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Een vroege 
en kille herfst 

De politieke vakantie is wel erg kort geweest. Reeds 
in augustus werd de boom van de begroting 1982 
geschud door de eerste windvlagen van het najaar. 
Waar staan we straks, als de bladeren vallen? 

Het steekt iedereen de ogen uit, dat de regering bij 
het opstellen van de begroting knoeiwerk en bedrog 
heeft geleverd. Het tekort voor 1982 wordt zogenaamd 
beperkt tot 200 miljard. Als men Eyskens mag geloven, 
is dat een overwinning. Maar ook deze 200 miljard 
moeten geleend worden en uiteraard dus terugbe
taald: een nieuwe hypoteek, die bovenop de meer dan 
tweeduizend miljard rijksschuld komt. 

Om de put volgend jaar te beperken tot 200 miljard 
— uiteindelijk zal dit cijfer natuurlijk niet weerhou
den blijven — verhoogt de regering drastisch de 
overheidsinkomsten, terwijl ze haa r eigen uitgaven 
nauwelijks beperkt. Het resultaat van deze operatie 
kan zelfs door een leek in geldzaken voorgerekend 
worden: nog meer faillissementen, nog hogere prijzen, 
nog stijgende werkloosheid. 

De inlevering die van de bugers gevraagd wordt en 
die zich thans volop begint te doen voelen, wordt 
opgesoepeerd door de regering. Het oorspronkelijk 
opzet om aan het bedrijfsleven een dosis zuurstof te 
geven, werd niet bereikt en wordt niet eens meer 
nagestreefd. 

Iedereen beseft dat, met de begroting 1982, het uur 
der waarheid is aangebroken. De regering zelf pro
beert dit uur te ontlopen en haa r bestaan te rekken. 
Eyskens put zich uit om aan zijn partij te bewijzen, dat 
zijn begrotingsmaatregelen volkomen overeenstem
men met het spaarplan van de CVP. SP-minister 
Willockx beweert, dat zijn partij 80 % van haa r wen
sen en inzichten in de begroting heeft kunnen verwe
zenlijken. Een van de twee of allebei maken ze zichzelf, 
hun partij en hun kiezers wat wijs. Dit dubbelzinnig 
spel kan echter niet lang worden volgehouden. De re
geringspartijen kunnen het uur der waarheid niet 
ontlopen. Ze moeten kleur bekennen nu: ze moeten 
zeggen of ze al dan niet gaan regeren. Indien zij daar
toe niet de moed hebben, dat zij dan zo vlug mogelijk 
de kiezers de kans geven om de knoop door te hakken. 

Inmiddels kan niet vaak genoeg en niet nadrukke
lijk genoeg herhaald worden, hoe dubbel onrecht
vaardig het lot is dat de Vlamingen treft. Uit recent 
studiemateriaal van ekonomische specialisten is ge
bleken, dat de astronomische tekorten in 's rijks 
financies voor nagenoeg 97 % veroorzaakt worden 
door Brussel en Wallonië, en slechts voor 3 % door 
Vlaanderen. De Vlamingen moeten echter het grootste 
deel betalen van een schuldenlast, die door anderen 
wordt veroorzaakt. De kans op herstel in Vlaanderen 
wordt verminderd en dreigt helemaal teloor te gaan 
door de Waalse onwil om inspanningen te leveren. 
Niemand minder dan de minister van Financiën — de 
ontgoochelde 73-jarige financiële technicus Robert 
Vandeputte — heeft zich laten ontvallen dat de Vla
mingen bereid zijn vandaag de riem toe te snoeren als 
daardoor de toekomst gevrijwaard wordt, maar dat 
die bereidheid in Wallonië niet bestaat. 

Eens te meer moet gewezen worden op de verplette
rende verantwoordelijkheid van Vlaanderens spijtig 
genoeg grootste partij, de CVP. Terwijl haar leiders en 
topmannen voortdoen met hun onderling gekrakeel, 
heeft zij zich voorgenomen om overleg te plegen met 
de door elektorale stuipen geschokte PSC. 

Voor Vlaams overleg, voor onderling Vlaams be
raad over de wijze en de middelen om ten minste 
Vlaanderen uit de Belgische chaos te redden, vond en 
vindt zij tijd noch gelegenheid! wo 

Foto van de week 

Dinsdag 1 september draaiden de schoolpoorten open. Onze Foto van de Week werd geknipt In de Vlaamse 
(lagere) school van Komen waar op de eerste schooldag het wettelijk minimum werd overschreden, tien 
inschrijvingen voor de lagere school en negen voor de kleuterklas! Het handvol Franstalige toeschouwers 
hield de tanden op mekaar... 'FO'O N.TJ 

Een Vlaams onderwijsbeleid 
Driewerf helaas, maar ook de vakantie 1981 behoort definitief 
tot de sfeer van de herinneringen. De maand september heeft 
een aanvang genomen en daarmede ook een nieuw schooljaar. 
Haast traditiegetrouw verlopen de eerste schooldagen ook dit 
jaar in de allergrootste verwarring. Ministeriële omzendbrie
ven-op-de-valreep halen eens temeer elke planning en alle les-
roosters overhoop. De diepere oorzaak van deze jaarlijkse 
valse start moet gezocht worden in de unitaire en bekrompen 
schotenpolitiek die ons land er op nahoudt. 

Het schoolpakt heeft welis
waar een „wapenbestand" in
geluid, maar tevens een erg 
veel kostende scholenpolitlek 
die nnet een écht onderwijsbe
leid weinig uitstaans heeft. Pas 
op 27 mei jongstleden werd 
een akkoord bereikt over de 
gedeeltelijke uitvoering van de 
vernieuwde schoolpaktwetge-
ving van 1973. Zo dienen nu de 
rationalizatie van het secundair 
onderwijs, het schoolgebou
wenfonds, het leerlingenver
voer en de raad voor pluralis
tisch onderwijs uitgewerkt te 
worden. Een akkoord dat ei
genlijk veel te laat komt en dat 
de gelijkberechtiging van alle 
onderwijsinitiatieven als een 
vrome wens laat uitsterven. 
Sedert haar ontstaan ijvert de 

Volksunie voor het wegwer
ken van iedere ongelijkheid ten 
aanzien van instellingen, leer
krachten en leerlingen in alle 
netten. Maar nooit werden 
deze bekommernissen ge
deeld door de traditionele par
tijen. 

Ook in haar streven naar fede-
ralizering van het onderwijs en 
het opzetten van een eigen 
Vlaams onderwijsbeleid staat 
de Volksunie moederziel al
leen. Nochtans kan zelfbestuur 
slechts volwaardig zijn, indien 
een volk zélf over zijn onder
wijs beschikt. 

Er moet ernstig overwogen 
worden of wij nog wel het 
recht hebben om langer de 
vraag naar een eigen Vlaams 

onderwijsbeleid uit te stellen 
en ons met een valkuilenscho-
lenpolitiek bezig te houden. 
Vanuit iedere filozofische 
denkrichting moet men er van 
overtuigd zijn dat de ongebrei
delde geldbesteding ten gevol
ge van overdadige „eigentijds"-
en „kompensatie"-eisen, roof
bouw zijn op de gemeenschap. 
Het internaatsprobleem bij
voorbeeld kan meteen opge
lost worden door een verblijf-
geld te vragen volgens het 
familiaal inkomen en dit voor 
alle netten. Daarnaast zijn ge
meenschapshuizen voor oude
re leerlingen goedkoper dan 
de huidige rijksinternaten. Jon
gere leerlingen kunnen opge
vangen worden in familiaal in-
ternaatsverband. Wie vraagt er 
nog naar een kostelijk drie-
netten-autobusvervoer in een 
land dat een der dichtste open
baar-vervoersystemen ter we
reld bezit? 

Het is vanuit dergelijke prak
tische samenwerkingsvoor-
beelden dat in Vlaanderen be
sparingen én... onderwijsbeleid 
mogelijk zijn! 



m Brieven 

JAN BREYDEL, HELD 
OF RACIST? 
Via de F>ers vernamen we dat de wet 
op racisme en vreemdelingenhaat 
door de Belgische praatbarak werd 
goedgekeurd Wat een geluk dat deze 
wet geen terugwerkende kracht bezit! 
Want wat zou er gebeuren met de na
gedachtenis van de genaamden Jan 
Breydel en Pieter De Coninck' Heb
ben deze Vlaamse leiders hun troepen 
niet naar de overwinning gejaagd met 
de kreet „Wat wals is, vals is l " ' En met 
„vals" bedoelden ze vooral oneerlijk 
en onbetrouwbaar Tot op heden kbnkt 
die kreet nog door in onze zogenaam
de communautaire betrekkingen. Het 
enige verschil is dat die kreet in 1302 
een militaire overwinning opleverde, en 
postuum een standbeeld en een ere
plaats in onze geschiedenisboeken, 
plus een Vlaam»fMtx>nale feestdag op 
11 juk. Maar in 1981 zou diezelfde 
kreet dus kunnen resulteren in maan
denlange gevangenisstraf 7 Anders ge
zegd wie nu nog de waartieid durft 
vertellen, begaat een opiniedelictl 

J.G, Maasmechelan 

NATUURLIJKE 
KINDEREN 
Mensen die een kind wensen, hoeven 
daarom nog met te trouwen Het aantal 
ongehuwde moeders en vaders in ons 
land IS aanzienlijk Toch hebben de 
natuurlijke kinderen niet dezelfde rech
ten als de wettige De Belgische af-
stammingwetgeving is totaal verou
derd Wil een ongehuwde moeder of 
vader haar of zijn kind dezelfde wette
lijke rechten geven als een kind gebo
ren uit een huwelijk, dan dienen zij het 
te wetbgen door adoptie Dit is een 
langdurige en kostbare procedure 
( ± zeven maanden, ± 5000 f r j Op 
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15 februan 1978 is een wetsvoorstel 
ingediend bij de Senaat dat aan deze 
toestand een einde wil maken Dit 
ontwerp is echter nog steeds met 
afgewerkt Nochtans werd de Belgi
sche wetgever reeds op de vingers 
getikt door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens te Straatsburg 
We hebben een bnef geschreven naar 
de minister van Justitie, Moureaux, met 
de vraag het wetsvoorstel zo vlug 
mogelijk te behandelen Ongehuwde 
moeders, vaders en geïnteresseerden 
die meer over deze problematiek wil
len weten of eventueel n'iee aktie 
willen voeren om fiet wetsvoorstel 
door te drukken, kunnen kontakt opne
men met Jeugd-lnfo, Nell Kuiin'ian, 
Apostelstraat 20-22 te 2000 Antwer
pen, tel 031-322728 

VREDESMARS 

Onder dit woord verscheen een bnef 
van JG uit Maasmechelen tn .WkT 
van 27 augustus 11 Hij doet me denken 
aan de jaren vóór de jongste wereM-
ooriog en de manier waarop sporen 
van hersenspoeling geleid heeft tot die 
rampzalige mensenmoord 
Ik leg me erbij neer dat een keuze 
werd gedaan tussen de twee wereld
machten en ekonomische stelsels Als 
zodanig knjgen we in het gekozen 
kamp een opdracht Die bestaat er 
onder andere in dat ook wij offers 
brengen om, bij eventuele gewapende 
aanval, ons te verdedigen 
Maar ik weiger me te laten hersen
spoelen zodanig dat ik aanvaard zelfs 
eender wanneer een zogezegde vij
and mee aan te vallen Vooral als deze 
zogezegde vijand ons onmogelijk kan 
aanvallen Nu mag pseudo-strateeg en 
kandidaat-PLP-politicus Close me over 
de Russen en hun mogelijkheden ver
tellen wat hij wil, ik beweer dat de Rus
sen aan hun grenzen — en zelfs in hun 
eigen zone achter het ijzeren gordijn 
— zoveel zorgen hebtien dat zij er niet 
eens van dromen ons aan te vallen, 
zelfs West-Duitsland met Dat de Rus
sen een ontzaglijk leger hebben "̂  Men 
beweert zelfs indrukwekkender dan 
de hele NAVO Het is toch maar al te 
duidelijk dat hun leger bedoeld is om 
eigen mensen en vrienden (') braaf te 
houden Het moet vooral dienen om de 
Chinezen buiten Rusland te houden 
En nu stellen de lezers misschien 
vragen over Afghanistan, over Cuba, 
over Ethiopië en zoveel andere plaat
sen waar de Russen zich met de 
politiek moeien Hier gaat het vaak om 
de stnjd om ekonomische macht en in
vloed en om de verspreiding van hun 
ideologie 

Het IS duidelijk dat praktisch heel Euro
pa — zelfs Franknjk, waar nu kommu-
nisten in de regenng zitten — met 
gekozen heeft voor de ideologie of 
voor het dwaasweg overnemen van 
het kommumsme van ginder Zo ande
re landen het wel aanvaarden — bv 
Cuba — dan is dat hun recht en nooit 
18 het een oorlog = mensenmoord 
waard 

We moeten met die machtsstnjd on
der de groten leren leven en vooral be
wijzen dat onze keuze voor ons de 
beste was Dat is een vreedzame 
manier om aan hen, die een andere 
keuze deden, te bewijzen dat hun 
keuze minder goed is Ik voel me 

tamelijk goed met onze keuze, maar 
J G die zoals vele bneven van hem be
wijzen een bezorgd Vlaming is, zal wel 
erkennen dat we ons zeker met door 
onze vnenden — want liefde en 
vnendschap zijn vaak blind — mogen 
laten verblinden voor het onrecht en 
de fronten, die ook bij ons moeten 
bestreden worden 

Gelukkig zijn er nog jonge en oudere 
mensen, die zich kunnen ergeren over 
b V stank in de lucht modder en vergif 
in de nvieren, dwaasheden aan de top, 
enz. Hun bestaan en hun werking 
stemmen fKXjpvol 

L C Brussel 

De familie Vinex 
danl<t! 
Mijn echtgenote mevr. 
Vincx-Walravens houdt er
aan atle „Wif- lezers en 
vrienden hartelijk te bedan-
Icen voor de kaarten, brie
ven, telefoontjes en vele 
bloemen die zij in de kliniek 
en thuis mocht ontvangen. 
Vier maanden zijn reeds 
voorbij sedert zij in de kli
niek werd opgenomen. 
De genezing vordert goed in 
familiekring, toch zal het 
Nieuwjaar worden vooraleer 
wij van een algehele herstel
ling mogen spreken. 

Jef Vinex, 
Mechelsestwg 67, Erps-Kwerps. 

TRANEN IN DE OGEN 

Voor mij IS het nationalisme met alleen 
een zaak van universitairen en geleer
den, het moet dieper kunnen gaan, het 
moet ook de arbeiders kunnen overtuH 
gen dat ze in het nationalisme hun 
geluk en hun toekomst kunnen bou
wen Het IS nog altijd zo dat indien men 
aan de sociale verkiezingen wenst 
deel te nemen, men dan bij éen van de 
politieke vakbonden moet aangesloten 
zijn Mijn pnnciep is dat nationalisten 
ook moeten deelnemen aan het leven 
in het bednjf Ik doe een oproep tot alle 
nationalistische arkieiders om hun 
stem meer en meer te laten horen 
Veel te veel merk ik op dat ze opzij 
blijven Kom a u b op voor uw mening, 
wees fier Vlaming te zijn, plak een 
Vlaamse Leeuw op uw auto Er moe
ten meer en meer leeuwen te zien zijn 
op de parkeerplaatsen van onze be-
dnjven Als men morgen een „Vlaamse 
Werknemers Vereniging" opricht zal ik 
de eerste zijn om over te stappen 
Met tranen in de ogen lees ik het 
voorstel tot bespanngen van de CVP 
afschaffing van de kinderbijslagen 
voor gezinnen met een kind In 1979 
waren bij de werknemers 485117 ge
zinnen met een kind, dat was iets 
minder dan de helft van het totaal 
aantal werknemersgezinnen Dat dne 
kinderen groot brengen niet gemakke
lijk IS valt zeker met te betwijfelen maar 
dat een kind mets kost is absurd 
Maar ja, voor de h Tindemans is het 
voor een kaderlid of een minister die 
150000 B fr per maand verdient dne 
kinderen heeft een mooi huis bezit 
een grote auto kan onderfiouden, een 

buitenverblijf heeft moeilijker te leven 
dan voor een gezin met een kind dat 
30 000 B fr per maand heeft of waar
van de vader werkloos is Mensen zijn 
toch zo belangrijk voor de CVP en het 
IS toch zo gemakkelijk te beslissen dat 
andere te veel geld verdienen en meer 
moeten inleveren wanneer men voor 
zichzelf het maximum wenst te schen
ken (laat ons zwijgen over politieke 
kumul) België is een paradijs voor 
gastart)eiders wet tegen het racisme 
meer kinderbijslagen voor vreemde 
kinderen, morgen nog het stemrecht 
met de hoop dat ze hun stemmen aan 
de grote partijen zullen geven Of 
zullen ze het recht knjgen eigen par
tijen op te richten' De Vlaamse vrou
wen die tien of twintig jaar voor de wel
vaart van Vlaanderen gewerkt hebben, 
iedere maand hun bijdragen t>etaald 
hebben, zullen het wanneer de kas 
opnieuw leeg zal zijn, met minder 
dopgeld moeten doen Ze hebben 
toch de schuld dat Wallonië en Brussel 
voor 97 th verantwoordelijk waren 
voor het deficit op de begroting van 
1979 Vlaamse vrouwen en Vlaamse 
kinderen hebben de schuld dat er 
miljarden Vlaams geld nodig is om een 
put te vullen die maar groter en groter 
wordt België is al honderd vijftig jaar 
een hel voor Vlaanderen en met tra
nen in de ogen heb ik drie weken 
welverdiende vakantie genomen Voor 
mij mag België op de pot ik zal met uit 
mijn ligstoel komen 

H.C, Antwerpen 

VLAMINGENHAAT 
BESTRAFFEN 

Zover staan we nu toch al in Brussel 
We mogen alle jaren voortaan eens 
op onze Grote Markt onze oude 
stnjdliederen komen zingen Er mocht 
met vlaggetjes gezwaaid worden, 
maar meer nieti De njkswacht stond 
met klaar om de .slechte-vaderlan-
ders" uiteen te knuppelen Fanatieke 
tegenstrevers dte kwetserxJe dingen 
nepen, waren er niet Dat dit just op 
ons fMstonsche Brusselse Markt 
mocht waar meer dan 400 jaar gele
den alles begon met Egmont en 
Hoorn, toont aan van hoever we 
komea Nog maar om die toelabng te 
knjgen om te mogen zeggen dat we 
graag wiNen leven als een IHollander in 
Holtwid, ate een Fransman m Franknjk 
of ate een Engeteman m Engelarx) was 
voor mij die de toestanden hier al 30 
jaar meegemaakt heb een belevenisi 

En toch zijn er nog zoveel mensen 
wiens petje het te boven gaati Onbe-
grijpelijki Door propaganda vergiftigd 
generaties langi 
Brussel is synoniem met taaldwang, is 
synoniem met verachting en voonn-
genomenheid tegen dat achterlijk-
stomboerentaaltje is synoniem met 
moedwil om beleefd te zijn tegenover 
klanten Juist datzelfde Brussel zou 
graag de hoofdstad van Europa willen 
worden het kan nog met de goede 
hoofdstad van het kleine België zijn 
Brussel zou wel wensen dat heel 
Europa Frans wordt zoals Napoleon 
droomde Zolang de Vlamingen er 
met in gelukken die taaldwang in het 
Brusselse straatleven te breken, zo
lang zal Brussel een probleemgebied 
blijven In tweetalige gebieden heeft 
talenkennis wat te maken met be
leefdheid en beroepsbekwaamheid 
Wie met opzet de verstandhouding 
en het vreedzaam samenleven van 
twee volkeren in het gedrang wil 
brengen, zou hiervoor moeten kun
nen bestraft worden Dat is ook 
vreemdelingenhaat' De overheid zou 
beter deze vreemdelingenhaat tegen 
een volk waarmee ze levenslang 
moet samenleven, gewoonweg moe
ten bestraffen! Het zou moeten mo
gelijk zijn van in geval van opzettelijke 
taaldwang daar een politieagent bij te 
halen die proces-verl)aal opmaakt en 
boete geeft' Men geeft wel boete aan 
een automobilist die verkeerd gepar
keerd staat'" Het gebruik der talen in 
België is vnj" zou er in de grondwet 
staan, heb ik toch altijd gehoord' Al 
wie mijn taalvnjheid met de voeten wil 
treden nnoet strafbaar zijn Al wie met 
bekwaam is zijn beroep naar behoren 
uit te oefenen zoate het hoort moet 
dan maar op een andere mamer zijn 
brood verdienen! J.V.T, Woluwe 

Wi] ontvangan graag brieven vaif 
onze lezera. als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wi|, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi| behouden ons dan ook hel recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbnef 
IS niet noodzakelijk de onze 

Oe redaktie 

van het bord 
naar de terminals 
In de twee finaliteitsjaren van het VSO 

zullen er computers opduiken. Er komen daar 
terminals in het kader van een lesrooster 

Informatika en Programmeren. 
België pikt dan toch - zij het met enkele jaren 

vertraging - aan bij de nieuwe elektronika-trein. 
Maar ook... 

Tindemans en de zeven 
Een groep van zeven mandatarissen en andere 
prominenten uit de CVP heeft een gezelschap 

opgericht dat pleit voor een grondige vernieuwing 
van de partij. Een uitvoerig gesprek 

met enkele leden van deze klub. 
Het Belgische Leger In Duitsland 

Guy Cudell heeft het idee geopperd om de Belgische 
troepen uit Duitsland terug te trekken. Denkt Beigië 

aan een afbouw van de Navo-verpllchtingen? 
De muur 

De Berlijnse muur staat er nu twintig jaar. 
Een reportage over de herdenking 

en daarbijhorende festiviteiten. 
Verder zijn er afleveringen over de Belgische mode
ontwerpsters, het nieuwe Hollywood en Nicaragua. 
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Mensen m 
Martens contra Eyskens 
en vice versa 
In een interview met het West-
duitse blad „Frankfurter Allge-
meine Zeitung" en nadien tijdens 
een spreekbeurt te Leuven heeft 
eerste minister Eyskens de 
staatshervorming van zijn voor
ganger en partijgenoot Martens 
tot in de grond afgebroken. De 
mening van Eyskens is des te 
merkwaardiger, omdat hij ze vo
rig jaar tijdens het goedkeuren 
van de staatshervorming op 
geen enkel ogenblik heeft laten 
bl i jken-

Martens heeft niet lang op zich 
laten wachten om zijn opvolger 
van hetzelfde laken een broek te 
snijden: in een vraaggesprek met 
het „Belang van Limburg" noem
de hij het begrotingswerk van 
Eyskens een knoeiboel. 

De traditie van kristen-demokra-
tische broederlijkheid aan de top 
van de CVP wordt onverminderd 

voortgezet En de oppositie kan 
zich de moeite besparen om kri
tiek te leveren op het werk der 
CVP-titanen: ze overhandigen 
mekaar zélf om de haverklap een 
diploma van onbekwaamheid. 

Het optimisme 
van Noël 
Decraemer 
Noël Decraemer, sekretaris van 
de Vlaamse Vriendenkring te Ko
men, ziet het tweede werkings
jaar van de Vlaamse school met 
optimisme tegemoet De publie
ke Waalse hetze tegen het 
schooltje, onlangs nog ontmas
kerd in een tv-uitzending van de 
RTBF, is geluwd. Er is nog wel 
veel verborgen tegenkanting. 
Vooral het feit dat het Vlaamse 
schooltje een onderafdeling is 
van het Franstalig ateneum blijft 
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een bron van zorgen en moeilijk
heden. 
De Vlaamse Vriendenkring wil 
daar wat aan doen en zal zélf het 
geld inzamelen voor een volledig 
onafhankelijke vrije Vlaamse 
school. Decraemer: „Wat een mi
nister kan, kunnen wij ook. Het 
verschil ligt enkel hierin, dat wij 
er niet voor betaald zijn en dat 

Deze week dit... 

we slagen waar de regering 
klaarblijkelijk faalt". 
Inmiddels is op de eerste school
dag gebleken, dat het aantal leer
lingen st i jg t 

De „zeven 
samoerai" van 
deCVP 

Tijdens mijn laatste 
vakantiedagen heb ik 
doelbewust een aantal mensen 
in Vlaanderen bezocht en 
gesproken. Vlaamse mensen die 
niet noodzakelijk alle w/ijsheid in 
pacht hebben, maar aan wier 
oordeel ik alleszins een grote 
waarde toeken. Stuk voor stuk 
hebben zij hun sp)oren verdiend 
in de Vlaamse beweging. Ze 
kunnen heel wat adelbrieven 
voorleggen. Zij hebben iets te 
vertellen. Omwille van leeftijd of 
andere geldige redenen staan ze 
niet of niet meer aktief in de 
Vlaamsnationale politieke strijd. 
Hun belangstelling ervoor is 
daarom niet verminderd. Ze 
blijven geëngageerd. Maar ze 
zijn toeschouwers en spelen zelf 
niet mee. Zij hebben het grote 
voordeel van de afstandelijkheid. 
Het was opvallend hoe hun 
inzichten op het algemeen 
politiek gebeuren en de plaats 
van de Volksunie in de grootste 
maté gelijklopend zijn. Ik meen 
dat een politicus met een 
leidende funktie gevaar loopt 
geïsoleerd te geraken in een 
ivoren toren. Zijn dagelijkse 
bezigheden slorpen hem volledig 
op. Het lijkt me biezonder nuttig 
dat hij de beslissingen en de 
strategie van zijn politieke 
informatie op geregelde 
tijdstippen toetst aan de mening 
van het levende volk. Veel meer 
nog dan een traditionele 
politieke partij moet de 
Volksunie, die het Vlaams-
nationalisme in haar vlag draagt 
grondig beseffen waar de noden 

van het Vlaamse volk gelegen 
zijn. Welke verzuchtingen er 
opstijgen. 

