuur van 
Ekeren is een betrekking vakant 
van tijdelijk pait-time kultuur-
funktionaris. 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op de gemeentesekre-
tarie, Veltwijcklaan 27, 2070 Eke
ren 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan de 
heer burgemeester der gemeen
te Ekeren uiterlijk tot 15 oktober 
1981 

(Adv) 

HET LEVENDE 
WATER 

I "Belgische Bufferstaat" blijft spoorloos 

Moet Mechelen schadevergoeding 
betalen voor verdwenen wandtapijt? 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond^ 
heidseigenschappen van 
«Tónissteiner Spriidel • 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajr helen
de werking) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enl^el 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waaiachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, m te zitten. 
Navraag bi) een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tónis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat 

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

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

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

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phaiyn-
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen Jicht. 

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

(advertentie) 

In de maand mei antwoordde de 
Vlaamse staatssekretans voor Kuituur 
in antwoord op een vraag over de 
stand van het onderzoek naar de 
veelbesproken verdwijning van het 
wandtapijt „België, Bufferstaat" van 
Octave Landuyt, dat er nog geen posi
tief resultaat werd bereikt In juni ver
wees de staatssekretans voor verdere 
informatie naar de minister van Ekono-
mische Zaken, daar zijn departement 
eigenaar is van het kunstvoorwerp 
Volksvertegenwoordiger Joos So-
mers heeft dan in aansluiting op de 
vragen van zijn kollega de verantwoor
delijke minister volgende vragen ge
steld „Hoever is het onderzoek onder
tussen gevorderd" en „Hoe de bruik-
leenname met de Stad Mechelen was 
geregeld, volgens welke bepalingen en 
volgens welk kontrakt, of men even
tueel ten aanzien van de bruikleenne-
mer bepaalde eisen overweegt te stel
len en of men een schadevergoeding 
van de Stad Mechelen zal eisen""? 
De minister van Ekonomische Zaken 
deelde thans aan kamerlid Somers het 
volgende mede ,Van zodra in mei 
laatstleden de verdwijning van het 
wandtapijt „België, Bufferstaat" gesig
naleerd werd, werden de nodige op-
zoekingsmaatregelen genomen De 
zaak maakt inderdaad het voorwerp 
uit van een gerechterlijk onderzoek bij 
de Prokureur des Konings te Meche
len, alsmede van een administratieve 
enquête bij het Hoog Komitee van 
Toezicht" Wat de vragen omtrent de 
bruikleenname betreft en de eventuele 
schadevordering gaf de minister de 
volgende toelichting „Als Belgische 
deelneming aan de Universele Ten
toonstelling te Montreal (1967), werd 
ten laste van het budget van het 
ministerie van Ekonomische Zaken 
een Belgisch wandtapijt „Le Peril Ato-
mique" aangekocht Dit tapijt is thans 
gekend onder de nieuwe benaming 
„België, O, Bufferstaat" Na de tentoon
stelling werd door het departement 
van Ekonomische Zaken het wandta
pijt in permanente bruikleen gegeven 
aan het Stedelijke Museum en Kultu-
reel Centrum A Spinoy te Mechelen 
De permanente bruikleen is voorwaar
delijk en voorziet dat het wandtapijt ter 
beschikking staat van het departement 
om deel uit te maken van tentoonstel
lingen die de Belgische kunstbevorde-
nng op het oog hebben zowel in 
binnen als m buitenland Het Stedelijk 
Museum en Kultureel Centrum te Me
chelen moet er ook op waken dat de 

verzekeringskosten betaald worden 
door de Dienst voor Kunstversprei-
ding die het werk in leen vraagt 
De eis tot schadevergoeding zal afhan
gen van de resultaten van het gerech
terlijk en administratief onderzoek" 

Gelukwensen 
te Wilrijk 
Op 8 augustus II traden onze sekreta-
resse Rachel De Schutter en onze 
organizatieleider Luk Lemmens in het 
huwelijk Het bestuur van de VU-
Wilrijk wenst beide jonge mensen een 
behouden en nmpelloze vaart, de 
Vlaamse Leeuw hoog in top 

Jan Lenaerts, voorzitter 

Meerhout 

„Bouwen"-brochure: 
rechtzetting 
In de aankondiging van de brochure 
„Bouwen" uitgegeven door de Vlaam
se Vnendenknng Meerhout sloop een 
foutje Het telefoonnummer van Lucien 
Beyens waar men telefonisch kan be
stellen, IS 014-309879 Wie meer ek-
semplaren van deze uiterst nuttige 
publikatie voor een afdelingsbestuur of 
voor het sociaal dienstbetoon verlangt 
kan deze tegen betaling van de port-
kosten ontvangen Slechts bij indivi
duele bestellingen wordt 40 fr per 
zending (1 eks) aangerekend 

KONTICH 
Kon Astridpl 85 
Tel 031 57.30.32 

BRUSSEL 
Nieuw Brugstr. 
Tel. 02-218.74.1 
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ZAiex-Siuiu-Seef > 

LEUVEN 
Tervuurse Vest 60 

Tel. 016-22 86.72 

•)<-

HULSTE 
Brugse Baan 1 

Tel 056-71 15.36 

• GROTE PARKEERTERREINEN 

KOUD BUFFET 
KRACHTVLEES-
SCHOTEL 
Pate ossentong var 
kensvlees worst sla 
tomaten boerenbrood 
boter 130 fr. 
2 sneden boerenbrood 
boter 2 eieren 50 fr 
2 sneden boerenbrood 
boter Trappistenkaas 
van Chiniay 50fr 
2 sneden boerenbrood 
boter niet boerenhesp 

80 f r 
2 sneden boerenbrood 
boter Ardense boeren 
leverpastei 50 fr. 
2 sneden boerenbrood 
boter 2 Frankfurter 
worstjes 50 f r. 
• Op verzoek ook wit 

brood 
In onze keuken 
wordt uitsluitend 
VERSE BOTER ge
bruikt 

• Voor groepen De 
Brabantse koffieta
fel! Eten naar harte 
lust brood, boter, 
varkensvlees, pate, 
kaas, konfituur, ap 
pelkompot, eieren, 
suiker, koffie 130fr. Zalen vrij voor feesten, bals, 

banketten, trouwfeesten e d 

NU, in deze ,,DORTMUNDER THIERBRAUHOVEN: Duitse specialitei 
ten, ,,Dortmunderthler - Bier van 't vat" • ,,'t Levende water 
Tönissteiner Sprudel" er nu ook te proeven en te koop! 

