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Desnoods in 
Patagonië 

De politieke kommentaren, de pronostieken, de voor
spellingen en de maneuvers draaien sinds het einde 
van de vakantie steeds weer rond hetzelfde puntt 
vervroegde verkiezingen of niet? 
Geen mens die het met zekerheid kan zeggen op dit 
ogenblik. Zoveel is zeker: deze regering is volkomen, 

- m a a r dan ook volkomen aan het eind van haa r bobijn. 
Het rammelt en dondert, niet alleen tussen de koalitie-
partners maar in de schoot van de regeringspartijen 
zelve. Van deze ploeg gaat geen enkele visie uit, geen 
enkel samenhangend beleid. Haar maatregelen zijn 
platte dagjespolitiek, fragmentair en volkomen tegen
strijdig. Haar machteloosheid moet gezien worden 
tegen de donkere achtergrond van de steeds nijpender 
krisis. De financiële en ekonomische jobstijdingen 
volgen mekaar in dergelijk snel tempo, dat ze uitein
delijk nog alleen apathie verwekken. Zo kan het 
gebeuren, dat een écht manetekel nog slechts be
schouwd wordt als een fait-divers in de cijferdans. 
Zo'n manetekel kwam deze week uit het departement 
van Buitenlandse Handel: de statistieken over het 
eerste halfjaar 1981 onderstrepen op dramatische 
wijze de ineenstorting van de Belgische export 
Het beleid reageert er nauwelijks op. Als er in de onsa
menhangende bedoeningen van de eerste-minister 
dan toch een krachtlijn steekt, dan is het deze: de taaie 
wil om politiek te overleven. Te overleven met welk 
doel? Te overleven om het huidig chaotisch beleid ver
der te zetten, naa r het uiteindelijke en definitieve 
faillissement toe? 
Eyskens' begeerte om het leven te rekken tot na de 
dood wordt gediend door de elektorale vrees van de 
regeringspartijen. Het duidelijkst is dat bij de CVPi zij 
zou wel willen kappen, maa r zij durft niet. De elekto
rale chantage, deze politiek meest verlammende aller 
vrezen, is een permanente schaduw over het beleid ge
worden. 
Verkiezingen zouden niets veranderen? Zij zouden 
alvast een einde stellen aan het verlammend chante
ren met de stembus. Zij zouden alvast beletten dat een 
eerste-minister, zoals thans Mark Eyskens, cynisch en 
bijna trots in het openbaar verklaart: „mijn begroting 
is slecht, maa r alle andere zouden nog slechter zijn". 
Zij zouden beletten, dat PS-voorzitter Spitaels, deze 
grootmeester in de blackmailing, de elektorale vrees 
van zijn partners vermunt in vele nieuwe voordelen en 
miljarden voor Wallonië. 
Want zoveel is toch duidelijk: de panische vrees van de 
CVP, haa r onwil en haa r onvermogen om eender 
welke koers behalve die van de vlucht voor de verant
woordelijkheid te varen bieden Spitaels dag-aan-dag 
de kans om, hautain en bewust van zijn perfiede macht 
over de vreesachtigen, zijn ultimatum te stellen en de 
winst binnen te rijven. 
Zo moet Vlaanderen, machteloos gehouden door de 
politieke meerderheid die het heet te vertegenwoordi
gen, gedogen dat monsieur Spitaels tegen 15 septem
ber de verzilvering eist van de zoveelste staalwissel. 
Dat hij nieuwe en voortijdige bestellingen voor de 
Luchtmacht eist, uit te voeren en te leveren door 
Waalse bedrijven. 
Eyskens zal onbewogen betalen, desnoods met geld dat 
hij in Patagonië zal gaan lenen: geen enkele prijs is 
hem te hoog. 
Terwijl dag aan dag de Vlaamse welvaart afkalft in 
het moeras van de Belgische armoede, hebben de CVP-
staatslieden — de bonzen van Vlaanderens grootste 
partij — niets anders om handen dan mekaar boorde
vol christelijke naastenliefde de huid vol te schelden 
in „Het Belang van Limburg". 
Arm Vlaanderen! Nu reeds. En straks nog meer? 
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— In Zeebrugge wordt deze week een nieuwe lading nucleair afval, afkomstig van verschillende Europese lan
den, verscheept voor dumping op 4 km onder de zeespiegel in de Golf van Biskaje. Het nucleair afvalgoedje 
moet immers hoedarmok ergens een onderkomen-uit-het-oog vinden. Wie hiertegen protesteerde in Brugge, 
Oostende ofZeebirugge kreeg een politievertoon als antwoord. Nucleaire afvallozingen zijn immers voorals
nog niet onderworpen aan vergunningen vanwege Streekekonomie en Volksgezondheid. (Lees ook 6/z 17). 

Cockerill-Sambre onder de zuurstof 
Het brutale ultimatum van PS-voorzltter Spitaels, met vervaldatum op 
15 september, heeft het dossier van de Waalse siderurgle terug op de 
regeringstafel geworpen. 
Men hoort wel eens beweren dat de acute geldnood van Cockeri l l-
Sambre en de verlangens van Spitaels terzake, aan eerste-minister 
Eyskens de gelegenheid geven om de PS-voorzitter onder druk te 
zetten en aan het lijntje te houden. Dit is een vrome legende: de staal-
rekening zal vereffend worden, zoals overeengekomen in mei jongst
leden. Wie over de hond is gekomen, zal ook over zijn staart geraken. 
De wissels zullen gehonoreerd worden. Allerminst de huidige rege
ring kan of durft de verantwoordelijkheid nemen om de akkoorden 
van mei terug op de helling te zetten. 

Inmiddels blijkt week na week 
duidelijker, dat de fusie van Co
ckerill-Sambre niets heeft Ofjge-
lost en dat integendeel de dingen 
er slechter voorstaan en de voor
uitzichten somberder dan ooit te
voren. 
Het bestaan van Cockenll-Sambre 
wordt kunstmatig gerekt met de fi
nanciële zuurstoffles. De gelden 
die eigenlijk bestemd zijn voor 
investeringen, worden opgezogen 
door het exploitatieverlies- de 
cash dram bedraagt iedere maand 

meer dan een miljard. Voor het 
boekjaar 1981 zal hij hoger liggen 
dan 12 miljard! 
De nieuwbakken staatsbank 
ASLK, die hoofdzakelijk werkt 
met geld van Vlaamse spaarders, 
werd einde juli afgedwongen om 
een krediet van 700 miljoen toe te 

staan aan Cockerill-Sambre. Begin 
augustus betaalde zij weer een 
voorschot van 2,5 miljard. 
Tegen einde van volgende maand 
komt 7,2 miljard in de kas van 

Cockerill-Sambre, geleend uiter
aard onder staatswaartxjrg in 
Zwitserland, tegen een uiterst orv 
gunstige wisselkoers en een 
rampzalige rentevoet 

Inmiddels blijft de regering druk 
uitoefenen op de Belgische ban
ken, die echter het been stijfhou-
den en de staatswaarborg vragen 
niet alleen voor hun toekomsbge 
engagementen maar ook voor die 
uit het verleden. Het ziet er naar 
uit dat de regering — gedreven 
door de permanente geldhonger 
van Cockerill-Sambre — de barv 
kiers uiteindelijk dit miljardenge-
schenk zal geven. 
Van de in mei overeengekomen 
besparingen, met name van de 
loonsverlaging in de Waalse side-
rurgie, is inmiddels mets in huis 
gekomen: ondanks het kasverlies 
van een miljard per maand gaat 
Cockenll-Sambre ongestoord 
voort de hoogste lonen van België 
en van de EEG uit te betalen. 



m Brieven 

HET MIRAKEL 
FREDDY MAERTENS 

In het „Wij"-nummer 36 las ik onder 
meer het goed ofjgestelde artikel over 
de terugkeer van Freddy Maertens Er 
werd gewezen op de onevenwichtige 
begeleiding gedurende zijn ,^warte 
penode", m a w de psychologische én 
medische begeleiding waren niet je 
da t BIJ de huidige heropstanding van 
Freddy wordt dan ook aan een betere 
medische begeleiding gedacht Me 
dunkt dat een zeer belangnjk man hier 
over het hoofd gezien werd, met name 
de heer P Nys, apoteker, Dr Sc, 
kaderlid van het DF en lesgever Bloso 
(Brussel) Deze man is een specialist 
op het gebied van drugs, meer bepaald 
drugs en sportlui Hij heeft daar al 
verschillende voordrachten over ge
houden, en zijn artikelen in de pers zijn 
welbekend Ik kan deze man dan ook 
warm aanbevelen aan de DF-afdelm-
gen en de VUJO-kernen als spreker 
en/of moderator, als hij tijd heeft 
Mijns inziens heeft deze man in zijn 
persoonlijke begeleiding het „mirakel" 
van Freddy sterk kunnen beïnvloeden 
Voor- meer info bellen naar het nr 
02-2194930, binnenpost 42 

D.V.S.-D.CM Brussel 

RIJKSDOMEIN 
HOFSTADE 

Met dit schrijven zou ik L S uit Hofsta-
de van antwoord willen dienen over 
wat hij in „WIJ " heeft geschreven over 
het Rijksdomein aldaar 
Het laat mij de indruk dat L S wat uit 
zijn pen schudt of anders slecht geïn
formeerd wordt over de toestand die 
zich voorgedaan heeft, en hoe het er 
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heden ten dage uitziet Ik raad hem aan 
eens een wandeling te maken door het 
domein 

Ik geloof dat het hem dan wel zal 
verbazep wanneer hij de vijvers ziet 
Want sinds de pompen verzegeld wer
den IS het water zo helder dat men de 
bodem ziet en de vissen ziet Het 
verbaast mij dan ook nog dat hij cijfers 
aanhaalt van in oktober maar de reële 
cijfers met kent Daarbij valt hij dan nog 
een officiële instelling aan die met 
tevreden was met zijn zienswijze 
Ik vraag mij dan ook af of L S zo een 
prachtig stuk natuurschoon in zijn ge
meente wil zien verdwijnen Hij zou er 
beter aan doen het te ruggesteunen 
en bij de betrokken ministers eens aan 
de deur te gaan kloppen om het 
domein nog aantrekkelijker te maken 
dan dat het nu is Maar dat realizeren 
kan met van vandaag op morgen want 
hierbij komt een heleboel geld kijken' 
Er zijn tot op heden veel zaken gereali-
zeerd Doch men zou nog meer willen 
doen wanneet men er de centen 
moest voor hebben Ik denk hierbij aan 
de roeibootjes, aan een paar speelvel
den om allerlei sporttakken te kunnen 
beoefenen en dergelijke meer 

Het terug herstellen van het open 
zwembad, enz. Maar voor dit alles 
moeten er centen zijn, en deze moeten 
dan van de gemeenschap komen 
Wanneer L S de baders in het domein 
wil afschnkken, moet hij ook verwijzen 
naar het overdekt zwembad waarvan 
het water volledig zuiver is 

HJ,, Neerijse. 

NIET AAN 
INDEX RAKEN 

De aanval op het indexsysteem gaat 
onverpoosd verder zonder dat de 

Volksunie haar standpunt bepaalt Ik 
hoop dat alle VU-parlementsleden de 
studie van Fabnmetal-ümburg aan
dachtig zullen lezen Voor wie het nog 
met zou weten of willen weten het in
dustriële probleem is met het aanpas
sen van de bruto-lonen aan de index 
maar wel het almaar stijgend verschil 
tussen de loonkosten en de netto 
uitbetaalde lonen Als wij rekening hou
den met de nieuwe belastingvoorstel
len, d w z belastingbarema aanslagjaar 
1981 - afschaffing 10000 fr forfait -
grens splitsing 575 000 fr — gemeen
tebelasting 8 % dan knjgen wij het 
volgende Een werknemer die 
50000f r bruto verdient zal dan nog 
een netto inkomen hebben van 
36 000 fr d w z dat hij tegenover 1973 

KINDERMOORD 
Op 2 september konden wij vernemen 
langs de radio dat abortus nog altijd 
strafbaar is in dit land Ik leg dus wel 
duidelijk de klemtoon op nog altijd 
Alhoewel een grote meerderheid in 
Vlaanderen zich tegen abortus zou 
uitspreken wordt de bevolking toch 
door onze rooie persmedia voorge
houden dat ZIJ eigenlijk een achterlijk 
volkje zijn 
Voor de rooien is het een vanzelfspre
kendheid dat abortus wordt toegela
ten 
Kindermoord dus op industriële schaal 
WIJ, Vlaams-nationalisten, houden van 
het leven, ook het ongeboren Wij 
doden onze mensen met omdat wij 
beseffen dat een volk dat zijn eigen 
kinderen vermoordt een barbaars volk 
IS en zich zelf ten dode richt 
Beste vnenden waren alle Vlaamse 
kranten, vooral dan de „Chnstelijken", 
konsekwent zouden zij blokletteren 
,stop de kindermoord" en pas de 
bestaande wet toe' 

LV., Hoeselt 

ongeveer 10 % aan koopkracht zal 
verioren hebben Als deze kapitalist 
een indexaanpassing van 2 % of 
1 OCX) BF knjgt dan is de bednjfskost 
1530 BF, maar onze vnend knjgt 
slechts 450 BF in handen, d w.z minder 
dan 30 % van hetgeen zijn werkgever 
betaalt I Al diegenen die spreken over 
een noodzakelijke hervorming van het 
indexsysteem zijn volgens mij ofwel 
slecht geïnformeerd ofwel te kwader 
trouw Wat moet hervormd worden is 
het belastingsysteem en de sociale 
zekerheid Ik had gehoopt dat de nood
zakelijke wetsvoorstellen hiertoe van 
de Volksunie zouden uitgaan Het is 
met alleen van de meerderheid dat er 
politieke moed mag gevraagd wor
d e n . 

H.V.H„ Zutendaal 

VERHEUGENDE 
AANWEZIGHEID 

Als tegenstander van het storten van 
atoomafval in zee maakte ik de beto
ging mee van d? VAKS in Brugge 
zaterdag 11 Tot mijn grote vreugde kon 
ik vaststellen dat de Volksunie in het 
Brugse haèr taak als Vlaamse D'66 
begint te begrijpen De kop van de be
toging werd gevormd door een aan
zienlijke groep Volksuniemensen, sa
men met hun bijna voltallige fraktie uit 
de gemeenteraad, aangevoerd door 
Europees parlementslid Jaak Vande-
meulebroucke en volksvertegenwoor
diger Raf Declercq die hier opnieuw 
bewijzen de juiste mensen op de juiste 
plaats te zijn 

Daarmee wordt aangetoond dat de 
Volksunie beslist kans maakt weer de 
partij van de jonge mensen te worden 
Als alle afdelingen en parlementaire 
ook op milieuvlak hun verantwoorde
lijkheid dan staat de Volksunie een 
sterke vooruitgang te wachten Dan 
moeten sommige (gelukkig maar enke
le) parlementaire echter dringend het 
roer omgooien en hun liefde voor 
„atoom- en aanverwante spelletjes" 
opgeven 

F.W, Brugge 

SWAPO 
Hiermee wens ik mijn ongenoegen te 
laten blijken i v m uw artikel „Z -A wil 
SWAPO militair uitschakelen" (Wij 
van 3 sept II) Alhoewel het nu reeds 
geruime tijd blijkt dat „Wij" geen duide
lijke standpunten wenst in te nemen. 

• Over te nemen te Peutie bij 
Vilvoorde (Brabant) wegens fa
miliale omstandigheden — fn-
tuur, restaurant cafe, feestzaal 
Voordelige voorwaarden Ge
waarborgde klienteel Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver of te
lefonisch op het nummer 015-
217900 ref nr 2286 

• Weduwe (48 j ) uit Duffel, 
zoekt dringend werk na het 
schielijk overlijden van haar echt
genoot ZIJ behaalde het diploma 
van Lager Middelbaar Handel 
het laatste jaar Hoger Middel
baar Handel heeft zij met volein
digd ZIJ IS bereid deeltijdse ar
beid te aanvaarden Vroeger was 
ZIJ werkzaam als telefoniste en 
vemchte bureelwerk in een ac
countantsfirma 

Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen

weg 111 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21 79 00 ref nr 
2496 

• 25-jarige A6-A1 bedrijfsbe
heer en boekhouding zoekt een 
gepaste betrekking in het Brus
selse Voor inlichtingen zich wen
den Dr J Valkeniers 02-
5691604 

• 18-jarige gehuwde zoekt een 
betrekking in onderhoudsdienst, 
keuken of prive-woning Is ook 
bereid handwerk te doen in fa
briek of atelier Liefst in het Brus
selse of op de as Brussel-Ninove 
Voor inlichtigen zich wenden tot 
volksvertegenw Dr Valkeniers 
tel 5691604 

• 42-jarige gehuwde dame 
zoekt een betrekking in de on
derhoudsdienst van banken of 
ateliers op de as Brussel Ninove 
of in het Brusselse Voor ml zich 
w volksvert Dr J Valkeniers, tel 
5691604 

ergert het me verschnkkelijk dat u 
steeds meer het valse vocabulanum 
van de „progressieve" Westerse 
schrijvelaars overneemt De redaktie 
van een volksnationalistisch weekblad 
zou mogen weten dat Swapo geen 
Bevrijdingsorgamzatie maar eerder 
een terreurleger is, dat vanuit het 
zuiden van Angola met een regelmaat 
de grensdorpen van Zuidwest-Afnka 
aanvalt en de plaatselijke bevolking 
komt terronzeren Dat vermits er geen 
Belgisch volk, er evenmin een Nami-
bisch volk bestaat Zuidwest-Afnka 
wordt immers door verschillende klei
ne en middelgrote zwarte volkeren 
bewoond, die het geenszins prettig 
zouden vinden door Swapo onder
drukt te worden Vergeten we hierbij 
met de talloze moorden die door Swa-
po-terroristen werden gepleegd op de 
gezagsdragers van deze volksstam
men Dat Zuid-Afnka bereid is vnje 
verkiezingen toe te staan Echter met 
in de voorwaarden die Swapo stelt, 
d w z alle Zuidafnkaanse troepen 
vooraf uit Zuidwest-Afnka weg, terwijl 
de Swapo's gewapenderhand het hele 
gebied onder kontrole zouden nemen, 
wellicht onder de deskundige leiding 
van Cubaanse en Russische officieren 

Nu zijn er twee mogelijkheden ofwel 
weet u met dat Zuid-Afnka zich sterk 
maakt om de kleinere zwarte volkeren 
aldaar in bescherming te nemen tegen 
de dreigende Swapo-diktatuur Wel
licht zal u dan ook met weten dat Z -A 
voor ons de vrije omvaart via de Kaap 
de Goede Hoop waarborgt Ofwel, en 
dat zou nog betreurenswaardiger zijn, 
durft u het gewoon met meer opne
men tegen een pers die ons vhje 
Westen naar de haaien schnjft 

F.C., Hoboken 

Wi) ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi| , 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wil behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de mhoud te veranderen 
De opinie vertolkt m een lezersbnef 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Gesprek met 
SP-voorzitter 

Karel Van Miert 
De Vlaamse socialisten zijn bereid om taboes {= index) 

op te geven, maar dan moeten de ondernemers 
eveneens over de brug komen. 

Het gaat niet op dat men enerzijds tekeer gaat tegen te 
grote staatsbemoeienis, maar anderzijds bij elk mogelijk 
risico eist dat diezelfde staat (= wij allemaal) de eerste 

kastanjes uit het vuur haalt. De ondernemers willen 
alleen nog ondernemen als ze door de staat in de rug 

gedekt worden. 

En verder 

Het abor tusproces 
de stand van zaken in België, een historisch 

overzicht. 

Herman de Croo : PVV-voorzitter 
waarom hij zichzelf de beste kandidaat vindt. 

Paul Hatry 
20 jaar voorzitter van de petroleum-federatie. 

Jan Ceulemans 
over België-Frankrijk. 

Iran 
heeft het verzet tegen Khomeiny echt een kans ? 

knack NU TE KOOP: 45 FR. 

voor een gratis proefnummer 
sturen naar Knack Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 
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Ml 
Undemans 
De CVP kan het zich heus niet 
veroorloven, publieltelijk de ene 
eerste^minister uit eigen rangen 
na de andere af te schieten. Na
dat Martens een hak gezet kreeg 
vanuit de eigen achterban, kan 
de Tweekerkenstraat zich thans 
kwalijk de weelde permitteren 
om Eyskens ppenlijk te vermoor
den. 

Eric Van 
Rompuy 
terug in 
aanval 
CVP-Jongerenvoorzitter Eric Van 
Rompuy heeft zijn vakantie blijk
baar benut onn een zakmes te 
kopen en zijn pen nog wat scher
per te maken, in een Vrije Tribune 
van de „Nieuwe Gids" trok Van 
Rompuy met ongemene heftig
heid van leer tegen CVP-eerste 
minister Eyskens, wie hij niet al
leen een arrogante toon verweet 
maar die hij bovendien beschuldig
de van het gebruik van begro-

Een Vlaamse jeugdklub m Laken 
krijgt om de haverklap 
politiebezoek en wordt bedreigd 
met sluiting wegens 
georganizeerde petities van O 
zo achtbare Franstalige burgers, 
wier rustig avondje verstoord 
ZOU'worden door Vlaams 
jongerenlawaai. Het Vlaamse 
animatiecentrum met de 
klinkende naam „Ancienne 
Belgique" is hetzelfde lot 
beschoren. In de meeste 
Brusselse gemeenten wordt het 
Vlaams kultuurleven 
stiefmoederlijk behandeld De 
Vlaamse verenigingen worden ^ 
niet gesubsidieerd of krijgen een 
aalmoes 

De Franstalige partijen 
wedijveren met hun eis voor 
een spoedige autonomie van het 
derde gewest Brussel, rechten 
voor de Franstalige miljonairs in 
het Vlaams randgebied, 
inpalming van Vlaamse wijken 
en gemeenten rond Brussel. 

Met een superieure evidentie 
worden bovendien (niljarden 
opgeëist en verkregen van de 
Vlaamse gemeenschap om de 
schulden van de agglomeratie 
en van Vlaams-vijandige 
Brusselse gemeenten te dekken. 
Intussen wordt Brussel 

enVDB 
Des te geestdriftiger is de CVP 
op de kar gesprongen van de 
PSC, toen die bij monde van Van 
den Boeynants verleden week 
het vuur aan de schenen legde 
van de huidige eerste minister. 
Het is tegenwoordig allemaal 
koek en ei tussen Tindemans en 
V.d.B. Nog niet zo heel lang gele
den echter gelastte de CVP-
voorzitter zich in hoogsteigen 
persoon met de opdracht ten 
paleize de kandidatuur van Van 
den Boeynants voor het eerste 
ministerschap te kelderen. Het 
werd dan maar, Eyskens. 
Dit alles waarschijnlijk omdat 
mensen belangrijk zijn. De ene 
natuurlijk al wat belangrijker dan 
de andere-

tingstruuks en die hij een gevan
gene noemde van de Waalse soci
alisten. 
Slotzin van deze Vrije Tribune: 
„Zal er aan de machtshonger van 
de veertigers in de CVP dan nooit 
een einde komen?" 
De kristen-demokratische derti
gers en twens trappelen reeds 
hoorbaar van ongeduld... 