Ik wil je niet onthouden, 
integendeel ik wil je mee laten 
delen in mijn versterkte 
overtuiging dat we met de 
Volksunie in het juiste spoor 
lopen. De standpunten en de 
doeleinden van de Volksunie 
beantwoorden aan de 

• verwachtingen van ons volk. We 
hoeven ze niet te wijzigen. We 
moeten ze aanscherpen en 
verduidelijken. 

Dit wil niet zeggen, beste 
kaderleden en militanten, dat de 
broodjes reeds gebakken zijn. 
Dat we de lauweren om ons 
hoofd moeten voelen. Dat we 
mogen denken dat de strijd 
gestreden is. Neen, duizendmaal 
NEEN. Na de vele kontakten 
met „wijzen" en met het volk 
aan de toog moet ik besluiten 
dat onze dossiers verpletterend, 
onze argumenten overtuigend, 
onze standpunten raak zijn, 
maar dat ze onvoldoende 
doordringen tot bij de gewone 
man van de straat. 
Het is lang niet voldoende 
goede ideeën te produceren. 
We moeten ze ook verkopen. 
De distributie van onze 
gedachten loopt nog mank. 
Nochtans, het ijzer is heet We 
moeten het alleen maar smeden. 

Het is de hoogste tijd! We 
hebben geen tijd om stilaan los 
te komen uit de 
vakantiegenoegens. Vanaf 
vandaag moeten we volop aan 

de slag. De traditionele partijen 
in Vlaanderen bekommeren zich 
niet om het wezenlijk belang van 
ons volk. Zij verkeren in de 
grootste verwarring. Hun 
kohesie ligt aan diggelen. Interne 
machtsstrijd houdt hen bezig. 
Met slogans verdedigen zij 
bepaalde klassen die hen 
elektoraal belangrijk s c h i j n . 
Intussen glijdt Vlaanderen 
financieel, sociaal-ekonomisch en 
moreel met versneld tempo de 
dieperik in. 

De Volksunie heeft de zware 
opdracht tot bij de mensen te 
gaan. Wij hebben nog een 
politieke etiek. Onze partij bezit 
een grote samenhang. Wij zijn in 
staat het volk te doen beseffen 
dat het politieke gesjacher en 
geknoei lang genoeg heeft 
geduurd. 

Organizeer akties in de 
afdelingen en arrondissementen. 
Ga de straat op met onze 
standpunten. Bel aan de huizen. 
Waarschuw de mensen. Breng 
hen de zending dat er een 
uitweg is: Vlaamse 
opstandigheid tegen de 
Belgische onmacht Vlaamse 
welvaart tegen de Belgische 
armoede, Vlaamse 
samenhorigheid en 
rechtvaardigheid tegen de 
Belgische ruzies en discriminatie. 

In de CVP heeft zich tijdens de va
kantiemaand augustus een zeven
tal aangediend — zes mannen en 
een vrouw — dat zrch het „Gezel
schap voor kristen-dennokratische 
vernieuwing" noemt en dat be
weert zteh in te spannen voor 
herbronning van de partij. Het ge
zelschap kreeg, met een zinspe
ling op het aantal leden ervan en 
een beroemde Japanse sage, de 
bijnaam van de zeven samoerai. 
Het optreden van deze sannoerai 
moet vooral gezien worden in het 
licht van de huidige stuur- en top>-
kx)sheid van de CVP. Op enkele 
maanden tijds verbrandde de par
tij haar grote gloriën Martens, Tin-
demans en nu ook Mark Eyskens. 
Zo komt er bovenaan ruimte voor 
de ambities van een nieuwe gene
ratie. Met de zeven treedt trou
wens de lichting van de 60-er jaren 
aan. 

Het is het fatum van de CVP die 
sinds meer dan een kwarteeuw 
onafgebroken aan de macht bleef, 
dat de energieën waarover zij nog 
beschikt'alleen gericht worden op 
de inwendige strijd en op het 
bereiken van de top. Een andere 
mogelijkheid biedt deze altema-
tiefloze bewindspartij niet 

Declercq: 
vakantie 
overbodig? 
Het is niet onopgemerkt geble
ven, dat Wil ly Declercq hoogst 
persoonlijk met de allergrootste 
aandacht en waakzaamheid de 
spaarzame politieke gebeurte
nissen tijdens de vakantieperio
de in het binnenland is blijven 
volgen en kommentariëren. 

Insiders beweren dat deze held
haftige stand-by niet zo heel veel 
te zien heeft met de kwade tijden 
die het land doorworstel t dan 
wel met Willy Declercqs stierli j
ke begeerte om Herman De Croo 
de loef af te steken. 
Declercq en De Croo kandideren 
immers allebei voor het voorzit
terschap van de P W , dat op het 
partijkongres van 25 oktober 
aanstaande te begeven is. 
De kompetitie verloopt alles be
halve vriendschappelijk! 

Vic ANCIAUX 

Beste Lezer, 
Indien uw jaa rabonnement verva l t op 31 december 
a.s., zal de p o s t b o d e u beg in ok tobe r een on tvangkaar t 
aanbieden. Elke on tvangkaar t kos t ons 15 fr. p o r t k o s -
ten. Ind ien u ons deze kos ten w i l besparen kan u nu de 
s o m van 750 fr. ove rsch r i j ven op reken ingnummer 
000-0171139-31 van weekb lad „ W i j " te 1000 Brusse l , 
met ve rme ld ing „ jaa rabonnement 1982". 

Dank v o o r de medewerk ing . 
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V.D.B.: een 
vroege herfst 
Eerste minister Eyskens heeft 
reeds einde augustus de eerste 
herfstwind tegen gekregen. En 
niet eens van de socialisten. Het is 
de PSC, blijkbaar beducht voor de 
liberale konkurrentie en voor het 
PS-verwijt dat ze zich goedschiks 
plooit naar Vlaamse wensen, die 
het eerst van leer is getrokken. 
Van den Boeynants in hoogstei-
gen persoon (nog altijd vergramd 
omdat Eyskens en niet hijzelf eer
ste minister werd?) opende wel
bespraakt de herfstvijandelijkhe-
den. 
De CVP — steeds in haar sas als 
ze tegelijkertijd kan regeren én 
oppositie voeren — sprong dade
lijk op de kar en beloofde ruim
schoots overleg met haar Fransta
lige zusterpartij. 
Voor Vlaams overleg heeft ze 
inmiddels nog niet de tijd gevon
den... 

aankomt en aan de goeverneur 
van deze nationale instelling ge
vraagd wordt een pietluttig deeltje 
van zijn pensioen in te leveren, 
dan blijkt elke wetenschap zoek te 
zijn. 

Afficheslag 
Burgemeester Pivin van Koekel-
berg voelt zich zwaar benadeeld, 
zelfs gediscrimineerd. Oorzaak 
hiervan zijn de affiches waar 
Vlamingen thuis zijn", die in de 
randgemeenten prijken. 
Deze Vlaamse aktie is volgens de 
heer burgemeester niet minder 
dan een „imitatie-rassenstrijd". De 
man heeft er dan ook niet beter op 
gevonden dan een eigen affiche te 
ontwerpen, waarop te lezen staat: 
„Koekelberg, waar iedereen zich 
thuis voelt..". 

Over onbegrip gesproken! We 
kunnen slechts hopen dat burge
meester Pivin regelmatig zijn ei
gen affiche bewondert zodat in de 
nabije toekomst de Vlaamse Brus
selaars inderdaad thuis zullen zijn 
in Koekelberg! Tussen 

woorden en Goede start 
daden 
In een zoveelste studie komt de 
Nationale Bank tot het besluit dat 
„er geen twijfel over bestaat dat 
de kosten van de verwerkende 
nijverheid in België sterker toege
nomen zijn dan in het buitenland". 

Volgens de Nationale Bank zou dit 
voornamelijk toe te schrijven zijn 
aan de „overdreven stijging van de 
inkomens". Het konkurrentiever-
mogen van onze ondernemingen 
kan dan ook slechts opnieuw aan
gezwengeld worden wanneer aan 
deze inkomens gesleuteld wordt. 
Tot zover de wetenschappelijke 
bijdrage van de Nationale Bank. 
Wanneer het evenwel op daden 

Ook het Vlaamse schooltje in 
Komen is opnieuw van start ge
gaan. In alle rust en zonder inci
denten. De 19 kinderen werden 
immers wijselijk met een busje 
afgehaald, zodat de ouders hun 
kinderen niet dienden te verge
zellen tot aan de schoolpoort 
Die ouders kregen daarenboven 
nog een onverwacht geschenk. 
Nauwelijks hadden de kinderen 
plaats genomen op de school
banken of een man uit Herentals 
kwam binnen met een paar kisten 
champagne onder de arm. Eén 
fles champagne per ouder die de 
moed had opgebracht zijn kind 
naar het Vlaamse schooltje te 
sturen. 

Scheiding der 
machten... 
De omzendbrief die goeverneur 
Roggen eerder dit jaar, op bevel 
van minister Busquin, naar de 
Vlaamse faciliteitengemeenten 
stuurde, krijgt nog een onver
wacht staartje. Een zoveelste 
voorbeeld van Waalse arrogan
t ie! 

Zowat een jaar geleden advi
seerde de Raad van State dat het 
Nederlands onbetwistbaar de 
enige bestuurstaal is in de 
Vlaamse faciliteitengemeenten 
en dat dus alle tussenkomsten 
en stemmingen in de gemeente
raden in het Nederlands dienen 
te geschieden. 

Begin dit jaar ontzenuwde goe
verneur Roggen dit advies door 

te stellen dat Franstalige ge
meenteraadsleden in het Frans 
mogen tussenbeide komen. En
kel het verslag moet in het Ne
derlands opgesteld worden. 
Na heel wat parlementaire druk 
vanwege de Volksunie beloofde 
minister Busquin om dit rond
schrijven te wijzigen. 

...Niet voor 

Nooit te oud om te leren 

Busquin 
Daarmede bleek de kous af, ware 
het niet dat voor de Waal Busquin 
een belofte aan Vlaanderen van 
generlei tel is. De omzendbrief 
bleef ongewijzigd gehandhaafd. 
De gemeente Sint-Genesius-Rode 
nam dan het initiatief om bij de 
Raad van State de vernietiging te 
vragen van de omzendbrief. Gaat 
de Raad van State op dit verzoek 
in, dan staat onomstotelijk vast dat 
tijdens de gemeenteraden in de 
Vlaamse randgemeenten nog en
kel en alleen in het Nederlands zal 
mogen gehandeld worden. 
En blijkbaar vreest Busquin een 
dergelijke uitspraak. Zonder zich 
aan enige wettelijke of grondwet
telijke bepaling te storen heeft hij 
het opportuun geoordeeld zich te 
gaan bemoeien met de gang van 
zaken in de Raad van State. 
Niet een Vlaamse minister heeft 
tot dusver gereageerd op deze 
ongeoorloofde druk vanuit een 
ministerieel kabinet op een rechts
instelling. Senator Jorissen heeft 
dan maar aan de eerste minister 
gevraagd of hij akkoord gaat met 
deze handelswijze van zijn minis
ter. En of iemand als Busquin 
inderdaad boven de wet staat! 

Hot ongenadigste oordeel over het geknoei rond 
de begroting 1982 komt van niemand minder dan 
van de minister van Financiën in hoogst eigen 
persoon. 
Robert Vandeputte heeft met de onbevangenheid 
van de neofiet die hij op zijn leeftijd en in zijn 
politieke funktie nog altijd is, zijn ongezouten 
mening gezegd over het begrotingswerk van de 
regering. 

Zijn verklaringen liegen er niet om. Het manage
ment waarmee de staat beheerd wordt, is beneden 
alles. Het is zo slecht, dat de minister zelve op 
bepaalde ogenblikken niet eens wist, of de rege
ring in de tweede dan wel in de derde faze van de 
begrotingsprocedure zat Vooraleer hij de porte
feuille van Financiën aanvaardde, had de minister 
er zich nooit rekenschap van gegeven hoezeer het 
regeringsbeleid wordt gevoerd in funktie van de 
reakties van de publieke opinie. Hij twijfelt er ove
rigens grondig aan of hij, na deze eerste begroting 
waarvan hij het vaderschap kwasi publiekelijk 
verloochent, nog ooit tot het opstellen van een 
tweede zal komen: „het weegt me allemaal teveel, 
op mijn jaren'. 

De woorden en het oordeel van deze man ontlenen 
hun scherpte en gewicht aan zijn verleden. Robert 
Vandeputte heeft altijd in de rand van het eigenlijk 
politiek bedrijf gestaan. Zijn loopbaan, weliswaar 
onder CVP-gesternte, is die van een „grand com-
mis' geweest: aan de top van 's lands grote 
financiële instellingen. Bijna een kwarteeuw was 
hij voorzitter van de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid. Nadien bereikte hij de 
absolute top, als goeverneur in het eerbiedwaardig 
cenakel van de Nationale Bank. Een man van 
cijfers, van de wiskundige logika en kristallen 
zekerheid van goede balansen. Degenen die hem 
gekend hebben als hoogleraar, bewaren inderdaad 
de herinnering aan een man met een uiterst 
syntetische en geordende geest 
Het is niet zijn beste dag geweest toen hij zich op 

73-jarige leeftijd door de kwakzalver Mark Eys
kens liet overhalen om minister van Financiën te 
worden. In de ouderwetse stijl van „grand commis' 
zal hij gedacht hebben, zich niet te mogen onttrek
ken aan deze taak. Hij moet bij zichzelve overlegd 
hebben dat hij enkele troeven had waarover 
niemand anders beschikte: zijn grote ervaring, het 
gezag dat hij verzameld had in zijn vroegere 
ambten, zijn hoge leeftijd die hem immuun maakte 
voor de verleidingen van het carrièrisme, zijn 
materiële onafhankelijkheid ten overstaan van de 
politiek 
Al deze troeven hebben hem niet toegelaten, een 
beslissende rol te spelen. Ze volstaan ternauwer
nood om hem toe te laten, onbevangen zijn mening 
te zeggen. De mening van een ontgoocheld man. 
Als hij de minister van Financiën van Vlaanderen 
geweest ware, ja dan! Want niet de minst belangrij
ke vaststelling van Robert Vandeputte is, dat de 
Vlamingen wél bereid zouden zijn om 5 a 10% in 
te leveren als daarmee het tij kon gekeerd worden, 
maar dat de Walen volkomen verstek laten gaan 
als het op een inspanning aankomt 
Helaas, de partij die hij levenslang zijn vertrouwen 
heeft geschonken maar wier geknoei hij slechts 
thans met eigen ogen onderkent heeft er anders 
over beschikt: de begroting van Robert Vandeput
te is een Belgische-
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Sociaal-ekonomisch m 
„Het is een slechte begroting, 
maar alle andere begrotingen 
zouden nog slechter zijn'. Aan 
het woord (was woensdag) 
professor Mark Eyskens in 
een interview met de krant 
„Het Belang van Limburg'. 
Nadat we begin augustus 
mochten beleven dat de mi
nister van financiën Vande-
putte afstand nam van het be-
grotingswerk van de regering-
Eyskens, bekent nu niemand 
minder dan de eerste minister 
zelf dat hij in het staatshuis-
houden ekonomische bokken 
schiet. Het nonsensikale be
leid van de huidige regering 
wordt dus hardnekkig volge
houden. Mark Eyskens is een 
taaie vechter en heeft reeds 
te kennen gegeven dat hij 
zich slechts in het parlement 
zal laten wandelen sturen. In 
's lands belang is het dan 
ook een dwingende zaak dat 
het parlement vervroegd 
wordt bijeengeroepen. Want, 
waar destijds premier Wilfried 
Martens waarschuwde dat er 
geen minuut meer mocht ver
loren gaan om een koherent 
herstelbeleid op gang te bren
gen, vergenoegt premier Eys
kens zich met een overle-
vingsspelletje dat slechts van 
aard is om roofbouw te ple
gen op de laatste levens
krachten die onze ekonomie 
nog rijk is. 

Mark Eyskens is terzake zeer 
kassant: „Wie dacht dat de 
staatshervorming de ekonomi
sche problemen van de regio's 
zou oplossen, verroert inmiddels 
al niet meer De gewesten zijn 
niet in staat on) hun eigen noden 
te lenigen en alle belangrijke 
dossiers worden teruggekaatst 
naar de centrale overheid. Dat is 
een zeer hybriede toestand". 
Zeer hybried is het inderdaad-
dat op dit punt twee ekonomis-
ten en topministers van de Jiuidi-
ge regering mekaar tegenspre
ken. Financiënminister Vande-
putte gaf onlangs nog In niet mis 
te verstane bewoordingen te 
kennen dat de Vlaamse gemeen
schap beter mentaal en anders
zins gewapend lijkt om de huidi
ge krisis op voorspoedige ma
nier te doorstaan. Eyskens vindt 
daarentegen dat het toesfjelen 
van autonomie naar de gewes
ten toe geen soelaas biedt 
Hij laat onverschrokken neo-uni-
taire trekjes opwellen. 
Anderzijds kunnen we de pre
mier ook op zijn woorden ne
men: de staatshervorming, zoals 
die mankepotig werd doorge
voerd en waarvan de uitvoe
ringsbesluiten ministerieel wor
den gesaboteerd, is hoege
naamd niet van aard om de 
Vlaamse gemeenschap toe te 
laten met de beschikbare midde
len haar eigen potje te koken. 

De kristelijke 
familie 

Naargelang de krisis voort
woekert wordt het almaar duide
lijker welke fundamentele in
greep dit land uiteindelijk drin
gend behoeft en welke de anta
gonisten zijn. 
Waar de CVP een tijd geleden 
de federallzering met de lippen 
beleed blijkt nu overduidelijk dat 
de machtsgroepen binnen deze 
partlj-van-de-macht die de unitai
re refleks krachtiger dan ooit 
laten gelden, het onverminderd 
voor het zeggen blijven hebben. 

De grote budgettaire kater... 

Na het verkwistend CVP-beleid 
Niets wordt in het werk gesteld 
om het Vlaams overleg of het kri-
sisberaad nu eindelijk op gang te 
brengen. 

Er werd wel een zogeheten 
Vlaamse deelregering in het le
ven geroepen, maar de Vlaamse 
gemeenschap krijgt geen kan
sen om een geëigende krisisbe-
groting op te stellen. 

Ook de vakbonden (alvast de 
socialistische en de kristelijke) 
doen hun best om de verschil
lende optiek die in Vlaanderen 
en in Wallonië betreffende sane
rende operaties aanwezig is, 
geen opgeld te laten maken. 

Nadat de regering een allesbe
halve sociale begrotingsingreep 
in het vooruitzicht stelde, gaat de 
zusterpartij van de CVP (de 
PSC) in de aanval met een uitge
sproken konservatief plan en 
vooral met de negatie van de 
sterke federalistische troeven 
die de Vlaamse gemeenschap in 
handen heeft Precies premier 
Eyskens noemt het PSOplan 
een aanzet tot een Thatcheri-
aans beleid. 

Maar, het is ook uitgerekend de 
p>artij van Eyskens die na de 
eerste PSC-oprisping alles in het 
werk stelt om deze frankofone 

partij opnieuw op te vrijen. 
Of, zoals Manu Ruys in „De 
Standaard" het in gevleugelde 
bewoordingen neerschreef: „de 
kristelijke familie pleegt (in perio
des van kabinetskrisis en het 
vooruitzicht van vervroegde ver
kiezingen) steeds een- zelfde 
standpunt in te nemen over de 
grote sociale en ekonomische 
problemen." 

Mooi zo, dat noteren we dus nog 
maar eens te meer. 

Een en ander is van aard om be
droevend vast te stellen dat de 
uitweg uit de krisis nog niet 
meteen nnorgen zal ingeslagen 

Vorige week begon de maandenlange staking op de Boelwerf in Temse dramatische wendingen aan te nemen. 
De hoofdverantwoordelijken voor die sociale revolte blijven de minister van Arbeid De Wulf en de ACV- en 
AB VV-vakbondsleiders. 
De eerste heeft wel bemiddelingsinspanningen gedaan, maar heeft het sociaal konflikt nauwelijks tjehoorlijke 
weerklank laten vinden in het sociaal-ekonomisch kernkabinet Gelijkaardige stakingen in Waalse bedrijven 
(bijvoorbeeld Rodange-Athus) kregen wel een ander politiek beslag. Anderzijds hebben de vakbonden van 
meet af aan harde posities ingenomen en bemiddelingsvoorstellen verworpen zonder ook maar eerst hun 
leden van de Boelwerf te raadplegen. 

Margot... 
Tussen de plooien van het eerste 
politieke bekvechten na het zo
merreces is een bitsig standpunt 
van Fons Margot van het Natio
naal Christelijk Middenstandsver
bond gevallen. 
Margot stelde dat de Waalse 
staalherstrukturering door de na
tionale regering werd beslist en 
dat het dan ook nonsens is te 
zoeken wie dit grapje betaalt 
Voor de ASLK was het toekennen 
van kortlopende leningen aan de 
staalholding gewoon een zaak van 
goed beheer. De herrie rond de 
ASLK (in verband met verminde

ring van kredieten voor sociale 
woningbouw), was volgens Mar
got op zuiver communautaire mo
tieven gebaseerd. 
Hij stelde overigens ook dat het 
onverantwoord zou zijn onderne
mingen en bedrijfstakken die de 
konkurrentie niet aankunnen ge
woon te laten verdwijnen om 
plaats te maken voor winstgeven
de bedrijven. 

...en Vlaamse 
textiel? 
Van de woordvoerder van de 
Christelijke Middenstanders is 

deze hersenkronkel ten voordele 
van de Waalse staalbarons moei
lijk te begrijpen. 

Nog moeilijker is het in te zien 
welke belangen Margot verde
digt als we moeten vaststellen 
dat hij in zijn betoog omtrent de 
overheidshulp aan bedrijven met 
geen woord rept over de Vlaam
se textielbedrijven, die door de 
nationale regering ook wel met 
een onsamenhangend textielplan 
werden bedacht, maar die vast
stellen dat het plan nauwelijks 
verdedigd wordt bij de EG-in-
stanties, en dat de eerste ernsti
ge subsidies-uitkeringen voor na 
Sint-Juttemis blijken te zijn. 

worden. 
Hardnekkig wordt in de rijksmid
delenbegroting onverminderd 
gegoocheld met uitgavencijfers 
waarop de Waalse en Brusselse 
regeerders voor het leeuweaan
deel aanspraak maken, terwijl 
voor de fiskale honger van de 
overheid vooral gekeken wordt 
naar de (hoe dan ook nog op
merkelijk) bedrijvige Vlaamse 
gemeenschap. 
De Vlaamse gemeenschap zit nu 
met de grote kater van het ver
kwistend feest dat het driespan 
Tindemans, Martens, Eyskens ja
renlang heeft laten uit de hand 
kjpen. 

KMO-impulsen 
„Er i's een wet aangenomen die 
de oprichting van kleine partiku-
Ijere ondernemingen moet bevor
deren. De regering verwacht dat 
op deze manier sneller kan wor
den gereageerd op de verande
ringen in de ekonomische vraag. 
Er is ook een wet aangenomen 
die ambachtslieden en handela
ren met hun gezinnen dezelfde 
sociale voorzieningen biedt als 
ambtenaren. Beide wetten wor
den op 1 januari van kracht" 
Evenwel... het gaat om wetgeven
de initiatieven voor KMO-bednj-
vigheid... in Hongarije. 