ONZE SPECIALITEITEN 

Aju insoep 
Hongaarse Goulache 
Kip aan 't spit (950 gr ) 

brood - boter of aardappelen sla 
of appe lcompot te 

Thier-Brau-uitsmijter (spek met eieren) 
uit Grootma's t i j d ' 

Zuurkool m e t w i j n (Sauerkraut mi t Eisbein) 
ham (ongev 1 kg) aardappelen 
of boerenbrood met boter 

50 fr. 
80 f r 

150fr. 

100 f r. 

250 fr. 
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Derde Europees Poëziefestival 
Leuven 24 en 25 oktober 1981 

„Poëzie in de stad" 
Het d e r d e Europees Poëziefest i 
val heef t als tema Poëzie in de 
s tad De hoo fdaandach t gaat daar
bij naar s teden met een regionaal 
karakter , zoda t ook in de poëz ie 
het Europa van de regio 's aan b o d 
k o m t D e opze t hangt samen met 
de v ier ing van het t ien jang be
staan van de regionale Schr i j vers-
veren ig ing de „Leuvense Schr i j -
versakt ie" die in 1979 het eers te 
Europees Poëziefest ival organi -
zeerde Het is de bedoe l ing o m te 
laten zien op we l ke konk re te w i jze 
de poëzie leeft in een s tad W a a r 
en in we l ke k n n g e n w o r d t de 
poëz ie gepub l i ceerd en ver
spreid"? In we l ke t i j d s c h r i f t e n ' 
W a a r o n t m o e t e n de d ich te rs el
kaar? In we l ke mate maak t de 
poëzie deel uit van het ku l ture le le
ven in de s tad en speel t ze er een 
r o l ' ' Hieraan w o r d e n een aantal 
oorspronke l i j ke essais gew i j d Bi] 
de keuze van het tema van de ge
dichten w e r d e n de d ich ters vr i jge
laten W i e in de s tad woon t , schi j f t 
met noodzakel i jk s tadsged ich ten 
Maar we l ke relat ies on ts taan er 
tussen de d ich ters en de stedel i j 
ke omgev ing of kultuur"? Bestaat 
een s tadspoez ie w e P In een s tad 
behoor t de dichter, zoals de Luike-
naar Frangois Edeline aanst ipt, to t 
een hand jevo l marginale bu rge rs 
met een kleine aanhang van s y m -
pat izerenden W e l k e funkt ie heef t 
de s tad dan nog in hun werk"? 

Vo lgende d ich ters en essay is ten 
zegden reeds hun m e d e w e r k i n g 
toe Nic van Bruggen , Eddy V a n 
Vl iet Wi l f r ied A d a m s en H e n n 
Flons Jespe rs ( A n t w e r p e n ) , Frank 
de Cr i ts , S te faan van den B remt 
en Clara Haesaer t (Brusse l -Ne
der lands) M iche l Stavaux, Jean 
Dumor t ie r W e r n e r Lambersy en 
Emile Kes teman (Brussel-Frans), 
Henn Hanlet, Nicolas Helmmger, 
Paul Lanners Rosemane Kief fer 
en Fernand Ho f fmann (Luxem
burg) , Bea tnce K a d en Jean-Paul 
K lee (St raatsburg) , Frangois Jacq -
min G e o r g e s Linze en Frangois 
Edeline (Luik) Raoul Becousse , 
Genev ieve M e t g e en A n d r e a Ge-
novese (Lyon) , Giovanni Occh ip in -
ti (Palermo) Fnednch Chr is t ian 
Del ius (Bielefeld) Gngo l Abach id -
ze A n a Kalandadze, O ta r Tchi lad-
ze en Gas ton Bouatch idze (Tbilis-
si), John Silkin (Durham) , Dav id 
G a s c o y n e (Isle of Wigh t ) , Hans 
van de W a a r s e n b u r g (Maas tnch t ) , 
S imon V i n k e n o o g (Ams te rdam) , 
Joseph O r b a n (Luik), Robe r to Sa-
nes (Mi laan) 

P r o g r a m m a 
V r i j d a g , 23 oktober 1981 (uitslui
tend voor de leden van de Europe
se Veren ig ing ter B e v o r d e n n g v d 
Poëzie) 

15 u A l g e m e n e en statuta i re le
denve rgader ing 

20 u On t vangs t d o o r de univers i 
teit 

Zaterdag, 24 oktober 1981 
10 u Ui ts tap 
15 u Poezielezing 
20 u Europees Poez iep rogram-
ma 

Z o n d a g , 25 oktober 1981 
11 u Poez iep rog ramma rond Eu
gene Guil levic 
12 u On t vangs t doo r het s tads
bes tuur 
15 u K o n c e r t met vo lksmuz iek uit 
het h e r t o g d o m Brabant V ienng 
van het t ienjarig bestaan Leuven
se Schr i j versak t ie 
19 u Gezamenl i j ke maalt i jd 

Inlichtingen: 
Europese Poeziebiblioteek Blijde In
komststraat 9 te 3000 Leuven (tel 016-
23 53 51) Het inschrijvingsgeld be
draagt 500 B fr en geeft recht op de 
Europese essai- en dichtbundel 1981 
op de toegang tot alle manifestaties en 
op de receptie op het stadhuis Voor 
deelneming aan de gemeenschappelij
ke maaltijd op zondag 25 oktober 
500 B fr per persoon Jongeren bene
den de 25 jaar knjgen toegang tot alle 
manifestaties voor 100 B fr Entreegeld 
voor de afzonderlijke manifestaties 
500 B fr (excl het koncert op zondag 
25 oktober 100 B fr - voorverkoop 
CJP + 3-pas 80 B f r ) Stortingen op 
rekening nr 736-4031508-58 (Raiffei-
senkas Leuven) of 230 01898800 71 
(Generale Bankmaatschappij) met 
vermelding Europees Poëziefestival 
1981 

LIMBURG 

Zaterdag 19 september ledendag VUJO-Limburg. 