Het duel 
Martens 
contra 
Eyskens 
In welvoeglijker tijden behoorde 
het tot de geplogenheden, dat een 
gewezen eerste minister een tijd
lang het stilzwijgen bewaarde en 
dat hij het beleid van zijn opvolger 
niet op de korrel nam. Waarschijn
lijk in naam van de kristelijke naas
tenliefde heeft de CVP sinds ge
ruime tijd met deze traditie gebro-

• ken. Gewezen eerste minister Tin-

inderdaad een ekonomisch 
kerkhof. Het veroudert en 
verarmt. Het bevolkingspeil en 
het kindergetal worden jn stand 
gehouden door de gastarbeiders. 
Onze hoofdstad houdt zich nog 
enigszins recht dank zij de 
centralizatie van de Belgische 
administratie en de vele 
internationale instellingen. Zoniet 
was het pretentieuze Brussel 
volkomen failliet 
Ik schrijf dit met met plezier. 
Integendeel met bloedend hart 
Want ik hou van die „hoofdstad", 
die aloude Nederlandse stad. 
Het doet pijn vast te stellen, hoe 
weinig de Vlamingen zich het lot 
van Brussel aantrekken. Ik heb 
zelfs de indruk dat het Brussels 
probleem in Vlaanderen wordt 
aangevoeld als een last. 
Alleen de krisis zou de Vlaamse 
mensen nu interesseren. Hoe 
geraken wij uit de sociaal-
ekonomische ontreddenng'^' Hoe 
redden wij onze duurverdiende 
centjes? Brussel? Zwijg erover! 
De VJ^alen storen zich niet aan 
de krisis om hun arrogante 
aanspraken op Brussel en 
Vlaams-Brabant te beklemtonen. 
Is het Vlaams-nationaal gevoel 
dan zo klein? 

Misschien komen mijn woorden 
nogal hard aan. Neem me niet 

demans zette zijn opvolger Mar
tens met wellust padden in de 
korf. En op zijn beurt is Martens er 
thans toe gekomen zijn opvolger 
Eyskens het leven zuur te maken. 
H^t dagblad „Belang van Limburg" 
ontleent momenteel zijn charme 
niet alleen meer aan de bloemrijke 
hoofdartikels van Hugo Camps, 
het is daarenboven het voorkeur
terrein geworden zowel van Eys
kens als van Martens voor hun 
wederzijdse pennetwisten. 
Hoezeer de Limburgers zich pok 
op andere terreinen verwaarloosd 
mogen weten, ze zitten op de 
eerste rij in de kristen-demokrati
sche arena... ' 

kwalijk. Meer dan wie ook, besef 
ik de noodzaak van eeh kr'achtig 
Vlaams antwoord op de 
Belgische katastrofe waardoor 
onze wezenlijke bestanddelen 
worden afgebroken 
Onze roep naar broodnodige 
Vlaamse zelfstandigheid moet 
lijider en ingrijpender klinken 

' dan ooit. 
In deze noodtoestand Brussel 
vergeten ware echter een 
verloochening van de essentie 
van het Vlaams-nationalisme. Het 
zou de uitdrukking zijn van een 
onvergeeflijk egoisme, dat alleen 
gericht is op het redden van het 
eigen vege lijf. 
Het konfederaal model van de 
Vlaamse staatshervorming, dat 
de Volksunie tijdens de vakantie 
heeft gepubliceerd, bewijst zwart 
op wit onze onverzettelijke wil 
Brussel als hoofdstad van 
Vlaanderen te behouden en er 
een Vlaamse macht te 
organizeren. 

Vic ANClAUX 

De postzegels 
van Happart 
Zoals iedereen weet, worden 
door de post af en toe speciale 
postzegels met toeslag in om
loop gebracht De toeslag laat de 
minister van PTT dan toe, toela
gen te verlenen aan verenigingen 
die zich o.m. inlaten met kulturele 
of caritatieve dingen. . 
Door de waakzaamheid van VU-
volksvertegenwoordiger Paul 
Van Grembergen is dezer dagen 
aan het licht gekomen, dat in de 
jaren 1978-1979 de toenmalige 
PTT-minister Defosset 100.000 fr. 

toelage uitkeerde aan Happarts 
Action Fouronnaise, blijkens offi
ciële dokumenten gevestigd in 
nummer 36 van de rue du Village 
te 3792-Fouron-St-Pierre. 

Defosset gaf daarenboven nog 
vijftigduizend frank aan Les 
Amis de Manneken-Pis, honderd
duizend frank aan Les Amis de 
Wallonië en tweehonderduizend 
frank aan CACEF te Charleroi, 
zijnde een sociëteit ter bevorde
ring van de uitbouw van de Fran
se kultuurgemeenschap In Bel
gië. 
Of Happart zijn honderdduizend 
frank omgezet heeft in de aan
schaf van fietskettingen en knup
pels, blijft een open vraag-

Robert Urbain 
en onze 
export 
Het slechtste nieuws kwam deze 
week van minister van Buiten-, 
landse Handel Urbain. 
De minister wist te vertellen dat 
België in de eerste vijf maanden 
van 1981 voor 132 miljard meer 
invoerde dan het kon uitvoeren. 
Ten overstaan van dezelfde pe
riode vorig jaar is onze invoer 
met bijna één vijfde gestegen, 
terwijl de uitvoer daalde met 
3,6 th . Tegen dit ritme zal het 
tekort op onze handelsbalans dit 
jaar 300 tot 350 miljard bedragen, 
hetzij van 35.000 tot 58.000 fr. per 
aktieve inwoner van dit land. ' 
Ondanks deze rampzalige voor
uitzichten blijft de huidige rege
ring een groot deel van haar t i jd 
besteden aan partijpolitieke top-
benoemingen-

Beste Lezer, 
Indien uw jaa rabonnement ve rva l t op 31 december 
a.s., za\ de p o s t b o d e u begin ok tobe r een on tvangkaar t 
aanbieden. Elke on tvangkaar t kos t ons 15 fr. po r t kos -
ten. Indien u ons deze kos ten wi l besparen kan u nu de 
som 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 medewerking. 

Deze week dit... 
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Busquin ongestraft in de Waalse 
scholen een enorm aantal nieuwe 
leerkrachten aanwerven. 

Hij werd niet terechtgewezen, 
maar de nationale regering li jm
de de gebroken potten met een 
wazig besparingsvoorstel dat de 
heer Busquin nu alweer agres
sief naar eigen goeddunken in
terpreteert in een omzendbrief 
aan de scholen. Hij keurde de 
inmiddels reeds voltrokken aan
duiding van nieuwe leerkrachten 
in Wallonië niet af, maar maande 
aan tot zuinigheid. Voordien had 
CVP-minister Geens zijn om
zendbrief en zijn politieke staart 
ingetrokken. 

Terwijl het onderwijs in Wallonië 
meer staatsgelden opslokt dan 
de Vlaamse scholen, worden al
weer de Vlamingen aangemaand 
om het meest te bezuinigen. De 
regering Eyskens kan niet verwe
ten worden dat ze niets doe t 

Kommerftaar 

daag evenwel vindt hij het een 
aanvaardbaar stuk: de begroting 
is niet slecht maar het tekort te 
groot 

Eyskens van zijn kant heeft een te
gengestelde weg bewandeld. Van 
een fervent verdediger evolueer
de hij tot de uitspraak dat het „een 
slechte begroting is, maar dat alle 
andere begrotingen nog slechter 
zouden zijn". 

Begrijpe wie begrijpen kan. 

— De ekonomische knsis teistert met alleen onze gewesten, maar heel de géindustrializeerde wereld. Het re
gent dus 't allen kante faillissementen en anderssoortige bedrijfssluitingen. 
Evenwel loopt fiet de spuigaten uit dat rendabele filialen in Vlaanderen zomaar meteen ontmanteld worden, zo
als deze week gebeurt met het cosmetica-bedrijf A VON in Bornem. De investeringskredieten zijn potverteerd. 
De multinational zegt dank u et merci. Wie nog in het bedrijf wil werken moet morgen naar Brussel pendelen. 
Economie-minister Claes, de vader van het onvindbare vernieuwd industrieel beleid, kan ook dit op zijn non-
aktief schrijven. 

Slecht, 

slechter, 

slechtst 

Boaistaking 
gabrokan 
Dat Vlaamse arbeiders én voor de 
regering én voor de nog unitaire 
vakbonden minder steun behoe
ven in hun strijd voor werkbehoud 
dan de Waalse staalarbeiders is 
nu alweer op pijnlijke gebleken uit 
de wijze waarop de staking bij de 
Boelwerven in Temse werd gebro
ken. De stakers hadden de keuze, 
uitgehonderd worden, of opnieuw 
aan de slag gaan. 

De vakbondsieiding heeft statutai
re artikels krampachtig aangegre
pen om de solidariteitsstaking met 
128 ontslagen Boelarbeiders te 
fnuiken. Ook werd lustig inge
speeld op de beweringen dat de 
stakers-van-het-laatste uur zou
den gemanipuleerd worden door 
gauchistische infiltranten. 
Dat was voor de nationale vak-
bondsleidingen van ACV en 
ABVV het valse motief om een 
eind te maken aan een staking die 
zoveel weken terug werd uitge-
roefjen zonder eerst de Boelarbei
ders zelf te raadplegen. Was op 
dat moment een referendum geor-
ganizeerd, dan zouden de Brussel
se hoofdkwartieren van ACV en 
ABVV tijdens het voorbije week
end het Boel-stakerskomitee niet 
zomaar zonder gezichtsverlies als 
een baksteen hebben kunnen la
ten vallen. 

Da staart 
van Gaans 
De Waalse minister van Onder
wijs Busquin volhardt in de uit
dagende boosheid. Terwijl de 
Vlaamse onderwijsminister 
Geens (adjunkt van SP'er Cale-

waert) de Vlaamse schooldirek-
ties aanmaande geen nieuwe 
leerkrachten aan te werven alvo
rens de reeds tewerkgestelden 
een zo vol als mogelijk lesroos-
ter op hun aktief nemen, liet 

Over de begroting doen nogal wat 
uitspraken de ronde. In zoverre 
dat het een toeschouwer haast 
onmogelijk wordt er enige kijk op 
te krijgen. 
Nauwelijks stond de begroting op 
papier of minister Vandeputte van 
Financiën oordeelde het nuttig de 
TV-kijkers er op te wijzen dat het 
eigenlijk bar slecht werk was. Van-

Mouraaux 
an 

Brussel 
Te midden van het meerder-
heidsgekrakeel over de begro
ting heeft minister Moureaux van 
de Waalse socialisten nog even 
de tijd gevonden om wat olie te 
gooien op het dossier van de 
staatshervorming. 

Volgens hem moet de istaatsher-
vorming van Martens zo snel 
mogelijk weer opgenomen en 
voltooid worden. Daarbij doelt hij 
voornamelijk op het Brusselse 
dossier. 

Zi jn uitgangspunt voorspelt 
evenwel weinig goeds voor een 
snelle behandeling. Moureaux is 
immers van mening dat het dos
sier-Brussel niet enkel slaat op 
de negentien gemeenten, maar 
ook op het randgebied. En dat 
randgebied beperkt zich volgens 
de minister niet enkel tot de 
faciliteitengemeenten. 

Swaelen ziet ze vliegen... 
De tijd dat het leger de grote zwijgster — la gran
de muette — mocht worden genoemd, is al lang 
voorbij. Admiraals, generaals en sergeanten pra
ten vandaag honderduit Wie bij voorbeeld een de
bat over de neutronenbom wil organizeren, vindt 
even gemakkelijk een luitenant-kolonel om het 
standpunt contra te verdedigen als een majoor die 
pro is. 
Aan ons bloedeigen Belgisch leger is deze inter
nationale trend van verhoogde militaire praatvaar-
digheid niet voorbijgegaan. Het wekt hoogstens 
nog een héél klein beetje ministeriële verontwaar
diging maar al lang geen sensatie meer, wanneer 
ook bij ons een hooggeplaatste beroepsmilitair op 
de praatstoel kruipt 
Vorige week was het de beurt van luitenant-
generaal Gontier om, tussen kaas en peer aan een 
rijkgedekte tafel, fris van de lever de mening te 
verkondigen dat de aankoop van nieuwe vliegtui
gen voor onze Luchtmacht best nog wat kan 
wachten. En dat er daarvoor trouwens ten vroeg
ste in 1986 geld zal vrijkomen. Deze mening van de 
luitenant-generaal druist nogal regelrecht in tegen 
de hoofdzakelijk Waalse bemoeiingen om zo rap 
mogelijk aan de vervanging van de Mirages te be
ginnen. 

Men kan Gontier er bezwaarlijk van verdenken, de 
woordvoerder te zijn van een Vlaamse oppositie 
tegen de open of verkapte pogingen van de 
Waalse vliegtuigindustrie om zo rap en zo veel 
mogelijk bestellingen te krijgen. Helemaal vrij van 
bijbedoelingen zal het hooggeplaatste standpunt 
echter wel niet zijn. De luitenant-generaal is een 
zandstuiver, een piot, een man gesproten uit het 
legeronderdeel dat met beide voeten op de grond 
staat Hij is stafchef van de Landmacht geweest 
En hij vreest waarschijnlijk dat de centen die naar 
de Luchtmacht gaan, afgenepen worden van het 
zandstuiversbudget Hij verdedigt dus de kleuren 
van zijn eigen klub tegen die van de Luchtmacht 
Desalniettemin — zoals men vroeger placht te 
zeggen — zou het onverstandig zijn, aan de praat 
van Gontier zomaar zonder luisteren voorbij te 
gaan. Want de luitenant-generaal onthulde on
rechtstreeks een aantal onfrisse dingen uit de 
onmiddellijke buurt van CVP-minister van Lands

verdediging Swaelen. Het is niet de taak van het 
departement van Landsverdediging, zo zegde 
Gontier, om de produktieplanning van privébedrij-
ven te verzorgen. Als de vliegtuigfabrikanten zo 
nodig wensen te verkopen, dan moeten ze maar 
uitkijken naar andere kliënten dan het Belgisch le
ger en de minister van Landsverdediging. 
Goede verstaanders hadden aan dit halve woord 
meer dan genoeg. Want inmiddels is in ruime 
kringen bekend geworden, dat CVP-minister Frank 
Swaelen een hete voorstander is van een versnel
de aanschaffing van nieuw vliegend materiaal voor 
de Luchtmacht Eén van de hoofdargumenten 
waarop de minister zijn haast en zijn ongeduld 
stoelt heeft niets — maar dan ook helemaal niets 
— te zien met de verdediging van het Vrije Westen 
of de verhoogde paraatheid van het kleine maar 
dappere België. 
Blijkens een vrij recente geheime — maar niet ge
heim gebleven — ministeriële nota moeten de pro-
duktielijnen waarop de F-16 wordt gebouwd, in 
werking worden gehouden. Want een onderbre
king, zo betoogt de Vlaamse minister, zou wellicht 
het einde betekenen van de produktie. 
Zoals zelfs een leek weet, gaat het hier om 
hoofdzakelijk Waalse produktielijnen van hoofd
zakelijk Waalse bedrijven zoals Sabca,-Sonaca, 
FN en tutti quanti. 
Dank zij de loslippigheid van ene luitenant-gene
raal Gontier weten we meteen, dat de Waalse 
vliegtuigindustrie in de persoon van een Vlaams 
CVP-minister de warmste pleitbezorger heeft ge
vonden-
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Sociaal-ekonomisch m 
C-'l-T'-

De Vlaamse 
patroonsorganizatie, het 
Vlaams Ekonomisch Verbond, 
heeft dinsdag een zware 
beschuldiging geuit. De 
politici die het beleid in 
handen hebben, aldus het 
VEV, zijn welvaartvernietigers. 
Die krasse taal is gesteund 
op de vaststelling dat de 
begrotingsdeficits 
stelselmatig worden 
onderschat, op het feit dat te 
weinig maatregelen worden 
genomen om het bedrijfsleven 
een nieuwe levensadem te 
geven, en op de algemene 
vaststelling dat geen 
koherente beslissingen 
worden genomen om een 
gezond klimaat te scheppen 
dat aanzet tot ondernemen en 
investeren. Zo tilt het VEV 
bijzonder zwaar aan het feit 
dat de loonkost in ons land 
ondraaglijk hoog is 
opgelopen. Het systeem van 
indexkoppeling moet dan ook 
spoedig herzien worden. 

Het VEV blijkt vooral gealar
meerd te zijn door de eerste 
computeruitslagen van een en
quête die gehouden werd bij 
buitenlandse investeerders die 
in ons land een bedrijfsvestiging 
hebben 
Reeds eerder vy/aren er in de 
buitenlandse pers al berichten 
verschenen over de tanende 
faam van onze industriële kapa-
citeiten en faciliteiten om buiten
landse investeerders naar vol
doening te versieren 
Het Vlaams Ekonomisch Ver
bond heeft met zijn enquête nu 
een sterke troef om de reeds 
eerder geformuleerde aanklach
ten van de Vlaamse werkgevers 
kracht bij te zetten 
De eerste enquêtebevindingen 
zijn inderdaad weinig bemoedi
gend Globaal gezien blijkt de 
mening van buitenlandse inves
teerders in ons land over het 
„heersend vestigingsklimaat" 
met zo schitterend Dramatisch, 
aldus nog de VEV-enquêteurs, is 
dat nu een veel groter aantal 
buitenlandse ondernemingen 
dan op het ogenblik dat er werd 
beslist naar België te komen, de 
veVscheidene vestiömgsfaktoren 
negatief beoordelen en dat het 
ernaar uitziet dat het aantal ne
gatieve bevindingen nog zal toe
nemen 

Aan de ondernemers werden 
vragen gesteld over „de algeme
ne omgeving", de ekonomische 
omgeVing, de aangeboden infra-
struktuur, het konkurrentiever-
mogen, de arbeidsmarkt en de 
houding van de overheid 
Bemoedigend is de bevestiging 
van het feit dat onze geografi
sche ligging, de aanwezige infra-
struktuur en beschikbare toele-
venng alsnog vnj behoorlijk gun
stig worden weerhouden 
Maar, de reeks van vestigings-
faktoren die door een meerder
heid van buitenlandse onderne
mingen geacht worden in de 
toekomst een- negatieve rol te 
zullen spelen, wordt dramatisch 
lang 

De arbeidsmarkt als dusdanig 
(en dat omvat dan de omvang 
van het arbeidsaanbod, de scho
ling van de arbeidskrachten en 
de kwaliteit van de managers) 
wordt ook nog met goede cijfers 
beoordeeld 
Maar katastrofaal heet het dat 
alle vestigingsfaktoren die het 
konkurrentievermogen van de 
bedrijven mede bepalen met 
slechte cijfers worden bedacht 

Over de welvaartvemietigers 

Zwaar gepoker achter mistgordijnen 
Konkreet gesteld Wijken irv 

vesteerders biezonder zwaar te 
tillen aan de hoge prijs die moet 
betaald worden voor de arbeid, 
voor de energie, voor het geld, 
voor de diensten, en voor de 
vennootschapsbelastingen. 
Een en ander klinkt ons niet 
vreemd in de oren. Niet de VEV-
beschuldigingen aan de over
heid en evenmin de klachten van 
buitenlandse ondernemers 
Jammer is dat de wijze waarop 
de enquête werd gehouden en 
vooral de beklemtoning van de 
gegevens die de werkgevers-
grieven in Belgische kontekst 

poneren, uiteindelijk slechts als 
resultaat kunnen hebben dat de 
Vlaamse gemeenschap van de 
regen in de drop terechtkomt 
Immers, de klemtoon wordt nog 
immer gelegd op het unitair land 
België dat zijn troeven aan het 
verspelen is Door de VEV-en-
quéte zullen buitenlandse inves
teerders in hun mening beves
tigd worden dat ze best hun 
valiezen pakken en ekifers niet te 
dure arbeidskrachten opzoeken 
Als er gesproken wordt over de 
onhoudbaar hoge loonkost, dan 
wordt geen uitgerafeld onder
scheid gemaakt tussen de ver

goeding die de werknemers toe
bedeeld krijgen en de aanspra
ken van de overheid op een 
gedeelte van de werkvergoedin-
gen 
Men doet het almaar voorkomen 
alsof de werknemers, en dan 
vooral wat betreft de ariaeiders 
en de middenklasse, zich met 
hun lonen en wedden overdadig 
vernjken in ons land, vergeleken 
met hun kollega's in het buiten
land 
Evenmin wordt er een onder
scheid gemaakt tussen Vlaamse 
en Waalse werknemers In som
mige bedrijfstakken is er nocfv 
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tans een duidelijk verschil in 
loonpeil Zo verdienen Waalse 
staalarbeiders van Cockenll (dat 
elke maand miljarden staatsin-
jekties opeist) stukken meer dan 
de Vlaamse staalarbeiders Dat 
wordt allemaal bij politieke en 
sociaal-ekonomische topge-
sprekken krampachtig verzwe
gen Het VEV zwijgt daar al even 
zedig over 

Evenmin wordt er bij de diskus-
sie over de arbeidskost en het 
indexmechanisme in het biezon
der, met een woord gerept over 
het feit dat nu reeds geprutst 
wordt aan de indexenng van 
lonen en wedden, onder meer 
door uitstelling van pnjsverho-
ging van die diensten en produk-
ten die een grote invloed hebben 
op het indexcijfer van konsump-
tieprijzen 
Er wordt zwaar gepokerd, er 
worden veel mistgordijnen opge
trokken Er wordt 't allen kante, 
niet zonder enig opportunisme, 
aan de alarmbel getrokken 
De fundamentele ingreep, het 
aanwenden van de sterke troe
ven die de Vlaamse gemeen
schap nog heeft, blijft inmiddels 
achterwege De regering spant 
zich ter zake geenszins in De 
vakbonden blijven Belgicistisch 
pokeren De Vlaamse werkge-
versorganizatie VEV blijkt dezer 
dagen al evenzeer te verzuimen 
de belangen van de Vlaamse 
gemeenschap als geheel kracht
dadig te verdedigen Men ver
kneukelt zich in het doemdenken 
omtrent het falend beleid van 
Belgicistische politici en ekono
mische bewindvoerders Daar 
heeft de Vlaamse gemeenschap 
nauwelijks boodschap aan 

Avon((l)land 
Terwijl we nog immer geen glimp 
mogen opvangen van een nieuw 
industrieel beleid, moeten we 
maar gedwee de rake klappen 
blijven inkasseren van het falend 
expansiebeleid van de voorbije 
jaren. 
Veel multinationale ondernemin
gen hebben de destijds geboden 
overheidssteun voorspoedig ge-
inkasseerd en achten het nu op
portuun hun dochtermaatschap
pijen te ontmantelen en elders 
hun intrek te nemen. 
Deze week kregen de werkne
mers van het kosmetika-bedrijf 
Avon in Bornem een koude dou
che. Het rendabel filiaal wordt 
ontmanteld. Tijdens het weekend 
werden de bedrijfsdokumenten 
en de computerbanden stiekem 
weggehaald. 