Steenkool
reserves 
Terwijl minister voor Weten
schapsbeleid Maystadt zich be
drijvig toont om Vlaamse lucht
vaartbedrijven de pas af te snijden 
ontberen onderzoeksprojekten 
voor alternatieve energievoorzie
ning behoorlijke stimulansen. Dat 
neemt niet weg dat in Noord-
Limburg positieve resultaten wor
den geboekt inzake de geokjgi-
sche verkenning van onontgon
nen steenkoolreserves. 
De groep EMC zou naar verluidt 
overwegen een mijnbouwkonces-
sie aan te vragen. 

Bezuinigingen 
Eén van de belangrijkste voetarv 
gels in de rijksmiddelenbegroting 
waar momenteel zoveel om te 
doen is, blijft de kost voor energie
voorziening. Met allerlei lapmidde
len wordt gepoogd op dit vlak te 
bezuinigen. Zo prutst minister van 
Openbare Werken Chabert aan 
de knopjes voor de verlichtingen 
van de autowegen. 
De behoorlijke sanerende ingreep 
kan slechts verwezenlijkt worden 
door een vernieuwd industrieel 
beleid en door het geven van 
nieuwe oriëntaties aan het ener
giebeleid. Beide chirurgische in
grepen zijn in hoofdzaak de taak 
van de minister van Ekonomische 
Zaken, Willy C^aeys. Maar het 
parlementair energiedebat werd 
nu al tot In den treure uitgesteld, 
en van een op maat van de ge
meenschappen gesneden nieuw 
Industrieel beleid Is al evenmin een 
zier te bespeuren. 
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„Onze" Gejo wint in Canada! 
Onze grafische medewerker de kartoenist Gejo (Jos Geboes 
uit Borgerhout) won met zijn kartoen „Bresjnev en Solidariteit", 
verschenen in „WIJ" van 20 novemtjer 1980, een eerste prijs. 
Gejo viel in de prijzen op het Salon international de Caricatu
res te Montreal in Canada. 
We zijn niet een klein beetje fier omdat onze medewerker 
internationale lof oogstte en wensen hem nog veelsukses, hier 
en in het (verre) buitenland! 

Zuid-Afrika wil SWAPO 
militair uitschakelen 

Angola in de VN... Na zijn aanklacht tegen Zuid-Afrika doet Angola-
ambassadeur de Figueiredo de boeken toe en stapt het op. Op dat ogen
blik komt de woordvoerder van Zuid-Afrika, David Steward, de 
Veiligheidsraad binnen. Of wit en zwart die langs mekaar heenlopen... 

De afgelopen dagen zat Zuid-Afri
ka opnieuw op het beklaagden
bankje in de Verenigde Naties. Dit 
wegens zijn militaire aktie zonder 
voorgaande op Angolees grond
gebied. De beschuldiging van An
gola dat het hier om een regel
rechte invasie ging was zonder 
twijfel overdreven. Maar het bin
nendringen van twee Zuidafri-
kaanse tankkolonnes meer dan 
150 km diep op Angolees grond
gebied vorige week, wekte ook 
buiten Angola grote ongerustheid 
en deed het spookbeeld rijzen van 
een mogelijk treffen met de Cu
baanse troepen in dat land met alle 
gevaren voor een internationaal 
konflikt vandien. 

De Zuidafnkaanse vertegen
woordigers in het debat in de 
Veiligheidsraad hielden vol dat 
Zuid-Afrika geen schuld treft, dat 
dit land mets beters vraagt dan in 
vrede te leven met al zijn buren. 
De schuld, zo voerden zij aan, lag 
bij de Zuidwestafrikaanse Bevrij-
dingsorganizatie SWAPO die wei
gert te geloven in de goede be
doelingen van Pretoria en hard
nekkig de gewapende strijd voor 

de onafhankelijkheid van Zuid
west-Afrika (Namibië) voortzet 

Daarmee ging de delegatie voorbij 
aan het feit dat de SWAPO door 
de VN erkend is als wettige verte
genwoordiger van het Namibische 
volk, en dat de gewapende akties 
van de SWAPO voortvloeien uit 
de weigering van Zuid-Afrika om 
gevolg te geven aan de VN-reso-
luties die stellen dat Zuid-Afrika 
zijn niet langer erkend mandaatge
bied moet ontruimen, en daar vrije 
verkiezingen laten plaatsvinden 
waaraan de SWAPO ongehinderd 
kan deelnemen. Maar de Zuidafn
kaanse regering, die zich ge
steund voelt door de Reagan-ad-
ministratie, lijkt minder dan ooit 
bereid tot medewerking aan het 
door vijf westerse mogendheden 
opgestelde plan voor een vreed
zame onafhankelijkheidsregeling 
van Namibië. Ze schijnt integen
deel een „militaire oplossing" na te 
streven, door de SWAPO waar 
maar mogelijk militair te treffen, 
ook in haar basissen in Angola, 
met alle gevaren op een verruimd 
konflikt vandien. 

H.O. 

Ml Onze wereld 

Spiraal van repressie en 
gewapend verzet in Iran 
Het verzet in Iran heeft opnieuw een spectaculaire slag geslagen. In 
een bomaanslag zondag jl. op de kantoren van de eerste minister wer
den president Radjai, premier Bahonar en een aantal hoge ambtena
ren gedood. Op 28 juni j l . had een bomaanslag op het gebouw van de 
Partij van de Islamitische Republiek (PRI), die ernaar streeft een 
oppermachtige eenheidspartij te worden, al het leven gekost van de 
PRI-lelder, de machtige ayatollah Beheshti, en 71 andere topfiguren 
van de partij. Een aanslag die toen werd toegeschreven aan de links-
islamitische modjaheddin. 

Die twee aanslagen tonen dat het 
verzet over voldoende informatie 
beschikt om precies te weten 
waar en wanneer politieke top
bijeenkomsten plaatsvinden, en 
over voldoende organizatie en in-
flltratiemogelljkheden om indruk
wekkende veiligheidsmaatregelen 
te verschalken en de topfiguren 
van het bewind te treffen. Wat 
onvermijdelijk de veronderstelling 
doet rijzen dat de daders van de 
aanslagen op medewerking in de 
hoogste kringen konden rekenen. 
Er heerst inderdaad in brede kring 
ontevredenheid over het beleid, of 
het gebrek aan beleid, van de 
ayatollah Khomeini en zijn mede
werkers. En de redenen tot onte
vredenheid zijn legio. 
Heel wat personen en groepen die 
aanvankelijk de khomeinistlsche 
revolutie steunden hebben zich 
ervan afgekeerd wegens de wei
gering van Khomeini en de zijnen 
een werkelijk pluralistisch sys
teem te vestigen, en de manier 
waarop de PRI het hele laken naar 
zich toetrekt (Bij de jongste presi
dentsverkiezingen, ter vervanging 
van de afgezette en naar Frankrijk 
gevluchte Bani Sadr, mochten bij 
voorbeeld alleen PRI-leden kandi
daat zijnJ De toenemende repres
sie, met de honderden executies, 
de brutale huiszoekingen, wille
keurige arrestaties en even wille
keurige veroordelingen, draagt bij 
tot een toenemende polarizatle. 

Daarnaast is de ekonomische toe
stand verre van schitterend. De 
Industrie draalt slechts op 40 th . 
van de capaciteit van vóór de 
revolutie. Na een korte opleving is 
de landbouwproduktie weer sterk 
achteruitgegaan. De groei van het 
BNP Is met 30 th . verminderd. De 
werkloosheid treft volgens diver
se schattingen, 2,5 tot 4 miljoen 
mensen. Officieel beloopt de Infla
tie 30 th . maar in feite zijn de 
prijzen van een aantal essentiële 
goederen verdubbeld, en zelfs 
verdrievoudigd, In enkele maan
den. De deviezenreserves zijn 
angstwekkend geslonken. Bij die 
ekonomische moeilijkheden komt 
ook nog de al tien maanden duren
de oorlog met Irak, die eveneens 
een zware last vormt voor de 
ekonomie, o.m. In de vorm van 
honderdduizenden vluchtelingen 
uit de grensstreken die elders 
onderdak en werk zoeken. 
Het Iraanse leger, dat wel in staat 
IS gebleken de Iraakse opmars te 
stuiten, maar niet de Iraakse troe
pen te verdrijven uit de lange 
grensstreek van 5 tot 30 km breed 
die ze hebben bezet kampt met 
een enorm tekort aan zware wa
pens en wisselstukken. Bovendien 
moet een deel van het leger wor
den ingezet tegen Koerdische re
bellen in het noordwesten en op
standige Baluchi's in het zuidoos
ten. (Volgens sommige geruchten 
worden groepen Baluchi's in kam
pen aan de overkant van de grens 
met Pakistan door Amerikanen 
opgeleid en bewapend.) 
In die hele verwarde situatie is het 
moeilijk een juiste kijk te krijgen op 
de politieke krachtsverhoudingen 
in Iran, en moet men nog voorzich
tiger zijn met het opplakken van 

etiketten als progressief, behiouds-
gezind of gematigd. 
Al die kategorieën vindt men im
mers zowel bij de voor- als tegen
standers van het regime. Ondanks 
zijn weinig verdraagzame houding 
wordt het bewind nog steeds ge
steund door de Iraanse kommu-
nlstische partij Toudeh, de bewe
ging van de fedayin, en de Koerdi
sche Demokratische Partij. De 
Toudeh motiveert haar steun aan 
het bewind door haar goedkeuring 
van het „anti-imperialistisch beleid" 
van Khomeini. Maar gezien het feit 
dat de partij maar met moeite 
gedoogd wordt door een groot 
deel van de PRI, die veel minder 
anti-lmperialistlsch dan anti-kom-
munistlsch is, dat een paar maan
den geleden de verschijning van 
het KP-blad Mardom werd verbo
den, vinden de meeste leden van 
die partij het toch veiliger in een 
semi-klandestinitelt te blijven le
ven. 

Aan de overkant staan zowel 
de modjaheddin, als de „gematig
de krachten", waartoe de eerste 
premier van Khomeini, MehdI Ba-
zargan, behoort, en die een „hoge 
koördinatleraad" hebben opge
r icht De modjaheddin verwijten 
het regime zijn onverdraagzaam
heid en willekeur, en voeren aan 
dat het bewind net zo weinig „anti-
imperialistisch" is als het „reaktio-
naire regime In Saoedi-Arabië" dat 
een trouwe bondgenoot van de 
VS Is. De „gematigde krachten" in 
het verzet willen daarentegen dat 
Iran duidelijk partij kiest voor het 
Westen en tegen de Sovjetunie 
(dat zou ook de opvatting van de 
uitgeweken Bani Sadr zijn). De 
„gematigden" in het verzet probe
ren tot samenwerking te komen 
met de modjaheddin, die uitste
kend georganizeerd zijn en over 
grote wapenvoorraden schijnen 
te beschikken om het huidige regi
me te verdrijven. Daarna, zo me

nen ze, zullen ze gemakkelijk de 
modjaheddin opzij kunnen schui
ven omdat alleen zijzelf over de 
kaders beschikken die nodig zijn 
om het land te administreren, de 
ekonomie weer op dreef te bren
gen, enz. Daarnaast zijn ook weer 
monarchlstlsche groepen aktief, 
zoals de groep die onlangs In 
Frankrijk een voor Iran bestemde 
snelboot kaapte. 
Van hun kant zijn ook de hande
laars, de bazaari's, die aanvankelijk 
de revolutie steunden, zich tegen 
het regime aan het keren. De 
bazaari's hebben weliswaar de 
jongste jaren uitstekende zaken ,̂  
gedaan (door een medestander 
van Bazargan werden ze In het 
pariement bekritizeerd als „uitbui
ters van het volk"), maar ze vrezen 
dat de geplande nationallzatie van 
de buitenlandse handel hun bewe
gingsvrijheid en winsten zal aan
tasten. 

Ook klems 
is verdeeld over 
beleid Khomeini 

Al die meningsverschillen, die men 
dus zeker niet simpelweg als „be-
houdsgezind" contra „progressie
ven" en evenmin als „Integristen" 
contra „sekulieren" kan afdoen, 
vindt men ook terug bij de klerus. 
Een belangrijk deel van de klerus 
Is, ondanks konstante verwijzin
gen naar de rechtvaardigheidsbe
ginselen van de islam, helemaal 
niet te vinden voor verregaande 
sociale en ekonomische hervor
mingen, en staat In feite aan de 
kant van de „gematigden" en „libe
ralen" die tevens een antl-kommu-
nlstlsch en pro-Westers buiten
lands beleid willen. Het is een 
publiek geheim dat een aantal aya
tollahs de landhervoring hebben 
afgeremd, en ook de plannen voor 
nationallzatie van de buitenlandse 
handel zijn door hun toedoen in 
eindeloos kommissiewerk ge
strand. Eén van de zes „ayatollahs 
ozma" (grote ayatollahs), de aya
tollah GolpapayanI, maakt zijn ver
zet tegen nationalizaties en verre
gaande hervormingen duidelijk 
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door in zijn kursussen aan de 
teologische hogeschool van Qom 
te veri<laren dat „het privébezit 
heilig is in de islam". 

Het toenemende verzet in Iran 
heeft het regime duidelijk in een 
soort vlucht naar voor gestort. De 
harde repressie, het verdnngen 
van op de PRI na alle politieke for
maties uit de verkiezingen, wat 
ingaat tegen de grondwet, het 
verbieden van de publikatie van 
„Mardom" en tal van andere kran
ten zijn duidelijk tekenen van 
zwakheid. 

Wat echter met betekent dat de 
ayatollah Khomeini zijn steun bij 
de bevolking in grote mate verlo
ren heeft Een groot deel van de 
bevolking staat nog steeds vier
kant achter de ayatollah, o.m om
dat hun lot onder zijn bewind 
aanzienlijk verbeterd is. Het be
wind heeft immers diep in de kas 
van de oliegelden getast om de 
miljoenen haveloze sloppenbewo-
ners van Teheran en elders toe te 
laten behoorlijke huisjes te bou
wen, en om de minst begoeden 
ook op andere manieren te helpen. 
Voor die mensen, die het nu beter 
hebben dan ze het ooit hadden, 
zijn tanende deviezenreserves en 
deficiten pure abstraktles en telt 
alleen de wezenlijke verbetering In 
hun lot die ze aan den lijve onder
vinden. Ook de overgrote meer
derheid van de lagere klerus staat 
achter de imam. 

Maar de toenemende wisselwer
king van repressie en gewapend 
verzet, waarbij het de bedoeling 
van het verzet schijnt te zijn Kho
meini in een soort machtsvacuüm 
te isoleren, kan Iran in een spiraal 
van geweld storten, en een verre-
laande destabilizatie meebren
gen. En dan Is het de vraag wat 
zwaarder zal wegen: het gewicht 
van de massa's of dat van goed 
georganizeerde groepen die zon
der twijfel op ruime buitenlandse 
steun kunnen rekenen. Terwijl ook 
de houding van het leger, waar 
door de vele zuiveringen en door 
het gebrek aan behoorlijke uitrus
ting eveneens grote ontevreden
heid heerst ook een belangrijke 
faktor zal zijn. 

H. Oosterhuys 

M ĵ 

Zo bespaar ik 2.466F 
benzine per maand! 

De heer 
Daniel Van Buylaere 

f f Al meer dan 7 jaar Willy en Viviane 
werk ik in dezelfde firma. Met 
een stel leuke kollega's: Femand, 
Willy en Viviane. De firma ligt op 
26 km. van mijn woonplaats en dat 
trajekt heb ik zeven jaar lang, win
ter en zomer, met mijn karretje 
afgetuft. Elke dag dezelfde weg. 
Heel alleen. 

Het begon minder en minder 
plezant te worden, vooral met de 
benzineprijs van vandaag. 
Idem voor Willy. En Viviane ver
loor er haar lieve glimlach bij. 

wonen beiden in mijn streek 
en sinds kort hebben wij ons pri-
véspaarklubje gevormd. Nu rijdt 
ieder om de beurt één week met 
zijn wagen en haalt de anderen op. 
Samen naar het werk, samen naar 
huis! 

Er ivordt nogal 
ivat afjQ^elachen 
onderweg. 
Vooral wanneer wij uitrekenen 
hoeveel geld wij in onze zak ste
ken. Op een trajekt van heen en 
terug 52 km. per dag, aan gemid
deld 12 liter per 100km., besparen 
wij samen liefst 7.398 frank per 
maand. Dit betekent 2.466 frank 
per persoon. Dat kan nogal tellen, 
nietwaar. 

Fernand woont spijtig genoeg 
helemaal uit de buurt. Toch spaart 
ook hij sinds kort benzine. Dankzij 
de brochure van het Ministerie 
van Economische Zaken. Die staat 
namelijk vol met benzine-
besparende tips. 
Zoals bijvoorbeeld: 

Het onderhoud 
van de ivagen. 

Banden op de juiste spanning, 
ongebruikt bagagerek afnemen, 
karburator afstellen, op tijd olie, 
kontaktpunten en bougies vervan
gen, enz... 

Bestel ook die brochure. Ze is 
gratis. U zal nog nooit voor zo wei
nig, zoveel in de plaats gekregen 
hebben. Adres: Dienst voor 
Energiebehoud, Belliardstraat 
15-17, 1040 Brussel.,, 

Energie besparen = 
levensstandaard bewaren 

DIENST VOOR ENERGIEBEHOUD MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN. 
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De ekonomische krisis snijdt diep 
in 't vel van de Vlaamse vrouw 

Oe vakantiemaanden leken dit jaar uiterst geschikt om 
een aantal rapporten te publiceren. 
De meeste mensen vertoefden echter in vakantiestem
ming en zullen misschien de berichten met een zucht j 
naast zich neergelegd hebben om zich met volle overga
ve aan de zomergenoegens te wijden. Toch willen we hier j 
drie berichten in herinnering brengen, en wat zij ons 
zeggen, kan als bewijsmateriaal dienen in diskussie en 
eventuele verkiezingscampagnes. Want de politici heb
ben ons een „hete" herfst voorspeld. 

VrouwenWerkloosheid 
Het eerste rapF)ort was het jaar
verslag van de RVA. Er kwamen 
steeds minder art)eiders en 
steeds meer bedienden, maar op 
de 27200 nieuwe bediendenplaat-
sen bezetten 21.913 vrouwen de 
job. Steeds meer vrouwen ver
overen de arbeidsmarkt geduren
de de laatste tien jaar kwamen er 
200.000 vrouwelijke werkneem
sters bij. Er waren slechts vijfen
twintigduizend „nieuwe" mannen. 
Steeg in 1980 het werkloosheids
cijfer boven de 300.000, dan was 
dat in het eerste halfjaar 1981 
reeds flink boven de 400.000. 
Waar vroeger de vrouwen haast 
uitsluitend voor de stijging van de 
werkloosheid verantwoordelijk 
waren kreeg je nu veel nieuwe 
mannelijke werklozen. 
De werkloosheid van de mannen 
is vooral aan de slechte ekono
mische situatie te wijten (konjunk-
turele werkloosheid), die van de 
vrouwen aan een verandering van 
de arbeidsmarkt (strukturele 
werkloosheid). Want het blijkt dat 
meer dan 60 % van de wertdozen 
slechts lager onderwijs volgden, 
en dat zij meestal ongeschoolde 
artjeidskrachten vormen... en dat 
van de 179.074 langdurig werklo
zen van eind december 1980 er 
driekwart vrouwen waren en dat 
het overgrote deel van deze lang
durig werklozen slechts lager on
derwijs volgde. Bijgevolg is het 
tweede-kansonderwijs een afc)so-
lute noodzakelijkheid én een bete
re opleiding van de meisjes. Echt 
zorgwekkend in de jeugdwerk
loosheid is het stijgend aantal 
werklozen met een opleiding uit 
het beroeps- en technisch onder
wijs... en hiervan zijn heel veel 
meisjes. Om dit eerste hoofdstuk
je af te sluiten: er zijn meer werklo
zen in Vlaanderen dan in Wallonië 
en Brussel samen (55 % tegen
over respektievelijk 35 en 10 %). 
Nog eenvoudiger gesteld: er zijn 
in Vlaanderen meer vrouwen 
werkloos (116.382) dan mannen 
en vrouwen samen in Wallonië. 
(111.814). 

Vrouwen verdienen 
nog altijd minder 

In augustus 1981 verscheen in het 
nummer van „Sociale Statistieken" 

(een uitgave van het Natkxiaeil 
Instituut voor de Statistiek) een 
interessant overzicht van de in 
1980 uitiaetaalde lonen. Twee 
krachtlijnen uit dit verslag: mannen 

verdienen véél meer dan vrouwen 
en Walen veel meer dan Vlamin
gen. De cijfers zijn natuuriijk ge
middelden. Mannelijke bedienden 
verdienden in de industrie gemid

deld 63.295 frank, vrouwen 35.295. 
In de industrie verdienden manne
lijke arbeiders per dag 1.523 fr., 
vrouwen 1.029 f r. 
In de visserijsektor wordt het 
minst verdiend (een Vlaamse eko
nomische bednjvigheid): mannen 
krijgen 39.985 frank en vrouwen 
22.265 frank. 
Art)eidsters verdienen het meest 
in de „metaalverwerkende, fijn-
mechanische en optische indus
trie" (per dag gemiddeld 1.180 
frank). 
Vrouwen verdienen het minst in 
„bank- en verzekenngswezen, 
dienstverlening aan ondernemin
gen, verhuur" (per dag ongeveer 
652 frank). Er werken in deze 
laatste sektor zeer veel vrouwen... 
De Waalse mannelijke artieiders 
verdienen gemiddeld 239,39 frank 
en de Vlaamse 225 frank per uur 
(brutoloon). 
In Wallonië krijgen de vrouwelijke 
arbeidsters 167,43 frank per uur, in 
Vlaanderen 158,69 frank (steeids 
een brutoloon en steeds voor 
1980). Het minder-verdienen van 
de vrouwen heeft natuuriijk te 
maken met de opleiding en de 
specifieke sektoren waar zij zijn 
tewericgestekJ. Maar de Vlaamse 
vrouw is in België dan toch de 
ekonomische „underdog": zij is in 
dit land het meest gediskrimineer-
de wezen. 

Het Instituut voor Marketing Re
search (IMR) pakte in augustus 
1981 uit met de resultaten van een 
opiniepeiling omtrent de koop
kracht van het gezin. 
Er werden ongeveer 884 inter
views met huisvrouwen verwerkt 
en de vrouwen antwoordden zo 
tussen 27 juli en 6 augustus op de 
gestelde vragen. 
Gedurende de voorbije zes maan
den (eerste half jaar 1981) beken
den 53 % van de ondervraagden 
dat zij minder hadden kunnen spa
ren; 27 % ging over naar goedko
pere voeding; het meest gingen 
de Westvlaamse huisvrouwen be
zuinigen en allen wilden een aantal 
aankopen uitstellen; 23 % van de 
ondervraagden zegden in de voor
bije maanden een belangrijke aan
koop te hebben uitgesteld en 
25 % zegden dat in het komende 
halfjaar zeker te zullen doen. En 
dan stelt de regering een begro
ting op die nieuwe belastingen legt 
op de gezinnen.bij een gezinsin
komen van 40.000 frank per 
maand zou er 5.441 frank belastin
gen méér per jaar moeten betaald 
worden... (zo vermeldt een studie 
van het VEV). Misschien kunnen 
de Belgische regeringen in de leer 
gaan bij de Westvlaamse huis
vrouwen... 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 

PERSpektief 
De krabbenmand van de CVP heeft weer voor nieuws gezorgd. Eerst 
hebben 7 vooraanstaande leden van de partij gepleit voor een radika-
le vernieuwing van het regerings- en partijbeleid, en nu wordt premier 
Eyskens frontaal aangepakt door zijn afgeschoten voorganger Wil-
fried Martens. Nu ja. Martens heeft nog een appeltje te schillen met 
de Eyskens-Tindemanskliek. (Of is dat intussen ook al geen tandem 
meer? Ligt Tindemans ook al overhoop met Eyskens?) 
Opvallend is dat Martens „zijn" staatshervorming blijft verdedigen en 
zelfs een stap verder gaat, door te pleiten voor financiële autonomie. 