Zin en plaats van de Volksunie
jongeren in de politiek 
Dit is het hoofdtema van de kader-ledendag van de Volksuniejongeren van 
Limburg. 
Deze is dit jaar vooral gericht op het stimuleren van de nieuwe VUJO-kernen 
in Noord-Limburg en jongeren van gans Limburg met de VUJO kennis te laten 
maken. 
Deze kaderdag wil tevens de basis leggen voor verdere aktie van VUJO in 
Limburg voor het werkjaar 1981-1982 
Toch zullen ook zij die reeds langer in de VUJO staan zeker aan hun trekken 
komen door een gevarieerd programma. 

Dat programma ziet er als volgt uit 
IOu.00. Aankomst - kennismaking -
inleiding 
10u.30. Indeling in kleine gespreks-
groepjes die ingeleid worden door de 
bestuursleden, gesprekstema de rol 
van VUJO in de politiek en waarom 
Vlaamse beweging On 1981) 
12U.30 Lunch 
13 u 30 Dia-reeks over Voeren en 
over VUJO-aktiviteiten van het afgelo
pen jaar Op basis van deze diareeks 
volgt een kort gesprek tussen de 
deelnemers 
16u.00: Gastspreker Frans Kuijpers 
zal komen spreken over de plaats van 
de Volksunie in de huidige ekonomi-
sche knsis Dit tema ligt een beetje in 
het verlengde van tiet nationaal VUJO-
weekeinde van begin september En

kele bestuursleden zullen teksten i v m 
de sociaal-ekonomische knsis en ons 
antwoord daarop klaarmaken Die tek
sten worden dan op de maandelijkse 
provinciale raad van VUJO-Limburg 
besproken 
ISuOO barbecue 
20 u.00 gezellig samenzijn 
Iedereen, ook met-leden zijn van harte 
welkom op deze kaderdag 
Plaats 't Leeuwke te Peer-Wijchmaal 
(Peerdebaan 63 Wijchmaal) Voor zij 
die vanaf de N I 5 (weg Hasselt-Eindho-
ven) komen Op het kruispunt in Hech 
tel afdraaien naar de steenweg op 
Peer (N21) Langs deze weg zullen 
bordjes staan die aanduiden waar je 
moet zijn (geel-zwarte bordjes met 
vermelding VUJO) Voor hen die van
uit Peer komen N21 volgen, richting 

Hechtel, na enkele kilometers zie je 
aan je rechterkant 't Leeuwke liggen 
dn Wijchmaal) 

Inschrijven kan op volgend adres 
VUJO-Limburg p.a W. Remy, Caster-
straat 98 te 3500 Hasselt 
Wie wil deelnemen aan de barbecue 
moet verplicht inschnjven We voor
zien voldoende voeding voor hen die 
inschrijven voor 10 september (dit kan 
op een gewoon briefje) 

Jongeren onder de 20 jaar, studenten 
en werklozen betalen 100 fr Anderen 
150 fr Dit bedrag voor 10 september 
storten op bankgiro 458-6716521-32 
van E Remy, Hasselt met vermelding 
VUJO-Kaderdag 
Beslist doeni 

VUJO-Limburg heeft het jongste ar
rondissementeel komitee laat zien dat 
Limburg ook de meest levenskrachtige 
Vlaams-nationale jeugd heeft' 

Wilfried Remy. 
voorzitter-Vuio-Limburg 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderi jen 
lustrerie 

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

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

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrusting&materieel & ma
chines voor o p e n b a r e be
s tu ren en a a n n e m e r s van 
bouw- en wegen i swerken 
Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 309P Kampenhout, 
Itel. 016-60.34.73. (Adv. 163) 

BRABANT 
AUGUSTUS 

29 KAPELLE O / D BOS - NIEUWENRODE • RAMSDONK-
Mosselen, paling in 't groen, koude schotel vanaf 17 uur in 
feestzaal Palmhof, Schoolstraat 52, Kap o /d Bos 30/8 vanaf 
12 uur 

SEPTEMBER 

5 VILVOORDE Gastronomisch weekend in het Domein 3 
Fonteinen Ook op zondag 6 september 

Gemeente 
Grimbergen 
(Brabant) 
Het kollege van Burgemeester 
en Schepenen van Grimbergen 
brengt ter kennis dat éen betrek
king van kommissans van politie 
te begeven is aan de gemeente 
Grimbergen 
De kandidaturen, vergezeld van 
de nodige bewijsstukken, dienen 
uiterlijk op 14 september 1981 bij 
een ter post aangetekend eigen
handig schrijven gezonden aan 
de heer Burgemeester van Grim
bergen 

Nadere inlichtingen en deelne-
mingsvoorwaarden kunnen be-' 
komen worden op de dienst Se-
kretanaat tel 02-269 1247 

P.S.: Het bekwaamheidseksamen 
zal doorgaan op 3 oktober 1981. 

Gemeente 
Affligem 

(voorheen Hekelgem) 

Het gemeentebestuur van Affli
gem maakt bekend dat een be
trekking van lader in tijdelijk 
verband en een betrekking van 
geschoold arbeider B-magazij-
nier in vast verband te begeven 
IS bi) de gemeentediensten 
Voor inlichtingen en voorwaar
den zich wenden tot het gemeen-
tesekretanaat van en te 1790 Af
fligem, 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 Affligem, Bellestraat 150, ter 
post afgestempeld uiterlijk op 
29 augustus 1981 (Adv.) 