Van de 400 werknemers die 
Avon een poos geleden nog tel
de zullen er slechts een paar 
dozijn in dienst gehouden wor
den voor de verkoop. Maar zij 
zullen naar Brussel moeten pen
delen. De zogeheten Vlaamse 
deelregering kijkt onmachtig toe. 
De AVON-werknemers die een 
personeelsvergadering wilden 

houden worden door privé-agen-
ten buiten de bedrijfsgebouwen 
verbannen. 

Made in 

Belgium 
De Vhiamse deelregering gaat 
eerstdaags opnieuw aan het 
werk. Op de agenda staan een 
aantal politieke benoemingen, 
want de afvalverwerkingsmaat
schappij van minister Galle moet 
dra operationeel worden. 
Bij de verdeling van de topfunk-
ties — een vijftal — laten CVP en 
SP zich langs hun beste zijde 
kennen. De afvalspecialisten blij
ken allen tot deze twee partijen 
te behoren. Meer nqg, zij zijn 
allen terug te vinden in de kabi
netten van de ministers van de 
Vlaamse deelregering. 
Reeds eerder werden deze kabi
netten leeggeroofd om de hoog
ste ambten van de Vlaamse ad
ministratie te bezetten. Een nieu
we kans gaat dus voorbij om de 
Vlaamse staatsdiensten een ech
te pluralistische gestalte te ge
ven. De voorkeur gaat naar het 
machtsmonopolie van de huidige 
meerderheid. De Vlaamse schijn-

autonomie krijgt zelfs geen 
Vlaams kleedje. Het blijft alle
maal „made in Belgium"! 

Noodkreet... 
Waar de nationale regering in het 
algemeen weinig belangstelling 
en inspanning vertoont voor de 
ekonomische klappen die de 
Vlaamse ekonomie en de werk-^ 
gelegenheid treffen, worden ver
schillende regio's door een afwe
zig overheidsbeleid (ook vanwe
ge de Vlaamse deelregering) in 
hun sociale en ekonomische af
gang verder de diéperik inge
duwd. 
Op een perskonferentie in Brus
sel lichtte het Vlaams Aktiekomi-
tee Kempen (VAKK) aan de hand 
van een lijvig dossier toe hoe de 
Kempen tot een noodgebied in 
Vlaanderen en in West-Europa 
aan het verworden is. 
Terwijl in het arrondissement het 
gemiddeld inkomen reeds een 
tijd vqr beneden het inkomen in 
andere Vlaamse arrondissemen
ten ligt neemt de werkloosheid 
in dramatisch tempo toe. Meer 
dan tachtig procent van de volle
dig werklozen (22.000 in totaal) is 
jonger dan 40 jaar. 

in de Kempen 

Nochtans heeft de Kempen vol
gens het VAKK belangnjke so
ciaal-ekonomische troeven Er is 
het aanbod van jonge goed-ge
schoolde werkkrachten, er is een 
belangwekkende groep weten
schappers, er IS degelijke infra-
struktuur voor moderne produk-
tiebednjven, en er is het gunstig 
arbeidsdklimaat 

Het VAKK laakt het feit dat de na
tionale regering in plaats van in-
vestenngen in toekomstgerichte 
bedrijven aan te moedigen, mas
saal geld blijft pompen in verliesla
tende bedrijven zoals C^kenll-
Sambre 

Om een priontair krisis- en expan
siebeleid voor de Kemfjen af te 
dwingen organizeert het VAKK 
op 24 oktober in Turnhout een 
spoedbetoging, waaraan tal van 
Vlaamse verenigingen aktief zul
len deelnemen CDver de proble
men van het „noodgebied Kem
pen" hadden we een groenetafel
gesprek met de verantwoordelij
ken van het Vlaams Aktiekomitee 

De weerslag hiervan verschijnt in 
het volgend „WU"-nummer 
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Gezusters 
CVP en PSC 
De harde begrotingstaai van Van
den Boeynants heeft de CVP 
even doen opschrikken. Uit elek-
torale overwegingen was het de 
profielloze partij van Leo Tinde-
mans onmogelijk haar zusterpartij 
te volgen, maar achterblijven kon 
ook niet. 
Een eigen kijk op de begroting 
werd opgeofferd uit vrees voor 
verkiezingsklappen. CVP en PSC 
pleegden overleg zodat Tinde-
mans ongestoord een mossel-
noch-vis-houdlng kon aannemen 
en Vanden Boeynants zonder al te 
veel gezichtsverlies kon terug
krabbelen. 
De resultaten van dat overleg 
moeten in beide partijen zo gun
stig zijn overgekomen dat ook 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen en voor de eventuele ver
vroegde parlementsverkiezingen 
gezamenlijke standpunten zullen 
worden uitgewerkt 
Het is dus duidelijk dat Vlaanderen 
ook in de toekomst van de CVP 
geen eigen visie op een VLaams 
herstelbeleid moet verwachten. 

Ondanks 
Van Rompuy 
Het nietszeggende standpunt 
van de CVP moet jongerenvoor-
zltter Van Rompuy toch ver
baasd hebben. 
In een Vrije Tribune verkondigde 
hij dat op de CVP niet zal moeten 
worden gerekend om de begro
ting 1982 in haar huidige vorm 

goed te keuren. Daarvoor waren 
er volgens hem al te veel kriti
sche bedenkingen geuit op het 
CVP-bureau, waarop eerste mi
nister Eyskens het antwoord 
schuldig moest blijven. 

Is het Van Rompuy dan nog niet 
duidelijk dat de machtshonger 
van zijn partij nu eenmaal nader 
is dan 's lands of Vlaanderens 
belang? Dat kunnen wij moeilijk 
aannemen van de jongerenvoor-
zitter, lid van het Europees Parle
ment en van de studiedienst van 
een „belangrijke" bankinstelling. 

Groeten 
uit Komen 
Vorig weekend werd in Komen 
het Vlaams ontmoetingscentrum 
„Robrecht van Kassei" ingewijd. 

Het betreft een prachtig domein 
dat het Vlaamse verenigingsle
ven een gedegen materiële on
dersteuning geeft Een en ander 
werd mogelijk door de steun uit 
geheel Vlaanderen en het privé-
initiatief van een financiële in
stelling. Inmiddels draait de 
Vlaamse biblioteek er op volle 
toeren. Tijdens de openings
plechtigheid werden pamfletten 
rondgedeeld vanwege de „Ligue-
Wallonne-Comines". Hierin wer
den aan het adres van de Vlaam
se Komenaars weinig bitsige op
merkingen gemaakt Wél konden 
de opstellers hun nijd niet verhe
len over het feit dat de Vlaamse 
lagere en kleuterschool na de 
opgefokte herrie van vorig jaar 
nu behoorlijk funktioneren. 

Op z'n 
Amerikaans... 
Het FDF gaat de Amerikaanse 
toer op. In voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen zal 
de Brusselse frankofone partij tij
dens het najaar een „konventie" 
organiseren. 
Het eerder aangekondigde kon-
gres komt te vervallen en moet de 
plaats ruimen voor een grootse 
happening met ballonnetjes, toe
ters en vlaggen, met applaus en 
muziek. Geen ernstige toespra
ken. Geen programmatische uit
bouw. Slechts een politiek karna
val „op z'n Amerikaans". 
Heeft het FDF dan echt niets meer 
te zeggen? 

... maar kleiner! 
Het aantal leden en sympatizan-
ten van het FDF slinkt ondertus
sen zienderogen. Ook heel wat 
mandatarissen trappelen van on
geduld om het zinkend schip te 
verlaten en aldus het eigen vel te 
redden bij de nakende gemeen
teraadsverkiezingen. 
Zopas verliet nog volksverte
genwoordiger Havelange de par
tij. Zijn grootste verwijt betreft 
het geflirt van zijn gewezen partij 
met het RW. Dat geflirt wordt 
trouwens ook in hel RW niet 
door iedereen in dank aanvaard. 
Iemand als Gendebien kijkt be
paald niet verliefd neer op Brus
sel en het FDF. 
Het manifest van een aantal 
Brusselse en Waalse jongeren, 
dat voor een federatie tussen 
Brussel en Wallonië pleit kan 
enkel mevrouw Spaak en haar 
volgelingen gelukkig stemmen. 
In het RW zal het voor de zoveel
ste heibel zorgen, met als gevolg 
een zoveelste spanning met het 
FDF. 

Morele 
chantage 
Stilaan krijgen alle ambtenaren 
hun wedde uitbetaald op de dienst 
der postchecks. De mogelijkheid 
bestaat dan wel dat de ambtena
ren via een bestendige opdracht 
maandelijks hun wedde automa
tisch doen overschrijven naar een 
reeds bestaande bankrekening. 

De andere keuze 

Het steekt minister Willockx de 
ogen uit dat al te veel ambtenaren 
hiervan gebruik maken. Hij heeft 
het dan ook nodig geoordeeld om 
deze ambtenaren een brief te 
schnjven, waarin hij hen aanzet 
om hun bestendige opdracht in te 
trekken. 

Daarbij maakt hij het de ambtena
ren zeer gemakkelijk, want aan 
zijn brief heeft hij een in te vullen 
strook toegevoegd die keurig te
ruggestuurd moet worden. 

Van morele chantage gesproken. 
Dra zal men voor een staatsbe-
trekking niet enkel een partijkaart 
van de heer Willockx moeten heb
ben, maar ook een postcheckre-
kening zonder bestendige op
dracht 

Onlangs heeft de Belgische staat door de EG-
waarschuwing als het ware zijn dagvaarding in 
faillissement ontvangen. 
Wie worstelt met het probleem dat zijn uitgaven 
zijn maximale inkomsten overtreffen kan ofwel 
minder uitgeven ofwel gaan stelen. Ook in onze 
staatshuishouding vallen de opties zo uiteen. De 
voorstanders van de ontvetting van de verzor
gingsstaat pleiten voor drastisch inkrimpen van 
de overheidsuitgaven en voor het stimuleren van 
het vrij ondernemen. Anderen menen de kwaal te 
genezen door de oorzaken ervan nog op te drijven 
en zoeken hun heil in verhoogde overheidstussen
komsten en fiskale strooptochten. 
Het dreigt hard tegen hard te worden. De kloof 
wordt groter en groter tussen een gezonde ge
ëmancipeerde maatschappij met eerbied voor en 
geloof in de mens, waar de staat slechts aanvul
lend optreedt, en het geïnstitutionalizeerd groeps-
egoïsme dat de staat heeft „gegrepen' en hem 
doet werken als een log diktatoriaal apparaat, met 
een onoverzichtelijk arsenaal van dwangwetten, 
met tonnen formulieren, waar iedereen verdacht 
wordt, waar werken wordt bestraft, waar inmen
ging hoogtij viert, en waar morgen een kontroleur 
van alles en nog wat aan iedere deur zal postvat
ten, kortom waar de burgers platgedrukte staats-
slaven zullen zijn. 
Onder elektorale vrees hebben sommige rege
ringspartijen zich uitgeput in allerlei bezuinigings
voorstellen voor een staat die zij zelf hebben vet
gemest, maar het was slechts schijn. Nu zien we 
wat er werkelijk uit de bus komt Zo goed als geen 
fundamentele sanerende maatregelen- slechts 
pleisters op een houten been. 
Ook in deze materie is een scherpe scheiding tus
sen Vlaanderen en Wallonië merkbaar De krisis-
verschijnselen zijn heel anders in Vlaanderen dan 
in Wallonië. Vooral de Waalse socialisten gaan 
dwars liggen en verhinderen iedere gezonde aan
pak. De willoze SP en de steeds gespleten CVP 
zullen weer slaafs volgen. 
Indien de Walen absoluut „hun krisis" willen 
oplossen op „hun manier' dan is dit hun zaak, maar 
Vlaanderen wenst die „manier' niet en heeft er 

trouwens geen behoefte aan. De Vlaamse rege
ringspartijen schijnen dit niet te willen inzien. 
De altijd zo voorzichtige Standaard waarschuwde 
al meermaals. Indien de CVP volhardt in de 
boosheid dan zullen haar kiezers massaal naar de 
PW lopen. Het klonk voorwaar als een regelrech
te uitnodiging om PW te stemmen! 
Er is nochtans een uitweg. Deze van de Volksunie 
die voorstander is van een autonoom Vlaanderen 
met een emancipatief sociaal beleid, waarbij de in
dividuele menselijke waarde en vrijheid wordt 
bewaard. 
De huidige politieke toestand houdt een dubbel 
gevaar in: ofwel nog meer ten onder gaan in 
staatsdwang ofwel een doorbraak van konserva-
tisme en poujadisme. 
De Vlaamse gemeenschap, die nu meer dan ooit er 
belang bij heeft autonoom te zijn, wenst geen van 
beide. 
Slechts een doorbraak van de VU zal de nodige 
politieke steun kunnen scheppen voor het behoud 
van de sociale verwezenlijkingen met eerbied voor 
de menselijke waarde en voor de rechten en de 
belangen van alle burgers in autonoom Vlaande
ren. 

Filip Lambrechts 
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e f otste 
maiiicispecialist 
van België 
zijn nieuwe 
herfst- en 
winterkolleictie 
toont... 
dan zijn alle grote 
modemerken 
uit Europa 
onder één dak 
verenigd ! 

vjaardetoo^^to o/o op 

Suc«ö& Ktedir^ Meyers 
! i ^ aast de Sooms^steenweg 35, te Aanselaar, 

^ örote S9»n Antwefpèo-Boop-BH^i^, 
S,M.<fe ei^^b«st|n,SO.-Ai"twejj»ft^echeten 

U houdt van een 
degelijke 
kwaliteitskleding... 
U kiest graag 
uit de mooiste 
kollekties... 
U ziet uit naar 
de interessantste 
prijzen... 
dan komt U 
best naar 

Bij Succes Kleding Meyers 
vindt U reeds een 
modieuze hersftmantel 

P- , - « * • . ; 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C B I A A D 
TEL 031-87.18.42 A A I C I 5 É L A A I C 

OPEN elke werkdag van 
9 tol 19 uur 
vrijdag koopiesavond 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur. 
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Solidariteit en partij 
op weg 
naar konfrontatie 

De felle ruzie tussen de onafhankelijke vakbond Solidariteit en de 
Poolse leiding inzake tv-verslaggeving over het eerste nationale kon-
gres van de vakbond verdrong de inhoud van dat kqngres enigszins 
naar de achtergroncj. Nochtans bogen de 890 afgevaardigden, die 
meer dan negen miljoen Poolse werknemers vertegenwoordigen, zich 
de afgelopen dagen in Gdansk — en zullen ze dat opnieuw doen in het 
tweede luik van het kongres dat op 26 september begint en een week 
zal duren — over een explosieve kwestie. Met name die van het 
zelfbeheer. 

m Onze wereld 

Explosief onndat hiermee een 
krachtmeeting met de partij op
nieuw onafwendbaar lijkt. De eis 
voor zelftaeheer houdt immers een 
frontale aanval in op de „nomen
klatura", het voorrecht van de par
tij om alle belangrijke benoemin
gen te verrichten. Aan de voor
avond van het vakbondskongres 
maakte het centraal komitee van 
de KP na een bijeenkomst al dui
delijk waar volgens de partijleiding 
de grenzen moeten liggen: het 
zelfbeheer moet ophouden daar 
waar het terrein van de partij, de 
„leidende kracht van de maat
schappij", begint. 

Wegens 
vakbondseisen 
voor zelfbeheer 

In de praktijk betekent dit dat de 
partij er wel mee kan instemmen 
dat de werknemers van belangrij
ke bedrijven zelf een aantal kandi
daten voor de bestuursfunkties 
selekteren. De definitieve benoe
ming zou echter bij een „stichtend 
orgaan" moeten liggen waarin de 
partij een overwegende ro] heeft. 

Solidariteit vindt echter dat de 
arbeiders zelf een direkteur moe
ten kunnen kiezen die dan ook 
weer door hen afzetbaar is. 

Opmerkelijk is dat zelfbeheer 
absoluut geen belangrijk tema 
was bij de oprichting van Solidari
teit Aanvankelijk ging de aan
dacht van de vakbond in de eerste 
plaats naar de naleving van de 
eind augustus vong jaar gesloten 
akkoorden van Gdansk. En naar 
het scheppen van een organizatie 
die daadwerkelijk de sociale be
langen van de arbeiders zou ver
dedigen, en een volwaardige ge
sprekspartner zou zijn in een 
overieg-politiek. 

Veel militanten van de vakbond 
stonden zelfs vijandig tegenover 

de idee van zelfbeheer. Het voor
beeld van de, na een arbeiderspro
test, in 1956 opgerichte komitees, 
die louter doorgeefluiken van par
tijbeslissingen waren geworden, 
werkte niet aantrekkelijk. Boven-

i dien voelde men er niets voor de 
verantwoordelijkheid te gaan op
nemen voor een verziekte ekono-
mie, die het gevolg was van tien 
jaar wanbeheer en korruptie. 

Maar de steeds chaotischer 
wordende ekonomische toestand, 
de nijpende schaarsten, het onver
mogen van het bewind om snel 
een ekonomische heropleving te 
bewerkstelligen dwongen de vak
bond ertoe zijn standpunt te her
zien. Daarbij kwam ook dat de 
vakbond enorme verwachtingen 
had gewekt bij de bevolking en 
dat vele Polen met begrepen 
waarom Solidarteit ter zake geen 
konstruktieve voorstellen op het 
tapijt bracht. Het bewind speelde 
daarop in door Solidariteit te ver
wijten dat het wel in staat was tot 
kritiek en tot een verdere veriam-
ming van het slabakkende produk-

Torwijl Solidariteit kongresseert houden 100.000 Sovjetsoldaten iegeroefeningen in de buurt. Met bloemen 
werden ze verwelkomd... 

tieproces door stakingen, maar 
blijkbaar met tot positieve voor
stellen. 

Al die omstandigheden brach
ten mee dat de vakbond, en de af
delingen ervan, de ekonomische 
macht die voor het rapen lag stil
aan naar zich toetrokken. In tal van 
bedrijven ontstonden door Solida
riteit gesteunde komitees van zelf
beheer die vaak met sukses hun 
kandidaat voor het direkteurschap 

konden doordrukken. Die zowat 
vierduizend komitees gingen een 
„netwerk" vormen dat een zeer 
radikaal ontwerp voor zelfbeheer 
heeft opgesteld 

Solidariteit zal op zijn minimum
eisen blijven staan omdat het daar
in een garantie voor wezenlijke 
hervormingen ziet. Maar even
goed zal de partijleiding, die door 
het feit dat zij op een in Oost-Euro
pa ongekende demokratische wij

ze verkozen werd een vergroot 
moreel gezag geniet, die eisen 
bevechten omdat ze daarin een 
onaanvaardbare aanval op de lei
dende rol van de partij ziet. En om
dat ze aanvoert dat Solidariteit 
daarmee zijn boekje te buiten gaat 
en „aan politiek doet". Waardoor 
een harde konfrontatie niet uitge
sloten kan worden geacht. 

H. Oosterhuys 

Begin krijgt slechte pers in Amerika 
•̂ T f«3 

De eerste ontmoeting van de Is
raëlische premier Begin met presi
dent Reagan van de Verenigde 
Staten, die deze week in Washing
ton plaatsvindt, is voorafgegaan 
door een reeks artikelen en kom-
mentaren in de Amerikaanse pers 
die zeldzaam kritisch waren voor 
het beleid van Israël en van Mena-
chem Begin in het biezonder. 
Eén van de meest opmerkelijke 
was het drie pagina's tellende „Es
say" in het behoudsgezinde week
blad „Time" dat zich graag het 
magazine van het establishment 
noemt Verschillende Westeuro-
pese en andere bladen citeerden 
ruime porties van dat artikel, om-

• dat het een kentering in de hou
ding van leidende Amerikaanse 

kringen jegens Israël- zou kunnen 
vertolken. 
„Time" gaat ervan uit dat aan de 
Amerikaanse garanties jegens Is
raël en de speciale verhoudingen 
tussen beide landen niet kan wor
den geraakt Maar, zo schrijft het, 
Israël vergist zich als het denkt dat 
zijn waarde jegens de VS ligt in 
zijn militair-strategisch belang in 

, het Nabije Oosten. Integendeel, op 
dat gebied is Israël voor de VS 
eerder een obstakel dan een voor
deel geworden. De onbuigzame 
politiek van Begin inzake de Pales
tijnse kwestie, de feitelijke annexa
tie van de bezette westelijke Jor-
daanoever die 'hij met grote ijver 

aan'het doorzetten is, de Israëli
sche bombardementen van deze 
zomer die in burgerwijken van 
Beiroet honderden doden eisten, 
het bombardement op een kern-
reaktor in de Iraakse hoofdstad 
Bagdad verergeren de onstabiliteit 
in een strategisch uiterst belang
rijk gebied. En vooral dwarsboomt 
het Israëlische optreden de Ameri
kaanse plannen voor betere rela
ties met de gematigde Arabische 
landen In de mate dat de Verenig
de Staten een dergelijk Israëlisch 
optreden blijven steunen, zullen 
Westers gezinde regimes als dat 
van koning Hoessein van Jordanië 
en van Saoedi-Arabië (dat een 

FLITSEN 
Arrestaties in Egypte 
Na incidenten tussen Moslims 
en Kopten heeft president Sa-
dat meer dan duizend arresta
ties laten verrichten^ Veel van 
de arrestanten behoren tot de 
„moslim broeders", voorstan
ders van een islamitisch inte-
grisme dat ook in Egypte 
steeds meer de kop opsteekt. 
Maar ook tal van andere critici 
van het regime werden aange
houden, o.m. personen die ge
kant zijn tegen de Camp David-
akkoorden, omdat ze vinden 
dat Sadat daarmee de Arabi
sche solidariteit heeft verbro
ken en de Palestijnen „uitver
kocht". Tot de arrestanten be
hoort Hassanein Heikal, een 
gewezen naaste medewerker 
van de in 1970 overleden presi
dent Nasser. 

Dacko af 
President Dacko van de Cen-
traal-Afrikaanse fiepubliek 
werd op zijn beurt door een 
militaire staatsgreep afgezet. 

Dacko kwam met Franse mili
taire steun aan de macht toen 
keizer Jean Bedel Bokassa 
voor zijn vriend Giscard d'Es-
taing wat al te kompromitte-
rend was geworden. De verkie
zingsnederlaag van Giscard 
beroofde Dacko meteen van 
een belangrijke steun. De so
cialistische regering van Mit
terrand liet weten de staats
greep als een louter interne 
aangelegenheid van het Afri
kaanse land te beschouwen. De 
Franse troepen die daar gele
gerd zijn kwamen niet tussen
beide. 

grote rol speelde in het bereiken 
van een bestand in Libanon) zich 
geen uitgesproken samenwerking 
met de VS in hun beleid ten 
aanzien van het Nabije en Midden 
Oosten kunnen veroorloven. Ter
wijl de positie van president Sadat, 
die de kaart van vrede in het kader 
van samenwerking met de VS en 
Israël speelt, kwetsbaar zal blijven 
zolang hij met op vooruitgang kan 
wijzen in de Palestijnse kwestie, 
en zolang Begin hem het ene 
affront na het andere doet slikken 
(zoals de aanval op de Iraakse 
kernreaktor enkele dagen na Be
gins ontmoeting met Sadat). 