HUGO CAMPS, de goede 
vriend van Martens, zegt in 

Het Belang van Limburg: „In zijn 
eerste publieke biecht heeft Wil-
fried Martens ook zijn grote te
leurstelling geuit over de boycot 
van de uitvoeringswetten van de 
staatshervorming. De grote archi-
tekt van het nieuwe België vreest 
terecht dat we daardoor weer 
dreigen weg te glijden in een 
kommunautaire blokkering. Als 
Martens straks in het parlement 
gaat interpelleren over sommige 
verklaringen van premier Eyskens 
gaan we zeker nog eens een 
parlementair hoogstandje tege
moet En het zal voor de regering 
een moeilijke opdracht worden 
om het kommunautair gemoed 
van Martens te versuikeren met 
mooie beloftes. De gewezen pre
mier zal zijn staatshervorming met 
ongemene hardnekkigheid en 
dossierkennis verdedigen. 
Voor de kristen-demokraten loont 
het tenslotte ook de moeite om 
even stil te staan bij de mijmering 
van Wilfried Martens over de ma
laise binnen de CVP. Ze zullen 
daar dan misschien eindelijk gaan 
beseffen dat ze niet met een on
schuldig engelengezicht de eigen 
zuiverheid kunnen te verheeriijken 
staan en terzelfdertijd nog wel via 
de leiding van de regering willen 
deelnemen aan de uitvoering van 

een koalitiekontrakt Met andere 
woorden: de maagden horen al
leen in de oppositie thuis." 

p ELANGRIJK is, bij alle terechte 
^ kritiek op Martens, dat de 
man wellicht een eeriijk federalis
me voorstaat, terwijl figuren zoals 
Eyskens en Tindemans een ach
terbaks unitarisme bepleiten. Dan 
nog liever Martens dan Eyskens... 
Ook Ruys in De Standaard wijst 
op die tegenstelling: „Wat vooral 
hard is aangekomen bij de CVP-
ministers, is de afstraffing die hun 
gewezen premier ze toedient op 
het stuk van de staatshervorming. 
Martens wuift misprijzend de be
wering van Eyskens weg, als zou 
het ekonomische beleid niet mo
gen worden gefederalizeerd. Hij 
beschuldigt de regering ervan nog 
niets te hebben gedaan aan de 
uitvoering van de wetten op de 
staatshervorming. Het is een 
rechtstreeks verwijt tot minister 
Chabert die, samen met de Frans
talige Brusselaar Moureaux, in
staat voor de hervorming van de 
instellingen. Deze problematiek ligt 
biezonder gevoelig in de CVP, 
waar men het kongres van de 
Heizel niet is vergeten en de daar 
aangeprezen autonomie van de 
gemeenschappen. Dat de huidige 
premier de indruk wekt een terug
keer naar meer unitarisme gene

gen te zijn, zal de malaise binnen 
de CVP niet verminderen. 
Martens staat met zijn kritiek zeer 
dicht bij het Gezelschap voor kris-
ten-demokratische vernieuwing. 
Hij is opvallend weggegroeid van 
het beleid van de koalitie. Het is 
een bijkomende zorg voor Mark 
Eyskens." 

LJ ET is voor een opp)ositiepartij 
r l natuuriijk altijd prettig om 
zien dat de regeringsformaties 
mekaar uitschelden voor rotte vis, 
en ook dat er binnen de partijen 
zelf meer ooriog dan vrede is. 
Voor de liberaal Van Brabant in 
Het Laatste Nieuws moet deze 
koalitie dan ook maar opstappen. 
En eigenlijk heeft hij gelijk. Want 
van een samenhangend rege
ringsbeleid is al lang geen sprake 
meer: „De dynastie van CVP-eer-
ste ministers heeft het land doen 
verkommeren, de instellingen 
doen verzieken en de burgers 
ontmoedigd. De begroting voor 
1982 doet niet een enkel sprankel 
hoop rijzen. Het zal daarbij niet 
volstaan ze hier en daar bij te 
schaven. Er moet een andere be
groting opgesteld worden, wil men 
de staat afslanken, het bedrijfsle
ven enige zuurtof gunnen en de 
werkgelegenheid weer op een 
normaal peil brengen. 
De rooms-rode koalitie van eerste 
minister Eyskens durft het of wil 
het niet doen. Zij heeft, evenals 
deze van Wilfried Martens, teveel 
tijd verioren. Een nieuwe kans 
verdient zij niet De partijen die 
deze regering steunen kunnen nu 
nog slechts één dienst t>ewijzen 
aan het land: de ministers naar 
huis terugzenden, verkiezingen 
uitschrijven en zo snel mogelijk 

een ander kabinet aan het bewind 
brengen, dat de moed heeft tegen 
wind en weer te varen." 

plGENLUK gaat het zelfs om 
^ veel méér dan deze of een 
andere regering. Ons land staat 
voor een beslissende keuze. En 
Vlaanderen is bereid die keuze te 
doen. Onze mensen weten dat 
offers nodig zijn om aan onze 
kinderen nog een goed bestaan te 
kunnen aanbieden, en ze niet met 
een fenomenale schuldenlast op 
te zadelen. Maar Wallonië? Is men 
daar ook bereid om af te slanken? 
Over die fundamentele keuze 
schrijft Gazet van Antwerpen: 
„Daf is het belangrijkste feit van de 
dag: dit land staat voor een funda
mentele keuze. Er moet gekozen 
worden tussen de doktrine die 
zegt dat de grens van de besparin
gen bereikt is en de doktrine die 
zegt dat er ook in de toekomst 
nog drastisch zal moeten ingegre
pen worden. De kritiek op de 
begroting '82 is niets anfprs dan 
het verborgen aansturen op deze 
keuze. Van vitaal t>elang is niet het 
feit dat de begroting voor het 
volgende jaar in de ene of andere 
richting met luttele miljarden ge-
korrigeerd wordt Vitaal is het feit 
dat dit land moet kiezen tussen 
twee totaal verschillende reme
dies. Een keuze die, niet noodza
kelijk maar eventueel, betekent 
dat er ook voor andere regerings
formules moet gekozen worden." 

HET enige en zeer belangrijke 
wat ontbreekt aan deze 

kommentaar is dat Vlaanderen en 
Wallonië uiteenlopende visies 
hebben op de krisis en haar be
strijding. Het Vlaamse volk, dat is 
de arbeider, bediende, boer en 
zelfstandige, verdient beter dan 
meegesleept te worden in de 
Waalse faillissementen-draaikolk. 
Zelfstandigheid dus, ook en vooral 
op ekonomisch en financieel vlak! 
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gewoon om de belangrijkste 
kostuumverkoper in België te blijven, verlengt 

^ifl 
de SUPERPROMOTIEVERKOOP 
van LUXE HERENKOSTUUMS 

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 
59d5T= - ^985'F - 1^&^? 

i 
IMu tegen 

_ , _ , ^ , _ ^ _ _ _ _ _ ^ - _ _ . ^ , « « ^ « . « ^ ^ ^ OPEN elke werkdag van 

SUCCES KLEDING MEYERS - - X , _ „ 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A n tot 21 uur 
TEL 031-87.38 42 M M K I j C L / \ / V K zaterdag van 

9 tot 18 uur. 
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10 Wi 
Zaterdag 

SEPTEMBER 

BRT1 
15.30 Dag aan dag. — 16.00 Cana
dian Pacific (avonturenfilm). — 
18.00 Ti-ta-tovenaar (fJ. - 18.05 
Stub, de beste herdershond van 
het Westen (jeugdfilm). — 18.50 
Atletiek: wereldbeker te Rome (re
portage). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Shelley (f). - 20.35 Terioops. 
— 2120 Euroshow uit Berlijn 
(show). - 23.00 Nieuws. - 2320 
Atletiek: wereMbeker te Rome (re-
portage). 

NED1 
15.30 Nieuws — 15.32 De verste
keling (jeugdfilm). — 16.00 De race 
om de rozen (jeugdfilm). — 18.58 
Nieuws. — 19.00 Heidi (strip). — 
1925 Fietscross. — 20.10 Avro's 
sportpanorama — 20.50 Alles is 
O.K.! 0<abareÜ. - 21.37 Nieuws. 
— 21.55 De „weet-je-nog-van-
toen"-show. — 22.55 Avro's sport
panorama — 23.15 Nieuws. — 
2325 De (Avro)nacht van de jazz. 

NED 2 
17.45 Studio Sport extra - 18.35 
Sesamstraat — 18.50 Toensbsche 
tips. — 18.59 Er was eens. (strip). 
- 1925 Smokkelaar (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 2027 Koning in New 
York (film). - 22.10 Brandpunt -
22.45 Hallo, daar ben ik weer (f J. — 
23.10 Sport op zaterdag. - 23.45 
Nieuws 

RTB1 
19.30 Nieuws. - 19.55 Oieval, 
mon ami (dokJ. — 2025 Paix sur 
les champs (film). - 22.00 Gala de 
Mysen (gala-avond met de wirv 
naars van het Eurovisiesongfesti-
vaD. — 23.00 Nieuws 

ARD 
20.00 Nieuws — 20.15 Kurt Felix 
(show). — 2200 Nieuws. - 2220 
_Jahr 2022 (SF-f). - 2355 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuwa — 19.30 Ausland-
Journal Onfo). — 20.15 Warum 
haben Sie nicht Evans gefragt? (tv-
film). - 22.00 Nieuwa - 22.05 

James Caan als sergeant Ed
die Dohun jn Richard Atten-
boroughs verfilming van Cor
nelius Ryans bestseller „A 
bridge too far" (Een brug te 
ver), BRT 1, vrijdag 11 sep
tember, 20 u. 15. 

Das aktuelle Sport Studk). - 2320 
Le grand orchestre (Du Splendkl). 
— 0.05 Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuw». — 20.15 Budden-
brooks (fJ. — 21.15 Duits week-
overzcht (september 1941). — 
2150 Owen Marshall (fJ. - 2235 
Ein At>end mit Diana Ross (por-
treü. — 23.40 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 1930 Les dames 
de coeur (f J. — 20.30 L'Oiseau rare 
(film). — 22.00 Le cri de la terre 
(film). 

F1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (speO. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Monte-
Carlo-show (variété). — 21.30 Ma
dame Columbo (f J. - 2225 Spé-
cial sports. — 2325 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 L'Arme au 
bleu (tv-film). — 2225 Bonjour, 
bonsoir la nuit (variété). — 2320 
Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures d'été 
(spel). — 20.30 La visite de la vieille 
dame (toneel). — 22.05 Nieuws. — 
2225 Het festival van de Ameri
kaanse fHm. 

Zondag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
10.00 Eucharistieviering vanuit 
Heppen (Leopoldsburg). — 14.30 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 15.00 Sesamstraat — 1525 
Achter de schermen van een mo-
denne zoo (dokJ. — 16.00 Motor
cross: Grote Prijs der Naties (re
portage). — 16.40 Wereldl)eker 
atletiek in Rome (reportage). — 
17.00 Motorcross: Grote Prijs der 
Nataes (reportage). — 17.45 Sport
uitslagen. — 17.50 Wereldbeker 
atletiek te Rome (reportage). — 
1925 Ti-Ta-Tovenaar UX - 19.30 
Muzikaal tussenspel. — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
— 2030 Karnaval (toneel). — 
21.45 Lied van mijn land (Het 
Vlaamse Lied). — 22.15 Nieuws 

NED 1 
19.05 Heut' Nacht hab' ich ge-
traümt von dir (muzikale avond in 
Boedapest). — 20.10 Thuiskomst 
(tv-fSm). — 22.05 Tot de laatste dag 

(film over stervensbegeleiding). — 
23.00 Nieuws. - 23.10 Studio 
sport extra 

NED 2 
15.35 Vara Brassband Festival 
1981 (reportage) - 1625 Hom
mage aan Metten Koomstra (schil-
der-graf icus) — 17.05 Studio spor-
11. — 17.30 De Nederlandse Antil
len onafhankelijk? (dokJ. — 18.45 
Sesamstraat — 19.00 Studk) sport 
II. - 20.00 Nieuws. - 20.10 Pano-
ramiek. — 20.40 Vijf minuten be
denktijd (Humanistisch Vertxsnd). 
— 20.45 De lachende scheer
kwast (fJ. - 21.15 Quasi (strip). 
— 21.25 Punks (reportage). — 
22.10 Psychic (strip). - 2220 
Frontier (dok. over Zuid-Amerika). 
— 23.10 Nieuws. 

RIB 1 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. - 19.30 Nieuws. — 
19.55 Shiriey MacLaine Special 
(show). — 20.35 Aurelien (tv-film). 
— 2220 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Der Komö-
dienstabel (toneel). - 22.00 Die 
Kriminalpolizei rat — 22.05 
Nieuws. — 22.10 Wiederentdek-
kung des Dorfes (dokJ. - 2255 
Günter Grass -1981 (film). - 23.40 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Wie wür-
den sie entscheiden? (show). — 
20.15 Musik ist Trumpf. — 22.15 
Nieuws. — 22.30 Frank ist raus 
(film). — 0.05 Nieuws. 

D 3 
19.00 Rockpalast (Santana). — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Zinvolle en 
gekke ideeën (dokJ. — 21.00 Aus-
landstudto. 

LUX 
19.00 Informatie-magazine. — 
19.30 Filmnieuws. — 20.00 Les 
envahisseurs (SF-fJ. — 21.00 Di-
tes-lui que je l'aime (film). 

F 1 

19.15 De das (dokJ. - 19.45 Sus-
pens (f J. — 20.00 Nieuws — 20.30 
Fantomas (film). — 22.10 Piano-
koncert van Mozart — 23.05 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 2035 Jeux sans 
frontièrea — 22.00 Drie vrouwen 
(dok). - 22.55 Nieuws. 

F3 
2030 Ubu Cocu (toneel). - 22.15 
Nieuwa — 2235 Le Messie (reli
gieuze film). 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Ti-ta-tovenaar (fJ - 18.05 
Maja de bij (fJ - 18.30 Korte film. 
— 18.35 Beraber (open school). — 
19.00 Gezondheidsmagazine. — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Martin 
Eden (fJ - 21.05 Sportshow. -
21.50 Wikken en wegen (konsu-
mentenrutniek). — 22.30 Nieuws. 
— 23.40 E.K. zwemmen in Split 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Internatio
nale folklore. — 20.05 Voor een 
briefkaart op de eerste rang (film-
kwis). — 21.05 Hallo, daar ben ik 
weer (f J - 21,37 Nieuws - 21.55 
De kroning (dok. over Polen). — 
22.40 Socutera — 2255 Nieuwa 
— 23.05 EK. zwemmen in Split 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal. — 18.59 Woody 
Woodpecker. — 19.06 Tom Saw
yer en Huckleberry Finn (f J — 
20.00 Nieuws. — 2027 De Jorda-
ches (f J — 21.20 25 jaar Eurovisie 

Songfestival (show). - 22.10 Ak-
tua-TV extra - 23.10 Soap (fJ -
23.40 Nieuws. 

RIB 1 
19.30 Nieuwa — 19.55 Trouver un 
homme (film en debat over abor-
tus). — 23.00 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Strumpet 
City (f J — 21.10 Drugs zijn overal. 
— 21.15 Sao Paulo - der Steinwald. 
— 22.00 Portret van Martin Held. 
— 22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Das Gespenst der Freiheit (film). 
— 0.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 19.30 Das Or-
densband (toneel). - 21.00 Heute-
Joumal. — 21.20 Frank ist raus 
(film). - 23.00 Sport Aktuell. -
23.30 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 

20.00 Nieuwa — 20.15 Montag-
abend im Dritten. - 21.30 Unter-
nehmipn Barbarossa. — 22.15 Ein 
Toter lügt nicht (film). - 23.40 
Nieuws. 

LUX 
19.57 Nieuwa - 20.00 Llle aux 
trente cercueils (fJ — 21.00 Au 
rythme des tambours fleuris (ope-
rettefilm). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuwa — 20.30 L'Amour 
avec des si... (film). — 21.50 Les 
nouvelles de l'histoire (dokJ — 
23.05 Nieuws. 

A 2 
19.45 L'Escargot (speO. - 20.35 
Rome est dans Rome (dokJ — 
21.55 Les grands pélérinages 
(dokJ - 22.50 Ballets Russilo. -
2320 E.K. zwemmen. - 23.30 
Nieuwa 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 
— 20.30 Un homme 
Ier). — 22.15 Nieuw 

Dinsdc 

[ 8 SEPTE 

BRT 1 
18.00 Ti-Ta-tovenaar 
Sesamstraat — 18. 
werken? (Open Scf 
Uitzending door den 
Woord). - 1945Ni« 
Hitring plage (nieu 
21.10 Met de hul| 
(dokJ. - 22.001.0- Cl 
Tenuto: Canto G 
Theodorakis en Pab 
2320 Nieuws 

Z A T E R D A G (5 september) - Na de wereld
kampioenschappen wielrennen in Praag vorige week is 
het deze week de beurt aan atletiek: Wereldbeker In 
Rome en EK-zwemmen in Split Het Belgische aandeel 
aan de openingsshow van de beroemde jaarlijkse 
Internationale Radio- en TV-beurs in Berlijn is een 
oudgediende: Adamo. Blijkbaar heeft België niets l)e-
ters aan te bieden. (BRT) (Euroshow in Berlijn). — Ter
wijl BRT een avonturenfilm op het namiddagprogramma 
zet: Canadian Pacific (zw/w), verwent de Avro de na
middagkijkers met een korte avonturenfilm voor de 
jeugd (De verstekeling) en een volwaardige Amerikaan
se avonturenfilm voor de jeugd: De race om de rozen 
(Ned. 1). — De jazzliefhebbers krijgen het aanbod van 
het jaar, verzorgd door de Avro (Ned. 1): De nacht van 
de jazz, een overzicht van de North Sea Jazz Festivals 
1979, 1980 en 1981, met klinkende namen als Count 
Basie, Dizzy Gillespie, James Brown, Stan Getz, enz. — 
De KRO brengt een reeks films van (Dhariie Oiaplin. 
Vanavond komt de eerste in de reeks op het scherm: 
Koning in New York (King in New York) (zw/w 1952). 
Deze film is als het ware een persoonlijke afrekening 
met het Amerika van kommunistenjager McCarthy. De 
film kende echter weinig sukses en in Amerika werd hij 
zelfs geboycot (KRO - Ned. 2). 

Z O N D A G (6 september) - Karnaval (BRT) is 
een satirische komedie van Theodor Schübel, opge
voerd door toneelgroep „'t Appettje" van Ivonne Lex. 
Met Vera Veroft en Roland Ramaekers. Mark en Anita 
vormen een konventioned doorsnee-echtpaar: hij is 
een lichtgrijzende veertiger, zij een nog knappe vrouw 
van 35. (5p kamavateavond hel)ben zij Marks direkteur 
en diens vrouw uitgenodigd. Van dit feestje verwacht 
Mark veel voor zijn loopbaan. Alles wordt tot in de 
puntjes voorbereid... In Muziek van mijn land wordt op
nieuw uitgebreid gegrepen in de voorraad volksliederen 
van Vlaamse komp)onisten. — De KRO (Ned. 1) vergast 
zijn kijkers op een 1 uur durend feestelijk en kleurrijk 
muzikaal programnna waarin bekende operazangers en 
-zangeressen de populairste melodieën brengen van 
Emmerich Kalman (Heut' hab ich getraumt von dir). Ha
rold Pinter staat bekend voor zijn sombere en vaak 
cynische huiskamerdrama's. Van zijn toneelstuk Thuis
komst (Homecomming) maakte hij een tv-bewerking, 
die vanavond door de KRO wordt uitgezonden. Max, 
een 70-jarige weduwnaar, woont met zijn broer en zijn 
twee ongetrouwde zonen in een huis in het noorden 
van Londen. Ondanks het feit dat zij zonder elkaar niet 
kunnen leven, liggen zij konstant overhoop met elkaar. 
Zekere dag krijgen zij het bezoek van Max' oudste zoon 
Teddy en zijn vrouw Ruth. Teddy heeft enkele jaren in 
Amerika verbleven en is daar getrouwd. Het jonge stel 
blijft een tijdje logeren. Maar Teddy is het er al gauw 
weer beu en wil terug. Ruth wil echter blijven... VPRO 
dwingt ons opnieuw tot nieuwsgierigheid. De humor is 
een tijdje weggeweest uit het VPRO-programma. En 
daar zijn ze dan terug: de bekende gezichten van de 
Van Oekel- en andere shows: tekstschrijver Wil T. 
Schippers, Mimi Kok, Dolf Brouwers e.a., in de 12-delige 
comedy-reeks De lachende scheerkwast, waarin alles 
draait rond de belevenissen van Rein Schaambergen, 
het hoofd van een School-met-de-bijbel. — Dat de 
punk-rage meer is dan een oppervlakkige modegril, be
wijst Frans Bromet in een reportage over de punkers 
van Californië, een dokumentaire waann gezocht wordt 
naar de oorzaken van het kultuurpessimisme bij die jon
geren (Surfpunks - VPRO - Ned. 2). 

M A A N D A G a septen 
magazine van BRT Gezondht 
ressante onderwerpen: Schoc 
bruik van zonnebanken, Een H< 
nering van de huisapoteek. — 
een nieuwe reeks: de Italiaans* 
1909 verschenen boek van 
belevenissen van de avontuuri 
die in Amerika arriveert en do< 
familie Morse, een ander lever 
konsumentenrubriek Wikken e 
men o.a. volgende onderwerpe 
f ie: een middel om warmte' 
Autotest: Mini Metro 1000-L; 
We hebben al eerder gew 
formule van het filmmagazine ' 
eerste rang. De KRO is vast vj 
de seizoen op dat winnende 
Een aanradertje voor filmliefhe 
De gebeurtenissen in Polen, 
Poolse kerk daarin sfjeelt, zi 
Kroning (Ned. 1) is een Finse 
der ingegaan wordt op de rol 
Katolieke Kerk in een socialis 
rekte aanleiding tot deze doku 
van paus Joannes Paulus II as 
(Ned. 2) gooit het over de pop 
rovisie Songfestival brengen 
Eurovisiefestivals hun winnen 

D I N S D A G (8 septembf 
zomerse versie van het plater 
de BRT dat door Kurt van E 
teerd. Artiesten van alle slag 
kaar aangevoerd. Van de Op« 
Paul Severs naar Johan Ven 
Groot (BRT 1) — Herman Vat 
taak om in de IQ-kwis kennis, 
gen in de goeie banen te lelde 
magazine voor de jeugd met „ 
gewijd aan „Canto General", 
Theodorakis op tekst van Pat 
1981 werd uitgevoerd in Voi 
komponist zelf werd gedirige 
„Canto General" wordt als Ne 
beschouwd en is een loflied of 
den van Latijns-Amerika (BRl 
van de religieuze bewegtnger 
ging van de Fries Menno Sin 
plaats op. De volgelingen van 
ten, bestaan nu 450 jaar De N 
3-deiige dokumentaire over 
beweging die ondanks vervolg 
hoofd boven water te houden 
In de Britse reeks tvV-films h 
waarin het nu gaat over kinder 
hun omstandigheden dreigen 1 
beurt. Katie (14), is het o 
woonwagengezin. Als vader n 
daar te gaan werken, knjgtzij i 
tjes en zusjes én haar zieke n 

WOENSDAG (9 sept 
rondes voor het WK in S 
Frankrijk en Nederiand —Ier 
belangrijke wedstrijden Net i 

3 SEPTEMBER 1981 



w 

m\ 
»s jeux de 20 heures (spel) 
) Un homme est mort (thnl-
2215 Nieuws 

nsdag 
B SEPTEMBER 

i-Ta-tovenaar ( f ) — 1805 
.traat — 1835 Loon naar 
' (Open School) - 1907 
mg door derden (Het Vrije 
I - 1945 Nieuws - 2010 
plage (nieuwe hits) — 

\/let de hulp der goden 
- 2 2 0 0 I Q (kwis) - 2230 

Canto General (Mikis 
rakis en Pablo Neruda) — 
lieuws 

TV-programma's 11 

BRT 2 

2010 Met zijn tweeen in de jungle 
(natuurfilm) — 21 05 Spel zonder 
grenzen (finale) — 2225 Bonjour 
la France (Open SchooO - 2250 
EK zwemmen te Split 

NED. 1 

1858 Nieuws - 1900 EO Zomer-
krant - 1930 De Waltons ( f ) -
2020 Tijdsein (Info) - 2050 Inter
mezzo — 21 00 De nieuwe mens 
(dokJ — 21 25 Ten slotte (medita
tie) - 2137 Nieuws - 2210 
Muziek voor slagwerk — 2255 
E K zwemmen — 2335 Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1959 Zo vader, 
zo dochter (kwis) - 1921 Het 
volk van Menno (dokJ - 2000 
Nieuws — 2027 Katie (tv-spel) -
21 35 Speel eens met licht klassiek 
- 2235 Hier en nu - 2315 Tot 
besluit — 2335 Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws — 1955 
Cine-tilt (kwis) - 20 30 That's Hol
lywood (show) — 21 05 Jeux sans 
frontieres — 2230 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Bananas 
(kabaret) - 21 00 Report - 21 45 
Dallas ( f ) — 2230 Tagesthemen 
- 23 00 ARD-sport extra - 2315 
Arena — 0015 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Ein Abend 
aus Wien (show) - 21 00 Heute-
Journal — 21 20 5 nach 10 Onfo) 