OOSTERSE TAPIJTEN 
Een a a n g e n a m e belegging 
Koop bij VLAMINGEN 
Koop in VERTROUWEN 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

H e n n C a r o n s t r a a t 20-22, 1990 HOEILAART 
Tel 02-657 39 39 

Om U beter te kunnen dienen neem vooraf telefonisch 
afspraak - 10 % voor VU-leden 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€teriUt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.68.37 Thulsbestelllng 
02/452.76.87 Toonzalen 

De Klein Geelse, 
Bosuil, Soepzak rally 
te Hever 
Op zondag 20 september 1981 vertrek 
aan de parochiezaal te Hever tussen 
12 u 30 en 14 u Inschnjvingen 300 fr 
Voorinschrijvingen tot 17 septemtjer 
door storting van 250 fr op bankreke
ning nr 431-8104451-71 met vermel
ding Klem Geelse, Bosuil, Soepzak 
rally 

DE BRUSSELPOORT 

B o e k - e n d a g b l a d h a n d e l 
B r u s s e l s t r a a t 4 5 - 4 7 , H A L L E 
T e l . 02 356.85 .78 

L O T T O T O T O - B E L G I S C H E P . M . U . 
D A G B L A D E N T I J D S C H R I F T E N R O O K W A R E N 
S C H O O L B E N O D I G D H E D E N - B O E K E N 

Soc. Dienstbetoon 
te Brussel 
Elke eerste maandag van de maand 
houdt aggi schepen Jan De Berlan-
geer van 18 tot 19 uur in het „Schuur-
ke Oude Graanmarkt te 1000 Brussel 
zijrr soc dienstbetoon 

handelaars... 
-zelfstandigen (enz.) 
voor uw publicitaire bood 
schap in «WIJ» neem kon 
takt met "*' 
Karel SEVERS (onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30-

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 zon 
10 km lang zijn en eindigen in Landen 
Voor meer inlichtingen bellen naar 
Luc Verbiest Stationsstraat 22 te 3320 
Hoegaarden tel 016/766658 en Mare 
Vranckx, Leuvensesteenweg 379 te 
3370 Boutersem tel 016/734650 
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Wase Jonge Leeuwen hebben 
welgevuld werkjaar achter de rug 
Het werkjaar t980-'81 zit er op voor de Wase Jonge Leeuwen Deze te Sint-
Niklaas aktieve jongerengroep stelt zich tot doel een demokrattsche en 
Vlaamsgezinde werking onder tongeren van uiteenlopende levensbeschouwe
lijke en maatschappeli jke overtuigingen te ontplooien Aldus bood WJL 
t i jdens de voorbi je twaalf maanden de Wase jeugd de kans nader kennis te 
maken met diverse aspekten van de Vlaamse Beweging. Naast de leden- en 
sympatizantenvergadenngen de tweede vrijdag van elke maand te Sint-Ni-
klaas in lokaal „Steenstrate" (Nieuwstraat 86). werden tal van vormingsaktivi-
teiten georganizeerd Het Dageli jks Bestuur van WJL bestaat momenteel uit 
Jean-Marie Van Gavere (voorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter) 
en Kris Verguit (sekretans) 

Het werkjaar werd in oktober geopend 
met een spetterende herfstfuif In de 
rand daarvan lichtte senator dr Walter 
Peeters het tema „Jeugd en nationalis
me" toe Dr Guido Provoost, alg sekr 
VOS, was in november te gast op een 
voordrachtavond over ,Zelfbestuur en 
demokratie' In december nam WJL 
deel aan een Vlaams-Baskische zang
avond te Wilrijk en in januan werd een 
debat over separatisme of federalis
m e ' " op touw gezet In februari ging 
een tweede WJL-fuif door en werd de 
WJL-kern Belsele boven de doopvont 
gehouden. WJL was in maart aanwe
zig op het gewestelijk Vlaams zang
feest te Sint-Niklaas Dezelfde maand 
werd een dnedelige vormingscyclus 
over de „Geschiedenis van de Vlaam
se Beweging" georganizeerd met Wal
ter Luyten als kursusleidet In apnl 
konden de WJL'ers hun kennis over 
dit onderwerp testen in een kwis en 
werd deelgenomen aan het Vlaams 
Nanonaal Zangfeest te Antwerpen In 
mei had een taartenslag plaats en 
werd een motie m.bt de communau
taire en sociaal-ekonomische toestand 
Ofjgesteld onder de titel ,Belgie onre-
geerbaar" Ter gelegenheid van de 
IJzerbedevaart ging in juni een WJL-
tweedaagse door te Diksmuide Ten 
slotte bezocht een delegatie van het 
WJL-bestuur in juli Friesland 

Twee t i j d s c h r i f t e n 

Tijdens het werkjaar 1980-'81 zette 
WJL ook de uitgave van haar twee tijd
schriften voort Enerzijds werden via 
het maandblad „De Jonge Leeuwen" 
de leden en sympatizanten op de 
hoogte gehouden van de WJL-aktivi-
teiten Anderzijds besteedde het dne-
maandelijks vormingstijdschritt „Volks 
opbouw' uitvoerig aandacht aan de 

Vlaamse ontvoogdingsstrijd in al haar 
dimensies en aan andere nationale 
bevrijdingsbewegingen in Europa (o m 
Ierland, Corsica, Kosovo en Wales) 
Voorts stond het WJL-sekretanaat in 
voor de verspreiding van een brede 
gamma zwart-gele zelfklevers, badges 
en ander propagandamateriaal, even
als van de- boeken van de Uitgevenj 
De Nederlanden v ^ w 

In de Sint-Niklase Jeugdraad waren de 
vertegenwoordigers van WJL-Sint-Ni-
klaas en WJL-Belsele erg aktief Het 
voorstel om de struktuur en werking 
van de Jeugdraad te decentralizeren 
werd goedgekeurd Daardoor tiezitten 
d e Sint-Niklase deelgemeenten thans 
ieder een permanente Werkgroep 
Jeugd, die zelfstandig initiatieven kan 
ontwikkelen 