En „Time" schrijft ook nog dat, in 
een periode waarin de regenng-
Reagan een hele reeks bezuinigin
gen doorvoert die vaak pijnlijk 
aankomen bij bepaalde Ameri
kaanse bevolkingsgroepen, wel 
eens vragen zouden kunnen wor
den gesteld bij de massale Ameri
kaanse steun aan Israel als blijkt 
dat die hulp wordt gebruikt op een 
manier die tegen de belangen van 
de VS indruist 

At de argumenten die „Time" en 
andere Amerikaanse bladen aan
voeren zijn niet nieuw Zowel de 
gematigde Arabische regimes als 
de lidstaten van de EG hebben 
vaak aangevoerd dat de onvoor
waardelijke Amerikaanse steun 
aan het harde Israëlische optre
den meer gedaan heeft om Arabi
sche landen vijandig te maken 
jegens de VS en in de richting van 
de Sovjetunie te drijven, dan om 
het even welke Sovjetpropagan
da of „pogingen tot penetratie'. 
'Maar dat de Amerikaanse „esta-
blishment-pers" op haar beurt die 
argumenten overneemt is een 
nieuw en belangwekkend feit 

H.O. 
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Onze wereld mt 
Een vlag voor Frans Zwitserland 
Frans Zw i t se r l and , doo r sommigen van zi jn bewoners en d o o r 
de i jveraars voo r Heel -Franse samenwerk ing „Romandie" 
genaamd, heeft seder t deze zomer een vlag. 
De ach te rg rond ervan bestaat uit de k leuren van de Franse re
publ iek, in omgekeerde vo lgorde . Dynamisch naar de toe
komst ger ich t in pun tvo rm, van de v lagges tok weg, s taan zes 
sterren. Z i j ve rz innebee lden de zes Franse kantons van 
Z w i t s e r l a n d : Fribourg, Geneve, Jura, Neuchatel, Valais, Vaud; 
al zi jn twee van hen (Fre iburg en Wal l i s ) v o o r een niet onaan
z ien l i jk gedeel te Dui ts . 

'Dat blauw en wit de kleuren van 
Europa zijn, heeft misschien een 
rol gespeeldv Zekerder is de sa
menvoeging rood en wit: de kleu
ren van de Helvetische Konfede
ratie, waarvan de Franse kantons 
deel uitmaken. Ter verduidelijking 
staat in de rechterbovenhoek een 
Helvetisch kruis, niet zo massief 
als dat van de Confederatie Helve
tica, en meer gelijkend op dat van 
Schwyz en van Neuchatel. 

De kracht van 
de Vlaamse leeuw 

De onbekende voorvechter van 
de „Jura libre" Roland Béguelin 
heeft er een hele beschouwing 
over geschreven. Hij wijst er op 
dat wie dit wenst in het kruis een 
kristelijk teken kan zien of ook de 
herinnering aan een Savojardisch 
verleden. Hij vermeldt dat een 
aantal ontwerpers er aan gedacht 
hadden, een leeuw in beeld te 
brengen, omdat de bedoelde kan
tons, samen met Franche-Comté, 
ooit het eerste koninkrijk Boer-
gondié hebben gevormd, dat een 
le,euw als wapendier in zijn banier 
voerde. Men heeft er uiteindelijk 
van afgezien om een merkwaardi
ge reden, die wij letterlijk in verta
ling willen weergeven: „In onze tijd 
behoort de leeuw aan Vlaande
ren"! 
Dat de kleurenrij blauw-wit-rood 
door voornoemde Béguelin ook 
gezien wordt als gehechtheid aan 
de rechten van de mens is een 
chauvinistisch trekje dat ons van 
Fransen niet kan verwO|nderen. 

Geen verwarring 
tussen volk en staat 

Belangrijker dan de zinnebeelden 
die in de vlag voorkomen is het 
ontstaan zelf van deze nieuwe 
vlag. Zwitserland is wezenlijk ge
grond op een bondgenootschap 
van kantons, van kleine vaderlan
den. Het IS een staat, waar over
koepelende belangengemeen
schap en basis-autonomie al eeu
wenlang samengaan. Dit heeft ge
leid tot een ware lotsgemeen-
schap, maar met tot een allesover
heersende staatmacht, met tot 
een leegzuigen van het land ten 
voordele van de stad, met tot een 
eenheidsstr'uktuur. De kantons 
hebben de residuele macht be
houden, die van de Bond bleef vrij 
beperkt. Er heeft zich daar geen 
ambtenarenheir kunnen vormen, 
de hoofdstad Bern is geen stede-
bouwkundige olievlek en blijft ver 
beneden de omvang van de za-
kenstad Zurich. 
Ook 18 Zwitserland gespaard ge
bleven van de rampzalige verwar
ring tussen volk en staat die de 
meeste zogenaamd nationale sta
ten sedert de vorige eeuw teistert. 
Door de aard zelf van de konfede-
rale staat en door het voorkomen 
daarop van vier verschillende taal
groepen kon de gehechtheid aan 
de volksaard moeilijk in botsing 
komen met trouw aön de staat. 
Heel deze struktuur is bovendien 
ontstaan en gegroeid lang voordat 
er van een nationaliteitenbeginsel 
sprake was. Het feit dat de meeste 
kantons eentalig zijn — benevens 
de reeds vernoemde Ts praktisch 
alleen nog Graubünden meertalig 

— bracht mede dat eventuele 
botsingen in verband met taal, 
kuituur en etnische identiteit be
perkt van omvang bleven en ook 
slechts in een beperkte mate wer
den aangevoeld. In de geest van 

de' burgers ging het om binnen-
kantonnale botsingen, die taaige
noten in andere kantons niet 
mochten aangaan en meestal ook 
met aangingen. 

Grondslag van 
konfederatie verschuift 

Daar komt sedert enige tijd veran
dering in. Vooral de Franse Zwit
sers zijrf doende, de kantonsolida-
riteit op te geven en te vervangen 
door die van de volksgroep. De 
strijd voor hun nieuw Jura-kanton, 
die trouwens nog niet helemaal 
ten einde is, heeft deze mentali-
teitswijziging zeker versneld. 
Door hun getalsmeerderheid, door 
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hun 'dynamisme en hun grotere 
bereidheid om Frans te leren slaan 
de Duitse Zwitsers een geleidelijk 
sterker stempel op de ekonomie 
en op het staatsapparaat. Ook 
hierdoor zijn de Fransen een ver
dedigingshouding gaan aannemen 
en vandaar solidariteit gaan na- ' 
streven over de kantonsgrenzen 
heen. Voor hun Jura-strijd hebben 
zij destijds zelfs over de staats
grenzen heen, met name Frankrijk 
en België, steun gezocht De gren
zen tussen de Franse kantons 
beginnen dus te vervagen. Onver
mijdelijk moet daarop een tegen
beweging volgen van Duitse zijde. 

Zwitserland is zichtbaar aan 't 
wegdrijven van een konfederalis-
me, gegrond op historisch gegron
de kantons, naar een konfederalis-
me op volksnationale grondslag. In 
de Bondsdag zullen de kantons 
zich geleidelijk duidelijker per 
volksgroep opstellen. Ontevre-
depheid hierover zal de opsplit
sing van meertalige kantons mee
brengen en uiteindelijk misschien 
een konfederallsme met in grootte 
zeer ongelijke samenstellende de
len: de Duitse, de Franse en de Ita
liaanse volksgroep en daarbij een 

minderheidsstatuut voor de Rhe-
to-Romanen. 
Dat ook Zwitsers eenmaal tot 
volksbewustzijn zouden ontwa
ken was onvermijdelijk en kan 
alleen toegejuicht worden. Volks
bewustzijn houdt echter niet 
noodzakelijk de oprichting in van 
één enkele staat voor de hele 
volksgemeenschap. Boven het 
ontstaan van een ongelijke driele
dige, in de praktijk allicht moeilijk 
werkende konfederatie ware het 
te verkiezen dat de Zwitsers de 
bouwstenen van hun staat volks
homogeen zouden maken, zodat 
alle kantons (uiteraard behalve 
Graubünden) tot niet meer dan 
één volksgroep zouden behoren. 
Zo zou de staatsstruktuur aange
past geraken aan de volksnationa
le werkelijkheid én het gevaar 
voor overheersing door de groot
ste groep aanzienlijk verminderen 
'.erwijl toch tevens grensover
schrijdende solidariteit tussen 
kantons van dezelfde volksgroep 
mogelijk zou zijn. 
Bovendien ware het een mooie 
voorafbeelding van het Europa 
der volkeren. Te mooi om waar te 
zijn? 

Karel Jansegers 

PERSpektief 
Dat de CVP een partij is, die niet meer weet van welk hout pijlen 
maken, daarvan raken steeds meer mensen overtuigd. Ook het CVP-
standpunt tegenover de „begroting" van volgend jaar, is weer zo'n 
mossel noch vis-houding. Van pure miserie gaat de CVP weer aan
pappen met de PSC, of wil Tindemans dat Vanden Boeynants het vui
le werk opknapt? 

D IE mening deelt ook Hugo 
'Camps in Het Belang van 

Limburg: „De plotse toenadering, 
om niet te zeggen omhelzing, is 
dan ook voor iedere politieke 
waarnemer uiterst bevreemdend. 
Eerste-minister Eyskens vindt het 
gekonkel ook hoogst verdacht en 
stond er daarom op om de verken
nende gesprekken tussen de 
twee partijdelegaties bij te wonen. 
Eyskens heeft natuurlijk- ook per-
fekt aangevoeld dat Vanden 
Boeynants de 'val van zijn kabinet 
wil De ongezouten kritiek van de 
PSC op de begroting is te uitzon
derlijk voor een machtsgeile klub 
als de Waalse knsten-demokraten 
toch zijn,, om af te voeren als een 

' kortstondige oprisping. Er schuilt 
meer achter de scherpschutterij 
van de PSC. Elektorale angst mis
schien ? • Voor een stuk speelt die 
zeker mee maar daar alleen kan 
niet de totale verklaring liggen. Het 
is overvloedig bekend dat de 
PSC-strategen nog vóór de va
kantie al knipoogjes aan het wer
pen waren naar de liberalen om 
zonder verkiezingen een rege-
ringskoaljtie aan te gaan. Indien 
deze droom nog altijd wordt ge
koesterd door de PSC moet de re
gering wel heel gauw ophoepe
len. " 

DE CVP heeft dus duidelijk 
schrik om nog maar eens 

haar eigen premier af te schieten... 
Voorspoed door moed? 

De Nieuwe Gazet legt in duidelij
ke mensentaal uit, wat de dubbel
zinnigheid van de CVP in feite 
betekent: „Om het minder om
slachtig te zeggen: de CVP legt 
zich dus neer bij de Hegeringsbe-
slissingen die zij nochtans onvol
doende achtte. Meteen wordt aan
gestipt dat CVP en PSC eenzelf
de visie hebben op de aanpak van 
een globale anti-krisispolitiek. 
Waaruit valt af te leiden dat ook de 
hele rellenschoppenj van Paul 
Vanden Boeynants inderdaad niet 
meer was en is dat een storm in 
een glas water De grootse visie 
van de Kristen-demokraten komt 
hierop neer dat zij wegens de 
eigen inwendige verdeeldheid, 
machteloos de greep van de kol-
lektivistische krachten ondergaat 
en met wat verbaal geleuter het 
gezicht poogt te redden." 

ZOU de kern van de zaak echter 
niet zijn dat de CVP als de 

dood is yoor vervroegde verkie
zingen? yVant dat de CVP een 
pandoering krijgt, voelt het klein
ste kind aan. 
Ook Het Laatste Nieuws wijst 
daarop: „Tindemans heeft derhal
ve al de volgende bocht voorbe
reid. Hij zei maandag, dat het be
grotingsbeleid op zichzelf niet vol
staat om de krisis te bestrijden en 
dat de CVP en de PSC een 
globale ekonomische politiek wil
len ontwikkelen — dus naast de 

begroting — vooral om de kosten-
bestanddelen van de produktie te 
verlagen. Dat betekent dat de 
CVP en de PSC aandringen op 
een beraad over de index. Het 
gesprek met de vakbonden begint 
donderdag, maar niemand ver
wacht dat Eyskens hierbij aan de 
heilige koeien van Debunne en 
Houthuys zal durven raken. De 
eerste minister rekent er wellicht 
op, dat de meerderheidsfrakties 
als de dood zijn voor verkiezingen 
en dus zijn barslechte begroting, 
zelfs zonder begeleidende ekono
mische saneringsvisie, zullen slik
ken. " 

INTUSSEN blijft de PS maar ei-
' sen stellen, niet alleen voor het 
Waalse staal, waar veel, héél veel 
Vlaams geld voor nodig iS, maar 
ook inzake... Brussel. Stel u voor 
dat Moureaux van de PS zijn 
grijparmen wil uitstrekken naar 
een flink stuk van Vlaams-Bra-
bant.. 

Antwerpen reageert 

Laat Moureaux de ogen op Vlaams-
Brabant ^vallen? 

Gazet van 
kordaat: 

„Versnelling van de staatshervor
ming, vooral van de daarin vervat
te drieledige gewestvorming, is 
een eis die de Franstalige socialis
ten aanhoudend stellen, doch 
waarop van Vlaamse kant mag 
worden ingegaan, Vlaanderen zal 
nooit aanvaarden dat Brussel een 
volwaardig derde gewest wordt 
Die gedachte, een erfenis van de 
grondwetsherziening van 1970, 
werd gelanceerd door Frangois 
Penn, destijds feite wallingant In 
zijn optiek, door de grote partijen 
helaas aanvaard, zouden er drie 
gewesten moeten komen. Later 
werd geprecizeerd dat Brussel 
een volwaardig derde gewest zou 
worden. Dat is, zo zou Jan Verro
ken zeggen, dé pruim die men in 
de staatshervormende pap gooi
de, waardoor we die niet meer 
lusten. 

Als er over de' gewestvorming 
wordt gepraat kan het slechts 
gaan over afbakening van ekono
mische en financiële bevoegdhe
den van Vlaanderen en Walk^nië, 
nooit of nimmer over de vorming 
van het Brussels gewest" 

De CVP reageert natuuriijk niet op 
de PS-eis. Maar waarom zou ze 
ook? Ze is toch gewoon van te ka-
pituleren voor elke Waalse ets... 
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Zwart 
op wit 

„Zwar t op wi t " is een aktueel doss ie r voor een ge
zonder V i l voo rde , dat samenges te ld werd door V U -
gemeente raads l id Erik Clerckx. In dit doss ie r word t 
deze V laams-Braban tse stad vee lkant ig be l ich t : 
o.m. de evo lu t ie van dit i ndus t r iecen t rum, en het 
be lang van V i l voo rde als be langr i jke kern in de 
ru imte l i jke s t ruktuur van V laanderen en V laams-
Brabant. Ruime aandacht word t ook besteed aan 
het demogra f i sch p rob leemgeb ied dat V i l voo rde 
aan het wo rden is. Vanaf 1967 on tvo lk t V i l voo rde 
voo r tdu rend . Elk jaar zi jn er gemidde ld een 1.000-
tal i nwoners minder, rekening houdend met de 
natuur l i jke bevo lk ingsevo iu t i e en het migrat ie- en 
immigra t iever loop . 

Erik C le rckx stel t zeer du ide l i j k dat o.m. de nadel i 
ge gevo lgen van de indus l r ia l iza t ie op het leefmi
l ieu te V i l voo rde een be langr i jke reden is. 

Vilvoorde wil „Forges de Clabecq" proper 
Gedurende veel tientallen jaren 
heeft de Industne zich ongeor
dend mogen vestigen langsheen 
de kanaalzone en de verschillende 
invalswegen, zodat de woonker
nen van Vilvoorde er volledig mee 
volgepropt zitten, met alle nefaste 
gevolgen inzake lucht- en water
verontreiniging. Véél te laat heeft 
men ingezien dat de industriële 
ontwikkeling in Vilvoorde, net als 
in andere nijverheidscentra, dient 
te gebeuren in aangepaste indus
trieparken, volledig gescheiden 
van de woonzones en omgeven 
door groene bufferzones. 
De steeds verdergrijpende indus-
trializering van het Viivoordse 
grondgebied heeft geleidelijk aan 
tot een scherp konflikt geleid met 
de kwaliteit van ons leefmilieu. 
Ook en vooral in Vilvoorde, schrijft 
Erik Clerckx, vormt het industrieel 
ecologisch beleid een „frontlijn" 
van het milieubeleid. 
De streek rond Vilvoorde wordt 
gekenmerkt door de aanwezig
heid van een belangrijk aantal fa
brieken in dichtbewoonde zones. 
Daarenboven bestaat er in Vil
voorde een grote verscheiden
heid inzake het bedrijfstype, het
geen een uitgebreide reeks ver
vuilende stoffen of polluenten tot 
gevolg heeft Nieuwe industrieter
reinen zijn er te Vilvoorde niet 
meer, tenzij de vele ha grond voor 

zware industrie, langsfieen de Dar-
se (zijarm van het Zeekanaal 
Brussel-RupeD 
In de onmiddellijke omgeving ligt 
het waardevol natuurgebied Do-
rent-Nelebroek dat vooriopig ge
rangschikt is. 
Naast de onderzoeken naar de 
S02-luchtverontreiniging op de 
linker Schelde-oever te Antwer
pen, de luchtverontreinigingsme-
tingen in en rond Tessenderio, 
enz. werd ook Vilvoorde bedacht 
met verschillende meetcampa-
gnes betreffende de luchtveront
reiniging. 
Zo werden o.a. de meetresultaten 
van een onderzoek uitgevoerd 
door de Rijksuniversiteit van Gent 
als basisdokument gebruikt bij het 
opstellen van het voorontwerp ge
westplan Halle-Asse-Vilvoorde, 
door de Werkgroep Mens en 
Ruimte. 
Dit onderzoek bracht trouwens 
relevante feiten inzake de lucht-
verontreining te Vilvoorde en om
geving aan het licht 
Anderzijds was er vanaf januari 
1974 de aanvang van een cam
pagne stofneerslagmetingen te 
Vilvoorde, uitgevoerd door het 
Nationaal Instituut voor Extractie
bedrijven, en vanaf november 
1974 de start van een grote reeks 
metingen i.v.m. luchtverontreini
ging in en rond Vilvoorde, uitge

voerd door het Studiecentrum 
voor Kernenergie van Mol, in op
dracht van het Staatssekretariaat 
voor Vlaamse Streekekonomie. 
Jarenlang reeds worden door de 
Viivoordse bevolking ernstige 
klachten geuit omtrent de soms 
ondraaglijke milieuhinder. 
Tijdens het jaar 1979 werden en
kele ernstige milieu-incidenten ge
noteerd die tot nadenken stem
men. 
Het geheel van scheikundige en 

aanverwante bedrijven is hieraan 
zeker niet vreemd. We vermelden 
er slechts enkele: 

• Forges de Clabecq -^ cokes-
fabriek 
, • Tessenderio Chemie ~ zwa
velzuur- en zoutzuurfabriek 
• P.B. Gelatines = beenderver-
werking met opslagplaatsen 
• Catalysts and Chemical <* 
ammoniak 
• Interbrabant •= elektriciteits
centrale. 

In 1951 gaf schepenkollege 
ongunstig advies... 
De kooksfabriek „Four è Coke" 
werd in 1912 opgericht door de 
Mij. „Forges de Clabecq". In 1928 
wer de N.M. „Forges de Clabecq" 
er de alleenbezitter van. 

Vanaf einde 1913 kwam de kooks-
produktie in Vilvoorde op gang. 
Sedert jaren reeds is de vestiging 
te Vilvoorde een onderafdeling 
van de gelijknamige Waalse hoog
ovens In Clabecq. 
De kooksproduktie in Vilvoorde 
zorgt voor ca. 8 % van de totale 
Belgische staalproduktie (méér 
dan 50 % van de voortbrengst 
van zware en middelzware staal
platen). 
Sedert 1912 is de kooksfabriek 
„Forges de Clabecq" een integraal 
deel gaan uitmaken van de indus
triële uitbouw van de nijverheids-
gordel in en rondom Vilvoorde. 
Thans stelt zich de prangende 
vraag omtrent het eventueel be
houden van een zwaar vervuilend 
kooksbedrijf in het stadscentrum 
van Vilvoorde. 

Deze kwestie stelde zich trou
wens eveneens in het jaar 1951. In 
dat jaar diende immers ook een 
standpunt bepaald te worden 
door de gemeentelijke overheid 
van Vilvoorde, betreffende de mo
gelijke verienging van de uitba-
tingsvergunning voor „Forges de 

Qabecq", en dit voor een termijn 
van 30 jaar. 
Het toen gehouden onderzoek 
commodo et incommodo leverde 
48 verzetsschriften op. 
Op 25 juli 1951 verleende het 
toenmalige Viivoordse schepen
kollege het volgende advies: 

voor de vraag van „Forges de 
Clabecq" tot het bekomen van 
een toelating tot het verder uitba
ten en uitbreiden van de toegela
ten inrichting tot het fabriceren 
van kooks, het rekupereren van 
bijprodukten en van gas, bestemd 
voor de publieke verdeling... Aan
vraag ongunstig geadvizeerd in 
zitting van 16 juli 1951". 

De Bestendige Deputatie van de 
Provincie Brabant verleende op 
16oktober 1951 evenweleen ver
lenging van de uitbatingsvergun-
ning voor een termijn van 30 jaar 

De motivatie voor deze beslissing 
luidde als volgt: gesteund op de 
verpestende geur en het bevui
lend stof verspreid door ovens, 
gezien de ligging, overwegende 
dat de fabriek werd opgericht in 
1913 in een wijk die mocht aanzien 
worden als gelegen ver buiten de 
bebouwde kom van de stad: over
wegende dat de onmiddellijke om
geving van de fabnek nog weinig 
bebouwd is: overwegende dat in 

1938 de 76 bestaande ovens ver
vangen werden door een moder
ne batterij van 36 ovens, waarvan 
de exploitatie de door de buren te 
dragen leist werkelijk verminder
de..." 

Erik Clerckx: In het geval van 
„Forges de Oabecq" gaat het dus 
niet om een eerste vergunnings
aanvraag, maar wel om een nieu
we aanvraag tot uitbatingsvergun-
ning, vermits de huidige vergun
ning vervalt op 16 oktober 1981. 
Of de kooksfabriek van „Forges 
de Oabecq" in het Viivoordse 
stadscentrum vanaf 16 oktober 
1981 nog verder zal blijven wer
ken heeft niet enkel te maken met 
de levens- en werkomstandighe
den van een deel van de bevol
king, maar vereist een duidelijke 
stellingname van de verschillende 
officiële diensten, en ook van de 
betrokken gemeentemandataris
sen. 