D 3 

19 45 (Sewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2 0 1 5 Galene — 
21 00 Fragestunde — 21 45 Enne-
petal (reportage) — 2230 Was 
wurden sie t u n ' (1) 

(7 september) — In het medisch 
r Gezondheidsmagazine zitten inte-
pen Schoollunchpakketten, Het ge-
iken, Een Hasselts expenment tot sa-
apoteek — Op BRT start vanavond 
de Italiaanse tv-bewerking van het in 
boek van Jack London over de 

Ie avontuurlijke zeeman Martin Eden 
leert en door kontakten met de njke 
ander leven wA gaan leiden — In de 
ïk Wikken en Wegen van de BRT ko-
jnderwerpen aan de orde termogra-
tm warmteverliezen op te sporen, 
tro 1000-L, konsumentennieuws — 
'erder gewezen op de geslaagde 
nmagazine Voor een briefkaart op de 
\0 IS vast van plan ook in het komen-
winnende paard te blijven wedden 

)or filmliefhebbers (KRO - Ned 1) — 
n in Polen, en zeker de rol die de 
n speelt zijn brandend aktueel De 
i een Finse dokumentaire waann na-
jt op de rol en de betekenis van de 
sen socialistische staat als Polen Di-
t deze dokumentaire was het bezoek 
Paulus II aan zijn geboorteland Tros 
3ver de populaire boeg in 25 jaar Eu-
'al brengen winnaars van voorbije 
hun winnend liedje 

8 september) — Hitnng Plage is een 
n het platenpromotieprogramma van 
Kurt van Eeghem wordt geprezen-
in alle slag worden kriskras door el-
y/an de Opera via Ruth McKenny en 
Johan Verminnen en Boudewijn de 
Herman Van Molle kreeg opnieuw de 
WIS kennis, intellekt en reaktievermo-
nen te leiden (BRT 1) — Tenuto, het 
jeugd met „betere" muziek, is geheel 
) General", een oratonum van Mikis 
kst van Pablo Neruda, dat op 24 juni 
oerd in Vorst Nationaal en door de 
jrd gedirigeerd De gedichtencyclus 
rordt als Neruda's belangnjkste werk 
en loflied op natuur en Indiaans verle-
fienka (BRT 1) — In de geschiedenis 
bewegingen eist de Doperse bewe-
Menno Simonsz een merkwaardige 
elingen van Menno, of de mennonie-
0 jaar De NCRV (Ned 2) brengt een 
itaire over deze zwaar beproefde 
inks vervolgingen enn geslaagd is het 
r te houden (Het volk van Menno) — 
tvV-films Het kind van de rekening, 
over kinderen die het slachtoffer van 
en dreigen te worden, is Katie aan de 
, IS het oudste kind in een Iers 
Als vader naar Engeland vertrekt om 
en, krijgt ZIJ de zorg over negen broer-
haar zieke moeder (NCRV - Ned 2) 

( G (9 september) — Voetbal voor-
WK in Spanje in 1982 België— 

herland-Ierland Het worden twee 
njden Net als België vechten Oranje, 

Ierland en Franknjk voor een goeie WK-kwalifikatie Wie 
als 1 of 2 in de reeks eindigt mag naar Spanje Dus — 
BRT II zet een Duitse verfilming van Poesjkins De Post
meester op het programma Het verhaal is voldoende 
bekend Dunja, de knappe dochter van een oude 
postmeester volgt de energieke ntmeester Minski naar 
St-Petersburg Na een bjdje heeft Minski genoeg van 
haar en laat haar vallen Het meisje voelt zich reddeloos 
in de grote stad — Een jaar lang werd gewerkt aan een 
dokumentaire over de Israëlische inlichtingendienst 
Mossad, die, alhoewel kleiner en over minder financiële 
en technische middelen beschikkend dan andere gehei
me diensten, tot de vier belangnjkste inlichtingendien
sten van de wereld wordt gerekend De Mossad heeft 
al verscheidene malen de aandacht van de hele wereld 
op zich gevestigd door verschillende merkwaardige 
aktes Veronica brengt deze dokumentaire in twee de
len als Info-specials (Ned 2) 

D O N D E R D A G (10 september) - Na een 
tijdelijke stop van Dallas wordt met dit gedrocht verder 
gegaan Het wordt al te bont Pam, die jarenlang naar 
haar vermeende moeder heeft gezocht heeft eindelijk 
de vrouw te pakken die haar moeder zou moeten zijn 
Maar die beweert mets te weten over het bestaan van 
een zekere Pam Hierop besluit Pam haar zoektocht 
stop te zetten Lucy wil weer eens zo gauw als mogelijk 
trouwen En J R zoekt nog steeds een middel om broer
lief Bobby totaal van de kaart te vegen De onginaliteit 
kan met meer op' (BRT 1) — Wie geïnteresseerd is om 
te weten hoe de Hollanders onze beroemde kipwater-
zooi klaarmaken, moet luisteren naar Radio Hilversum 2, 
om 9 u 25 — De muzikale film An American in Pans, 
mag tot de meest populaire in zijn genre worden 
gerekend In de reeks films „Des Broadways liebstes 
Kind" brengt Duitsland II deze uit 1952 daterende met 
Oscars bekroonde film van Vicente Minnelli naar de mu
sical van George Gershwin Met Gene Kelly en Leslie 
Caron in de hoofdrollen 

V R I J D A G (11 september) — Vanavond draait 
BRT 1 het eerste deel van de biezonder lange speelfilm 
Een brug te ver (A bridge too far) van Richard 
Attenborough (1977), met een hele plejade van beken
de sterren (Dirk Bogarde, James Caan Sean Connery, 
Robert Redford) De film werpt een nieuw licht op de 
beruchte „Slag bij Arnhem" in 1944, waarbij naar de 
laatste schattingen zowat 800 vliegtuigen verloren 
gegaan zouden zijn Op 17 september 1944 ging de 
grootste luchtlandingsaktie van de wereldgeschiedenis 
van start De operatie „Market Garden" moest het 
mogelijk maken dat middels parachutisten en zweef
vliegtuigen bruggehoofden gevormd werden over de 
grote nvieren Een operatie waarvem de Duitse legerlei
ding op de hoogte was — In Leen is alive, zingt Leen 
Jongewaard liedjes van zijn (teater)partner Robert 
Long en ontvangt hem als gast Het programma werd 
genoemd naar de elpee van Leen waarop hij eveneens 
liedjes zingt van Robert Long, liedjes waann nogal 
opmerkelijk tegen heilige huisjes getrapt wordt (Vara -
Ned 1) — De Vara besluit de avond met Sam 
Peckinpahs beroemde westernfilm De ballade van 
Cable Hogue (1970) Cable Hogue (Jason Robards) 
wordt te midden van een woestijn door zijn twee „vrien
den" achtergelaten en van zijn voedsel, water en 
muilezel bestolen Cable zweert het te zullen halen en 
zich te zullen wreken 

LUX. 

1900 Nieuws — 1930 Mini-club 
deuxieme (strips) — 19 45 Dieren
magazine — 2000 Le pnsonnier 
(f J - 21 00 Le jouet (fiInO 

F 1 

1945 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Frere Mar
tin (tv-film) — 2200 Aktualiteiten-
magazine — 2300 Nieuws 

A 2 

1945 L'escargot (spel) - 2000 
Nieuws — 2040 L'ecole (onder-
wijsfilm en debaü — 2340 
Nieuws 

F 3 

1955 Tekenfilm - 2030 Les ou-
blies (film) - 2205 Nieuws 

Woensdag 
9 SEPTEMBER! 

BRT 1 

15 30 Open school (op zoek naar 
werk) - 1700 Op het Schildpad-
plein — 1800 Klein klem kleuter
tje — 1815 Ti-ta-tovenaar ( f ) — 
1825 Chips (fJ - 1912 Uitzen
ding door derden (PVV) - 1945 
Nieuws — Voetbal (indien er een 
rechtstreekse of samenvattende 
reportage van de wedstnjd Bel
gië—Franknjk wordt uitgezonden 
dan zal het avondprogramma aan
gepast worden — 2020 Arnold 
(fJ — 2045 Komedianten (tv-film) 
— 2220 Fundamenten denken 
met Hegel — 2305 Nieuws 

BRT 2 

2015 De jxwtmeester (film) — 
21 45 EK zwemmen in Split 

NED 1 

15 30 Franas gaat naar West Point 
(speelfilm) — 1858 Nieuws. — 
1925 Rattelandsvrouwen (dokJ 
— 1950 Politieke partijen — 2000 
Het komt allemaal wel in orde 
(tv-film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Stu-
dio Spor t — 2315 Nieuws 

NED 2 

1805 Schooltelevisie - 1835 Se
samstraat — 1850 Jeugdjoumaal 
- 1859 De Schoolkrant (fJ -
1925 Kenmerk (Info) - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 Ck)untdown (pop) - 21 15 
Magnum (fJ — 2200 Mossad de 
ogen van Israel (dokJ — 2240 
Taxi (fJ — 2307 Nieuws 

RTB 1 

18 30 Un autre regard (De kampen 
in C:ambodja) — 1900 Antenne 
soir - 1930 Nieuws - 2000 Les 
sentiers du monde (dok over 
Zwart-0)lumbia) — 21 00 Paroles 
et musique (vanete) — 22 00 Pre
lude a un oratono CTheodorakis en 
Neruda) - 22 30 Nieuws - 2220 
Portrait de Franz Hellens 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Der Konig 
und sein Nar (tv-spel) — 2205 
ARD-sport extra - 2230 Tages-
themen 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 ZDF Maga-
zin — 2015 Herz, Schmerz und 
dies und das (Jazzmuzikant Emst 
Mosch) — 21 00 Heute-pumal — 
2120 Frank ist raus (tv-film) -
2300 üza Minnelli in (Doneert 
(show) — 015 Nieuws. 

D 3 
19 45 (Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 De route 
C>5lumbie-USA (dokJ - 2215 
Joao und das Messer (dokJ — 
2345 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws. — 1930 Muppet 
Show — 1945 Dierenmagazine 
- 1957 Nieuws - 2000 Hit-

— 2100 Tomade 

(westem) — 2225 Artistiek maga
zine I 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les pans de TF 1 (speO — 
2000 Nieuws — 2030 Aktualitei-
tenmagazine — 2130 La mafia 
(dokJ — 2240 (Questionnaire 
(Bruno Lusatto) — 2340 Nieuws 

A 2 

1945 LEscargot (sel) - 2000 
Nieuws - 2030 Voetbal (Bel
gië—Franknjk) — 2225 La publici-
te — 23 55 E K zwemmen 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (speO 
— 20 30 Ce fleuve qui nous charne 
(tv-film — 2200 Nieuws 

Donderdag 
10 SEPTEMBER 

BRT1 

1800 Ti-ta-tovenaar (fJ - 1805 
Sesamstraat — 1830 Een vinger 
in de pap (jeugdmagazine) — 
1900 Knikkie (stnp) - 1917 Uit
zending door derden (KP) — 
1945 Nieuws - 2010 Dubbel 
dobbel (kwis) — 21 05 Panorama 
— 21 55 Dallas (fJ - 2240 Sport-
tnbune — 2310 Nieuws 

BRT 2 

2010 Agenda voor onze planeet 
(dokJ — 21 00 Dne sterren Salsa' 
(dokJ - 21 50 Premiere 

NED1 

1858 Nieuws - 1900 DonaU 
Duck IS jang (strip) - 1908 Op 
volle toeren a o p 5) - 2000 Der-
nek (fJ — 2100 Ratkin - Een 
jaarlijks feest in Lapland (dokJ — 
21 37 Nieuws — 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 Kosmos (dok3 
— 2310 EK zwemmen 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjoumaal — 1859 O c u s 
(dokJ — 1925 Zeker weten (kin-
demieuws) — 2000 Nieuws — 
2027 Vreemde vogels (f J - 2 0 5 2 
Achter het nieuws - 21 30 Dokter 
Teyran (fJ - 2305 Nieuws 

RTB1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws - 1955 
De klane vleeseters (enquête) — 
2020 Les mal-partis (film) - 2215 
Le carrousel aux images 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Politiekers 
op televisie (Wie regeert w i e ' ) — 
21 45 TV-Discotheque-Intematio-
nal — 2230 Tagesthemen — 
2300 ARD-Sport extra - 2315 
Die Leidenschaften des Isaac Bas-
hevis Singer — 2400 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Show-Ex
press — 21 00 Heute\Joumal — 
2120 Bondskanselier Bruno 
Kreisky in gesprek met Beriijners 
— 2235 Ein Amenkaner in Pans 
(musicaO — 025 Nieuws. 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws — 2015 Glucksntter 
(film) - 21 40 West-Berlijn 1980 
(dokJ - 2225 Hinter den Schlag-
zeilen — 2310 Nieuws 

LUX. 

1955 Dierenmagazine — 1957 
Nieuws - 2000 Dallas (fJ -
21 00 Un singe en hiver (film) 

F1 

2000 Nieuws — 2030 Frere Mar
tin (tv-film) — 2205 Boekenmaga 
zine — 2305 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 L'examen 
(tv-film) - 2200 Malka (dokJ -
2255 Cksups de theétre - 2335 
EK zwemmen — 2345 Nieuws 

F 3 

2000 Les jeux de vingt heures 
(speO — 2030 Le pays de la 
violence (film) — 2210 Nieuws 

BRT 1 

1800 Harokj Ltoyd (filmfragmen
ten) — 1825 Klem, klem, kleutertje 
— 18 40 Val ig en zuinig autonjden 
(open schooO - 1910 Aköe 
Schiklpad - 1945 Nieuws -
2015 Een brug te ver (oorlogsfilm) 
- 2 1 4 5 Dag aan dag - 2215 
Nieuws — 2225 E K zwemmen in 
Split 

BRT 2 

2020 W I J Heren van Zichem (f J 
— 21 15 Ommekaar totaal (enquê
te) 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 Love boat 
(f J - 1950 De Onedin lijn (fJ -
2040 Leen is alive (Jongewaard 
zingO - 21 37 Nieuws - 21 55 
Isolement Otortfilm) - 2225 De 
ballade van C^ble Hogue 
(westem) — 027 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Brigadier 
Dog (stnp) — 1905 De Dukes uit 
Hazzard (fJ — 2000 Nieuws — 
2027 Dallas (f J - 21 15 Kom eens 
langs op slot Zeist (show) — 22 30 
Uitreiking Gouden Televizier-nng 
— 2320 De toestand m de werekl 
— 2325 Gier en Anjelier (f J — 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuaii-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Een levensregel van St-Benedic-
tus (dok) - 21 00 Ella (toneeD -

RTB 2 

2010 Grand Pnx de la Chanson 
Wallonne 

ARD 

2000 Nieuws. - 2015 Des Pudels 
Kern (film) - 21 45 Auf der Suche 
nach der Welt von Morgen (dokJ 
— 2230 Bericht uit Bonn (tv-spel) 
— 23 00 Auf den Hund gekommen 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Auslands-
joumal — 2015 Bn FaH fur zwei 
(fJ — 2130 Heute-Joumal — 
21 50 Kultureel magazine - 2220 
Sport am Fratag - 2310 Asphalt 
Dschungel (gangsterfilm) 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Kultur und 
Wissenschaft — 21 00 Nieuws uit 
Duitsland — 21 30 De teotogie der 
bevnjding (dokJ — 2200 Budden-
brooks (fJ - 2300 Kultur und 
Wissenschaft (Max Fnsch) 

LUX 

19.30 Mini-ckjb deuxiéme (Alt>a-
tor) - 1957 Nieuwa - 2000 Le 
Samt (f J — 21 00 Le temps des 
kxjps (filtn) 

F 1 

1920 (gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (speO — 
2000 Nieuws. - 2030 Le voyage 
du Hollandais (tv-film) — 22 05 Les 
medecins de l'art (dokJ — 2305 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 L'ennemi 
de la mort (fJ — 21 40 Apostro
phes - 2255 Nieuws - 2305 
Cme-club (kortfilms) 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (speO 
— 20 30 Aktualiteiten — 21 30 
Mon midi a moi Franck Femandel 
(vanete) 
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m\ Kritisch bekeken 

Gentse tentoonstellingen.. 

In en om de Alambiek 
De reeks zomertentoonstellin-
gen in de Gentse St-Pietersabdij 
(Centrum voor Kunst en Kuituur) 
kan ons dit jaar maar matig 
boeien. De rond het internationa
le keramiek-fenomeen Dionyse 
samengebrachte tentoonstelling 
stelt als geheel teleur. Natuurlijk 
zijn er een paar uitstekende wer
ken, maar zoveel keramiek bij 
elkaar zien werkt nadelig op de 
artistieke spijsvertering, ontluis
terend zelfs. Het lijkt wel of het 
aardewerk als medium wat te 
goedkoop, wat te pover uitvalL 
Het is allemaal wel mooi en 
vormgaaf, maar de materie zelf 
mist plastische kracht Soms lijkt 
het dat de keramiek de stap van 
toegepaste kunst naar een vol
waardige vrije kunst niet aankan. 
Ook de Art Nouveau-tentoon-
stelling is geen meevaller. De bij 
elkaar gebrachte stukken zijn tel
kens wel met selektieve smaak 
gekozen, maar de totaliteit is te 
gering om werkelijk illustratief te 
zijn voor een hele beweging, te
meer omdat we de laatste jaren 
zoveel grootsers op dat gebied 
te zien kregen (hier ook mis
schien een indigestie?). Des te 
aangenamer verraste ons de der
de expositie in het abdijkom-
pleks: In en om de alambiek, met 
als verklarende ondertitel Jene
ver- en alkoholstokerijen. De ten
toonstelling is naar men uit de 
voortreffeli jke katalogus kan af
leiden, een realizatie van het Mu
seum voor Industriële Archeolo
gie en Textiel. 

„Geestrijke" 
tentoonstelling 

In en om de alambiek is een 
bescheiden tentoonstelling in 
slechts één bovenzaaltje van de 
abdij. Maar zij is naar onderwerp 
en uitvi/erking een hartverwarmen
de gebeurtenis, v»/aar u toch een 
dik uur voor moet uittrekken. La
ten we eerst even duidelijk stellen 
waarover het gaat Alambiek is 
gewoon een oud, wat in onbruik 
geraakt sinoniem van distilleerke
tel. De eerste auteur die een distil
leerketel beschreef was de Griek
se geleerde Zorioeros (3de-4de 
eeuw). Het woord alambiek stamt 
dan ook uit het Grieks, waarin 
ambix vat betekent De Arabieren 
die het distilleren in Alexandrië van 
de daar werkzame Griekse alchi
misten leerden kennen, plaatsten 
er het lidwoord al voor, en de 
alambiek was meteen ook als 
woord een feit Ook het eindpro-
dukt van de alambiek, de alkohol 
dus, kende als woord een wat 
gelijkaardig ontstaan. Al khol is 
een door distillatie bekomen zwart 
produkt dat door de Arabische 
schonen, oon nu nog als oogscha
duw gebruikt wordt 
De tentoonstelling toont ons een 
aantal ferme, koperen alambieken 
en een aantal voorwerpen die m 
hun onmiddellijke nabijheid ge
bruikt worden om tot het resultaat, 
inzonderheid de graanjenever, te 
komen. Het zijn mooie, indrukwek
kende toestellen, van waaruit een 
ambachtelijke charme ons met on
beroerd laat Maar minstens even 
interessant is de zeer uitvoerige 
historische dokumentatie die rond 
de alambieken bij elkaar gebracht 
werd: foto's, tekeningen, etiketten, 
affiches, prenten, traktaten, enz. 
waaruit ten volle blijkt hoezeer de 
druppel 7\\n plaats in het sociale le

ven van ons volk innam en wellicht 
nog inneemt De nadruk van de 
tentoonstelling ligt op de (veelal 
vroegere) landbouwstokerijen 
(met Van Damme te Balegem als 
nog steeds in werking zijnde uit
zondering), de ambachtelijke (F//-
liers in Bachte-Maria-Leerne) en 
industriële (.Bruggeman, Gent 
Doornzele) stokerijen in Oost-
Vlaanderen, dat volgens de katalo
gus het jenevergebied van België 
is (een bewering die men in Has
selt waarschijnlijk niet in dank zal 
afnemen)... maar ook andere natio
nale streken en uiteraard ook Ne
derland komen aan bod. Net zoals 
naast de graanjenever ook andere 
alkoholvarianten en likeuren hun 
plaats krijgen. 

Didaktlsch 
maar prettig 

De tentoonstelling In en om de 
alambiek heeft een sterk didakti-

sche inslag, evenwel zonder er
gens in vervelende schoolmeeste-
rij te vervallen. Jammer genoeg is 
de ruimtelijke typografie van het 
geheel wat aan de slordige kant 
(waarom kon hier niet de hulp van 
een designer of b.v. van een aka-
demleklas ingeroepen worden?). 
Gelukkig stoort dit niet te zeer, 
omdat de expositie, ook uit finan
ciële noodzaak wellicht, bewust 
vrij pretentieloos gehouden werd. 
Zo leren we op een visueel duide
lijke wijze hoe jenever gestookt 
wordt, zo kijken we met heimwee 
in de achteruitkijkspiegel van de 
tijd naar de simpele schoonheid 
van hoe het er vroeger aan toe
ging, zo worden we in aangrijpend 
naïeve prenten gewaarschuwd 
voor de drankduivel en maken we 
uiteraard kennis met de nu zo 
ongerijmd lijkende wet Vandervel-
de, zo glimlachen we bij de rekla-
mepyogingen waarmee de toenter-

Distilleerapparatuur zoals afgebeeld op een gravure uit „Een constich 
distilleerboek", in 1552 te Antwerpen uitgegeven. 

tijdse stokerijen om de gunst van 
de gretige konsument vochten 
(wat te denken bv. van een Libera
len Bitter, ter gelegenheid van de 
„Grand Triomphe des libéraux du 
11 Juin 1878" door een Gentse „li-
quoriste" op de markt gebracht?). 
Hoewel de tentoonstelling goed 
van verklarende teksten voorzien 
is, verdient het aanbeveling de 
verzorgde, niet eens dure katalo
gus (112 biz., 150 f r.) te kopen. Als 
gids is dit boek dus eigenlijk over
bodig (de expositienummers staan 
trouwens onoverzichtelijk ver
spreid), maar als naslagwerkje is 
het een prettig bezit De redaktie, 
onder leiding van René De Herdt 
omvat hoofdstukken als Tussen 
alchemie en wetenschap, Hoe 
stookt men een graanalkohol?. 
Variaties in alkohol en likeuren. 
Brandewijn in Nederland en Bel
gië, Enkele Oostvlaamse stoke
rijen van nabij. Het vervaardigen 
van een alambiek. De wet Vander-
velde, Accijnzen en sluikstokers... 
plus twee literaire bijdragen van 
de hand van Jules Geens en Paul 
Koeck, en een belangrijke biblio
grafie waarmee men zich wel en
kele maanden zoet kan houden 
(haal dus meteen ook maar al 'n 
kruikje in huis). 

Een ander positief aspekt van In 
en om de alambiek is dat de 
tentoonstelling een overtuigend 
pleidooi mag genoemd worden 
voor de volwaardige uitbouw van 
musea voor industriële archeolo
gie... en voor een toekomstgericht 
denken over de bestemming die 
men een voorbijgestreefde appa
ratuur en haar bijhorende doku
mentatie nog geven kan. Als u de 
laatste zomermaand nog twijfelt 
over het aangename én zinvolle 
gebruik van een vrije dag, dan 
durven wij u In en om de alambiek 
hartverwarmend aanbevelen. 