WJL-Infodienst 

De WJL-infodienst, die scholieren en 
studenten helpt bij het voorhiereiden 
van verhandelingen, jaarwerken, 
spreekbeurten e d , verstrekte tijdens 
het voorbije werkjaar inlichtingen over 
o m de staatshervorming, de Vlaams-
Waalse verhoudingen, de Vlaamse Be
weging, amnestie, Europese eenma
king en nationale minderheden in Euro
pa 

Inmiddels heeft WJL reeds een voorlo
pige planning voor het werkjaar 1981-
'82 opgesteld WJL Sint-Niklaas zal zo 
een Vlaamse cantus een vierpartijen-
debat een voordracht met dias over 
Corsica en een fuif organizeren WJL-
Belsele plant o m een volksdansinstuif, 
een dia-avond over Fnesland en een 
uitstap naar Frans-Vlaanderen 
Wie tussen 15 en 30 jaar is kan WJL lid 
worden door 50 fr te bezorgen aan 
het WJL-sekretanaat p a Kris Verguit, 

Arrondissement Gent-Eekio 

Jawadde! 
Speciaa l ber ich t voo r d e V U J O - en d e Vo lksun ie leden d ie j ong 
van har t zi jn 
O p vr i jdag 2 ok tobe r o rgan izeer t de V U J O Gen tb rugge-Lede-
be rg e e n reuze-instui f in d e gemeente l i j ke feestzaal van 
L e d e b e r g 
Het w o r d t e e n spe t t e rende T-Dansant me t D iscobar vanaf 
21 uur 
A l s h o o g t e p u n t o m s t r e e k s 22 uur, k o m t het op t reden van de 
revelat ie van de Gen t se Fees ten de fo rmidabe le format ie „Ja
w a d d e " 
D e toegangspr i j s w e r d b i j zonder laag gehouden o m iedereen 
in staat te stel len aan het f ees t deel te n e m e n V o o r 75 
belachel i jke Belg ische f r ankskens zi jn jullie o o k van de part i j 
W i j v e r w a c h t e n alle j onge VU-sympa t i zan ten van het arrondis
s e m e n t Gent-EekIo 

Isengrimlaan 13, 9180 Belsele (rek 
001-0992205-68) Sympatizerende 30-
plussers en niet-Waaslanders kunnen 
erelid worden vanaf 100 fr Leden en 
ereleden ontvangen gratis „De Jonge 
Leeuwen" en genieten vermindenng 
op alle door WJL ingenchte aktivitei-
ten Een at)onnement op „Volkso(> 
bouw" bekomt men door storting van 
100 fr op rek 001-0594644-13 t n v 
Lieven Dehandschutter, Knaptand-
straat 143, 2700 Sint-Niklaas 

Zitdagen 
soc. dienstbetoon 
kamerlid 
Frans Baert 
De zitdagen van het derde weekeinde 
van september zullen uitzonderlijk 
plaatsvinden tijdens het tweede week
einde 

Dus zaterdag 12 september 
— Zulte bij Elie Peirs, Olsenestraat 51 
om 9 u 30 
— Otsene bij René Van Hoecke, 
Oudenaardestraat 3, om 10 u 30 
— Machelen bij Eddy Dubois, Kruis-
houtemstr 4, om 11 u 
— Aalter bij Guido Van den Kerckho-
ve. Ter Walle 12, om 11 u 30 

Zondag 13 september: 
— Landegem bij Guido Schaeck, Vos-
selarestraat 16, uitzonderlijk om 
10 u 30 

De andere zitdagen gaan normaal 
door bjdens het eerste weekeinde 

Zaterdag 5 september 1981 
— Deinze Cafe „Rossbrau", Markt, 
om 10 u 
— Gent ten huize, Koningin Astridlaan 
123, om 11 u 30 
— Zomergem cafe „Ledeganck", 
Markt om 14 u 30 
— Lovendegem cafe „Volkshuis", 
Dorpsplein om 15 u 15 

Zondag 6 september 
— Oostakker bij Dr De Pillecijn, Hol
straat 51, om 11 u 

Maandag 7 september-
— Gent bij Karel Rigo Peerstraat 129 
20 u 

Fototentoonstelling 

te St.-Martens-Latem 
Fototentoonstelling in de Latemse Ga
lerij ' Dorp bij de kerk en het gemeen
tehuis 

De fotograaf-tekenaar-beeldhouwer 
Paul De Clercq stelt fo tos op doek 
tentoon Zichten van Ooidonk Baarie, 
Deurie Latem Afsnee en de Leie Tot 
15 september 

leder weekend (zaterdag zondag en 
maandag) van 10 tot 12 en van 14 tot 
18 u Op andere dagen toegankelijk 
voor groepsbezoeken na afspraak per 
telefoon 091-823252 

Opbrengst verkoop ten goede voor de 
gehandicapten 

De najaarskalender van FVV-Ninove 
Gemeenteraadslid Georgette De Ke
gel, Nadine Fosselle, Diane Herremans, 
Francine Wauters Mane-Louise Co-
chez, Jeanne Willems en Hilda Van 
Rossem kwamen op 19 augustus sa
men onder voorzitterschap van Leen 
Maus tevens ondervoorzitster van de 
Ninoofse Kulturele Raad, om de na-
jaarsaktiviteiten van FVV-Ninove te 
plannen 

Om wat zaad in het bakje te brengen 
wordt op zondag 6 september van 12 
tot 19 u een smulpartij ingericht 
Op dinsdag 29 september wordt in 
samenwerking met VU Groot-Ninove 
aandacht besteed aan de problemen 
van de bouwsektor Senator Oswald 

Van Ooteghem komt op die datum het 
„VU-reddingsplan voor de bouw en 
het wonen ' voorstellen Op dinsdag 20 
oktober is de sociale zekerheid aan de 
beurt Want in samenwerking met de 
Ninoofse VU en het V V V G werd 
senator dr Walter Peeters naar Nino-
ve uitgenodigd om de aktuele toestand 
te schetsen van pensioensektor, kin
derbijslag, ziekte- en invaliditeitsverze
kering enz 