De uiteindelijke beslissing dient 
genomen in de Bestendige Depu
tatie van de Provincie Brabant, 
maar het advies van het kollege 
van burgemeester en schepenen, 
én van de ganse gemeenteraad 
van Vilvoorde zal toch richtingge
vend zijn. 

Om dit advies met kennis van 
zaken te kunnen formuleren die
nen alle aspekten nauwkeurig on
derzocht Primordiaal in deze nieu
we aanvraag tot verdere uitbating 
vanwege „Forges de Clabecq" is 
te weten welke indringende ver-
beteringswerken zullen uigevoerd 
worden op zéér korte termijn, en 
ook of de woon- en werkvoor-
waarden hierdoor drastisch zullen 
kunnen gesaneerd worden. 

Hetgeen ons volledig fout lijkt is 
het feit dat de direktie van „Forges 
de Clabecq" steeds maar herhaalt 
dat een groot deel van de geplan
de verbeteringswerken (totaal 130 
miljoen) slechts zullen uitgevoerd 
worden op voorwaarde dat de 
verlenging van de uitbatingsver-
gunning gegeven is! 
Een andere open vraag die zich 
stelt is te weten of de werkzeker-
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heid in „Forges de Clabecq" wel 
verzekerd is tot de einddatum van 
de eventuele verlenging van de 
uitbating, nl. 1 mei 1987. De her-
strukturering van de staalnijver-
heid zal hier dringend een ant
woord moeten geven, zoniet zul
len de bijna 300 werknemers die
nen tewerkgesteld te worden in 
de hoofdzetel in Clabecq waartoe 
de onderneming bereid is. 

De huidige toestand inzake zwa-
veldioxyde (S02), stikstofdioxyde 
(N02), neervallend stof en ver
schillende aromatische en gechlo
reerde koolwaterstoffen is in gro
te lijnen bekend. De metingen zijn 
trouwens nog steeds aan de gang. 
Nog zopas werd door het ministe
rie van Volksgezondheid beslist 
bijkomende nieuwe metingen van 
neervallend stof uit te voeren, ter
wijl ook uitgebreide onderzoekin
gen verricht worden inzake de 
geloosde afvalwaters. 
Normen en grenswaarden voor 
de verschillende vervuilende gas
sen en stoffen waardoor het spe
cifiek voor Vilvoorde en de bevol
king mogelijk wordt te wonen, te 
werken en te leven in normale, 
gezonde omstandigheden. Dit is 
thans de opdracht van de over
heid, vnl. van de gemeentelijke 
overheid. 

Zes eisen-
De aanvraag voor verlenging der 
uitbatingsvergunning vanwege de 
kooksfabriek „Forges de Clabecq" 
te Vilvoorde is dan ook een zeer 
belangrijke toetsing van de globa
le bereidheid, én van de werkge
ver, én van de werknemers van dit 
bedrijf om samen met de Vilvoord-
se bevolking tot overleg te komen 
en efficiënte maatregelen te tref
fen. 

.5S 

Erik Clerckx: „Wie in Vilvoorde 
langskomt, moet echt blind zijn om 
niet te zien en te ruiken dat het er 
werkelijk onhoudbaar is om te 
leven, te wonen, te werken. De 
eigen Vilvoordse bevolking staat 
voortdurend onder zware, onge
zonde leefmilieuhinder In onze op
vattingen bestaat er nog een etiek 
van de gezondheidszorg waarbij 
in de personele zorg het recht op 
gezondheid één van de grond
rechten van de mens uitmaakt!" 

Ten bate van de' tewerkstelling, 
maar ook ten bate van het elemen
taire recht van alle inwoners van 
Vilvoorde op gezonde lucht 
Daarom stelt VU-raadslid Clerckx 
in zijn dossier volgende eisen: 

# De verlenging van de uitba
tingsvergunning tot uiterlijk 1 mei 
1987 kan maar toegestaan wor
den op voorwaarde dat de „For
ges de Clabecq" zich akkoord 
verklaart met duidelijke waarbor
gen voor de Vilvoordse bevolking 
en voor werknemers. 

# Deze waarborgen dienen ge
steld in een geschreven overeen
komst die geldt als een verbinte
nis. 

# Deze overeenkomst dient aan
gegaan te worden vooraleer de 
gemeenteraad van Vilvoorde ad
vies uitbrengt aan de bestendige 
deputatie van de provincie. 

• In deze overeenkonist wordt 
o.a. vastgelegd dat de luchtvervui
ling veroorzaakt door de „Forges 
de Clabecq" volledig dient getopt 
te worden. Halve oplossingen kun
nen aan het probleem van de stof-
en roetneerslag niets wijzigen. 
Dat een gemengde kommissie 
wordt opgericht bestaande uit ver
tegenwoordigers van de gemeen
te enerzijds (schepenkollege, le
den van de gemeenteraadssektie 
„Leefmilieu", afgevaardigden van 
de Vilvoordse bevolking, specialis
ten inzake leefmilieu, afgevaardig
den arbeidsinspektie en mijnwe
zen) en anderzijds de direktie en 
de werknemers van „Forges de 
Clabecq". 

m 
Dat alle schade die berokkend 
wordt aan privé-personen en goe
deren (roerende en onroerende), 
en veroorzaakt wordt door „For
ges de Clabecq", uitdrukkelijk zal 
vergoed worden. 
Daartoe zullen in de gemengde 
kommissie alle klachten en vreigen 
tot schadeloosstelling onderzocht 
worden. 

• Een volledig net van „snuffel-
palen" ia l binnen de fabriek „For
ges de Clabecq" opgesteld wor
den, en de meetresultaten zullen 
driemaandelijks getoetst worden 
aan de grenswaarden. 

• De direktie van „Forges de 
Clabecq" dient de voorziene kre

dieten van ca. 130 miljoen uitslui
tend te besteden ten bate van de 
volledige stopzetting van de lucht
vervuiling. Er dient voor gezorgd 
dat alle 300 werknemers van de 
fabriek in de hoofdzetel of in eigen 
streek tewerkgesteld worden bij 
de skjiting van de kooksfabriek in 
Vilvoorde. 

In 't Kraaienest 
Op maandag 24 augustus jl. werd 
VU-gemeenteraadslid Erik 
Clerckx uitgenodigd voor een de
bat over het Vilvoordse leefmilieu 
met SP-burgemeester De Bock. 
Dit debat kunt u op de BRT-radk> 
tijdens het programma „'t Kraaie
nest" horen en wel nu zaterdag 
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12 september tussen 10 en 12 u 
Nog zopas interpelleerde Erik 
Clerckx in de gemeenteraad van 
Vilvoorde over de steeds ver
slechterende toestand. Het klach
tendossier groeit elke dag aan, de 
materiële schade en gezondheids-
hinder begint de Vilvoordse bevol
king zodanig te ergeren dat de 
toestand niet verder kan blijven 
duren. 

Alle klachten ten spijt gebeurt er 
niets. Het SP-CVP-schepenkolle-
ge doet aan verbale krachtpatserij. 
Konkreet verandert er niets. De 
VU-gemeenteraadsleden Erik 
Clerckx en Albert Lesage willen 
het hierbij niet laten, vandaar dit 
niet mis te verstane dossier! 

Toen de chemische industrie er nog 
1 zeepfabriekje met 2 wericnemers was.., 

In het begin van de 19de 
eeuw was Vilvoorde nog 
een stadje met een uitge
sproken landelijk karakter. 
Tot in het centrum kon men 
er boerderijen aantreffen. In 
1813 waren er amper 2.820 
inwoners. 
In 1846 waren' er 7 onderne
mingen met in totaal 135 
werknemers. In de textiel 
114 werknemers; in de voe
dingsnijverheid 11 werkne
mers en in de tabaksnijver-
heid 8 werknemers. 
De scheikundige nijverheid 
— de basis van de latere 
industriële expansie — was 
toen slechts vertegenwoor
digd door een zeepfabriek 
met 2 werknemers. 
In 1846 werkte de Vilvoord
se bevolking vooral in de 
land- en tuinbouw: 1296 per
sonen werkten op het veld 
en op de boerderij (20 % 
van de bevolking) en 135 in 
de industrie (slechts 2 <Vo 
van de bevolking. 
In die tijd was ongeveer 
76% van de oppervlakte 
van Vilvoorde in landbouw-
gebruik. 
Door de grote oppervlakte 
(1849 ha) bedroeg de bevol
kingsdichtheid van Vilvoor
de in 1846 slechts 3 inwo
ners per hektare. 
Tussen 1870 en 1880 kwa
men er zich 24 nieuwe fa
brieken vestigen. Vooral in 
de sektor van de scheikun
dige nijverheid kwam grote 
uitbreiding. Met 243 werkne
mers (ongeveer 52 "/o van 
het totaal aantal) werd deze 
sektor de belangrijkste. 
In 1880 waren er in Vilvoor
de 31 ondernemingen met 
463 werknemers. Belangrijk 
was o.m. de scheikundige 
meststoffenfabriek met 188 
werknemers. 
Op de tweede plaats kwam 
de voedingsnijverheid met 
een verdubbeling van het 
aantal werknemers to.v. het 
jaar 1846. 
De textielindustrie bleef op 
hetzelfde peil. 
Men kan gerust stellen dat 
vanaf 1890 de doorgedreven 
industrializatie van Vilvoor
de op gang kwam. 
In 1892 werd een aanvang 
genomen met de plannen 
voor de verbreding van het 
kanaal van Willebroek (om
vorming tot zeekanaal). 
De eigenlijke verbredings-
werken konden maar starten 
in 1900 en zouden meer dan 
20 jaar aanslepen. 

De uitbouw van de Vilvoord
se haven kende veel vertra
ging, en de kaaimuren kwa
men slechts tot stand bij het 
begin van de eerste wereld
oorlog. 
In 1911 besliste de toenmali
ge kanaalmaatschappij dat 
de beschikbare industrieter
reinen langsheen het kanaal, 
dienden uitgebouwd te wor
den. 
De uiteindelijke verbreding 
in 1922 van het kanaal zou 
er de gemeentelijke over
heid van Vilvoorde toe aan
zetten te zorgen voor de 
uitbouw van een industrie
zone langsheen het kanaal. 
Vooraleer het zover kwam 
waren er bij de gemeentelij
ke overheid twee verschil
lende strekkingen ta.v. het 
industrializeringsproces in 
Vilvoorde. Enerzijds waren 
er raadsleden die in de in
dustriële expansie een ge
vaar zagen voor de gezond
heid en de voorspoed van 
de bevolking. Anderzijds 
waren er fervente voorstan
ders van de industriële uit
bouw van Vilvoorde. 
De oppositie tegen de in-
dustrializering werd geleid 
door raadslid Campion die 
vooropstelde dat het onzin
nig was in de nieuwe indus
triezone een net van onge
zonde fabrieken in te scha
kelen, vooral omdat deze 
zich in Brussel niet hadden 
kunnen inplanten. 
De strekking Campion kon 
er zich rfiet bij neerleggen 
dat deze fabrieken in Vil
voorde de kans zonden krij
gen om de omgeving te ko
men verpesten. 

De strekking van de voor
standers, geleid door burge
meester Hanssens, zou uit
eindelijk het pleit winnen. 
Architekt Hauwaert kon op 
17 februari 1899 een plan 
voorleggen van de nieuwe 
industriezone van Vilvoor
de. Hierin werd o.a. de ont- ^ 
dubbeling voorzien van de 
baan Brussel-Antwerpen 
(thans Schaarbeeklei), plus 
aansluitend de onteigening 
van 250 ha grond voor in
dustriezone. 

Om de industrieterreinen 
optimaal te kunnen benutten 
voorzag het projekt Hau
waert in de aanleg van een 
spoorweglijn die verbonden 
zou worden met de rijks-
spoorweg in Haren-Schaar-
beek. 

Deze spoorwegverbinding 
werd ingeplant langsheen 
de rechteroever van het ka
naal, om achter de Tucht
huiskazerne en de brug ver
der te lopen tot een andere 
geplande industriezone, nl. 
deze van de Verbrande 
Brug. In zitting van 21 fe
bruari 1899 keurde de Vil
voordse gemeenteraad het 
projekt Hauwaert in zijn ge
heel goed. 

Nochtans zou het nog tot 
1903 duren vooraleer de 
noodzakelijke onteigenin
gen beëindigd werden, ter
wijl de eigenlijke werken 
pas konden starten in 1904. 
In 1912 en 1913 werden dan 
de eerste fabrieken inge
plant in de nieuwe nijver-
heidszone. 

De industrializering van Vil
voorde had geen onmiddel

lijk effekt op het aantal in
woners van de stad. Tussen 
1870 en 1880 bleef het be
volkingscijfer haast stabiel. 
Vanaf 1880, na een decen
nium gekenmerkt door so-
ciaal-ekonomische krisis, 
zou het inwonersaantal snel 
stijgen. 
Van 8.141 in 1880 steeg de 
bevolking naar 11.065 in 
1890, naar 13.333 in 1900 en 
uiteindelijk naar 17.053 in 
1913 
Gelijklopend met deze op
waartse trend verliep ook 
de stijging van het aantal 
huizen en de bebouwde op
pervlakte. 
In 1890 waren er 2.100 
woonhuizen en in 1910 
reeds 3.218, terwijl de be
bouwde oppervlakte toe
nam van ca 40 ha in 1890 tot 
ca 72 ha in 1910. 
De industrializering van Vil
voorde heeft zich in feite 
zeer\ langzaam voltrokken. 
Van 1846 tot 1880, vestigden 
de fabrieken zich slechts in 
de nabijheid van de waterlo
pen,^ van de spoorweg en 
van het kanaal 
Het is pas Jassen 1890 en 
1914 dat de stad Vilvoorde 
definitief haar industrieel 
aanschijn en karakter ver
wierf 
Vanaf 1896 werd de indus
triële infrastruktuur van Vil
voorde complex, vooral 
door de grote verscheiden
heid van de verschillende 
industrietakken, zoals kle
ding, metaal, textiel, schei
kunde, voeding, hout, kon-
struktie, leder, enz 
Een tweede grote periode 
van industriële expansie van 
Vilvoorde valt te onderken
nen van 1920 tot 1925, toen 
nog andere nijverheidssek-
toren zich daar gingen vesti
gen. 

Vanaf 1967 zijn de industrie-
gronden langsheen de Hel
lestraat (10 ha). Achter 
Mima (38 ha) en tussen de 
spoorlijn Brussel-Antwer
pen en het zeekanaal (76 ha) 
volgebouwd. 
Gedurende vele tientallen 
jaren heeft de industrie zich 
ongeordend mogen vesti
gen langsheen de kanaalzo
ne en de verschillende in
valswegen, zodat de woon
kernen van Vilvoorde er vol
ledig mee opgepropt zitten, 
met alle nefaste gevolgen 
inzake luchtverontreiniging 
en waterverontreiniging. 

10 SEPTEMBER 1961 
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TV-programma's V 

Zaterdag 
12 SEPTEMBER 

BRT 1 
14.30 Open school. - 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 De roman van Al 
Jolson (musical). — 18.05 Ti-Ta-
Tovenaar, — 18.10 Te klein, in een 
grote wereld (jeugdfilm). — 19.00 
Dit leuke land (over molens). — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Shelley (f). 
— 20.35 Cyd Charisse en Tony 
Martini (show). — 21.25 Een brug 
te ver (film). — 22.45 Nieuws. — 
22.55 EK. Zwemmen te Split (re
portage). 

BRT 2 
17.30 US-„Open" Tenniskampioen
schappen te Flushing Meadows 
(reportage). 

NED. 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Jakak-ex-
peditie op de Sun Kosi (dok j . — 
16.20 De Bergbeklimmers van 
Walt Disney met Mfckey Mouse. 
Donald Duck en Pluto. - 16.30 De 
Vijf (O. — 17.45 Medelanders en 
Nederianders (dokJ. - 18.58 
Nieuws. — 19.0 Wollie's wereld. — 
19.05 Getemde grijze reuzen 
(dokJ. - 19.30 NCRVs Voetbal-
Bokaal 1981. — 20.00 Bloemencor
so Aalsmeer (reportage). — 20.40 
De familie Bellamy (O. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 De zaak Bon-
hoeffer (TV-spel). - 22.55 Tot 
besluit - 23.10 Nieuws. - 23.20 
Last night of the proms. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 Toe
ristische tips. — 18.59 Er was 
eens... (strip). — 1925 Smokkelaar 
(f). - 20.00 Nieuws. - 20.27 Een 
vrouw uit Parijs (film). — 21.50 
Brandpunt — 22.25 Sport op za
terdag. - 23.00 Nieuws. — 23.10 
E.K. Zwemmen. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Cheval mon 
ami (dokJ. — 20.25 Blague dans Ie 
coin (film). — 22.00 Gala de Mysen 
(Eurosongliedjes in retro). — 23.00 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Einer wird 
gewinnen (kwis). — 22.00 Nieuws. 
— 22.20 Ganovenehere (filmparo-
die). - 23.55 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Het magi
sche venster (dokJ. — 20.15 Gros
se Freiheit nr. 7 (film). - 21.50 
Nieuws. — 21.55 Das Aktuelle 
Sport-Studio. - 23.10 Thriller -
0.45 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Konzert 
aus lowa. — 21.40 Ein General (tv-
spel). — 23.35 Kunst-Geschichten. 
— 23.50 Nieuws. 

LUX. 

20.05 Les dames de coeur (O. — 
21.00 Gargonnière |X)ur quatre 
(film). — 22.55 Pour moi et ma mie 
(variété-film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un 
(variété). — 21.40 Madame Colum-
bo (f). - 22.30 Télé-foot - 23.40 
Nieuws. 

A2 
19.45 L'escargot (spel). - 20.00 
Nieuws. - 20.35 Tennis. - 23.30 
Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Paillasse (komische ope
ra). — 21.40 La nuit de Laureat 
(TV-film). - 22.30 Nieuws. -
22.50 Hollywood USA (dok.). 

Zondag 
13 SEPTEMBER 

BRT 1 
9.15 Op zoek naar werk. — 9.45 
Telegym. — 10.00 Zal ik es wat vra
gen dokter (stress). — 11.00 Kon-
frontatie (debat). - 12.00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 14.30 
Tussen ambacht en elektronika 
(open school). — 15.00 Sesam
straat — 15.30 Sammy's supertrui 
(jeugdfilm). - 16.25 De Bruegel-
stoet van Wingene (reportage). — 
17.40 Sportuitslagen. — 17.50 Toe
risme '81 (Israël). - 18.30 Ti-ta-
tovenaar. — 18.35 Van Pool tot 
Evenaar (kwis). — 19.45 Nieuws. 
- 20.00 Sportweekend. - 20.30 
Palmerstown USA (fJ. - 21.15 
The world is mad(e) of music 
(show). - 21.45 Nieuws. - 22.10 
US-„open" tenniskampioenschap
pen in Flushing Meadows (reporta
ge)^ 

NED. 1 
16.30 Medelanders en Nederlan
ders. — 17.00 100-jarig bestaan 
bond vrije evangelische gemeen
ten. — 17.45 Een bericht van de 
wilde ganzen. — 19.00 Nieuws. — 
19.05 Wat heeft de Avro in petto? 
— 19.40 Lou Rawls: „Showbusi
ness... jaloerser dan een vrouw" 
(show). - 21.00 Kamer 96 (tv-film). 
— 21.30 Treurzangen bij de dood 
van drie Spaanse dichters. — 
22.10 The bewijs (tv-film). - 22.50 
Tennis: Flushing Meadow. — 00.30 
Nieuws. 

NED. 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Lawaaipa-
pegaai (kleuterprogramma). — 
16.05 Avro's sportpanorama — 
17.05 Studio Sport I. - 18.45 Se
samstraat — 19.00 Studio Sport II. 
— 20.00 Nieuws. — 20.10 Panora-
miek. — 20.40 Humanistisch Ver
bond. — 20.45 D e , lachende 
scheerkwast (satire). — 21.15 Sta-
visky (film). — 23.15 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Sourire 
d'été (variété). — 21.00 Le fils-père 
(tv-film). - 22.30 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Friedrich-
stadt-Palast (dokJ. - 21.05 Tatort 
(fJ. - 22.35 Nieuws. - 22.40 
Perskritiek. - 22.45 ARD-Sport 
extra. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Liebling, Ich 
lass' mich scheiden! — 21.00 Fest-
konzert in stereo. — 22.30 7 Fra-
gen an das ZDF. — 23.15 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteit — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Unbekann-
tes China (reportage). — 21.00 

Auslandsstudlo. — 21.45 Kopf um 
Kopf (spel). - 23.15 Nieuws. 

LUX 
19.30 Filmnieuws. -
envahisseurs (sf-f J. 
volets dos (film). 

20.00 Les 
21.00 Les 

F 1 

19.45 Suspens (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Vas-y, maman 
(film). - 22.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Jeux sans 
frontiéres. — 22.00 Un homme et 
sa mémolre (Guy de Rotschild). — 
22.50 Video 2. - 23.20 E.K. zwem
men. — 23.35 Nieuws. 

F 3 
20.00 La malediction du Kriss Pusa-
ka (fJ. - 20.30 Architecture et 
géographie sacrée (Versailles). — 
21.25 Nieuws. — 21.40 L'invité de 
FR 3 (Vivlane Romance). - 22.35 
Autour d'une enquête (film). 

Maandag 

ZDF 

SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 Ti-ta-tovenaar. — 18.05 Maja 
de bij. — 18.30 Mohadjirin (Open 
schooD — 19.00 Mama Carlotta 
(dokJ — 19.17 Uitzending door 
derden (Middenstand) — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Martin Eden (fJ 
— 21.55 Horizon (Wetenschappe
lijk magazine) — 22.35 Nieuws. — 
22.50 Tussen ambacht en elektro
nika (Open school). 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Wollie's 
wereld (f J - 19.05 De Lucy Show 
(fJ - 19.30 Maywood (show) — 
19.55 Geheime Reichssache (dok J 
- 21.37 Nieuws. - 21.55 De 
Familie Bellamy (f J — 22.45 Medi
tatie. — 23.00 Nieuvy«. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Woody 
Woodpecker. — 19.06 Tom Sa
wyer en Huckleberry Finn (f J — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Het beste 
uit „Te land, ter zee en in de lucht" 
(show) - 21.20 Aktua TV. - 21.55 
Een stille liefde (film) — 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 19.55 Coup de 
téte (film) - 23.00 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Strumpet 
City (fJ - 21.10 Mijn kind veran
dert (over drugs) — 21.15 Kontras
te. — 21.45 Notifies aan de water
kant — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 lm Dienst der spanischen 
Frau (film) — 0.50 Nieuws. 