Nic van Bruggen 

In en om de Alambiek, 
St-Pietersabdij, Gent. 
toegang gratis, 
tot 20 september 

Door de leesbril bekeken 
Bij Elsevier-Bordas verscheen zopas de Franse, 
bijgewerkte vertaling van een bundel Engelse 
opstellen, onder redaktie van wijlen de gezagheb
bende historicus Arnold Toynbee: Half of the 
World. The History and Culture of China and Japan 
(Thames and Hudson, London, 1973). 
De thans voorliggende, voortreffeli jke vertaling 
bevat enkel de opstellen die betrekking hebben op 
China, 's Werelds vermaardste sinologen hebben 
aan deze bundel hun wedewerking verleend. Nog
maals kan vastgesteld worden dat wie een bepaal
de materie grondig beheerst, ook in staat is de 
essentie van zijn kennis en inzicht (schijnbaar) 
moeiteloos en alleszins helder over te brengen. 
De unieke rijkdom aan geschreven bronnen maakt 
het ook mogelijk de geschiedenis van het Rijk van 
het Midden van het derde millennium voor Kristus 
af, ononderbroken en nauwlettend te volgen. 
De schijnbaar monolitische struktuur van het Rijk, 
het op het eerste gezicht onherleidbare sociale 
stelsel, de eigenzinnige — doch eenvoudige. — 
taalstruktuur en de inderdaad gesofistikeerde 
schrijfwijze, dit alles heeft ongetwijfeld bijgedra
gen tot het gevoel van machteloze intellektueie 
vervreemding dat ons overmeestert wanneer het 
over China gaat Door enkele vrij eenvoudige 
sleutels — die gul worden aangebracht door de 
medewerkers aan deze merkwaardige bundel — 

wordt het echter mogelijk een begin van waarach
tig inzicht te verwerven in de (historische) achter
gronden van een grote kuituur die ongetwijfeld 
spoedig geroepen is een belangrijke, zoniet be
slissende rol te spelen op wereldvlak. 
Zoals steeds blijkt de werkelijkheid komplexer 
dan het beeld dat men er zich van vormt: de rijks-
strukturen zijn niet onbeweeglijk, de etnische 
verscheidenheid speelt een belangrijke rol, de 
sociale ordening is soepeler en genuanceerder 
dan op het eerste gezicht li jkt en de raakpunten 
met ons uit de eigen geschiedenis bekende ver
schijnselen zijn talrijker dan je dacht 
Uit deze opstellen blijkt eens te meer dat het ver
geefs pogen is de huidige Chinese werkelijkheid 
te benaderen zonder zich eerst te wapenen met al 
was het maar een minimum aan historisch inzicht 
Zoniet blijft onze vervreemding even groot als die 
van de Chinese tolk die in 1543 over de Portuge
zen schreef: JZe maken wel enig onderscheid 
tussen oversten en ondergeschikten, maar ik weet 
niet of ze enige notie hebben van wellevendheid; 
ze eten niet met stokjes maar met hun vingers en 
laten zonder enige schroom hun emoties blijken..". 

Henri-Floris Jespers 
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Het mirakel van Lombardsijde 
Sport mag dan veel gemeen hebben met de maatschappij waarin zij 
wordt bedreven, zij onderscheidt er zich desondanks nog op vele 
punten wezenlijk van. Freddy Maertens leverde de bewijzen voor 
deze stelling. 

De 29-jarige wielerkampioen uit Lombardsijde heeft in de voorbije 
jaren de waarden op hun kop gezet. Freddy was 24 toen hij in het 
Italiaanse Ostuni een eerste maal wereldkampioen werd. Hij versloeg 
Moser In een spurt met twee en scheen over voldoende krachten te 
beschikken om de opvolging van Eddy Merckx — toen nog de abso
lute toprenner — te verzekeren. In klassieke wegritten zou Maertens 
zijn generatie overheersen, in de grote ronden zou hij een geducht rit-
tenkaper worden. 

Hoe het verder verliep weet Ieder
een die ook maar enigszins in de 
wielersport is geïnteresseerd. De 
tot grootse daden voorbestemde 
Westvlaming werd in een mini
mum van tijd vereenzelvigd met al 
het kwade in de sport Zoals nu 
blijkt voor een flink stuk ten on
rechte. Want Freddy Maertens 
was zeker niet alleen verantwoor
delijk voor zijn spectaculaire te
rugval. In zijn eerste grote periode 
— de tweede schijnt nu immers 
aan te breken — schuwde hij niets 
of niemand. Hij streed desnoods 
dagelijks tegen alles en iedereen. 
Hij wilde altijd en overal winnen. 
Op een hippodroom spurtte hij 
ooit tegen... een paard. 

Na die geweldige piekperiode 
kwam de ineenstorting. Een val
partij in Italië leidde de neergang 
in. In deze moeilijke periode ont
brak het hem ongetwijfeld aan 
evenwichtige begeleiding. Zijn ei
gen F)ersoonlijkheid was boven

dien nog niet voldoende ontwik
keld. Laster en achterklap deden 
de rest. Freddy Maertens werd 
openlijk afgeschreven voor de 
wielersport. Niets wees op een 
mogelijke wederopstanding. Enkel 
een mirakel zou hem weer naar de 
voorste gelederen van het peloton 
kunnen voeren. Daarin geloofde 
dan ook niemand. 

De voorbije Tour bracht evenwel 
de kentering. Freddy Maertens, al 
een paar jaar door de kenners 
levend begraven, won vijf ritten en 
het puntenklassement Hij haalde 
opnieuw krantekoppen. De vraag
tekens begeleidden zijn onmogelij
ke terugkeer naar de top. Welk 
middeltje had hij nu weer gevon
den? Hoe lang kon (kan) dit du
ren? Zijn selektie voor het wereld
kampioenschap kon binnen de 

Door kenners 
levend begraven, 
nu wereld
kampioen». 

Belgische kontekst (elke Belgi
sche wielerploeg heeft recht op 
vertegenwoordiging) onmogelijk 
worden aangevochten maar ei
genlijk geloofde niemand echt in 
zijn kansen. In de criteriums na de 
Tour presteerde Maertens eerder 
bescheiden. Hij hees zich nooit 
nadrukkelijk op het voorplan. 
Maar te Praag bleek dat hij in stilte 
erg hard moet hebben gewerkt 
Hij zocht steun bij niemand, trok 
voordeel uit het wedstrijdverioop 
en versloeg in de beslissende me
ters de snelste en sterkste (Saron-

ni en Hinault) renners ter wereld. 
Freddy Maertens opnieuw we
reldkampioen. De sportwereld 
scheen stil te staan. Was het wel 
mogelijk? 

De lezer weet onderfiand wel dat 
wij geen aanspraak maken op 
indringende kennis van het wieier-
gebeuren maar enkele vragen dur
ven wij toch wel luidop stellen. 

• Kan Freddy Maertens zo een 
fysieke en psychische miskleun 
zijn geweest als destijds werd 
voorgesteld en dan nu zulke pres
taties leveren? 
• Hebben de ingewijden vol

doende rekening willen houden 
met de lichamelijke (breuken en 
ziektes) en financiële (onuitbe-
taald loon en misbruik van vertrou
wen) tegenslagen waarmee de 
nog jonge kampioen werd gekon-
fronteerd? 

• Uit welk hout is Freddy Maer
tens dan wel gesneden om na zo 
een lange periode van lichamelijk 
en geestelijk verval zo ongewoon 
sterk terug te kunnen komen? 
De vragen stellen is ze al gedeelte
lijk beantwoorden. 

Freddy Maertens mag dan een 
unicum zijn in de geschiedenis van 
de wielersport, hij heeft bewezen 
dat deze zo vaak (terecht) bekriti-
zeerde sporttak nog ruimte en 
mogelijkheden open laat voor 
mensen die uit de diepste moeras
sen willen opstaan. Daarin onder
scheidt de sportwereld zich funda
menteel van de „echte" wereld en 
wellicht daarom zullen wielerkam
pioenen altijd de harten van de 
massa beroeren. Daarom ook ver
heugen wij ons in de triomf van die 
vreemde man uit Lombardsijde die 
wellicht tot zijn laatste pedaalstoot 
een „twistpunt" zal blijven voor 
kenners, supporters en verwon
derde waarnemers. 

J.^^^^"•^\^;..;\^^vï^"••^"W 

Annie Lambrechts 

De rolschaatssport krijgt in 
Vlaanderen slechts uitzonderlijk 
de belangstelling die zij verdient 

Het staat buiten twijfel dat deze 
sport hoge atletische eisen stelt 
aan haar beoefenaars. Razend 
populair wordt rolschaatsen wel 
nooi t De massa loopt er niet 
warm voor. Dat heeft Annie Lam
brechts in het verleden al vaak 
moeten ondervinden. Zi j won ge
regeld Europese en wereldtitels 
maar wanneer de heren sport
journalisten op het einde van het 
jaar hun sportvrouw van de voor
bije twaalf maanden kozen ble
ken slechts weinigen oog te heb
ben gehad voor de prestaties 
van de kampioene op acht wiel
tjes. Annie Lambrechts, echtge
note van „atletiekhaas" André De 

Hertoghe — wat moet zijn hartje 
gepopeld hebben toen hij zag 
hoe Coe op de Memorial naar de 
laatste ronde van de gouden mijl 
werd „gebaasd" —, schitterde 
ook nu weer in Leuven (wegkam
pioenschappen) en Oostende 
(baankampioenschappen). Op de 
weg was zij goed voor goud, op 
de baan voor zilver. Een voet
kwetsuur drukte bovendien haar 
prestaties. Annie Lambrechts 
mag evenwel verhopen dat deze 
in Vlaanderen gehouden wereld
kampioenschappen haar de 
waardering en erkenning zullen 
opleveren die uiteindelijk moe
ten leiden tot de uitverkiezing tot 
sportvrouw 1981. Zi j had een 
soortgelijke onderscheiding 
trouwens al eerder moeten kri j
gen! 

De groten en de kleinen 
Het touwtrekken tussen Beer
schot en Beringen in wat gemak-
kelijkheidshalve het omkoop
schandaal 1981 kan worden ge
noemd is nog niet gedaan maar 
het Komitee van Toezicht heeft 
alvast uitspraak gedaan. Beer
schot werd zowaar vri jgespro
ken en_ al de andere partijen 
gestraft Daar komt het vonnis op 
neer. Het klinkt ongeloofli jk maar 
waar. 

De pogingen tot omkoperij acht 
men bewezen. Maar het verband 
tussen deze pogingen en Beer
schot bleef onduidelijk. Dat zou 
er overigens nog aan ontbroken 
hebben. 

Eigenlijk is het te gek om los te 
lopen. De heren Bogaerts en 
Hantson zouden mogelijk niet in 
opdracht van Beerschot hebben 
gehandeld. Een schaterlach stijgt 
op wanneer je dit aan supporters 
achter het doel vertel t Antwerp 
en Lokeren worden gestraft om
dat zij de pogingen tot omkoperij 
niet onmiddellijk kenbaar heb
ben gemaakt Terecht De sup
porter wordt hier gesterkt in zijn 
vermoeden dat klubs zo ver

trouwd zijn met dergelijke pogin
gen dat zij er -nog nauwelijks 
aandacht aan schenken. Bob 
Weyn en Leon Nollet worden 
gestraft omdat zij het onderzoek 
hun volle medewerking ontzeg
den. Wellicht omdat deze verte
genwoordigers van Beerschot 
niets te verbergen hadden-
Eerlijk, wij begrijpen het niet Nu 
zijn we nooit erg slim geweest 
maar de logika van dit alles ont
gaat ons volledig. Wij hebben de 
voetbalbond op deze bladzijden 
vaak aangevallen en nog vaker 
verdedigd. Wij konden begrijpen 
dat Betekom en Merchtem — de 
kleintjes! — veroordeeld werden 
op grond van sterke vermoe
dens. In soortgelijke zaken zijn 
bewijzen slechts uitzondeHijk te 
leveren omdat bekentenis gelijk 
staat met sportieve (levenslange 
schorsing) zelfmoord. Daarom 
ook wensen meestal enkel die 
spelers verklaringen af te leggen 
die niet op de pogingen tot om
koperij ingingen. Dat is nogal 
logisch en zelfs begrijpelijk. 

Daarom „moet" de bond oorde

len en vooral veroordelen op 
vermoedens. Die vermoedens 
spreken luide tegen Beerschot 
Dat kan zelf de trouwste suppor
ter niet ontkennen. 

Daarom kon de bond naar ons 
gevoelen slechts twee oordelen 
vellen: ofwel de totale vrijspraak 
voor Iedereen — en ook voor 
Walter Bogaerts! — ofwel de 
totale bestraffing die dan de de
gradatie van Beerschot voor ge
volg moest hebben. Beringen, 
Merchtem, Betekom en waarom 
ook niet Patro Eisden — want 
waar ligt hier dan wel de bewijs
kracht voor het verband tussen 
de broer van de trainer en de 
klub? — voelen zich binnen het 
in de voetbalbond vigerend 
rechtsstelsel terecht gedupeerd. 
De kleinen heben het weer moe
ten afleggen tegen de groten. 

De dunne draad die de toeschou
wers aan de voetbalsport bindt 
werd door deze uitspraak nog 
strakker aangespannen. De ge
loofwaardigheid van het gebeu
ren is aangetast Daaraan kan 
welke uitspraak ook niets meer 

veranderen. Alhoewel een gelijke 
behandeling van alle bij de bond 
aangesloten klubs, het hanteren 
van een Identieke strafmaat voor 
groot en klein de eenheid zou 
bevorderen. Maar daarom schijnt 
niemand zich nog te bekomme
ren. Het is een bedenkelijke evo
lutie waaraan de toeschouwer 
niet achteloos voorbi jgaat In 
deze tijd van ekonomische terug
val zal iedeeen zijn centen met 
de tijd wel doordacht gaan be
steden. Ook de voetbalsuppor
ter. En hoelang nog zal hij waan
zinnige toegangsprijzen betalen 
voor bedroevende vertoningen 
waarvan hij niet eens weet of de 
uitslag niet vooraf werd overeen
gekomen? 

Wanneer de stadions leeglopen 
— zoals elders in Europa! — 
kunnen de heren van het Komi
tee van Toezicht in de eretribu
nes een onderzoek instellen naar 
de logika van hun handelwijze. 
Want het waren dezelfde heren 
die Merchtem, Betekom en Els-
den veroordeelden en die Beer
schot vri jspraken!! 
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14 m 
lepel & vork... 

Restaurant 
H O F TER C O T T H E M 
Beerens -Van G r e m b e r g e n 

C o t t h e m 5, 
9 5 2 0 St . -Lievens-Houtem 

( O o m b e r g e n ) 
Tel. 0 9 1 - 6 0 5 5 . 8 6 

Gastronomische eetmalen 
. Mat ige pri jzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
w o e n s d a g a v o n d 

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 Zwalmlandia 

V O E D I N G ..DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubbele Vabis-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 

S w a a n s - P e l k m a n s 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open: vnjdag vanaf 19 uur; za
terdag vanaf 13 uur; zondag van

af 10 uur. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 
\^aandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

Industriële 
brood- e n banketbakker i j 

Roomijs 

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

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

Tel. 091 -67 57 12 

CORTIIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
D»;nderstrock 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel. 031-71.01.73 

Waters en limonaden 

»et ^alingfniiff 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 

'JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O . familiazMk mei IradW» 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-4232.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 

3 Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 Tel 031 36 56.54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/51.21.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

FEESTZAAL 

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

Tel 02/767 45 76 

Al le feeste l i jkheden 
M o g e l i j k h e i d lot huren van 

bestekken 

DE O U D E KRING 

Cnfe VU loknnl 

Dor|)spl('iri HcLJsden Lr.-nbiirg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Vo lksunie 
Gont rode He i rweg 4 9 

9 2 3 0 M e l l e 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport H E R M A N , 
D o u a n e - stpelhuis 

Menenst raa t 376 
W E V E L G E M 

Tel 056-412922 
056-41.8168 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wijpen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Oegustaties en verkoop: 

elke vrijdag van 17 tol 19 u. 
elke zaterdag van 10 tot 13 u. 

en op afspraak. 

Lokaal «T S C H U Ü R K E » 

Oude Graannfiarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zija 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Vorzoigde keuken 
\jSllüIlUl\ Demokr. i t ischp pnizcn 

Uitc)elc?en dienstbetoon 

Kossflsk'cnwcfl 38 
??C0 Niil iüi - Tei 031 /818841 

Beauvoordse specialHeil 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringemslraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gesfoten vri jdag behatve tn seizoen 

Café Het Vlaanfis Hu is 

BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel. 011-79.70.84. 

Kom és binnen waar Vlannin-
gen thuis zijn. 

Herberg 

„De 7 Za l i gheden " 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 

Moge l i j khe id tot kleine etent jes 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

A.mnrmer v.'in ,ille feesten 
Ook vcrh imnq vnn tnfelgorief 

Schilder strnnt 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

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

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Drank- en eethuis 

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

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier (roeven vnn de Waltrn 

f Vl.inms in I hurt van Brussel 
2 Je kon er nlti/d parkeren 
3 Je kn/gt er nltijd wnt te eten 
4 De prijzen zi/n socuml 

Restaurant 

BRAKELHOF 
R o n d p i e i n 5 B rake l 

Te l 0 5 5 / 4 2 4 1 0 7 

Poest^oat vooi alle 
gelegenbeden 

K o f f i e b r a n d e r i j 

S A N O 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteKskoffie bij u thuis I 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraaf 89 
«820 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Atgetnene voeding, bieren, wijnen, l i
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wj jnea 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-3348.57 

^Uw tweede thuis! 

Welkom 

JN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
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 paste i ' 

't Hs de lichtst verteerbare. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60, LEUVEN. Tel.: 
016-22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85. KONTICH. Tel.: 
031-57.30.32. 
NieuvK Brugstraat 28. BRUSSEL Tel.: 
02-218.74.89 
Brugse Baan 1. Hulste (05«-71.15J6) 

Grote parkeerterreinen - zalen vrij 
voor feesten, banketten e.a. - Duitse 
specialiteiten: Dortmunder Thier van 
't vat - Levende Water Tönissteiner 
Sprudel - Goed en goedkoop eten. 

Hotel-restaurant-pub 

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

Menu- op zondag van 450 tot 650 fr. 
Tijdens de week, suggesties van de chef + 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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NIaams Nationaal 

in m 
Zaterdag 19 september ledendag VUJO-Limburg. 

Zin en plaats van de Volksuniejongeren in de politiek 
Dit is het l ioofdtema van de kader-ledendag van de Voll(suniejongeren 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 
10u.00: Aankomst - kennismaking -
inleiding 

10u30: Indeling in kleine gespreks-
groepjes die ingeleid worden door de 
bestuursleden, gesprekstema de rol 
van VUJO in de politiek en waarom 
Vlaamse bevinsging On 1981) 
12U.30: Lunch 
13u30: Dia-reeks over Voeren en 
over VUJO-akbviteiten 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 het nationaal VUJO-
weekeinde van begin september En
kele bestuursleden zullen teksten i v m. 
de sociaal-ekonomische knsis en ons 

4, 5, 6 sept. nationaal VUJO-weekend 

De maatschappij in 
krisis, ons antwoord 

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 than's 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
brengen De keuze van de inleiders-
sprekers IS hierop afgestemd 

Programma 
Vri jdag: 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 knsis, ons ant
woord" Inleiders EdgaVd Delvo en 
Anton Constandse Groepsbespre
king 20 u 30 verbroedering met 
„Menschen lyk wider" (Frans-Vlaande-
ren) 

Te koop 

Te Koop wegens sterfgeval 
Vauxhall-Victor de luxe 

InlDeste staat 02-5822290 

Zondag: 9 u 30 (vervolg zaterdagna
middag), 14 u „Ons antwoord op de 
knsis" Inleider Maurits Coppieters 
(Einde rond 18 u J 

Inschnjving 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 
13, 1000 Brussel Doeni 

VUJO-ledenwerving 
Overeenkomstig de afspraken, ge
maakt met de partijraad, delen de 
Volksuniejongeren mee dat de leden-
wervingsaktie voor 1981 een einde 
neemt op 1 augustus a s Wie na 1 /8 
toetreedt, wordt beschouwd dit te 
doen voor het komend jaar '82 

Evenredig met het ledenbestand op 
1/8 worden 36 zetels in de Nationale 
VUJO-Raad verdeeld onder de arron
dissementen De VUJO-arrondisse-
menten organizeren de verkiezing van 
de afgevaardigden vóór eind septem
ber De nieuw samengestelde VUJO-
raad komt voor het eerst samen op za
terdag 3 oktober 

Ivo Coninx, 
Administratief Sekretaris VUJO 

antwoord daarop klaarmaken Die tek
sten worden dan op de maandelijkse 
provinciale raad van VUJO-ümburg 
besproken 

18 u.00: bart)ecue 

20 u.00: gezellig samenzijn. 

Iedereen, ook niet-leden zijn van harte 

welkom op deze kaderdag 

Plaats: 't Leeuwke te Peer-Wijchmaal 
(Peerdebaan 63 Wijchmaaü 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, nchting 
Hechtel, na enkele kikvneters zie je 
aan je rechterkant 't Leeuwke liggen 
On WijchmaaD 

Inschnjven kan op volgend adres 
VUJO-Limburg p.a. W. Remy, Caster-
straat 98 te 3500 Hassel t 

Wie wil deelnemen aan de bartiecue 
moet verplicht inschnjven W e voor
zien voldoende voeding voor hen die 
inschnjven vóór 10 september (dit kan 

op een gewoon bnefje) 

Jongeren onder de 20 jaar, studenten 
en werklozen betalen 100 f r , Anderen 
150 fr Dit bedrag vóór 10 september 
storten op t>ankgiro 458-6716521-32 
van E Remy, Hasselt met vermelding 
VUJO-Kaderdag 
Beslist doen! 

VUJO-ümburg heeft het jongste ar
rondissementeel komitee, laat zien dat 
ümburg ook de meest levenskrachbge 
Vlaams-nationale jeugd "heeft i 

Wilfried Remy. 
voorzitter-Vu|0-Limburg 

Pronostikeer 
en «vin 

spdendenvijs 
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16 m Wij in de Volksunie 

VUJO-Menen-Lauwe-Rekkem herhaalde prachtig initiatief 

2 de reis voor minder-validen: 
een ware integratiereis 
Voor de tweede maal namen de Volksunie-jongeren van Menen-Lauwe-
Rekkem een gedurfd Initiatief, door de organizatie van een gratis reis voor 
minder-validen. 
Zoals U reeds kon lezen in dit blad, stond die reis dit jaar eveneens open voor 
langdurig zieken en hoogbejaarden, die eveneens gratis meereisden. Een nieu
wigheid was eveneens dat dit jaar een grote groep betalende deelnemers 
eraan hielden de trip mee te maken. 

Al les samen werd door 120 mensen aan deze uitstap deelgenomen. 

Onder de deelnenners werd de aanwe- Mg het nemen van een laatste verfris-
zigheid van de VU-nnandatarissen de 
gemeenteraadsleden W. Vanholme en 
L Favoreel-Craeynest plaatsvervan
gend OCMW-voorzitter S. Taccoen en 
schepen J. Tahon, fel opgemerkt 
(Schepen H. Vandenbuicke kon tot 
zijn spflt niet deelnemen). 
Er was een llftbus speciaal uitgerust 
voor minder-validen, en dit bleek dan 
ook meer dan nodig te zijn. Onder de 
deelnemers tekten wij verscheidene 
rolwagenpatiénten, die anders verstek 
hadden moeten geven. 
Er was nog een tweede bus voorzien, 
maar toen de inschrijvingen bleven 
binnenstromen, bleek dit ook nog on
voldoende te zijn. Gelukkig kon in 
laatste instantie nog een mini-bus wor
den ingeschakeld. 
Hun dank gaat eveneens uit naar het 
„Vlaamse Kruis" dat de reis volgde met 
een ziekenwagen en een ploeg heP 
pers, en naar dr. Wilfried Vanholme, 
die als geneesheer aan de reis deel
nam. 
De 120 deelnemers vormden een zeer 
heterogeen publiek, waann alle leef
tijdsgroepen waren terug te vinden. 
Op het eerste zicht een moeilijk gezel
schap met zeer uiteenlopende ver
wachtingen. Wanneer men echter 
werkelijk vertrekt met een motivatie 
om van een dergelijk initiatief een 
topper te maken voor de langdurig 
zieken, minder-validen en hoog bejaar
den, voor wie hel initiatief werd geno
men, dan worden deze problemen 
uitgeschakeld. 
Op dit vlak kon de reis een waar 
sukses worden genoemd. Bezield met 
een integratiegedachte, vormden alle 
deelnemers een homogene groep, die 
er in slaagde om van deze dag een on
vergetelijk evenement te maken voor 
alle deelnemers. 
Aan het O C. werd omstreeks 8 uur de 
start genomen voor een uitstap naar 
Frans-Vlaanderen. 
Via Belle-Haezebrouck kwam de 
groep aan in Alre-sur-la-Lys, een sfeer
vol oud stadje, waar een korte pauze 
werd gehouden om te ontbijten en een 
verfnssing te nemen 
De reis ging verder naar Lisbourg, een 
heel klein dorpje, midden een prachtig 
landschap, waar de bron van de Leie 
ontspringt 
Via Verchin, met zijn oud kerkje met 
de scheve toren, en Fressin, een Arte
sisch dorp waar zich de ruines van een 
oude burcht bevinden, kwamen we 
aan in Hesdin, een stadje in 1554 op 
bevel van Karel V gebouwd, waar in 
het restaurant „L' Ecurie" een uitge
breid middagmaal werd voorgescho
teld. Voor de minder-validen, langdurig 
zieken en hoogbejaarden, was het 
middagmaal volledig gratis. 
Dit was alleen mogelijk door de finan
ciële steun van een grote groep mid
denstanders en sympatlsanten. die 
door het plaatsen van een advertentie 
of door een milde gift voor de nodige 
fondsen zorgden. 
Na het middagmaal voerde de vallei 
van de Gauche de deelnemers naar 
Boubers-sur-Gauche. het schoonste 
bloemendorp van de streek. 
De volgende halte was Atrecht de 
stad met haar enorme markt 
(17.000 m2), met gebouwen in echte 
Vlaamse bouwtrant 
De tocht ging daarna verder naar de 
Mont-St-Eloi, een heuveltje met over
blijfselen van een beroemde abdij, 
door St-Elooi in de 7de eeuw gesticht 
Vimy, de volgende halte, met zijn Ca
nadees gedenkteken, zijn loopgrach
ten, mijntrechters en onderaardse gan
gen, en Notre Dame-de-Lorette, de 
daaropvolgende stopplaats, een Frans 
kerkhof waar 36.000 gesneuvelden 
rusten, zorgden voor een serene sfeer 
van bezinning, over de zinloosheid van 
oorlog en geweld die zoveel nutteloze 
slachtoffers maakt 

sing werd de terugtocht aangevat Via 
Chain, Artois. Béthume werd het eind
punt bereikt 
Door de uitbaters van het VUJO-lokaal 
„Het Pallieterke", werden gratis beleg
de kx)terhammen aangeboden, en op 
de tonen van een paar plaatselijke 
muzikanten werd (voor sommige tot in 
de late uurtjes) nog wat nagepraat 
over deze prachtig geslaagde dag. 