Op dinsdag 17 en 24 november leert 
de heer De Troyer aan de belangstel
lenden hoe de Eerste Hulp Bij Onge 
vallen doeltreffend dient toegepast te 
worden En het jaar wordt afgesloten 
met het traditioneel Sinterklaasfeest 

op zondag 6 december ,Werk op de 
winkel dus voor de acht bestuursle
den van FVV-Ninove die nog graag 
enkele medewerksters in hun kring 
zouden opnemen 
Alle aktiviteiten gaan door in „De Den-
derhoeve', Burchtstraat te Ninove en 
de vormingsavonden beginnen steeds 
om 20 u 
Nog eens samengevat ziet de kalen
der er als volgt uit 
-Laten smullen (6 septJ 
-Leren verplegen (17 en 24 nov) 
-Praten over bouw (29 s e p ü en socia
le zekerheid (20 okü 
-En de grote kindervriend op bezoek 
(6 dec) 

Rik Haelterman 

OOST-VU\ANDEREN 
SEPTEMBER 

4 LEBBEKE Debatavond met Hugo Schiltz om 20 uur in zaal 
Ons Huis, Leo Duboisstraat 

4 ERPE-MERE VUJO-leden- en vnendenfeest in Hof ten Dale, 
Kerkveldstraat 31 te Mere Feestelijke avond in het teken van 
Zuid-Afrika Aanvang om 20 u 30 Pnjs 200 fr 

6 NINOVE Smulpartij van FVV-Ninove doorlopend van 12 tot 
19 u in zaal „Denderhoeve" Burchtstraat Koude schotels naar 
keuze garnaalcocktail, kip, gemengde vleesschotel 

12 ST.-AMANDSBERG. ,.Ezel"-T-Dansant voor jong en ouder, 
met studio „Rotation" in zaal „Tijl", Klinkkouterstraat 70 Org 
VUJO Inkom 60 fr Vanaf 20 u 30 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

van en te Merelbeke 
Het CX^MW gaat over tot de openverklanng van volgende 

betrekking 
1 betrekking van werkvrouw 

De aanvragen der kandidaten dienen per aangetekend 
schrijven gericht aan de heer Voorzitter, Poelstraat 37, 9220 
Merelbeke, en dienen hem uiterlijk, samen met de nodige 
bewijsstukken, te bereiken op zaterdag 19 september 1981 

Inlichtingen en voorwaarden zijn te bekomen op het 
sekretanaat op hetzelfde adres, tel. 306253 

Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn - Aalst 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de Stad Aalst, heeft een voltijdse betrekking 
opengesteld van radloterapeut (nucleaire geneeskunde) 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk vóór maandag 24 augustus 1981 ter bestemming te 
zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 04 081978, genaamd anti-
krisiswet, is de opengestelde betrekking toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen Tel 
053-2123 93 - bmnenpost 104 

STAD AALST 
Bij het stadsbestuur zijn er volgende betrekkingen m het 

technisch personeelskader vacant 
1 ecologist, leefmilieu, 1 burgerlijk ingenieur, wegen, 

gebouwen en technische uitrusting, 1 kondukteur, ruimtelij
ke ordening - technische dienst, 3 adj kontroleurs, wegen 
kontrole op werken van derden - gebouwen kontrole op 
werken van derden - ruimtelijke ordening - bouwpohtie, 
2 tekenaars, wegen, - gebouwen, nutsvoorzieningen en tech
niek van de gebouwen 

Deze betrekkingen zijn zowel voor mannelijke als vrou
welijke gegadigden toegankelijk 

De kandidaturen voor deelneming aan het eksamen 
worden ingewacht tot uiterlijk 15 september 1981 Zij moeten 
bij ter post aangetekende brief gericht worden aan het Kol
lege van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Grote 
Markt 3 te 9300 Aalst 

De formulieren voor kandidatuurstelling alsmede de 
volledige voorwaarden kunnen schriftelijk of telefonisch 
aan de personeelsdienst, Capucijnenlaan 63 te 9300 Aalst 
worden aangevraagd (tel 0.S3-77 11 11 - toestel 312) 

WEST-VUUNDEREN 

VU-Koekelare: 
dagje in de Voer 
Tweeenvijftig Koekelaarse en Ichte-
gemse volksunieleden trokken op 1 
oogst per bus naar de Voer Vertrok
ken om 6 u 30 kwamen ze met een 
tussenhalte in Moelingen aan rond 
10 u In de Rusticana werden ze door 
een gids opgewacht waarmee ze de 
streek leerden kennen zoals ze ze nog 
nooit gezien hadden stil, mooi enig 
's Middags smulden ze lekker in San 
Martino en werden er na het eten 
toegesproken door Leo Banken, leider 
van de Harde Voerkern Zeer interes
sant en nuttig om weten en anders dan 
in de dagbladen Dan de bus op en ver
der bezoek aan de streek met de zeer 
deskundige gids Ze bezochten onder

meer het Veltmanshuis en de kerk te 
St-Martens-Voeren om dan opnieuw 
naar San Martino te trekken voor de 
Hervse koffietafel, heerlijk 
Rond 20 u 30 keerden ze huiswaarts 
VU-Koekelare had een enige dag Aan 
te bevelen aan alle afdelingen 

Jef Hendryckx 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwenj 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen. 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentscstroat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

TPI 054 41 25 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platleau Lievens Portugeesstraat 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 02/47819 93 
Import — Export 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 268 14 02 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054-33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 51.42. 

LUKOS p.vb.a. 
Ringmappen - dokumenlhouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

Om fe 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. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestront 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 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
sti)lmeubelen en modern 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Rapfiael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45. 
1000 Brussel Tel: 511.6133 

Prive. 5690318 

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

I K E U K E N S I 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

KLEDING LENDERS 

Sftit D.iniuionslr.ial 41 
W O M M E L G E M 
rei 031 53 70 39 

Dames- heren en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel 053-62 37 65 

B + M 
Bouwpromotoren en 

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

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

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

Leon Theodorstraal 36, 
1090 Brussel 

...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 -H kunstvoorwerpen 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar. ruzettelddn 56c brugge 
050/35/4 04 , 
baan brugge-kortrijk 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

W u i t e n s l a a n 39. 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 r i 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 e n b a l k o n s e n al lerlei s m e e d 
w e r k 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pri)Soffert6 

OURASON-KEUKENS 
FIRMA SONCK GEBR. 