The Al Jalson Story, muzika\e f i lm van A l f r e d E. O ree r met 

o.a. La r ry Parks en J o - C a r o l l D e n n i s o n . Z a t e r d a g 12 s e p t 

16 u. o p BRT 1 

19.00 Nieuws. — 19.30 Hitparade 
im ZDF. — 20.15 Medisch magazi
ne. — 21.00 Heute-Journal. — 
21.20 Preussische Nacht (tv-spel) 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Montag-
abend lm dntten. — 21.30 Der 
unvergessene Krieg (22 juni 1941) 
— 22.30 Auf gefahrllcher Strasse 
(gangsterfilm) — 23.50 Nieuws. 

Dinsdag 
15 SEPTEMBER ] 

LUX. 
19.45 Dierenmagazine. — 19.57 
Nieuws. - 20.00 Sacha Distel 
(show) — 21.00 Elena et les hom
mes (film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel) -
20.00 Nieuws. - 20.30 Sur les 
Quais (film) — 22.20 Medisch ma-
gazine. — 23.20 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.55 Les grand 
p>élérinages (dokJ — Z2.30 Chef 
d'oeuvre en peril (dokJ — 23.20 
Gewichtheffen. — 2320 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 La peur au ventre (gang
sterfilm) — 22.15 Nieuws. 

BRT 1 
18.05 Sesamstraat — 18.35 Maat
schappelijk: Vrouwen. — 19.07 Uit
zending voor derden (het vrije 
woord). — 19.45 Nieuws en sport
berichten. — 20.10 Zuid-Noord 
(praatshow). — 21.05 Verover de 
aarde (denkwetenschap). — 21.55 
I.Q. (kwis). - 22.25 Flandria lllus-
trata. — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Allemaal beestjes (thuis bij 
Sleen). — 20.40 De Schaakspelers 
(film). — 22.25 Bonjour la France 
(Open school). 

NED. 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 D'r kan nog 
meer bij (kleuterpw-ogramma). — 
19.15 Kop en staart (f). - 19.30 
Ronduit (jeugdmagazine). — 20.30 
Van U wil Ik zingen. - 21.00 De 
nieuwe mens (f). — 21.37 Nieuws. 
— 22.00 Den Haag vandaag. — 
22.55 Nieuws. 

NED. 2 
12.45 Prinsjesdag 1981 (troonre
de) tot 17.00. - 18.35 Sesam
straat — 18.50 Jeugdjournaal. — 

18.59 Zo mo 
- 1925 Hl 
(dokJ - 20 
Billy (TV-spel 
teater (koncc 
nu. - 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waals 
telten — 15 
Ciné-tilt (kwi 
mes de l'été 
sur Don Jus 
22.15 Deux 
l'homme au 
re). - 23.0( 

ARD 

20.00 NIei 
Schraubsto 
sens) — 2' 
Tagesthem( 
und einen h 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuv 
hand (west 
journal. — 2 
Rotstift (po 
financiën I 
22.05 Aproi 
MeisterweH 
Nieuws. 

D 3 

19.45Gew« 

iraciVi 
Z A T E R D A G (12 sep tember ) - Dit leuke land, 
e e n lucht ige reeks dokumenta i res ove r d e schoonhe id 
van V laanderen is gew i j d aan w indmo lens in W e s t -
V laanderen , e e n prov inc ie d ie al heel w a t gep res tee rd 
hee f t o p het v lak van d e zo rg v o o r het mo lenbes tand. 
O p 14 augus tus t rad het al niet meer z o j onge d u o Cyd 
Charisse en Tony Martin (al 33 jaar ge t r ouwd ! ) o p In he t 
Cas ino in K n o k k e . D e BRT pro f i teerde e rvan o m deze 
u i tzonder l i jke gebeur ten is o p f i lm vas t t e leggen. V a n 
a v o n d staat d ie o p n a m e o p het p r o g r a m m a C y d is we l 
meer b e k e n d dan Tony Mar t in , voora l d o o r haar 
op t redens in f i lms naast o.a. G e n e Kelly. Z i j k reeg haar 
ee rs te ballet les toen zi j ach t jaar w a s en na „Singing in 
the ra in" w a s zij v o o r ve len e e n idool g e w o r d e n , en 
k reeg dan o o k een rol in heel w a t musicals. D e s h o w 
w o r d t gevo lgd d o o r het 2de deel van de oor logsf i lm Een 
brug te ver — D e K R O b reng t in het nazomerse izoen 
een reeks f i lms van e n / o f m e t Char l ie Chapl in. V a n 
a v o n d zet ten zij o p het p rog ramma Woman of Paris, 
een melodrama, d e eers te f i lm van de n ieuwe produk t ie -
maatschappi j die Chapl in samen me t de al e v e n legen
dar ische M a r y P ick fo rd en Doug las Fairbanks had 
o p g e r i c h t D e f i lm is enigszins gebasee rd o p ervar ingen 
d ie Chapl in zelf had opgedaan . Een meis je uit de 
prov inc ie t rek t naar d e g ro te s tad, w e e t d ie in een mini
m u m van t i jd in te pa lmen, maar gaat uiteindeli jk aan 
haar sukses en wanke l karak ter ten onder CKRO-Ned. 
2). M e t Mar ie S t Clair als het meis je. 

Z O N D A G (13 sep tember ) - He t Festival „ D e 
G o u d e n Roos" van M o n t r e u x zo rg t te lken jare opn ieuw 
v o o r enke le u i tschieters, terwi j l het gemidde lde niveau 
van dat TV-evenemen t t och niet meer je da t is. D e 
N o o r s e inzending voo r het Fest ival 1981 The world is 
madCe) of music is één van d ie ui tschieters. Het is een 
fantast ische geschiedenis , g e b o u w d rond de g r o e p 
„Dizzie Tunes" en G r e t h e Kaus land en Benny Borg . In 
een muzikale d rooms fee r en met carnava leske humor 
g e v e n de ar t iesten hun visie o p bekende s te r ren als 
Elvis Presley, Be t te Mid ler e.a. (BRT) - D e A V R O 
(Ned . 1) zet vanavond t w e e p roduk t ies van leerl ingen 
van de Neder landse Fi lmakademie o p het p rog ramma. 
D e eers te fi lm Kamer 92 verhaal t de be levenissen van 
babys i t Jud i th d ie helemaal niet zo ver legen bl i jkt als zij 
z ich voordoe t . D e t w e e d e p roduk t ie Het bewijs, ligt 
meer in de thri l lersfeer. D e tax ichauf feur Peter de Jager 
w e r k t z ich de k leren van zi jn lijf o m zi jn e igen taxiver
gunning te kunnen kopen . Z i jn v r o u w t j e (Maroes je 
Lacunes van Ti-Ta Tovenaar ) heef t het niet h o o g o p met 
die ge ld j ach t Z i jn avondl i jke a rbe id b reng t hem in 
kon tak t me t louche .figuren... D e regisseur Ala in Resnais 
hee f t de gesch ieden is van Sacha Stavisky die na z'n 

ze l fmoord in 1943 te C 
reld aan 't wanke len 
dekadent ie en ondergé 
bliek te verbee lden (VF 
Be lmondo, Char les Bc 

M A A N D A G (14 
tenschappel i jk magazir 
ove r : eksper imenten c 
evolut ie in he t maken v, 
heden o p het gebied v£ 
ge van een hulpprojek 
b reng t Geheime Reich 
eerder d o o r de BRT ui 
en gehe ime f i lms overS 
bew ind . — W i e eens i 
kompi lat ie van de gek 
land, ter zee en in de lu 
liefde, een Neder lands* 
zeer e igent i jdse proble 
den koppe l dat nog vol 
het k ind het s lachtof fe 
van Ri jn en S e m de o 

DINSDAG (15 s 
en K o o s Postema o n t 
Zuid-Noord vier gaste 
D e praat jes w o r d e n afc 
der landse en Vlaamse 
huispianist (BRT 1). — 
TV-f i lms d ie de N C R V 
H e f kind van de rekenii 
jonget je , dat door z'n 
net zo lang to t hIj ophc 
aan de nek in de miser 
bars t ing van machtelo 
recht... Vandaag is het ( 
koningin Beatr ix nog e 
o m de jaarl i jkse Trooni 
zeker niet van die aarc 
onder inv loed van de 
ming ve rke ren , op te nr 
voo r d e Neder landei 
w o r d e n door de aanb 
het Neder landse volk 
Het w o r d t een tr ieste 

WOENSDAG 
Pit en Flo is de o n g e w 
de Engelse schr i j fster 
see rd doo r Jos van ( 
Ve rschae ren , Denise I 
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TV-programma's 13 

18 59 Zo moeder zo zoon (kwis) 
— 1925 Het volk van Menno 
[dokJ - 2000 Nieuws - 2027 
Billy CTV-spel) - 21 50 Therese in 
teater (koncerO — 22 30 Hier en 
nu - 2310 Tot besluit - 2330 
Nieuviis 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Cine-tilt (kwis) - 20 30 Les char
mes de l'ete (f) - 21 25 Regards 
sur Don Juan (over de opera) — 
2215 Deux vies sur la colline ou 
l'homme au lait de chènee (folklo
re) - 2300 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Mit 
Schraubstock und Geige (non
sens) - 21 45 Dallas (f) - 2230 
Tagesthemen — 23 00 Zwei Mann 
und einen Herd CTV-spel) - 2345 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Old Sure-
hand (western) - 21 00 Heute-
purnal — 21 20 Der Mann mit dem 
Rotstift (portret van minister van 
financiën Hans Matthofer) — 
2205 Apropos Film - 2250 Das 
Meisterwerk (klassiek) — 2345 
Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten 

Les Volets Clos, ach te r de 
g e s l o t e n ramen van een bor 
dee l met J e a n - C l a u d e Br ia l y 
en M a r i e Be l . Z o n d a g 13 s e p 
t e m b e r o m 21 u. o p R T L 

2000 Nieuws - 2015 Landes-
spiegel - 21 00 Portrait - 21 15 
1112 kilometer voor de vrede — 
21 45 Monitor im Kreuzfeuer — 
2230 Arztpraxis im Umbruch (re
portage) — 2315 Nieuws 

LUX. 
1945 Dierenmagazine — 1957 
Nieuws — 2000 L'homme qui va-

lait trois milliards (f) — 21 00 Au 
bon beurre (tv-film) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Paris de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws — 2030 Dickie roi 
(f) — 21 30 Aktualiteitenmagazine 

— 22 30 L art et (es hommes (dok J 
— 2325 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2040 O jmme 
des gens normaux (TV-film) — 

11943 te Chamon ix d e Franse pol i t ieke w e -
wanke len b r a c h t aangegrepen o m d e 

en ondergang van de Fremse D e r d e Repu-
jee lden ( V P R O - N e d 2) M e t o a Jean-Paul 
Char les Boyer , A n n y Dupe r rey e a 

D A G (14 sep tember ) — Het popula i r -we-
'lijk magazine van d e BRT Horizon gaat o a 
j nmen ten o m s lo ten zuiver te h o u d e n , D e 
iet maken van p r o t e s e n , Nieuv\/e v e r w o r v e n -
st gebied van lucht- en ru imtevaar t , Repor ta-
I hu lppro jekt v o o r India — N C R V ( N e d 1) 
\eime Reichssache, een dokumenta i re d ie al 
r de BRT u i tgezonden w e r d , me t autent ieke 
I f i lms over het Du i tse ve rze t t i jdens Hit lers 
W i e eens u i tbundig lachen wi l k i jkt naar de 
van de geks te m o m e n t e n uit de reeks Te 
i en in de lucht CTros - N e d 2) — In Een stille 
sjederlandse f i lm van Rene van Nie k o m t een 
jdse problemat iek aan de o r d e een geschei -
dat nog vol rancunes zit, rancunes waarvan 
t s lachtof fer w o r d t M e t Mar ie l le Fiolet, C o r 
I S e m de J o n g (1976) 

A G (15 sep tember ) — Regtne C lauwaer t 
Dstema on tvangen in hun p raa tp rog ramma 
' vier gasten uit V laanderen en Neder land 
w o r d e n a fgewisse ld me t op t redens van Ne-

in V laamse ar t iesten Di rk S tuer is de vas te 
(BRT 1) — D e laatste van de dr ie Engelse 
i de N C R V u i tzendt onder de verzamelt i te l 
n d e rekening, is g e w i j d aan Billy, een vijf jarig 
i t door z'n rade loze vader ges lagen w o r d t 
to t hij ophoud t me t huilen D e vader die to t 
in de miserie zit, komt d o o r deze laatste uit-
n machte loze w o e d e in de gevangenis te-
daag IS het ook Prinsjesdag, dat be teken t dat 
jatr ix nog eens o p het pod ium mag, di tmaal 
i jkse Troonrede uit te sp reken , een rede die 
/an die aard zal zi jn o m de gemoede ren die 
led van de knagende krisis in m ineurs tem-
ren. op te mon te ren Tot ove rmaa t van ramp 
slederlanders zal die T roon rede gevo lgd 
or de aanbieding van d e mi l jardennota aan 
andse volk d o o r de minister van Financien 
een tneste dag daar in Neder land (Ned 2) 

S D A G (16 sep tember ) — Dodo, Merel, 
i de o n g e w o n e titel voo r een toneels tuk van 
schnj fs ter Pam Gems , voo r de TV geregis-

- Jos van G o r p M e t Janine B ischops Ria 
3n, Denise D a e m s en M a g d a de Win te r D e 

vier v r o u w e n D o d o , Mere l , Pit e n Flo p robe ren elk o p 
hun e igen manier he t h o o f d te b ieden aan hun prob le
m e n (BRT 1) — Veron ica ( N e d 2) maak te e e n ludieke 
dokumen ta i re over de w e r k z a a m h e d e n van sekretares-
ses en gaf het p rog ramma de al even ludieke titel Bu-
reaubruiden m e e W i e dan t o c h o p N e d 2 zit, kan daar 
bes t bl i jven, ten minste wannee r hij of zi j houd t van een 
akel ige thri l ler Hitchcock vertelt De zaak van Mr 
Pelham O p een k w a d e d a g m e r k t A lbe r t Pelham dat hij 
een dubbe lganger heef t en da t d ie d ruk d o e n d e is o m 
zi jn leven over te nemen 

D O N D E R D A G (17 sep tember ) - In het 
gas tp rog ramma o p BRT 1 is de Vlaams-Nationale 
s t rekk ing aan de b e u r t Een g o e d beg in voo r een TV-
a v o n d Peter Sel lers heef t ons enke le onvergete l i j ke en 
onnavo lgbare komische nummer t j es bezo rgd in zi jn 
ve le f i lms In De Bobo, een banale fi lm, heef t hij zi jn 
kom isch talent in de weegschaa l gegoo id , op een 
manier d ie e e n be te re zaak waard ig w a s Z i jn tegen
speels ter IS zijn v r o u w Br i t t Ekland, die me t haar 
f iguurt je het z w a k k e verhaal w a t luister moe t b i jzet ten 
D e regie is van Rober t Parnsh Een ver legen, onhand ige 
s t ierenvechter . El Bobo , d r o o m t e rvan o m Span jes 
popula i rs te zanger te w o r d e n Hij heef t mazzel een ge
haaide manager ziet wa t in hem en hij wi l met El B o b o 
samen w e r k e n , maar eers t m o e t El B o b o aan een voor
w a a r d e vo ldoen hij moe t d e ve rmaarde zangeres 
Ol impia Segura vers ie ren V a n originaliteit gesp roken 
( A V R O - N e d 1) 

V R I J D A G (18 sep tember ) — De Rampenverwek
ker (The M e d u s a Touch) van Jack Go ld (1977) is een 
bek lemmende fi lm over een auteur die te lek inet isch be
gaafd IS maar daa renboven er vast van over tu igd is dat 
hier o p d e aarde een massa mensen te veel loopt O n 
b e w u s t heef t hij al heel wa t mensen in de verniel ing 
geho lpen O p een dag w o r d t hij in zijn f lat overva l len en 
voo r d o o d achterge la ten Hij is ech te r met d o o d maar in 
de c o m a Hij w o r d t in het z iekenhuis gebrach t En dan 
ruk t iemand zi jn zuurs to fmasker w e g M e t Lino Ven tu 
ra, Richard Bur ton , Lee Remick e a (BRT 1) — In haar 
magazine Dzjin p rezen teer t V iona W e s t r a vanavond 
o a Rum, M a d o u en W a n n e s van de Ve lde (BRT 2) — 
A a n alle moo ie l iedjes k o m t een e inde Z o ook aan de 
reeks Heidi V a n a v o n d k o m t de laatste a f levenng van 
d e Japanse teken reeks naar d e verha len van Johanna 
Spyr i o p het Av ro - sche rm ( N e d 2) V o o r vele k inderen 
een onaangenaam n ieuws i — W i e wi l leren schaken 
kan te recht o p (Ned 2) In de Avro-akademie p rezen
teer t de A v r o een radio- en TV-ku rsus schaken 

2330 Gewichtheffen - 2340 
Nieuws 

F 3 

2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Lassie perd et gagne 
(film) - 2200 Nieuws 

Woensdag 
16 SEPTEMBER 

BRT 1 

1530 Open school - 1700 Op 
het Schildpadplein (kindermagazi
ne) — 18 00 Klem klem kleutertje 
- 1815 Ti-ta-tovenaar - 1820 
Lachertjes - 1830 Chips (f) -
1917 Uitzending door derden 
(CVP) - 1945 Nieuws -
20 20 Arnold (O - 2045 Dodo 
Merel, Pit en Flo (tv-spel) - 2235 
Persona (Jean Lacouture) — 
2305 Nieuws 

BRT 2 

2015 Die goede oude tijd (retro-
show) — 21 00 Deze van de vijfde 
kolonne (spionagefilm) 

NED 1 

1000 Schooltelevisie — 1530 
Casper het lieve spookje (strip) 
- 1540 Het geheim van de pro
fessor (jeugdfilm) — 17 05 De film 
van ome Willem — 1858 Nieuws 
- 1900 Van gewest tot gewest 
- 19 50 Politieke partijen - 2000 
Het zoete leven (tv-spel) - 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag - 2210 Studio sport -
2330 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Aanraken 
(kortfilm) - 19 25 Kenmerk (info) 
- 2000 Nieuws - 2027 Socute-
ra — 20 32 Nederland muziekland 
(show) — 21 45 Bureaubruiden 
(satire) — 22 10 A nng to fight — 
22 35 Hitchcock vertelt - 2302 
Teleac - 2322 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2000 
Nieuw-Caledonie (dok) - 2100 
Canto General (Oratorio van Miki 
Theodorakis) — 2305 Nieuws 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Der gestoh-
lene Bnef (tv spel) - 21 15 Kultu-
reel magazine — 2200 Tagesthe
men — 22 30 Europabeker voet
bal — 000 Nieuws 

ZDF 
21 00 Heute-Journal - 21 20 Ve 
gas (f) — 22 05 Het jaar van de ge
handicapten — 22 10 Vluchtelin 
genhulp in Somalia (reportage) — 
22 40 Strafe ohne Urteil (dok) -
010 Nieuws 

D 3 

1945 Gewestelijke aktualiteit — 
2000 Nieuws - 2015 Gesprek 
ken en ontmoetingen — 21 45 
Serie over drughandel — 2215 
Nur die Pflanze war Zeuge (film) 
- 2340 Nieuws 

LUX 

1945 Dierenmagazine — 1957 
Nieuwsoverzicht — 2000 Hit-pa-
rade — 21 00 Au bon beurre (tv 
film) — 2230 Spektakelmagazine 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les paris de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2035 Aktualitei 
tenmagazine — 21 35 La maf ia 
(dok) - 2220 Pollufision (tv-film) 
- 2310 Nieuws 

A 2 
1945 Lescargot (spel) - 2035 
Show Elvis Presley Bonjour d'Ha-
wai — 21 50 Grand stade (sport) 
- 2240 Zig-zag - 2310 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 Morts suspectes (thriller) 
- 2220 Nieuws 

Donderdag 
17 SEPTEMBER 

BRT 1 
1800 Ti-ta-tovenaar — 1805 Se
samstraat — 1830 Een vinger in 
de pap (jeugdmagazine) — 1900 
Popeye — 1912 Uitzending door 
derden (VNOS) - 1945 Nieuws 
— 2010 Mikro-makro (kwis) — 
20 40 Panorama - 21 30 Dallas (O 
- 2215 Sporttnbune - 2245 
Nieuws 

BRT 2 

2010 Harlekijn dienaar van twee 
meesters (toneel — 22 05 Premie
re 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 Avro's 
sportpanorama — 19 50 De Bobo 
(film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Kos-
mos (dok) — 2315 Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Zeehonde-
neiland (jeugdfilm) - 2000 
Nieuws — 20 40 Vreemde vogels 
(O — 21 05 Achter het nieuws — 
21 40 Dokter Teyran (O - 2310 
De vrije gedachte — 2330 
Nieuws 

RTB 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Dove kinderen (dok) — 2020 La 
mepnse (film) — 2250 Filmmaga-
zine — 2305 Nieuws 

ARD 

20 00 Nieuws - 2015 Het interna
tionaal autosalon in Frankfurt — 
21 45 Marjons Opernfuhrer (kon-
cert) - 2230 Tagesthemen -
2300 ARD-Sport extra - 000 
Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws - 19 30 ünkel & Co 
(f) — 2030 Es spielt fur sie 
(Glenn Miller) - 21 00 Heute-
Journal — 21 20 Kennzeichen D 
— 22 05 Das Szenische Opfer (tv-
spel) — 2305 Nieuws 

D3 
1945 Gewestelijke aktualiteit — 
20 00 nieuws — 2015 Die Ehe des 
Dr Med Danwitz (film) - 21 50 
Hobbythek - 22 35 Mediapolitiek 
- 23 20 Nieuws 

LUX 

1955 Dierenmagazine — 1957 
Nieuws - 2000 Dallas (f) -
21 00 Etat de siege (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) — 
20 30 Le piege a loup (tv film) — 
2200 Literair magazine — 2300 
Nieuws 

A 2 

20 00 Nieuws — 20 35 La meilleure 
fagon de marcher (film) — 2330 
Gewichtheffen — 2340 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 Robert et Robert (film) -
22 10 Nieuws 

Vrijdag 
18 SEPTEMBER 

BRT 1 
1800Ti-ta-tovenaar — 1805Knik-
kie (stnp) - 1820 Klem klein 
kleutertje — 18 35 Lichamelijk ge
handicapten (Open school) — 
1910 Openbaar kunsttjezit (kunst 
in gevaar) — 1945 Nieuws — 
2015 De rampenverwekker (tnl-
ler) — 22 00 De vijfde windstreek. 
— 2300 Nieuws 

BRT 2 
2015 W I J Heren van Zichem (O -
21 15 Dzjm (over RUM) - 2215 
Dag aan dag 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Tweetie 
(kortfilm) - 1910 De Flintstones 
(O - 1940 Galactica (SF-f) -
2030 The Royal Variety perfor
mance (show) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Praten met de minister-presi
dent — 22 05 Hollywood (dok) — 
2300 Omstreden vrede - 2350 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Heidi — 
1925 Anne Murray m koncert — 
2000 Nieuws - 2027 Dallas lfX~. 
— 21 15 Babbelonie (spraakver-
warrend spel) — 21 55 Avro aka-
demie (schaken) — 2205 Televi-
zier magazine — 2245 Televizier 
magazine — 22 45 De toestand in 
de wereld 2250 Vegas (f) — 
2345 Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Des moines et des hommes (f) — 
21 00 Conversation chez les Stems 
sur M De Goethe absent (toneeO 
— 2235 Nieuws en weerbencht 
tot 2255 

RTB 2 

19 55 Le grand orchestre du Splen
did (show) — 2100 Vendredi-
sports 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Auf wieder-
sehn bis Montag (film) — 21 55 
Ekonomisch magazine — 2230 
Bencht uit Bonn - 2300 Die 
Sportschau — 23 25 Ein Shenff in 
New York (O — 040 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 2015 Aktenzei-
chen XY ungelost — 21 15Tegt-
meier klart auf - 2200 Heute-
Journal — 22 20 Kultureel magazi
ne — 2305 Aktenzeichen XY 
ungelost — 2315 Eine Dame ver-
schwindet (spionagefilm) — 040 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Kultur und 
Wissenschaft (dok) — 21 00 Re
portages uit Duitsland — 2130 
Gott und die Welt - 22 00 Bud-
denbrooks (f) — 2300 Kultur und 
Wissenschaft — 2345 Nieuws 

LUX 
1957 Nieuws - 2000 Chips (f) 
— 21 00 Intervention Delta (gang
sterfilm) — 2230 Automagazme 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les paris de TF 1 (sfiel) — 
2000 Nieuws - 2030 Henn IV 
(toneeO — 22 30 Teater- en spek
takelmagazine — 23 30 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 l'Ennemi de 
la mort (f) — 21 35 Apostrophes 
- 2 2 5 5 Nieuws - 2305 Les 
dernieres vacances (film) 

F 3 
2030 Reportage van de vnjdag-
avond — 21 30 Un temps ailieurs 
(TV-film) 
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Ml Kritisch bekeken 

„Tussen zwaard en herdersstaf" 
Vrij recent verscheen „Tussen 
zwaard en herdersstaf" van Dries 
Bogaert Vcxjr zover w/ij vi/eten is 
dit de eerste historische roman in 
de Nederlandse taal, die de peno-
de behandelt tussen 1814 en 
1931 De auteur vult hier een 
beschamend tekort aan in onze 
„schoolse geschiedenisboeken". 