De Volksunie-jongeren zijn uiter
aard tevreden met het bereikte resul
taat, maar willen er nogmaals de na
druk op leggen dat deze reis geen doel 
op zichzelf IS, maar moe^ gezien wor
den als een middel om zoveel mogelijk 
mensen te sensibilizeren voor o.a. de 
integratiegedachte. 

Na hun eerste reis, speelde de VUJO 
de bal reeds door naar de verantwoor
delijke gezagsdragers. Het is dan ook 
goed even een evaluatie op te maken. 
W I J zouden de waarheid geweld aan
doen indien wij zouden beweren dat er 
in het afgelopen jaar niets is geschied 
ten gunste van de anders-validen Me
nenaars. 

Wij feliciteren dan ook schepen Van
denbuicke voor de werken, die onder 
zijn bevoegdheid, door de Technische 
Dienst werden uitgevoerd Wij denken 
hierbij vooral aan de verlaging van de 
stoepranden en aan het aanleggen van 
parkeerruimte voor minder-valide au
tobestuurders. 

Ook een initiatief zoals de speelplein-
werking voor minder-valide kinderen, 
tot stand gekomen onder stimulans 
van schepen Tahon, kunnen wij toejui
chen. 

Ten slotte hebben we nog de OCMW-
werking- ook hier ontegensprekelijk 
positieve elementen, maar toch een 
(jaar bedenkingen. 

Uiteraard, onze volle lof voor de bede
ling van warme maaltijden. Al zijn we 
toch zo vrij om te stellen' dat zonder 
de stimulerende druk van de VUJO en 
de VU, dit Initiatief misschien nog 

steeds op de lange baan zou gescho
ven worden. Wij sluiten ons echter aan 
bij de stelling door de VU-voorzltter 
geformuleerd naar aanleiding van het 
jongste nummer van „Wij menen het". 
De tjejaarden en minder-validen moe
ten zo lang mogelijk In hun natuurlijk 
milieu kunnen blijven ... één der hulp
middelen daartoe is het bedelen van 
warme maaltijden ... maar wat met de 
andere vormen van dienstverlening 
aan huls: karweldlenst p>oetsdienst 
familiale hulp... 
Akkoord dat de traditionele partijen 
hun aanverwante organizatles een 
hand boven het hoofd houden, maar 
dit mag dan niet ten laste van de 
hulpbehoevende. De VUJO was ook 
vol lof wanneer werd vernomen dat 
voor de bedeling van de warme maal
tijden, als 2de voertuig een wagen 
werd aangeschaft die kon omge
bouwd worden voor het vervoer van 
minder-validen'. Wij wachten (ondanks 
het herhaaldelijk aandringen van de 
VU) nog steeds op het operatkineel 
worden van dit voertuig. Voor het 
ogenblik Is deze wagen niets meer dan 
een te dure ksestelwagen, voor de 
bedeling van warme maaltijden. Waar
om kan deze wagen niet In afwachting 
van, ingeschakeld worden om t)epaal-
de residenten die nu In het rusthuis ge
ïsoleerd zijn, de gelegenheid te geven 
om aan het sociale leven In onze stad, 
deel te nemen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat er vol
doende vnjwilllgers te vinden zijn om 
als begeleiders, samen met deze men
sen een paar uurtjes in de stad door te 
brengen ter gelegenheid van vb. een 
braderie, voetbalmatch, wieltjesfeest 
doortocht van een koers, feest van 
bejaarden, modeshow, enz. 
Er IS, als wij ons met vergissen, daaren
boven personeel in de rustoorden 
voorzien voor de vrijetijdsbesteding. 
In haar bevoegdheid om het „Welzijn" 
van onze bevolking in het algemeen, 
en van de anders-validen in het bijzon
der, wil de VUJO de sociale politiek m 
onze stad van nabij blijven volgen. 
Wij zullen ditmaal niet wachten tot de 
reis van volgend jaar om deze onder
werpen nogmaals ter sprake te bren
gen. 
Binnen afzienbare tijd zal de VUJO 
dan ook haar standpunten, en haar 
programma op dit domein, via de pers 
kenbaar maken. 

VUJO Menen-Lauwe-flekkem. 

WEST-VLAANDEREN 

VU-arr. Brugge-Torhout 
verzet zich tegen dumpen 
kernafval in zee 
Het arrondissementeel bestuur van de 
Volksunie van het arr. Brugge-Torhout 
in vergadering van 28 aug. '81, na vla 
de pers te hebben vernomen dat wel
licht tijdens het eerste weekend van 
september twee schepen de haven 
van Zeebrugge zullen aandoen om 
kernafval op te laden en hun lading 

Roept op 
tot betoging 

5 sept. te Brugge 

overtx>ord te gooien in de Golf van 
Biskaje. Het arr. bestuur verzet ztoh 
met klem tegen het transport en de 
dumping van kernafval en wijst nog
maals op zijn standpunt dat zolang dat 
er geen veilige metode voor transport 

Is ontdekt de kernafval moet ojDgesla-
gen worden In betonnen bunkers on
der de grond, dat het dumpen van 
kernafval een gevaar Inhoud voor zee-
flora en -fauna, met het rechtstreekse 
gevaar voor de mens bij het nuttigen 
van zeeprodukten. 

Het arr. bestuur spreekt zijn veront
waardiging uit over het uitblijven van 
grondige studie naar het neutrallzeren 
van de gevaarlijke kernafval, blijkbaar 
Is er wel geld voor nieuwe kerncentra
les maar niet voor het zoeken naar het 
veilig maken van de afval, ten slotte 
zegt het arr. bestuur zijn volledige 
steun toe aan de betoging van 5 
september te Brugge, georganizeerd 
door de Verenigde Aktiegroepen voor 
Kemstop en zal dan ook op deze 
betoging aanwezig zijn. (Samenkomst 
om 14u. aan het Breydelhof, Suvee-
straat te Brugge). 

Erwin Van Driessche, 
arr voorzitter 

Provinciale toeristische dag 
van VTB-VAB te Izegem 

Op zondag 6 september gaat In 
Izegem de provinciale toeristische dag 
van VTB-VAB door. Er wordt verza
meld om 13 uur In zaal Iso. Een half uur 
later kan men starten in een toeristi
sche verkenning te voet van 3 kilome
ter of 8 kilometer. Het wordt een 
gelegenheid om gekende maar vooral 
heel wat onbekende of „sluimerende" 
bezienswaardigheden van Izegem te 
leren kennen. Op het programma 
staan o.a. de kapel van Ave Maria, de 
tuinen van het kasteel Blauwhuis, de 

Sint-Pleters- en de Sint-Tlllokerk, de 
geklasseerde maar voor het overige 
nog niet te bezichtigen tandemcom-
poundstoommachlne, het Izegemse 
elektriciteitsbedrijf, het schoenen- en 
het txjrstelmuseum. De deelnemers 
worden begeleid door bevoegde gid
sen. 

Voor verdere inlichtingen kan 
men terecht bij de VTB-VAB-verte-
genwoordlger Walter Vandewaetere, 
Kruisstraat 9, 8700 Izegem, tel. 
30.05.06. 

VU aan.wezig op Wingense Bruegelfeesten 
Op zondag 13 september 1981 trekt 
de befaamde Bruegelstoet weer door 
de Wingense straten. Dit jaar wordt 
een rechtstreekse Eurovisie-uitzen
ding aan deze feestelijkheden gewijd. 
Het wordt dus een belangrijke bedoe
ning. Op dit Vlaamse feest kon de VU 
niet ontbreken. Het bestuur heeft dan 

N.a.v. 50 jaar Davidsfonds Geluwe 

ook een leegstaand pand gehuurd In 
de Oude Bruggestraat nabij de hoofd
tribune. Het kreeg de naam 't Klauwke. 

In een Vlaamse en Bruegellaanse 
sfeer zullen zij er hongerlgen spijzigen 
en dorstlgen laven. Ruime zitgelegen
heid Is voorzien. De opbrengst komt 
ten goede aan onze kas. Wij hopen 
veel Vlaamse vrienden te mogen be
groeten. 

Gilbert Hermie 

„Geluwnaran van taal en gemoed" 
Ter gelegenheid van 50 jaar Davids
fonds Geluwe verschijnt eind septem
ber het boek: „Geluwnaren van taal 
en gemoed", door Dirk Decuypere. 
Het boek telt ongeveer 150 bladzijden 
waarvan 32 bladzijden foto's. Daarin 
schetst de auteur een brok Geluwse 
geschiedenis die rechtstreeks of on
rechtstreeks te maken heeft met een 
eeuw lokaal Vlaams bewustzijn. Ook al 
heeft Geluwe plaatselijk minder direkt 
moeten knokken voor de Vlaamse 
zaak in de engere betekenis, toch 

heeft zij de Vlaamse ontvoogdlngs-
strijd soclaal-ekonomisch en taalkun
dig mee voelen evolueren. 

De Vlaamse Beweging wordt In vijf 
afzonderlijke hoofdstukken behan
deld: 

Geluwe vóór 1914 - een Vlaams dorp 
met een Frans geurtje: Franstalig on
derricht In het Geluwse onderwijs, de 
Vlaamse Bond voert aktle, de Ghes-
quieres, Guido Gezelle en Geluwe, 
enz 

Vlamingen aan het Front (1914-1918): 
Geluwnaren vertellen hoe ze aan de 
IJzer al of niet bewust de strijd voor de 
gelijkberechtiging van de Vlaming 
meemaakten. 

Tussen twee wereldoorlogen: of de 
moeizame wederopbloel van het Ge
luwse verenigingsleven na W O I, een 
nieuwe Vlaamse Bond, VTB, VOS, 
opkomst van bet socialisme en AOW, 
tumgllde... 
De dertiger jaren: opkomst van het 
Vlaams-Natlonallsme. de betekenis 
van dokter Remi Maddens. 

Een halve eeuw Davidsfonds (1931-
1981): hoe en waarom de afdeling 
ontstond, werkte en nog werkt of een 
overzicht van een halve eeuw geva
rieerde aktlvitelten, haar engagement 
in de Marsen op Brussel, IJzerbede
vaarten en akties omtrent Pecq-Ar-
mentléres, enz. 

Geïllustreerd met 70 van kommentaar 
voorziene foto's van vroeger en nu. 
Prijs tot en met 20 september 1981: 
350 fr; daarna 400 fr. (-)- 25 fr. portkos-
ten voor wie het boek per post wil). 
Intekenen door de voormelde som te 
storten op bankrek. 712-5600594-91 
van Davidsfonds Geluwe met vermel
ding: Geluwnaren van taal en gemoed 
(wil tevens vermelden of het boek, na 
20 sept zal afgehaald worden. Menen
straat 2, dan wel of het per post moet 
toegestuurd worden). 

• Jongedame (27 jJ 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 voedlngssek-
tor en de elektrische apparatuur, 
rijbewijs C, zoekt betrekking, 
gaande van handelsreiziger tot 
artjeider, 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 W e t 
B en daktylogetulgschrift zoekt 
een gepaste betrekking in het 
Brusselse of op de as Brussel-Nl-
nove. Inlichtingen: volksverte
genw. dr. J. Valkeniers, tel. 
569.16.04. 
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„Mensen met vragen-centrum 
nu ook te Mechelen 

f f 

Ondanks stijgende Welvaart, betere 
onderwijskansen en een degelijk ge
zondheidsbeleid worden we met ge
lukkiger Integendeel, meer en meer 
mensen zitten met de zogenaamde 
welvaartsziekten Ze vereenzamen of 
worden depressief, ze kunnen de 
spanningen op het werk met aan of zit
ten in de knoei met echtgenoot kinde

ren, familie of vrienden Sommigen 
zitten ook echt mateneel aan de grond 
ze vinden geen werk gaan er onder
door door verslaving of drankmisbruik 
en weten niet meer van welk hout 
pijlen te maken In de doolhof van de 
huidige sociale voorzieningen vinden 
zon mensen vaak de weg met meer 
De officiële diensten hoe verdienste-

Kampioenschap van 
Vlaanderen hengelen 

Waar' Te Maarkedaal (Nukerke) in 
de Visvijvers — Gelegen in een enig 
natuurkader met bossen en mooie 
wandelingen — zeer geschikt voor 
familieuitstappen — met in het jaar van 
de streekgerechten de gekende geu-
telingen de markedaler brood in hout
oven gebakken, zonder van de lekkere 
Oudenaardse bruinen te spreken — 
kortom een plaats midden de Vlaamse 
Ardennen gelegen en die nog steeds 
te weinig gekend is 
Wanneer' Maandag 7 september 
1981 om 15 u en dit voor de derde 
maal Duur' Aanvang om 15 u Einde 
om 17 u Trekking der plaatsen om 
14 u 30 Alle VIS telt en mag meegeno
men worden 

Wie kan deelnemen' Alle gepensio
neerden mindervaliden invaliden ge
handicapten, met moet nergens aange
sloten zijn er moet enkel een bewijs 
geleverd worden, bv paspoort dat 
men tot een der vier groepen behoord 
Pnjzen' Er zijn voor 30000 fr aan 
pnjzen in geld en natura Iedereen 
heeft pnjs Er zijn speciale pnjzen 
voorzien voor de oudste deelnemer — 
voor de verstkomende — voor de 
eerste vrouwelijke — voor de grootste 
vereniging in aantal Voor de kampioen 
trui en palm Verder is er de Trofee 

Juul Staelens voor de eerste uit het ar
rondissement Oudenaarde De Trofee 
Germain De Rouck voor de eerste uit 
de arrondissementen Aalst-Oudenaar-
de 
Inleg' 150 fr Voor dit bedrag mag men 
na de wedstrijd verder blijven vissen 
Inschnjving geschiedt ter plaatse of op 
voorhand in de Visvijvers, tel 055-
214617 
Innchting' Technische inrichting VZW 
Visvijvers De organizatie gaat uit van 
het Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden VZW arrondissement Ou
denaarde waarvan het bestuur be
staat uit Hektor Vanden Daele, ere-
voorzitter Adelin Coussement, voor
zitter mevrouw Dolf Baert sekretares-
se Fons De Sterke schatt>ewaarder 
Medard Huysmans Eugeen Allegaert 
Elise Van Steenbrugge Jef Van Houte 
Edward Ghijselinck, leden zonder de 
spil van de organizatie te vergeten, die 
zich volledig inzet gedurende gans het 
jaar voor het zoeken van prijzen voor 
de tombola's nl Jozef Denijs 
Ter gelegenheid van het Kampioen
schap van Vlaanderen wordt er tevens 
een barbecue ingencht aan de zeer 
demokratische prijs van 200 fr Leden 
van het VVVG knjgen 30 fr verminde-
nng Dit vanaf 15 u 

hjk ook, schnkken af en zijn vaak te ad
ministratief van karakter 

Binnenlopen en wat praten 
Wat vele mensen in nood missen is 
een goed bereikbaar adres waar ze 
zonder afspraak vooraf, kunnen bin
nenwippen en wat praten, vnj en ge
moedelijk zonder verdere verplichtin
gen in een warme, menselijke sfeer 
Het Vlaams-Nationaal Centrum wil offi
cieel vanaf 1 september zon funktie 
vervullen natuurlijk met seneus ge
schoolde mensen Een gescfioolde en 
ervanngrijke sociale werkster zal zor 
gen voor een warme opvang Wij 
praten in een sfeer van vertrouwen en 
de wil om echt te helpen kan de start 
zijn voor de oplossing van de moeilijk
heden 

Wat en door wie? 
Mirakels worden met beloofd in zo 'n 
centrum Maar vaak kan een goed 
gesprek opluchten en ruimte maken 
voor een t}etere aanpak Daar heipen 
de mensen van het Vlaams-Nationaal 
Centrum je dan mee door opvang 
juridische of andere inlichtingen door
verwijzing naar geschikte andere in
stanties, begeleiding edm Een ganse 
ploeg van mensen een dokter, een 
psycholoog een ortopedagoog een 
junst een psychiater een pnester, een 
sociale werkster staan ter t>eschikking 

Waar en wanneer? 
Het Vlaams-Nationaal Centrum voor 
Mensen met Vragen Desire Bou-
cherystraat 7 (Korte Bruul) te Meche
len, naast „Clever Jeans", is officieel 
met zijn werkzaamheden gestart op 1 
september Het sekretanaat is alle da
gen open tijdens de werkuren je kan 
daar afspraken maken voor konsulta-
ties die op maandag tussen 17 en 19 u 
of op vrijdag tussen 17 en 20 u plaats 
hebben 
Mensen met om het even welke pro
blemen of vragen zijn vanaf nu zeker 
daar iemand te vinden die hen echt wil 
helpen 

Willem en Fientje gevierd! 
Op 18 augustus]! vierde het echtpaar Willem de Meyer-Hubeau zijn diamanten bruiloft (La Louviere, 1921) 
Burgemeester Dirk Stappaerts bracht hen op 26 augustus 1981 een bezoek om de gelukwensen van het 
gemeentebestuur en zijn persoonlijke felicitaties aan te bieden 
Als geschenk werd hun een schilderij overhandigd van kunstschilder Alfons Vermeir (op de foto burge
meester Stappaerts tussen het vierende echtpaar links zoon Frans) 
WIJ wensen onze Vlaamse bard en zijn geliefd Fientje nog vele gelukkige jaren 

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 

ANTWERPEN 

SEPTEMBER 

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

4 MOVE 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 

6 HERENTALS Groot bosfeest vanaf 12 uur in het SportveW SK 
Kempentand, Wijngaard Bosbergen 

10 WOMMELGEM VU-VUJO-Diavoorstelling modem missie
werk in SHABA, door Jef Augustynen missionaris 

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 
geestdnft zongen Toegang vnj 

16 BERCHEM Stichtingsvergadenng van het FVV-Berchem Toe
lichting der doelstellingen door Huguette De Bleecker Verkiezing 
bestuur Om 20 uur in het zopas afgewerkt Berchems Kultureel 
Centrum Dnekoningenstraat 126 

19 WOMMELGEM VUJO-VU biljartwedstnjd op golfbiljart Vanaf 
20 uur in Den Klauwaert 

22 MOVE Spreekbeurt door Hugo Schiltz om 20 u 30 in het 
Pnnsenhof 

24 WOMMELGEM VU-VUJO spreekbeurt door Willy Kuijpers om 
20 uur in Den Klauwaert 

25 BORGERHOUT „Gemeente- en OCMW-werking" met o a dia
montage over vroeger en nu" Om 20 u 30 in zaal De Passer, 
Turnhoutsebaan 34 

28 WOMMELGEM V K De Klauwaerts voett>allen tegen biljartklub 
De WIK op het terrein het Scheersel 

VU-Edegem twintig jaar jong! 
Inderdaad onze afdeling stak in 1961 

van wal Een gebeurtenis die wij (van
zelfsprekend) met onopgemerkt willen 
laten voorbijgaan temeer daar in die 
tijdspanne met sukses een hele weg 
werd afgelegd Het volstaat slechts te 
verwijzen naar het feit dat op dit 
ogenblik reeds zeven VU-mandatans-
sen bij het beheer van de gemeente 
Edegem betrokken zijn en zich met 
volle overgave inzetten om de belan
gen van de tsevolking te behartigen 

Natuurlijk worden er verschillende 
festiviteiten op het getouw gezet 
waarop wij U reeds hartelijk welkom 
heten (het volledig programma zal eer
lang in uw bezit worden gesteld) 

In het verieden mochten wij meer 
maals beroep doen op uw bereidwilli
ge steun en ook ditmaal durven wij ho
pen op een gift (hoe klem ook) voor de 
tombola die zal ingencht worden ter 
gelegenheid van het Galabal' dat 
plaats heeft op zaterdag 3 oktober 
1981 in de grote zaal van het Elzen
hof' te Edegem 

Kontaktadres verantwoordelijke 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

van Antwerpen 
Volgende bediening wordt 

openverklaard 
- een plaats van ASSISTENT 
in opleiding (rang 5) voltijds, in 
de Dienst voor Huidziekten (dr 
G Dement) van het Ziekenhuis 
Sint-Elizabeth 

De benoeming zal ingaan op 
1 oktober 1981 

De kandidaten dienen van 
Belgische nationaliteit te zijn 

Nochtans bestaat de moge-
liTkheid tot kontraktuele aan
stelling van onderdanen van de 
Lid-staten van de EEG, op voor
waarde dat de te begeven be
trekking noch leidinggevend is, 
noch uitoefening van het open
baar gezag inhoudt 

De aanvragen dienen op het 
sekretanaat, Lange Gasthuis
straat 33 te Antwerpen, toegeko
men te zijn uiterli{k op 14 sep
tember 1981. 