Anderenbroek 24 
9480 Dcnderhoutem 
Tel 053 2193 25 

I D E L - Tet 011-534349 

Gelegenlieidsgrafiek Hiiweli|k • Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikband on 
etiketten Houten druklel tcrs - Rekla-
me-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Heront.ilseb.i.in 340 
Dourne Z Tel 21 08 96 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
fe l 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244 2610 WILRIJK 
Tel. 031-2893.14. 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus be i i t eube lde v i l 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-LITTORAL 
Leopo ld II laan 212. 
8458 Oos tdu inke rke 
Te le foon 058 51 26 29 
(Woensdag ges lo ten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
-DEN DUVEL-BANKELINDEWEG 11 

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

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

Diepvriezers 

DE K E R A M I E K K E L D E R 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

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

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 

EN MOEKEN 
moeilijke maten,/fs 

alfkundige retouche 

D 

mccitcrklcer Maker 

^ • - • " • - ^ ^ 
^ r rx. ^ 
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De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, .lutobus. 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-2136 36 
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20 ^m Mensen van bij ons 

RVA-Direkteur Van Hoorebeke: 

„Job'lnfobeurs oliet 
relatie werkgevers-werknemers / / 

BRUGGE - „We hebben het al 
afgerotst, niet alleen voor de job-
infobeurs van 5 september, maar 
sinds maanden terug hebben we 
met het komplete team van de 
RVA-Brugge biezonder goede 
kontakten met het bedrijfsleven 
Een zware teleurstelling is het niet, 
maar het geeft toch wel te denken 
dat zelfs door onze RVA-dienst in 
een gebied, waar een kwart mil
joen mensen wonen, na intense 
sollicitatiekontakten met meer dan 
203 vakante betrekkingen op kor
te termijn konden gevonden wor
den 
Op de job-infobeurs kunnen we in 
totaal (het cijfer van 7 werkdagen 
voor de opening van de deuren) 
556 vakante betrekkingen aanbie
den Het IS heel wat Maar, van-
daag-de-dag blijkt er in onze 
streek ook mets meer in te zitten 
Het IS dan ook onvermijdelijk dat 
voor een paar honderd vakante 
betrekkingen een duizend kandi
daten zich zullen aanbieden 
We menen nochtans dat met het 
organizeren van dit soort job-
beurs op langere termijn een gun
stig arbeidsbevorderend klimaat in 
de hand kan gewerkt worden 
Immers, behalve voor-het-gnjpen-
vakatures wordt op zon job-info-
beurs vooral veel informatie aan
geboden die werkzoekenden op 
korte tijd biezonder van nut kan 
zijn" 

De job-infobeurs van de Brugse 
Rijksdienst voor Arbeidsbemidde
ling IS zeker met de eerste van dit 
soort werkaanbiedingen 
Eind vorig jaar werd in Antwerpen 
een gelijkaardig en overigens suk-
sesrijk, initiatief genomen Kleine 
job-infobeurzen vonden inmiddels 
plaats in verschillende stadscentra 
zoals Blankenberge, Brugge-Sint-
Andries en Dendermonde Inspira
tie werd hoe dan ook gezocht in 
Nederland, daar werden voor het 
eerst eind 78, begin 79, vooral dan 
in Utrecht en Breda zogeheten 
„banenmarkten" opgetimmerd 
In Brugge kwam het initiatief van
wege VU-schepen Josiane 
Tuyaerts-Van Vlaanderen De 
RV A-Brugge heeft op het voorstel 
van het stadsbestuur gretig inge
pikt 

RVA-dIrekteur Van Hoorebeke: 
„Ik kan niet ontkennen dat wij, net 
als de 30 andere subregionale 
STD-diensten, last hebben van 
het feit dat de werkzoekenden 
opkijken tegen de reeds schaar
se en nog immers inkrimpende 
werkaanbiedingen Nochtans 
blijven er tal van mogelijkheden 
onbenut: ook en vooral wat be
treft de diensten die de RVA 
werkzoekenden kan aanbieden. 
Maar ik weet hel er is veel 
kritiek — soms terecht — op 
openbare diensten zoals de 
onze. 
Nochtans blijven er zoveel kan
sen voor werkzoekenden bij 
onze diensten onderbenut 
Onbekend maakt onbemind. Pre
cies daarom is zo'n job-infobeurs 

een uitstekende gelegenheid om 
naar buiten te treden; om mensen 
te bereiken die anders bij ons 
nooit over de vloer zouden ko
men. 
Alleen hoop ik dat dit soort initia
tieven geen valse verwachtingen 
losweekt Zo is het te verwach
ten, maar is het ook nutteloze 
tijdverspilling dat lal van mensen 
vóór de opening van de info-
beurs mekaar verdringen „om er 
maar toch als eerste bij te zijn". 
Net zoals er gedrumd wordt bij 
een uilverkoop, of op een koop-
jesdag 

Maar, ik wil het grif toegeven, 
soms kunnen de administratieve 
formaliteiten Ie stroef overko
men. 
Vandaar dat zo'n initiatief als een 
job-infobeurs, vooral van aard 
kan zijn om de kontakten lussen 
RVA, werkgevers en werknemers 
optimaal geolied te laten funktio-
neren. 
Dat rechtstreeks kontakt tussen 
de belanghebbenden is allicht de 
grootste verdienste van zo'n job-
beurs. 
Of hel in Brugge zal blijven bij 
een eenmalig initiatief kan ik nu 