„Tussen zvt/aard en herdersstaf' is 
zeker geen eersteling van de 
schrijver, die reeds talrijke publika-
ties op zijn aktief heeft o.m. „Het 
Toplicht IS zoek", dat uitgebreid in 
deze rubriek behandeld vt/erd. 
Wij staan hier dus voor een pri
meur in de Nederlandse letterkun
de, een bewogen periode uit de 
heelnederlandse geschiedenis, nl. 
de op>gang en de ondergang van 
het Verenigd Koninkrijk der Ne
derlanden onder Willem I. Het is 
een zeer menselijke roman, die 
een indringend beeld geeft van de 
nationale, religieuze en sociale ver

houdingen in de Lage Landen. Wij 
meiken kennis met mensen uit alle 
lagen, zowel pro als contra Oranje. 
De hoofdfiguur luistert naar de 
naam Jan-Frans Gemoeds, zijn 
vriend heet Henri Guillaume; dui
delijke verwijzingen naar Jan-
Frans Wiltems en Hendrik Con
science, van wie de namen door-
eengeweven zijn. De Nederlandse 
vrijheidswil wordt objektief bena
derd en vertolkt door Jan-Frans, 
waarrond heel de roman opge
bouwd IS. Zijn liefde voor Clarissa 
IS alleen maar een achtergrond om 
het verhaal vlotter te laten lezen. 
Heel wat uitspraken klinken ons 
vertrouwd in de oren zoals „... dat 
IS precies de grote tragedie die 
ons volk bedreigt... Onze mensen 
weten niet meer wat ze zijn. Gister 
Spaans, vandaag Oostenrijks, 
morgen Frans. Zolang ze aardap
pelen genoeg hebben, donker bier 
en volkse spelen, zijn zij om het 

even wat..." en „de Nederlanden 
hebben behoefte aan denkers. 
Dichters en dromers hebben zij 
genoeg... daarom is het jammer, 
dat Erasmus Latijn bleef schrijven. 
Had die man, in de plaats van 
Luther, de bijbel in het Nederlands 
vertaald, dan sprak wellicht niet 
slechts een groot gedeelte van 
Noord-Duitsland nu Nederlands, 
maar geheel het geroofde Frans-
Vlaanderen en geheel Wallonië..." 

Langs zijn roman klaagt Dries Bo
gaert terecht de zwakheid en de 
besluiteloosheid aan van Willem I, 
minister van Maanen en heel de 
regering in Den Haag. Met meer 
heelnederlandse ruggegraat had 
onze geschiedenis een heel ande
re wending kunnen nemen. 

Aanbevolen lektuur voor al dege
nen die belangstelling koesteren 
voor deze jammerlijk mislukte po
ging de Nederlanden bij elkaar te 

houden. Vermelden wij nog dat 
Dries Bogaert — benevens al zijn 
publikaties — voorzitter is van het 
„Borms Dokumentatie en Aktie 
Centrum' en van de „Vereniging 
van Vlaams-nationale auteurs". 

H.U. 

„Tussen zwaard en herdersstar. Uitgeverij 
„De Nederlanden", Antwerpen, 166 biz. 
295 fr. ingenaaid - 395 fr. gebonden met 
stofwilcliel en goudopdruk. 

Muzikale hoop op het najaar 
't Is weer voorbij, die mooie zomer i 
Al bij al IS het dan nog wat meege
vallen, ook op muzikaal vlak. Van 
de minder aangename momenten 
IS door Johan Verminnen nuttig 
gebruik gemaakt om de studio in 
te kruipen en een nieuwe elpee in 
te blikken Eind september zou die 
onder de titel „Ik voel me goed" 
moeten verschijnen Een plaat tus
sen chanson en pop, waarvoor 
Verminnen de teksten schreef en 
bijna alle muziek ,Wij kijken er dus 
naar uit Ook de Westvlaamse 
bard Willem Vermandere start het 
najaar met een nieuwe plaat, ter
wijl de wat vergeten Nederlandse 
topzanger-van-toen Boudewijn de 
Groot een koncerttoer heeft op
gezet die op 25 september e k in 
het kultureel centrum van Zolder 
start waarna hij op 2 oktober te 
Neerpelt is Hierop volgen een 
achttal optredens in eigen land en 
is hij op 29 okt terug in de Leuven
se stadsschouwburg, en op 30 en 
31 okt in de kulturele centra van 
Bornem en Dilbeek (2 dagen). 
Ook Jaspenna de Jong is eind 
september en begin oktober te 
Antwerpen, Brussel en in het C C 
te Waregem voor televisieopna
men en optredens. De suksesvolle 
formule Wannes mét RUM (van 
vorige winter) wordt hernomen 
vanaf begin oktober en doet on
der meer de kulturele centra van 
Turnhout en Hasselt en' ook de 
Antwerpse Arenberg aan, waarna 
RUM Duitsland aanpakt 

De Kreuners' singel 
En van onze Lierse Kreuners. door 
Lutgard Simoens Vlaanderens 
meest belovende jonge groep ge
noemd, IS weer een singeltje uit. 
Het zijn twee herwerkte liedjes uit 
hun eerste en steengoeie langspe-
ler „'s Nachts kouder dan buiten'', 
waarmee ze de prijs van Beste 
Belgische Elpee (wat dat ook wil 
zeggen..) wegkaapten op Zomer
hit '81 te Blankenberge, omdat ze 
„op opvallende wijze Nederlands
talige klanken hebben omgezet in 
moderne rock" De twee gekozen 
singelnummertjes zijn „Gezellig 
samenzijn", (deze week lievelings
nummer bij Omroep West-Vlaan-
deren) en op ommekant „Madame 
Wuwu", eveneens een nummer 
dat het deed op het jongste 
Wert;hter-festival. Wie de jongens 
levend aart het werk wil zien: dit 
weekeinde zijn ze — telkens om 

20 u — in de parochiezaal te Mol-
Wezel (zaterdag) en op het Mill
stone Festival te Tiegem (zondag) 
Een goed singeltje voor de volgen
de fuiven en een hernieuwde ken 
nismaking met de elpee (op WEA 
nr 18840) Kontakt met de Kreu
ners kan langs de vzw Hoolahoop, 
Lispersesteenweg 2 te 2500 Lier. 
Beloftevolle nieuwkomers lijken 
de Leuvense Boxcars, en de Par-
kingmeters uit Berchem die net 
een eerste singeltje in eigen be
heer uitbrachten 

Luk de Smet en Jary Geary, van 
„Panem et Circences", zijn weer 
samen , Zij hebben een nieuwe 
show die ze van volgende week 
dinsdag (8 sept) tot en met vrijdag 
telkens om 20 u 30 in de Beurs te 
Brussel uitproberen De rondreis 
zelf IS gepland voor begin van 
volgend jaar 

Sergius 

Wannes mét RUM, opnieuw op 
stap door Vlaanderen. 

Door de leesbril bekeken 
\ 

Katelijne van der Hallen draagt haar grote naam 
met voorname sierlijkheid. Ze lukte er blijkbaar 
achteloos in ook een voornaam te verwerven. 

Herkenbaar als de lente is de titel van haar jongste 
bundel gedichten, uitgegeven door Walter Soet-
houdt te Antwerpen, met een flaptekst van Anton 
van Wilderode, die het terecht heeft over „inge
houden stem" en „beheerste beeldspraak". Tegen
over het luide rumoer en het oeverloze gepraat 
stelt Katelijne van der Hallen inderdaad de haast 
geëtste bezinning over vluchtige ogenblikken, 
kostbare momenten die ze voorgoed tracht vast te 
leggen, aan de dreigende vergetelheid te ontruk
ken. Zonder veel omhaal, maar met de nauwletten
de aandacht van een calligraaf. Deze korte notities 
zijn allerminst gespeend van diepgang; door de 
„blow up"-techniek verkrijgen deze „vertraagde 
ogenblikken" soms een Oosters aandoende char
me. Deze gedichten van een in zichzelf gekeerde 
auteur ontlenen hun spankracht niet aan vernufti
ge prosodische schema's, bliksemende of weelde
rige metaforen, maar gewoon aan een inderdaad 
subjektieve, doch steeds herkenbare invalshoek. 

Het licht i3 dicht 
da kamer Is oud geworden 
de stoelen als doden 
staan rechtop 

achter het geloken raam < 
naderen 
de dagen 
de uren verlengen zich 
de klok tikt de tijd 

Herkenbaar als de ^ente werd feilloos geïllus
treerd: „de penseeltekeningen van Hugo Heyens 
zijn géén illustratie, maar andere gedichten", aldus 
Anton van Wilderode. Door omstandigheden ge
raakte Hugo Heyens vertrouwd met de Chinese 
schilderkunst: eerst dank zij een verblijf in het rijk 
van het Midden, dan door de kennismaking met 
een in Europa studerende Chinese schilder. Het 
resultaat Is verbluffend. Al te vaak staan de 
illustraties gewoon naast de gedichten. Hier staan 
penseeltekeningen en gedicht op dezelfde golf
lengte. Een merkwaardige symbiose. 

Henri-Floris Jespers 

10 SEPTEMBER 1981 

Mk» 



Kritisch bel<eken m 15 

Vlaams-Nationale Standpunten - Jaargang 1981 

Van kanaal tot kanaltal 
door Karel Jansegers 

Vlaams-Nationale 
Standpunten nr. 1 
Het doel van deze publikatie is duidelijk te maken hoe 
een feit als de taalgrens een veel ruimere dimensie 

heeft dan algemeen gedacht word t In deze brochure volgen we de taalgrens 
van aan het Kanaal tot in het Kanaltal, in het verre Karintië; met name tot daar 
waar de Germaans-Romaanse taalgrens overgaat in een veel tragischere: de 
Germaans-Slavische. 
De Standaard schreef over deze brochure: „warm aanbevolen voor degenen 
die willen inzien dat taalproblemen niet eigen zijn aan ons land alleen" (17/4/ 
1981). 
Gazet van Antwerpen had het over „een erg overzichtelijk re/aas "(9/4/1981), 
terwijl Doorbraak, een uitgave van de VVB, deze brochure „een interessante 
studie" noemde „die veel inspanning heeft gevergd" (28/4/1981). 

Welk Vlaanderen? 
door Maurits Coppieters 

Vlaams-Nationale 
Standpunten nr. 3 
Het Vlaams-nationalisme zal zichzelf niet overbodig 
gemaakt hebben bij het verwezenlijken van een autono

me Vlaamse Staat Het aanpassen van het politiek kader alleen zal de funda
mentele problemen niet oplossen waarmee Vlaanderen nu en in de toekomst 
zal moeten afrekenen: de vervreemding van het individu in een gedepersonali-
zeerde en verzuilde samenleving, de grote politieke onmondigheid van de 
burger die resulteert in een grote onverschilligheid, de feitelijke machteloosheid 
van ons parlement in wat toch een parlementaire demokratie heet te zijn... 
Maurits Coppieters waarschuwt ons voor doemdenken en doet een dringende 
oproep tot bezinning; bezinning over het Vlaanderen dat we willen verwezenlij
ken en over de rol die het Vlaams-nationalisme in dit verband kan spelen. Hij 
pleit voor een andere benadenng van de politiek; politiek is immers een „etische 
opgave", is vormgeving aan medemenselijkheid. 

Frans-Vlaanderen 
door Erik Vandewalle 

Vlaams-Nationale 
Standpunten nr. 2 
Erik Vandewalle, die aktief was in het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen en o.a. in het tijdschrift „Ons Erfdeel" 

een vaste aktualiteitenrubriek over de Nederlanden in Frankrijk verzorgde, stelt 
in deze brochure een aantal pertinente vragen: hoe kon het zover komen? 
Hebben wij op het einde van de twintigste eeuw nog de mogelijkheid om iets te 
redden in het sinds de aanvang van de achttiende eeuw van ons gescheiden 
Frans-Vlaanderen? Is de oprichting van een Vlaams Kultureel Centrum te Rijsel 
reeds een stap in de goede richting? 
Deze tweede VNS-brochure haalde niet alleen de geschreven pers, doch werd 
bovendien aanbevolen door BRT 2 West-Vlaanderen in de uitzending „Boeken-
öoeöe/c" (4/5/1981). 
Over dit tweede nummer schreef Gazet van Antwerpen: „een eerlijk stuk 
informatie, de aktuele situatie wordt door de auteurs objektief beoordeeld" (9/ 
4/1981). En in de Westvlaamse Weekbode lazen wij: „dit werk bekleedt zeker 
een waardige plaats in een boeiende reeks waaraan Hugo Schiltz, Karel 
Jansegers, Jef Maton, Toon van Overstraeten en Maurits Van Haegendoren 
meewerkten en die voor 1981 nog tal van interessante items in het vooruitzicht 
sfe/ r (15/5/1981). 

Vlaanderen 
en de derde wereld 
door Mari( Vandommele 

Vlaams-Nationale 
Standpunten nr. 4 

De Vlaamse gemeenschap is biezonder goed geplaatst om het probleem van 
de Derde Wereld te begrijpen. Onze heropleving als volksgemeenschap en op 
ekonomisch vlak dateert immers van recente datum. Ook onze eigen 
volksaard, onze taal en kuituur werden in het verleden door vreemde 
overheersers grondig verstoord. 
Precies de eigen geschiedenis zou de Vlamingen dichter bij de Derde Wereld 
moeten brengen. Solidariteit veronderstelt echter begrip en echt begrijpen kan 
slechts nadat men voldoende geïnformeerd werd. 
Mark Vandommele beschouwt het informatiewerk in de eigen maatschappij als 
een aangelegenheid van prioritair belang en schreef dan ook een brochure die 
rijk is aan relevante gegevens. 
Hij onderzoekt de feitelijke toestand en zijn oorzaken. Op een kritische wijze 
wordt zowel de Westerse benadering van de Derde Wereld als de marxisti
sche onder de loep genomen en wordt de afhankelijkheid van de Derde 
Wereld aan de kaak gesteld; een afhankelijkheid die van politieke, ekonomi-
sche, kulturele en militaire aard is. 

Jook VondamauUbroucka 

Ean Vlooms 
Ondarwijsplon 
Vlaams-Nationale Standpunten nr 5 

Dat er in ons land heel wat 
spaak loopt met het onderwijs
beleid is helaas geen nieuw 
gegeven. Het schoolpakt van 
1958 is Immers weinig meer 
geweest dan een bestand tus
sen twee onderwijszuilen en 
heeft tot geen wezenlijke op
lossingen geleid, wel integen
deel. 
In deze brochure schetst Jaak 
Vandemeulebroucke op een 
zeer overzichtelijke wijze de 
scheefgegroeide situatie in de 
onderwijssektor: de parti jpoli
tieke druk op het ingezuilde 
scholenbestand, het gemanipu
leerde statuut van de leer
kracht, de diskriminatie van de 
metodescholen, de mislukking 
van het Vernieuwd Secundair 
Onderwijs, de in de kiem ge

smoorde pedagogische experi
menten, de miljardenbenade
ling van het Vlaams onderwijs 
bij gebrek aan objektieve be-
grotingscriteria-
Tegenover het huidig onder-

5^«''* 
wijsbeleid stellen de Vlaams
nationalisten een fris alterna
tief: een toekomstgericht en le-
vensnabij onderwijs dat de ver
trouwde didaktische zekerhe

den en pedagogische modellen 
in vraag durft stellen, een zelf-
vernieuwd onderwijs dat nooit 
„ a r is, zoals de maatschappij 
nooit „ a r is. 
Wij pleiten voor de gelijke kan
sen van alle onderwijsnetten, 
voor aktieve verdraagzaam
heid, voor een nieuw statuut 
voor de leerkrachten; een sta
tuut dat gebaseerd is op zelfge
kozen engagement en dat ge
li jkti jdig overstapmogelijkhe
den voorziet 
De Vlaams-nationalisten gelo
ven ten slotte dat de verschil
lende onderwijssituaties, zoals 
die in Vlaanderen en Wallonië 
historisch gegroeid zijn, een 
federalizering van het onder
wijs naar de gemeenschappen 
toe onontbeerli jk maken. 

Geplande 
nummers 
Vo lgende nummers zullen nog 
dit jaar verschi jnen: 

• het Europees Parlement 
• de gastarbeid 
• ekologie 
• Wa les 
• Brussel, f inancieel en eko
nomisch bekeken 

Hoe abonneren? 
U kan de losse nummers bestel len op het VNS-sekretar iaat , 
Barr ikadenplein 12 te 10(X) Brussel (02-219.49.30). D e pri js per 
nummer bedraagt 50 fr. te s tor ten o p rekening 435-0259801 -18 
van het Vlaams-Nationaal Stud iecent rum. 
O m d a t wi j besef fen dat U in deze krisisti jd zuinig met u w geld 
omspr ingen moet, raden wi j U echter een abonnement aan. 
Een abonnement (t ien nummers) kost immers s lechts 350 fr. U 
bespaart 150 fr. in het totaal. 

Hoe kan U zich abonneren? 
• U vult onderstaande s t rook in en s tor t op onze rekening. 
De s t rook zendt U naar „Vlaams-Nationale Standpunten", Barri
kadenplein 12 te 1000 Brussel ( rekening 435-0259801-18). 
• U zendt ons de s t rook toe en voeg t een check ter waarde 
van 350 fr. bij. 
• U zendt ons de s t rook toe en voe ' overschri jv ingsfor
mulier ter waarde van 350 fr. bij. 

BON 
M e v r o u w / D e Heer 

A d r e s 

ï 
abonneer t z ich op Vlaams-Nationale Standpunten jaar
gang 1981 en 

• heeft 350 fr. gestor t op rekening 435-0259801-18 
van het V N S ; 

• voegt een check ter waarde van 350 fr. b i j ; 
• voegt een overschr i jv ingsformul ier ter waarde van 

350 fr. bij. 

Terug naar: V laams-Na t iona le S tandpun ten , Per iod iek , 
Bar r i kadenp le in 12 te 1000 Brusse l . 

10 SEPTEMBER 1961 
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m Kritisch bekeken 

„Tussen zwaard en herdersstaf" 
Vri] recent verscheen „Tussen 
zwaard en herdersstaf" van Dnes 
Bogaert Voor zover wij weten is 
dit de eerste historische roman in 
de Nederlandse taal, die de perio
de behandelt tussen 1814 en 
1931 De auteur vult hier een 
beschamend tekort aan in onze 
„schoolse geschiedenisboeken" 
„Tussen zwaard en herdersstaf' is 
zeker geen eersteling van de 
schrijver, die reeds talrijke publiken 
ties op zijn aktief heeft om „Het 
Toplicht IS zoek", dat uitgebreid in 
deze rubriek behandeld werd 
WIJ staan hier dus voor een pri
meur in de Nederlandse letterkun
de, een bewogen penode uit de 
heelnederlandse geschiedenis, nl 
de opgang en de ondergang van 
het Verenigd Koninkrijk der Ne
derlanden onder Willem I Het is 
een zeer menselijke roman, die 
een indringend beeld geeft van de 
nationale, religieuze en sociale ver

houdingen in de Lage Landen Wij 
maken kennis met mensen uit alle 
lagen, zowel pro als contra Oranje 
De hoofdfiguur luistert naar de 
naam Jan-Frans Gemoeds. zijn 
vnend heet Henn Guillaume, dui
delijke verwijzingen naar Jan-
Frans Willems en Hendnk Con
science, van wie de namen door-
eengeweven zijn De Nederlandse 
vnjheidswil wordt objektief bena
derd en vertolkt door Jan-Frans, 
waarrond heel de roman opge
bouwd IS Zijn liefde voor Clarissa 
IS alleen maar een achtergrond om 
het verhaal vlotter te laten lezen 
Heel wat uitspraken klinken ons 
vertrouwd in de oren zoals „ dat 
IS precies de grote tragedie die 
ons volk bedreigt Onze mensen 
weten niet meer wat ze zijn Gister 
Spaans, vandaag Oostenrijks, 
morgen Frans Zolang ze aardap
pelen genoeg hebben, donker bier 
en volkse spelen, zijn zij om het 

even wat " en „de Nederlanden 
hebben behoefte aan denkers 
Dichters en dromers hebben zij 
genoeg daarom is het jammer, 
dat Erasmus Latijn bleef schnjven 
Had die man, in de plaats van 
Luther, de bijbel in het Nederlands 
vertaald, dan sprak wellicht niet 
slechts een groot gedeelte van 
Noord-Duitsland nu Nederlands, 
maar geheel het geroofde Frans-
Vlaanderen en geheel Wallonië " 

Langs zijn roman klaagt Dries Bo
gaert terecht de zwakheid en de 
besluiteloosheid aan van Willem I, 
minister van Maarten en heel de 
regenng in Den Haag Met meer 
heelnederlandse ruggegraat had 
onze geschiedenis een heel ande
re wending kunnen nemen 

Aanbevolen lektuur voor al dege
nen die belangstelling koesteren 
voor deze jammerlijk mislukte po
ging de Nederlanden bij elkaar te 

houden Vermelden wij nog dat 
Dries Bogaert — benevens al zijn 
publikaties — voorzitter is van het 
„Borms Dokumentatie en Aktie 
Centrum' en van de „Vereniging 
van Vlaams-nationale auteurs" 

H.U. 