Inschrijvingsformulier en vol
ledige voorwaarden te bekomen 
op de 7de afdeling, Personeels
zaken, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel 3298 35-31 0970) 

Het inschnjvingsrecht be
draagt 200 fr (Adv. 138) 

voor de tombola Mevr J Engelen-
Saenen Romeinse Put 100 bus 4 te 
2520 Edegem (031-571151) Bankre
kening 402-2010771-55 tombola VU 
3-10-81) 

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

• Kersverse regentes Engels-
Nedertands-Geschiedenis zoekt 
werk in Brussel of West-Brabant 
In een eerste plaats in fiet onder
wijs, desfKKxls als studiemeeste
res Voor ml zich wenden volks
vertegenwoordiger dr J Valke
niers tel 5691604 

Aanbevolen 
huizen 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

VIDEO-MASTER 

PVBA 
TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
TeL 1634.16 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 
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18 mi Wij in de Volksunie 

VU-Keerbergen rouwt 
om Marcel Hendrickx 

De VU-afdeling Keerbergen be
treurt het overli jden op 39 jaar 
van Marcel Hendrickx, gewezen 
bestuurslid Op dinsdag 25 au
gustus werd hi | in familiekring 
begraven 

Voor de velen onder ons die 
vriend Marcel gekend hebben 
kunnen we best de laatste zin 
van het doodsprentie aanhalen 
"En toch. Marcel, /e bent zo 

gans alleen verdergegaan, jij 
die altijd mensen bij je wou 
Maar nu heb /e voor altijd rust 
gevonden bij de Heer Wij zijn 
dankbaar voor alle rijkdom van 
God die gestalte kreeg in jouw 
woorden en vriendschap, in 
JOUW leven ' 
De VU-afdelmg Keerbergen 
biedt zijn vrouw Lieve en de 
drie jongens Peter, Jan en Bert 
haar kristeli jke deelneming aan 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : sa l ons 

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

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

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

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

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

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

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.88.37 Thuisbestelling 
02/452.78.87 Toonzalen 

Zondag 10 oktober 1981 

,,Zo doen wij het 

in Merelbeke''... 
Vele mandatarissen en kaderleden willen wel eens ter plaatse zien en 
vaststellen wat er in gemeenten waar de VU een bestuurli jke verantwoorde
li jkheid heeft, aan belangrijke realizaties gebeurd is 
Slaagt de VU erin op gemeentelijk vlak een eigen politiek te voeren en hoe 
wordt dat gerealizeerd? 
Vanuit deze bedenkingen kiezen wij in elke provincie een gemeente uit waar 
we „op leerbezoek kunnen" We hebben reeds de gastvrijheid genoten in 
Brugge , Mol en Bree Als vervolg hierop zijn wi j op ZATERDAG 10 OKTOBER 
te gast bij onze vnenden te MERELBEKE 

Het Politiek Kadennstituut en het Vor
mingscentrum Lod Dosfel stellen 
daarom volgend programma voor 
9 u 30 ontvangt in de raadszaal van 
het gemeentehuis kennismaking 
10 u ruimtelijke ordening en milieube
leid in Merelbeke Spreker P Mar
tens, eerste schepen Verkleiningsin-
stallatie voor huisvuil 
11 u bezoek aan de gemeentelijke 
verkleiningsinstallatie voor huisvuil 
12 u 30 middagmaal 
14 u ontvangst en rondleiding in het 
O C M W Spreker de h Meysman, 
OCIVIW-voorzitter 
14 u 45 ontvangst en rondleiding in 
de gemeentelijke instelling voor tech
nisch onderwijs Spreker de h Her-
mie, direkteur GITO 
15 u 30 ontvangst en rondleiding in 
de gemeentelijke sporthal Spreker de 
h Lison 
16 u 30 nabespreking en besluitvor
ming gezellig samenzijn in het cafeta-
na van de sporthalle 

Praktische gegevens 
Wanneer? Zaterdag 10 oktober 1981 -
aanvang 9 u 30 
Waar? Samenkomst gemeentehuis 
Merelbeke 
Voor wie? Iedereen is welkom 
Kostpr i js ' ' 400 fr (middagmaal en do-
kumentatie inbegrepen) 

Inschrijvingen vooraf inschnjven is 
noodzakelijk en dit ten laatste op 2 ok
tober 1981 

Schriftel i jk of telefonisch op volgend 
adres Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel vzw, Bennesteeg 4 te 9000 
Gent tel 091/257527 (tussen 8 u 30-
12 u en 1 3 ü - 1 7 u J of door stort ing 

van de deelnemersbijdrage op bank
giro nr 068-0638900-85 van het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, met 
duidelijke vermelding van uw naam en 
adres eventueel uw telefoonnummer 
aantal deelnemers en titel kursus „zo 
doen WIJ het in Merelbeke" 

Meegedeeld 

Kameradendag 
te Lede 
De vnendenknng Snel/Pede deelt 
mee dat de jaarlijkse bloemenhulde dit 
jaar doorgaat op zaterdag 12 septem
ber a s om 16 u op het kerkhof van 
Gijzegem op de baan Aalst-Dender-
monde Samenkomst om 15 u 45 aan 
de kerk van Gijzegem Er worden 
bloemen neergelegd op de graven van 
Ben Roggeman Frans Seghers en 
Maurits Lowie 
Op zondag 13 september is er om 
11 u in de kerk van Impe (Lede) de 
jaarlijkse zieledienst voor de gesneu
velde en overleden kameraden en hun 
familie Pastoor Jef De Brouwer draagt 
de zieledienst op en houdt de homilie 
het zangkoor t Snoerke o I v Edg Van 
Den Brulle verleent zijn medewerking 
M De Vidts bespeelt het orgel Tijdens 
de offergang wordt een hennnenngs-
sanktje aangeboden 's Namiddags is 
er in Zaal Edelweiss, Steenstraat te 
Lede (op 2 km van de kerk te Impe) 
een kameraden- en familiedag met een 
gezamenlijk middagmaal Deelname in 
de kosten 300 fr, daar te betalen Wel 
dringend inschnjven bij Bert Van Der 
Speeten, Duivekeetstraat 30 te 9300 
Aalst (053-216225) 

Mevr. Allegaert 
dankt 
M e v r o u w M a r t h a A l l egae r t -Van 
d e n Heuve l dank t v a n har te v o o r 
de o p r e c h t e b l i j ken van dee lne 
m i n g d ie „ W i f - l e z e r s haar be
t u i g d h e b b e n naar aan le id ing van 
het ove r l i j den van haar d ie rba re 
e c h t g e n o o t Naa t A l l e g a e r t 
Mev r . A l l egae r t ve rb l i j f t m Rust 
hu is Euryd ice , Kape l l ebaan 295 
te 1860 M e i s e 
Het rusthuis is te bereiken via de weg 
Wolvertem-Vilvoorde of via de ring 
rond Brussel afrit Meise-Wolvertem 
Komende vanuit de richting Brussel 
verlaat men de autoweg nchting Ant
werpen bij de afrit Meise-Wolvertem 
Onmiddellijk rechts nemen en weg 
naar Vilvoorde volgen Aan eeste 
kruispunt met verkeerslichten links in
slaan en dan bent u in de Kapellebaan 
het rusthuis Eurydice is een tweetal 
km verder op de rechterkant te zien 
Bezoekuren alle dagen van 10 tot 
20 u 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

van Grimbergen 

De raad voor maatschappelijk 
welzijn van Clambergen deelt 
mee dat éen voltijdse betrek
king van KLERK-TYPIST(E) in 
vast verband vakant is Er wordt 
tevens een wervingsreserve 
aangelegd geldig tot en met 
31 december 1983 

De kandidaturen, vergezeld 
van de nodige bewijsstukken, 
dienen bi) aangetekende brief 
gericht te worden aan mevrouw 
L Merens-Thyssen, voorzitter 
van het OCMW van Grimber 
gen, en uiterlijk op vrijdag 
25 september 1981, in haar bezit 
te zijn 

Inlichtingen zijn te bekomen 
op het sekretanaat van het 
OCMW, Administratief Cen
trum, Gemeenteplein, 1820 
Grimbergen (deelgemeente 
Strombeek-Bever> Telefoon 02-
267 15 05 en 02-267 15 07 (Adv. 1391 

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

Zltdagen 
soc. dienstbetoon 
kamerlid 
Frans Baert 
De Zltdagen 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 
— Olsene bij Rene 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 tijdens het eerste weekeinde 

Zaterdag 5 september 1981 
— Deinze Cafe „Rossbrau", Mark t 
om 10 u 
— Gent ten huize. Koningin Astndlaan 
123, om 11 u 30 
— Zomergem cafe „Ledeganck", 
Mark t om 14 u 30 
— Lovendegem café „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 

BRABANT 
SEPTEMBER 
5 VILVOORDE Gastronomisch week-end in het Domein Drie 

Fonteinen vanaf 15 uur Ook op zondag 6 sept vanaf 11 uur Org 
FVV samen met VTB-VAB 

27 HALLE-LEMBEEK-BUIZINGEN Eetfestijn in de parochiezaal 
St-Rochus Melkenjstraat 74 te Halle Vanaf 17 uur Ook op zon
dag vanaf 12 uur Organisatie VU en VUJO 

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

SELECTORIENT 
HOEILAART 

H e n r i C ^ 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 - lO % voor VU-leden 

DE BRUSSELPOORT 

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

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

OOST-VLAANDEREN 
SEPTEMBER 

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

4 LEBBEKE Gespreksavond over „De huidige ekonomische en 
politieke toestand Knsis het antwoord van de Volksunie" Door 
Hugo Schihz. Om 20 uur in zaal Ons Huis, Leo Duboisstraat 

5 LEDE: Jaarlijks ledenfeest om 20 u in zaal „Hofmeer", Langehaag 
te Impe Muzikale omlijsting 't Snoerke Inschnjvingen 
053-214908 

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

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 

20 GENT: Geleide wandeling door St-Machanuswijk, georganizeerd 
door VU-Gent-Centrum Samenkomst aan de Beestenmarkt -
kant Kasteellaan Om 14 u 30 

20 OUTER Daensdag ingericht door Daensknng Outer-Ninove Mis 
om 9 u 30 in kerk van Outer opgeluisterd door het koor „'t Snoer
ke", Optocht naar het kerkhof en daarna naar buurthuis „De Pal
lieter" voor receptie en Daenstentoonstelling 

25 SINT-AMANDSBERG 2de Waterzooi- en kwisavond om 20 uur 
in zaal Nova, St-Bernardettestraat 74 te Gent Gastspreker Vic 
Anciaux Dansgelegenheid met studio Rotation Inl tel 
091-245008 

26 OUTER (LEBEKE) VÜ-bal van Groot-Ninove in zaal „De Jacht
hoorn", Kerkstraat Orkest „The Honey's Om 20 u 30 deuren 
0f)en 

26 DESTELBERGEN Groot VU-bal met het dansorkest „The Wod
ka s" in zaal Berghine Dendermondsesteenweg 445 Inkom 
100 fr Vermindenng voor grote gezinnen 

29 NINOVE Een reddingsplan voor de bouw en het wonen 
voorgesteld door sen Oswald Van Ooteghem Om 20 uur in „De 
Denderhoeve" Org VU en FVV-Groot-Ninove 

Jan Seghers overleden 
Z o n d a g 30 a u g u s t u s j l . ove r 
l eed In de S t - A n n a k l l n l e k te 
B e v e r e n - W a a s de heer J a n 
Seghe rs . 

De o v e r l e d e n e w a s o u d -
V laams-na t i onaa l v o l k s v e r 
t e g e n w o o r d i g e r en gewezen 
V U - p r o v I n c l e r a a d s l l d Jan 
S e g h e r s w e r d o p 19 augus 
tus 1902 te De K l lnge — 
w a a r hi j o o k s c h e p e n Is ge
w e e s t — gebo ren . Naas t l i d 
m a a t s c h a p p e n in ta l van 
V laams-na t i ona le ve ren ig i n 
gen v e r m e l d t het o v e r l i j 

d e n s b e r i c h t van de heer 
S e g h e r s „ s a m e n met d u i 
zenden v r i enden ex -boe len 
d rage r v o o r V l a a n d e r e n . " 
De p lech t i ge eucha r i s t i ev ie 
r ing , g e v o l g d d o o r de teraar-
debes te l l l ng , za l p l aa t sheb 
ben in de pa roch ieke rk te 
De K l inge , za te rdag 5 s e p 
t e m b e r o m 11 u. 30. R o u w b e 
k l a g : T r o m p w e g e l s t r a a t 29 
te D e K l inge o m 10 u. 
D e redak t i e van „ W i f b ied t 
aan de fami l ie van de ove r l e 
dene haar d i epe b l i j ken van 
m e d e l e v e n . 
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Aanbevolen huizen 

P V B A V A N I M P E & Z o n e n 

Steen- en marmerhouwerij 

Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen. 
Oper) haarden. Grafzerken. 

KEUKENS • SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle degen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

WIJ bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau-Lievens. Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
d é o p l o s s i n g v o o r a l u w d r u k w / e r k In t y p o e n o f f s e t . 

S p e c i a l i s t in m e e r k l e u r e n d r u k . 

P r e u l e g e m 1 5 0 - 1 5 2 , 9 4 0 0 N i n o v e , 0 5 4 / 3 3 . 1 4 . 2 4 

H. V e r r i e s t s t r a a t 64 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , 0 5 3 / 6 6 . 4 1 . 4 0 

GELD 

O n m i d d e l l i j k t e b e k o m e n b i j 

F I N K A P , V e l d s t r a a t 1 2 , 9 3 0 0 

A A L S T - T e l . 0 5 3 - 2 1 . 2 9 . 1 1 -

0 5 3 - 2 1 . 2 7 . 5 7 . 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 W E M M E L 
Tel. 02/478.19.93 
Import — Export 

ANTIEKZAAK 

Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 

1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

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

d 
I K E U K E N S I 

PVBA BERT 
A s s e s t e e n w e g 101 , Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

V E R D E L E R V O L K S W A G E N - A U D I 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N J o z e f 

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 
Tel 02 26814 02 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van hel vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerk weg 8. 1760 Roosdaal-Stri)tem 

Tel. 054-3337.56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

TeL 091-62.51.42. 

D E C R A E N R O M p v b a 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 12 40 

Verwarming - sloom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

L e d e i ^ a r e n - P a r f u m e r i e 

V A N R E E T H 

Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-8811 19 

Kleinlederwaren • handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

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

P E E T E R M A N S 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wlineg«in(traai 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-5395 30 en 53.75 75 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

A a i s t e r s e G l a z e n w a s s e r i j 

G e b r . A L L O O 

R a p h a e l e n W i l l y 

Tel bureau 053-2172.12 

KLEDING LENDERS 

Snit Domiaonstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lei. 053-62.37.65 

B + M 
B o u w p r o m o t o r e n e n 

d a k t i n n n n e r w e r k e n . 

G a s t h u i s s t r a a t 4 2 B 

1 7 6 0 R O O S D A A L 

Tel. 054-33.06.87. 

Wij b)Ouwen voor u. 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

A L G E M E E N B O U W B E D R U F 

Van d. Branden pvba 
Wui tenstaan 39. 9 1 6 0 H a m m e 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons e n allerlei smeed-

D e V o a L u c 

C e n t r a l e w e g 2 7 

2 2 6 0 N I j l e n 

T e L 0 3 1 - 8 1 . 7 7 . 0 6 

Gratis prii*off*rt« 

DURASON-KEUKENS 

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

I D t L - Tel 011 534349 

Gelege'iheidsgr.ifiek Hiiwoli|k - Ge
boorte • Zelfklevende pt.ikbjnd en 
ctiketteti Houten drukletters Rekl.i-
tne-k.Tlenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244 2610 WiLRiJK 
Tel 031-28 9 3 1 4 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar-
ten^enten en studio's te tiuur. 
Op aanvraag gratis kataloog met 
foto's. 

WEST-LITTOhAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 
Telefoon 058 51 26 29 
(Woensdag gesloten) 

P V B A G . B R U N E E L T O O N Z A A L 

• O E N D U V E L - B A N K E L I N D E W E G 11 
8 9 8 4 K R O M B E K E - P O P E R I N G E 

Badkamers • Keukens • C e n t r a l e 
verwarming • Houtkachela • Jnbouw 

openhaarden • G a s radiatoren • A f 
wee- en wasautomaten • Frigo's e n 

Diepvr iezers. 

DE KERAMIEKKELDER 
P i e t V R A N K E N 

H o o r n s t r a a t 2 

H A L L E 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU- leden 

L U K O S p.v.b.a. 

Ringmappen - dokumenthouder 
pochetten 
mappen. 

snelhechters - otferte-

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

O m te sparen, te lenen of voor 

een verzeker ing , wendt u z ich in 

ver t rouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep A R G E N T A 
Bet tendr ies laan 22, 
1711 I t fe rbeek-Di lbeek . 

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

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.69,84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— S c h i l d e r i j e n , s p i e g e l s , e t s e n , e n z . 

— A l l e in l i js t ingen o p m a a t ( H o u t e n a l u m i n i u m ) 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

G e n t s e s t r . 1 5 5 

9 3 0 0 A A L S T 

T e l . 0 5 3 / 2 1 . 1 9 . 2 1 

F r C r a e y b e c k x l a a n 6 9 , 

2 2 0 0 D E U R N E 

T e L 0 3 1 / 2 4 . 5 3 . 3 0 

...Uit sympatic... 

r 
DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014-31 1376 

A N T I E K Z A A K 

M e v r J u l i e n S C H E R R E N S -

G H E K I E R E 

N e d e r w e g 113, 

8 7 0 0 I Z E G E M 
Tel. 0 5 1 - 3 0 1 5 3 7 

Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen e n 
borden -t- kunstvoorwerpen 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar. r u z e t t e l a a n 56c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 0 4 . 
b a a n brugge-kor t r i jk 

^ • s g j r n r a ^ ^ ^ 
EN BROEKEN 

moeilijke maten, A 
'akkundige retouche 

Vermees k̂^ 
n;jj.'i!.'.muiJ.uiiüEW.ii.'.y,uJ.'ilnmi 

M e c h e l s e s t r 5 9 

1 8 0 0 V I L V O O R D E 

T e l . 0 2 / 2 5 1 . 8 1 . 6 6 

- ^ 

I 
De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 0643 
Na 18 u 425 46 42 

G e o r g e s D E R A S p v b a 

Autocars, autobus, 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 
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20 m Mensen 

„Pendelend" 
door kleinkunstland 

De naam Jan Pu imège zal ve len we l l i ch t vr i j onbekend 

in de oren k l inken. H o e w e l het „g ro te sukses " hem nog 

niet te beur t v ie l , mag hi j a lvast te rugb l i kken op een 

ben i j denswaard ig pa lmares dat hi j t i j dens de jongs te 

v i j f jaar waarmaakte . Dé g ro te eerste s tap was 

onge tw i j f e ld de dee lname aan de te lev i s ieweds t r i j d 

„Ontdek de ster" in 1975, d ie hi j met z i jn l ied je 

„Standbeeld'won. Nu is h i j i nmidde ls aan een tweede 

e lpee toe : reden dus om de zwar te sch i j f én zanger en 

l i ed jesschr i j ve r Pu imège even door te l ichten. 

Praten met zanger Jan Puimège 
„Vertel es Jan: hoe begon het 
voor jou allemaal?" 
„Ik startte omstreeks 70 in de toen 
zeer populaire jeugdhuizen van de 
omgeving, zoals Sorm in Deurne, 
en de Kluis, en nog andere die ei
genlijk een „circuit"zijn van luister-
kelders en zolders waar 50 a 60 
man in konden. Je kwam er alleen, 
enkel met je gitaar zoals iedereen 
toen. Het was te doen; de organi-
zator kon er nog goed aan uit Ik 
speelde toen Zjef van Uytsel na, 
en Boudewijn de Groot Op vraag 
van toehoorders bracht ik af en 
toe wat van eigen makelij In het 
begin was het moeilijk met eigen 
nummers, maar toen er een paar 
goed werden onthaald was het 
een stimulans om verder te wer
ken. Ik was toen ook „wreed" 
verlegen. Maar dat is nu wel gebe
terd." 

„Wat betekende die „Ontdek de 
ster" voor jou en je loopbaan ?" 
„Men schreef me voor die wed
strijd in: ik had amper vier goede 
nummers. Liedjes vol idealisme, 
naar het voortieeld van de groten
van-toen, over de dingen die je als 
17-18-jarige aanvoelt Ongeloofe-
lijk romantisch allemaal dromen 
over een „t>etere wereld", het 
stopwoord van toen. Dingen die 
achteraf snel overgaan in verdriet 
en cynisme, omdat je tot het t>esef 
komt dat je aan vele dingen niks 
kan doen. Ontgoocheling dus bij 

het volwassen worden. En dat zit 
dan ook voor een stuk in de liedjes 
die ik nu schrijf Maar ik won dus 
die wedstrijd, en die avond belde 
men me al op voor een optreden 
om zomaar twee keer een half uur 
te spelen. Toen werd het hard 
werken. En ik ben traag in liedjes 
schrijven. Ik laat de dingen eerst 
rustig rijpen voor het op papier 
komt Hoewel je er konstant mee 
bezig bent natuurlijk. Maar echt 
gekoncentreerd werken „omdat 
het moet" ligt me niet Ik laat het 
liever heel rustig komen En zo zijn 
we naar de eerste elpee geëvolu
eerd, 5 jaar geleden, die „Morgen
vroeg" heette." 

„Dat jaar won je ook de „Grote 
Prijs Will Ferdy'?' 
„Ja, en met de promotie van de 
plaat erbij volgden er enorm veel 
optredens; tot 15 keer per maand. 

Waarbij ik dan in de namiddag 
moest optreden, snel inpakken, 
rijden, uitpakken, en 's avonds 
weer ergens optreden. Je rent 
jezelf af het wordt je teveel Maar 
stilaan deint alles uit en kom je 
dan weer tot rust met sporadi
sche optredens. Ik heb dan zowat 
drie jaar niet veel meer geschre
ven... Ik was vooral moe rond te lo
pen. Als je als 20-jarige zo „voor 
de leeuwen" wordt geworpen, 
kontrakten tekenen, radto-inter-
views doorstaan en van die dingen 

AlENSm 
1SONS 

meer dan kan je het na een tijd 
psychologisch niet meer aan." 

Geen wegwerpnummers 
„"Door de trends heen heb je aan 
eigen materiaal verder gewerkt, 
en nu ben je er terug. Hoe kwam 
je tot een tweede LP?" 
„Het leek een goed moment om 
weer met wat nieuws uit te pak
ken. Ik had inmiddels aan nieuwe 
nummers gewerkt en een paar 
oudere herwerkt Jos Baudewijn, 
producer bij omroep Antwerpen, 
wou nieuw materiaal van me ho
ren. We namen een bandje op. Hij 
stelde me voor het werkje te laten 
horen bij de jonge platenfirma 
„Racoon"; André van Miert hapte 
toe. In november '80 is alles toen 
heel snel moeten gaan, er werd 
hard gewerkt en de nummers wer
den ingegroefd." 

„Deze tweede elpee heet „Pende
lend". Met bijbedoeling?" 
„De titel komt volgens ons goed 
overeen met de inhoud van de 
plaat Je indruk dat het twaalf 
verschillende nummers zijn is juist 
Het is pendelen, rondzwerven tus
sen stijlen en genres, tussen klein
kunst en chanson en het „betere" 
Vlaamse lied, wat dat ook moge 
zijn (grinnikend). Voor ons bete
kent het ook de onzekere ver
wachtingen over de plaat wat het 
allemaal worden zal wat er zal 
volgen..." 

„Twee nummertjes, „Zomaar" en 
„Linda" krijgen al ruime belang
stelling op onze zenders. Komt er 
een singeltje van?" 
„Er komt een singel, mar met twee 
andere liedjes. Het worden „Marij
ke" en „Afscheid". De mensen die 
nauw met mij samenwerken (de 
vzw De Scherf) hebben ervoor 
gekozen, en ik sta er zelf ook 
helemaal achter De plaat komt uit 
eind september; het is een nieuwe 
kans om met de nummers en de 
plaat kennis te maken. Maar „Zo
maar" IS wél een lied waar de 
mensen bij de optredens naar 
luisteren, en is voor mij persoonlijk 
het bieste nummer van de plaat 
Ook op onze Antwerpse première 
(op 19 juni j.ü is dat het bisnum-

mer geworden. Anderen verkozen 
dan weer „Mariska", dat op de 
radio vlot klinkt tussen andere 
door Maar waarbij je zelfs naar 
een tekst kan luisteren! (met zicht
bare binnenpretjes). Voor ons is 
elk van de twaalf even belangrijk; 
er is geen vulsel bij. Het zijn twaalf 
overwogen en uitgelezen num
mers. Ik schrijf zoals sommigen 
geen dertig nummers om er vijfen-

steunen. Dat is wat er vooral van 
verwacht wordt." 
Het is een fijne luisterplaat ge
worden, en de muzikale bijdra
gen en arrangementen van Mar
tin De Haeck zijn er ongetwijfeld 
voor een groot deel de oorzaak 
aan. Jongensachtige overmoed 
en overtuiging zijn de grote troef 
waarmee Jan Puimège zijn luiste
raars zal aanspreken. Zijn tek-

Felicitaties van BRT-producer Jos Baudewijn. 

twintig van weg te gooien. Ze 
betekenen voor mij heel wat meer 
Het zijn twaalf facetten van hoe ik 
het leven zie, het weerspiegelt 
samen een periode in mijn leven, 
en samen zijn ze dan ook een 
geheel." 

Jongensachtig 
„Wat verwacht je van deze plaat, 
en van de toekomst?" 
„Ik ben over deze plaat zeer tevre
den en hoop met deze liedjes 
vooral veel optredens te kunnen 
waarmaken. Ik treed enorm graag 
op voor mensen die komen luiste
ren, die interesse tonen. Liefst 
geen bals of dergelijke. Maar voor 
mensen die willen opnieuw kennis
maken met teksten die wel iets 
meer te zeggen hebben dan wat 
je elke dag hoort. We treden met 
ons tweeën op, dus twee akoesti
sche gitaren als begeleiding. Voor 
grotere zalen komen er bas en 
drums bij om het geheel te onder

sten zijn afwisselend vol realis
me, hard en scherp, en dan weer 
fijngevoelig met romantiek in een 
poëtische sfeer gegoten, en om
ringd door ijzersterke kopers of 
zachtmoedige strijkers die het 
gitaargetokkel verheffen. Een 
plaat die je tot aan de laatste to
nen in de ban houdt en doet 
luisteren. Een plaat zoals er meer 
zouden moeten worden gemaakt. 

Sergius 

Zij die Jan aan het werk willen zien: 
zaterdag e.k. (5 september) treedt hij 
op In de Stadsfeestzaal te Sint-Ni-
klaas, en op 18 en 19 september is hij 
achtereenvolgens in de Molenheinde 
te Zaffelare en in het Paus Johannes 
College te Melsem. 
Optredens kunnen geboekt worden 
langs het DF-Nationaal, Blijde In
komststraat 77 te Leuven of langs de 
vzw De Scherf, Sanderusstraat 14 te 
Antwerpen. 
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