ZIJ echt konkrete vakatures heb
ben 

Dir. Van Hoorebeke: „Elk bedrijf 
dat in de Halle van Brugge op za
terdag 5 september een stand 
heeft, is zinnens geschikte kandi
daten in dienst te nemen. In to
taal tellen we 556 jobs: 203 va
kante betrekkingen die meteen te 
begeven zijn en 353 die na een 
aantal maanden voor nieuwko
mers beschikbaar worden ge
steld. Hel zal de bezoekers op
vallen dat weinig of geen grote 
„bedrijfsreuzen" op de jobbeurs 

Hel is, in tegenstelling lot wal 
ook over onze job-infobeurs 
reeds werd bericht, hoegenaamd 
niet zo dat tientallen mensen na 
een bezoek aan de Brugse Hal
len meteen met een vaste belrek
king naar huis gaan." 
— Het IS dus met zo dat werkwilli
gen bij deze gelegenheid meteen 
een job naar huis meenemen 
Waarom is zo'n beurs dan wel 
nodig"? De RVA-diensten en ande
re jobsekretariaten bieden toch al 
geruime tijd vakatures en vooral 
job-informatie aan 
Dir Van Hoorebeke. „Zeker voor 
ons is hel een uitgemaakte zaak 
dal in deze lijd van werktekori 
nog te veel mensen, ook en voor
al jongeren, drempelvrees heb
ben en Ie weinig aankloppen bij 
diensten als de onze. 
Misschien zijn er ook wel wat 
tekortkomingen van onze kant 
Maar, wat niet gezegd kan wor
den IS dat de RVA-diensten zich 
niet behoorlijk inspannen. Onze 
mensen in Brugge, en zeker de 
19 arbeidsbemiddelaars, doen al 
hel mogelijke om beschikbare 
werkplaatsen te melden en aan 
te bieden aan passende kandida
ten. 

bezwaarlijk zeggen. De RVA-Anl-
werpen gaal het experiment wel
dra overdoen. Misschien groeit 
er een verbeterde vorm van job-
aanbiedingen uit. Misschien. De 
initiatieven die her en der en nu 
ook in Brugge genomen worden, 
zullen moeten uitwijzen of de 
arbeidsbemiddeling nieuwe ba
nen op kan en op moet." 

Geruime tijd is er — soms terecht, 
soms onterecht — kritiek geuit op 
de RVA-werking 

Nu ook de betrokken tewerkstel
lingsdiensten, al dan met op eigen 
initiatief, uitkijken naar nieuwe vor
men van arbeidsbemiddeling, is er 
goede hoop dat werkzoekenden 
ook nog meer en beter wenken 
meekrijgen dan stroeve adminis
tratieve vingerwijzingen en redak-
tionele voorbeelden van sollicita-
tiebneven 

De job-infobeurzen blijken trou
wens met alleen de werkzoeken
den danig te intresseren 

Nagenoeg de meeste bedrijven in 
de streek waar de RVA-Brugge 
en RVA-Oostende werkzaam zijn, 
hebben hun toezegging betuigd 
aan de job-infobeurs voor zover 

aanwezig zijn. De verleiding was 
groot om toe Ie geven aan een 
soort public-relations-poliliek, 
waardoor de sollicitanten om de 
tuin geleid zouden worden. 

Nee, het is zo dat de aanwezige 
bedrijfsleiders, en meestal zijn 
het personeelsdirekleurs van 
kleine en middelgrote onderne
mingen, effeklief mensen van al
lerlei slag zoeken te werk Ie 
stellen. Zowel het kaderlid als de 
ongeschoolde arbeider kunnen 
bij deze gelegenheid hun kansen 
wagen voor vernieuwde of bete
re tewerkstelling." 

De RVA-Brugge — dank zij de im
puls en de medewerking van het 
stadsbestuur — pakt op zijn beurt 
uit met een veelbelovend initiatief 
waarbij werklozen de kans van 
hun leven kunnen ontdekken en 
wagen 
Vooral het direkt kontakt tussen 
werknemer en werkgever is van 
aard om én de RVA én de werk
zoekenden te bevredigen Alleen 
blijft er de flagrante tegenstelling 
tussen het aantal werkaanbiedin
gen en het aantal gegadigden dat 
zal komen opdagen op de job-
infobeurs 
De Nederlandse „banenmarkten" 
draaien inmiddels allesbehalve op 
volle toeren, maar de KMO-struk-
tuur van onze Vlaamse bedrijvig
heid biedt misschien nog onge
kende mogelijkheden 
Het IS onderhand een uitgemaakte 
zaak dat de draaiende motor van 
de Vlaamse ekonomie een aange
legenheid IS van kleine en middel
grote ondernemingen 
Precies deze ondernemingen heb
ben te weinig mogelijkheid en tijd 
om in direkt kontakt met kandi
daat-werknemers te treden Met 
zo'n job-infobeurs kunnen werk
zoekenden én bednjfsleiders met 
alleen nauwe banden smeden, 
maar ook behoorlijk wat ervaring 
opdoen op gebied van sollicitatie 
en nieuwe werkkontrakten 
Voor de werkzoekenden is er 
bovendien de unieke kans om 
rechtstreeks in kontakt te komen 
met verantwoordelijken van over
heidsdiensten (zoals het Vast 
Wervingssekretariaat, de Kamer 
voor Ambachten en Neringen, de 
Kamer van Koophandel, en dies 
meer), waardoor nieuwe horizon
ten kunnen geopend worden Het 
IS met de eerste keer dat pas
afgestudeerden, die een job zoe
ken, na kontakt met sociale dien
sten beslissen verder te studeren 
en zich te specializeren Ook die 
informatietaak nemen de organi-
zatoren van de job-infobeurs ter 
harte (hds) 

Job-infobeurs in de Brugse Beurs
hallen, de eerste grote job-infobeurs 
in West-Vlaanderen en de derde in 
ons land Op zaterdag 5 september 
van 10 tot 18 uur Aan de Hauwer-
straat In samenwerking met de RVA-
Oostende 
RVA-dienstverantwoordelijken zijn 
mevr. Amys en dhr Boone, RVA-
kantoor Brugge, Spanjaardstraat 17. 
Tel. 050-33.52.03. 
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