„Tussen zwaard en herdersstar Uitgeveni 
„De Nederlanden', Antwerpen, 166 biz 
295 >r ingenaaid - 395 fr gebonden met 
slofwikkel en goudopdruk 

Muzikale hoop op het najaar 
't Is weer voorbij, die mooie zomer i 
Al bij al IS het dan nog wat meege
vallen, ook op muzikaal vlak Van 
de minder aangename momenten 
IS door Johan Verwinnen nuttig 
gebruik gemaakt om de studio in 
te kruipen en een nieuwe elpee in 
te blikken Eind september zou die 
onder de titel Ik voel me goed 
moeten verschijnen Een plaat tus
sen chanson en pop waarvoor 
Verminnen de teksten schreef en 
bijna alle muziek Wij kijken er dus 
naar uit Ook de Westvlaamse 
bard Willem Vermandere start het 
najaar met een nieuwe plaat ter
wijl de wat vergeten Nederlandse 
topzanger-van-toen Boudewijn de 
Groot een koncerttoer heeft op
gezet die op 25 september e k in 
het kultureel centrum van Zolder 
start waarna hij op 2 oktober te 
Neerpelt is Hierop volgen een 
achttal optredens in eigen land en 
IS hij op 29 okt terug in de Leuven
se stadsschouwburg, en op 30 en 
31 okt in de kulturele centra van 
Bornem en Dilbeek (2 dagen) 
Ook Jaspenna de Jong is eind 
september en begin oktober te 
Antwerpen, Brussel en in het C C 
te Waregem voor televisieopna
men en optredens De suksesvolle 
formule Wannes met RUM (van 
vorige winter) wordt hernomen 
vanaf begin oktober en doet on
der meer de kulturele centra van 
Turnhout en Hasselt en ook de 
Antwerpse Arenberg aan, waarna 
RUM Duitsland aanpakt 

De Kreuners' singel 
En van onze Lierse Kreuners, door 
Lutgard Simoens Vlaanderens 
meest belovende jonge groep ge
noemd, IS weer een singeltje uit 
Het zijn twee herwerkte liedjes uit 
hun eerste en steengoeie langspe-
ler „'s Nachts kouder dan buiten'', 
waarmee ze de pnjs van Beste 
Belgische Elpee (wat dat ook wil 
zeggen ) wegkaapten op Zomer
hit 81 te Blankenberge, omdat ze 
„op opvallende wijze Nederlands
talige klanken hebben omgezet in 
moderne rock" De twee gekozen 
singelnummertjes zijn „Gezellig 
samenzijn", (deze week lievelings
nummer bij Omroep West-Vlaan-
deren) en op ommekant „Madame 
Wuwu", eveneens een nummer 
dat het deed op het jongste 
Werthter-festival Wie de jongens 
levend aan het werk wil zien dit 
weekeinde zijn ze — telkens om 

20 u — in de parochiezaal te Mol-
Wezel (zaterdag) en op het Mill
stone Festival te Tiegem (zondag) 
Een goed singeltje voor de volgen 
de fuiven en een hernieuwde ken 
nismaking met de elpee (op WEA 
nr 18840) Kontakt met de Kreu
ners kan langs de vzw Hoolahoop, 
Lispersesteenweg 2 te 2500 Lier 
Beloftevolle nieuwkomers lijken 
de Leuvense Boxcars, en de Par-
kingmeters uit Berchem die net 
een eerste singeltje in eigen be
heer uitbrachten 

Luk de Smet en Jary Geary, van 
,Panem et Circences' zijn weer 
samen , Zij hebben een nieuwe 
show die ze van volgende week 
dinsdag (8 sept) tot en met vrijdag 
telkens om 20 u 30 in de Beurs te 
Brussel uitproberen De rondreis 
zelf IS gepland voor begin van 
volgend jaar 

Sergius 

Wannes mét RUM, opnieuw op 
stap door Vlaanderen. 

Door de leesbril bekeken 
\ 

Katelljne van der Hallen draagt haar grote naam 
met voorname sierlijkheid. Ze lukte er blijkbaar 
achteloos in ook een voornaam te verwerven. 

Herkenbaar als de lente is de titel van haar jongste 
bundel gedichten, uitgegeven door Walter Soet-
houdt te Antwerpen, met een flaptekst van Anton 
van Wilderode, die het terecht heeft over „inge
houden stem" en „beheerste beeldspraak". Tegen
over het luide rumoer en het oeverloze gepraat 
stelt Katelijne van der Halten inderdaad de haast 
geétste bezinning over vluchtige ogenblikken, 
kostbare momenten die ze voorgoed tracht vast te 
leggen, aan de dreigende vergetelheid te ontruk
ken Zonder veel omhaal, maar met de nauwletten
de aandacht van een calligraaf. Deze korte notities 
zijn allerminst gespeend van diepgang; door de 
„blow up"-techniek verkrijgen deze „vertraagde 
ogenblikken" soms een Oosters aandoende char
me Deze gedichten van een in zichzelf gekeerde 
auteur ontlenen hun spankracht niet aan vernufti
ge prosodische schema's, bliksemende of weelde
rige metaforen, maar gewoon aan een inderdaad 
subjektieve, doch steeds herkenbare invalshoek. 

Het licht IS dicht 
de kamer Is oud geworden 
de stoelen als doden 
staan rechtop 

achter het geloken raam > 
naderen 
de dagen 
de uren verlengen zich 
de klok tikt de tijd 

Herkenbaar als de ^ente werd feilloos geïllus
treerd- „de penseeltekeningen van Hugo Heyens 
zijn géén illustratie, maar andere gedichten", aldus 
Anton van Wilderode. Door omstandigheden ge
raakte Hugo Heyens vertrouwd met de Chinese 
schilderkunst, eerst dank zij een verblijf in het rijk 
van het Midden, dan door de kennismakihg met 
een in Europa studerende Chinese schilder. Het 
resultaat is verbluffend Al te vaak staan de 
illustraties gewoon naast de gedichten. Hier staan 
penseeltekeningen en gedicht op dezelfde golf
lengte. Een merkwaardige symbiose 

Henri-Floris Jespers 
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Vlaams-Nationale Standpunten - Jaargang 1981 

Van kanaal tot kanaltal 
door Karel Jansegers 

Vlaams-Nationale 
Standpunten nr. 1 
Het doel van deze publikatie Js duidelijk te maken hoe 
een feit als de taalgrens een veel ruimere dimensie 

heeft dan algemeen gedacht wordt In deze brochure volgen we de taalgrens 
van aan het Kanaal tot in het Kanaltal, in het verre Karintië; met name tot daar 
waar de Germaans-Romaanse taalgrens overgaat in een veel tragischere: de 
Germaans-Slavische. 
De Standaard schreef over deze brochure: „warm aanbevolen voor degenen 
die willen inzien dat taalproblemen niet eigen zijn aan ons land alleen" (17/4/ 
1981). 
Gazet van Antwerpen had het over „een erg overzichtelijk relaas" (9/A/y 981), 
terwijl Doorbraak, een uitgave van de VVB, deze brochure „een interessante 
studie" noemde „die veel inspanning heeft gevergd" (28/4/1981). 

Welk Vlaanderen? 
door Mounts Coppieters 

Vlaams-Nationale 
Standpunten nr. 3 
Het Vlaams-nationalisme zal zichzelf niet overbodig 
gemaakt hebben bij het verwezenlijken van een autono

me Vlaamse Staat. Het aanpassen van het politiek kader alleen zal de funda
mentele problemen niet oplossen waarmee Vlaanderen nu en in de toekomst 
zal moeten afrekenen: de vervreemding van het individu in een gedepersonali-
zeerde en verzuilde samenleving, de grote politieke onmondigheid van de 
burger die resulteert in een grote onverschilligheid, de feitelijke machteloosheid 
van ons parlement in wat toch een parlementaire demokratie heet te zijn... 
Maurits Coppieters waarschuwt ons voor doemdenken en doet een dringende 
oproep tot bezinning; bezinning over het Vlaanderen dat we willen verwezenlij
ken en over de rol die het Vlaams-nationalisme in dit verband kan sf>elen. Hij 
pleit voor een andere benadering van de politiek; politiek is immers een „etische 
opgave", is vormgeving aan medemenselijkheid. 

Frans-Vlaanderen 
door Erik Vandewalle 

Vlaams-Nationale 
Standpunten nr. 2 
Erik Vandewalle, die aktief was in het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen en o.a. in het tijdschrift „Ons Erfdeel" 

een vaste aktualiteitenrubriek over de Nederlanden in Frankrijk verzorgde, stelt 
in deze brochure een aantal pertinente vragen: hoe kon het zover komen? 
Hebben wij op het einde van de twintigste eeuw nog de mogelijkheid om iets te 
redden In het sinds de aanvang van de achttiende eeuw van ons gescheiden 
Frans-Vlaanderen? Is de oprichting van een Vlaams Kultureel Centrum te Rijsel 
reeds een stap in de goede richting? 
Deze tweede VNS-brochure haalde niet alleen de geschreven pers, doch werd 
bovendien aanbevolen door BRT 2 West-Vlaanderen in de uitzending „Boeken-
boefie/c" (4/5/1981). 
Over dit tweede nummer schreef Gazet van Antwerpen: „een eerlijk stuk 
informatie, de aktuele situatie wordt door de auteurs objektief beoordeeld" (9 / 
4/1981). En in de Westvlaamse Weektxxie lazen wij: „dit werk bekleedt zeker 
een waardige plaats in een boeiende reeks waaraan Hugo Schiltz, Karel 
Jansegers, Jef Maton, Toon van Overstraeten en Maurits Van Haegendoren 
meewerkten en die voor 1981 nog tal van interessante items in het vooruitzicht 
ste/f" (15/5/1981). 

Vlaanderen 
en de derde wereld 
door Mari( Vandommele 

Vlaams-Nationale 
Standpunten nr. 4 

De Vlaamse gemeenschap is biezonder goed geplaatst om het probleem van 
de Derde Wereld te begrijpen. Onze heropleving als volksgemeenschap en op 
ekonomisch vlak dateert immers van recente datum. Ook onze eigen 
volksaard, onze taal en kuituur werden in het verleden door vreemde 
overheersers grondig verstoord. 
Precies de eigen geschiedenis zou de Vlamingen dichter bij de Derde Wereld 
moeten brengen. Solidariteit veronderstelt echter begrip en echt begnjpen kan 
slechts nadat men voldoende geïnformeerd werd. 
Mark Vandommele beschouwt het informatiewerk in de eigen maatschappij als 
een aangelegenheid van priontair belang en schreef dan ook een brochure die 
rijk is aan relevante gegevens. 
Hij onderzoekt de feitelijke toestand en zijn oorzaken. Op een kritische wijze 
wordt zowel de Westerse benadering van de Derde Wereld als de marxisti
sche onder de loep genomen en wordt de afhankelijkheid van de Derde 
Wereld aan de kaak gesteld; een afhankelijkheid die van politieke, ekonomi-
sche, kulturele en militaire aard is. 

JQQIC Vondamaulabroucka 

Ean Vlooms 
Ondarwijsplon 
Vlaams-Nationale Standpunten nr. 5 

Dat er In ons land heel wat 
spaak loopt met het onderwijs
beleid Is helaas geen nieuw 
gegeven. Het schoolpakt van 
1958 is immers weinig meer 
geweest dan een bestand tus
sen twee onderwijszuilen en 
heeft tot geen wezenlijke op
lossingen geleid, wel integen
deel. 
In deze brochure schetst Jaak 
Vandemeulebroucke op een 
zeer overzichtelijke wijze de 
scheefgegroeide situatie in de 
onderwijssektor: de parti jpoli
tieke druk op het ingezuilde 
scholenbestand, het gemanipu
leerde statuut van de leer
kracht, de diskriminatie van de 
metodescholen, de mislukking 
van het Vernieuwd Secundair 
Onderwijs, de in de kiem ge

smoorde pedagogische experi
menten, de miljardenbenade
ling van het Vlaams onderwijs 
bij gebrek aan objektieve be-
grotingscriteria-
Tegenover het huidig onder-

^ ^ > ^ ' 

wijsbeleid stellen de Vlaams
nationalisten een fris alterna
tief: een toekomstgericht en le-
vensnabij onderwijs dat de ver
trouwde didaktische zekerhe

den en pedagogische modellen 
in vraag durft stellen, een zetf-
vernieuwd onderwijs dat nooit 
„ a r is, zoals de maatschappij 
nooit „ a r is. 
Wij pleiten voor de gelijke kan
sen van alle onderwijsnetten, 
voor aktieve verdraagzaam
heid, voor een nieuw statuut 
voor de leerkrachten; een sta
tuut dat gebaseerd is op zelfge
kozen engagement en dat ge
li jkti jdig overstapmogelijkhe
den voorziet 
De Vlaams-nationalisten gelo
ven ten slotte dat de verschil
lende onderwijssituaties, zoals 
die in Vlaanderen en Wallonië 
historisch gegroeid zijn, een 
federalizering van het onder
wijs naar de gemeenschappen 
toe onontbeerlijk maken. 

Geplande 
nummers 
Volgende nummers zullen nog 
dit jaar versch i jnen: 

• het Europees Parlement 
• de gastarbeid 
• ekologie 
• Wa les 
• Brussel, f inancieel en eko
nomisch bekeken 

Hoe abonneren? 
U kan de losse nummers bestel len op het VNS-sekretar iaat , 
Barr ikadenplein 12 te 10(X) Brussel (02-219.49.30). De pri js per 
nummer bedraagt 50 fr. te s tor ten op rekening 435-0259801 -18 
van het Vlaams-Nationaal Stud iecent rum. 
Omda t wi j besef fen dat U in deze krisisti jd zuinig met uw geld 
omspr ingen moet, raden wi j U echter een abonnement aan. 
Een abonnement (t ien nummers) kost immers s lechts 350 fr. U 
bespaart 150 fr. in het totaal. 

Hoe kan U zich abonneren? 

• U vult onderstaande s t rook in en s tor t op onze rekening. 
D e s t rook zendt U naar „Vlaams-Nationale Standpunten", Barri
kadenplein 12 te 1000 Brussel ( rekening 435-0259801-18). 
• U zendt ons de s t rook toe en voegt een check ter waarde 
van 350 fr, bij. 
• U zendt ons de s t rook toe en voe ' jverschr i jv ingsfor -
mulier ter waarde van 350 fr. bij. 

BON 
M e v r o u w / D e Heer 

A d r e s 

ï 
abonneer t z ich op Vlaams-Nationale Standpunten jaar
gang 1981 en 

• heeft 350 fr. gestor t o p rekening 435-0259801-18 
van het V N S ; 

• voegt een check ter waarde van 350 fr. b i j ; 
• voegt een overschr i jv ingsformul ier ter waarde van 

350 fr. bij. 

Terug naar: V laams-Nat iona le S tandpun ten , Per iod iek , 
Bar r i kadenp le in 12 te 1000 Brusse l . 
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Sport 

Voetbalbond: dubbele winst 
r^e Belgische voetbalbond heeft in het jongste weekeinde twee be
langrijke punten gescoord Binnen het bondsgebouw werd gedemon
streerd hoe demokratisch 's lands grootste sportbond eigenlijk wel is 
en voor de televisiecamera's zette bondsvoorzitter Wouters een pa
nel van zogeheten „krit ische" journalisten k o in de eerste ronde Toch 
willen WIJ rond een en ander enkele beschouwingen weven 
Het beroepskomitee van de KBVB heeft voor de tweede maal een 
vonnis van het Komitee van Toezicht vernietigd en eigenlijk lijnrecht 
tegenovergesteld uitspraak gedaan Het bewijst hoe onafhankelijk de 
betrokken komitees mogen en kunnen oordelen Deze vaststelling, wij 
geven het graag toe verrast en verblijdt ons m hoge mate 

Natuurlijk valt er op de gang van 
zaken nog heel wat op te merken 
maar het is de neutrale waarne 
mer intussen duidelijk gevy^orden 
dat van de gevreesde beïnvloe
ding van buitenuit weinig of geen 
Sprake is 
Beerschot werd nu veroordeeld 
tot degradatie Daarover kan geen 
zinnig mens zich verbazen Al be
grijpen WIJ best dat de verant 
woordelijken zichzelf binnenste 
buiten draaien alvorens een der
gelijk zwaar vonnis te vellen Maar 
de naam en de faam van de 
betrokken klub mogen desbetref
fend geen hindernis vormen Tot 
zover IS er voor ons dus mets aan 
de hand Bezwaren voeren wi j pas 
aan wanneer aan die sanctie nog 
eens een zware geldboete (20 % 
van de inkomsten van het vong 
jaar ) wordt toegevoegd Want 
hier bestaat wel en zelfs een 
essentieel verschil tussen Beer 
schot enerzijds en Merchtem Be-
tekom en Patro Eisden anderzijds 
We weten heus wel dat een der 
gelijke geldboete reglementair aan 
de getroffen sanctie vastzit maar 
bedoelde teksten werden opge 
steld voor er van beroepsvoetbal 
in ons land sprake was Beerschot 
IS een sportief weliswaar bedrijf 
dat ruim dertig mensen werkgele
genheid verschaft Door deze 
sanctie worden die mensen in hun 
bestaansmogelijkheden bedreigd 
Dat IS natuurlijk nog geen reden 
om niet tot de degradatiemaatre 
gel — het zou anders te gemakke 
lî k worden — over te gaan maar 
men moet de betrokken klub in de 
gegeven (professionele) omstan 

digheden nog overlevingskansen 
waarborgen Door de degradatie 
wordt Beerschot in zijn werkings 
middelen (minder volk minder in-

' komsten en kontrakten die opge 
steld werden voor de eerste klas
se) zo zwaar aangetast dat elke 
bijkomende financiële belasting 
(men spreekt van meer dan vier 
miljoen) gewoon dodelijk is voor 
de klub Dit laatste kan onmogelijk 
de bedoeling zijn van welke 
bondsmaatregei dan ook Hoe 
zwaar het vergrijp (en Beerschot 
heeft wat meer pech gehad dan 
8s.ideren waardoor haar daden 
aan de openbaarheid werden prijs' 
gegeven) ook moge geweest zijn 
Beerschot kan indien de bond de 
pogingen tot omkoperij bewezen 
acht geen serieus argument te
gen de genomen degradatiemaat-
regel aanvoeren Het heeft even
wel recht op zo ruim mogelijke 
herstelmogelijkheden en op dit 
vlak schiet de bond momenteel te 
kort 

Tot slot nog een opmerking het 
gaat niet op het voorzitterschap 
van het Beroepskomitee toe te 

vertrouwen aan een Nederlands-
onkundige Waal wanneer de be
langen van uitsluitend twee 
Vlaamse klubs op het spel staan 
Desnoods moet de bond voor zijn 
komitee maar twee voorzitters 
kiezen die naargelang de aard van 
het geschil het voorzitterschap 
waarnemen En het zou natuurlijk 
ook geen kwaad kunnen ir\dien 
bedoelde voorzitter de debatten 
van begin tot einde zou bijwonen 
in een zo belangrijke zaak als 
deze Wie met met de wagen rijdt 
kan nog altijd een kamer huren in 
Brussel Zo scherp wordt de wo
ningnood daar nu ook met aange
voeld 
Wij willen ook nog even terugko
men op het zondag door de BRT 
uitgezonden debat tussen bonds
voorzitter Wouters en drie kriti-

Het gedegradeerde Beringen uit 
het bewogen voetbalseizoen 
1980-1981 mag na de (voorlopi
ge) uitspraak rond Beerschot 
weer naar de eerste afdeling 

sche journalisten Het verloop van 
het debat verraste maar verblijdde 
ons met Wouters verraste ons 
door zijn zelfzekerheid en zijn on
waarschijnlijk brio in de woorden 
strijd Nou JOU strijd Het panel 
luisterde gedwee naar de mono
loog van de sterke man uit de 
Guimardstraat De ondervragers 
misten duidelijk temperament en 
kennis van de; dossiers om de 
voorzitter in moeilijkheden te kun
nen brengen Enkel Polspoel lever 
de enig weerwerk af Wat natuur
lijk nog geen reden is om een van 
de panelleden tot melkmuil te 
degraderen zoals Roger Rober 
recht meende te moeten doen in 
zijn Gazet van Antwerpen Wat 
zijn de heren sportjournalisten 
momenteel toch kollegiaal onder 
elkaar I 

Voorzitter Wouters was irS de ge
geven omstandigheden overigens 
van de eerste leugen niet gebar 
sten (Renquin was bij voorbeeld 
met einde kontrakt) Bovendien 
ontweek hij de weinige moeilijke 
vragen met veel behendigheid Hij 
pikte er een (meestal onbelang 
rijk) element uit ging in de woor
denvloed aan de haal en liet zich 
nooit meer terugpakken voor het 
einde van de tijdrit Wouters won 
met klank dat wel Hij verdedigde 
zijn bond weer eens schitterend 
maar daarom heeft hij ons nog niet 
helemaal kunnen overtuigen Ter
wijl de BRT er in de toekomst 
goed zou aan doen stnjdbare rou
tiniers (een Bob Deps bij voor 
beeld die met de gewoonte heeft 
brede bochten te maken) tegen 
over de advokaat van de voet 
balbond te zetten Misschien krij
gen we dan eens echt verbaai 
vuurv\/erk Alhoewel het met uitge
sloten IS dat het Uitvoerend Komi
tee gensters slaat wanneer het 
zich zaterdag op haar beurt buigt 
over het Uitvoerend Komitee 

Als het grote geld 
ontbreekt 
In het voorbije weekend werd in 
het Olympisch stadion van Rome 
de derde wereldbeker atletiek ge 
orgamzeerd Normaliter had dit 
driedaagse gebeuren het hoogte
punt van het atletiekseizoen moe
ten worden De hooggespannen 
verwachtingen werden evenwel 
met ingelost Wel werden een 
groot aantal behoorlijke prestaties^ 
neergezet maar absolute hoogte
punten bleven op opvallende wij
ze achterwege Niet enkel omdat 
de weersomstandigheden met 
meezaten Het was duidelijk het 
ontbreken van hoge startgelden 
drukte de ambitie van s werelds 
beste lopers en kampers In de 
voorafgaande weken waren zij im
mers verwend geworden Op de 
grote Europese zomermeetings 
konden de kampioenen hun talen 
ten rijkelijk verzilvejren De ama 
teurstatus is in de atletieksport tot 
scherts verworden Wij treuren 
daar met om Atleten zijn echte 
topsporters die zich hun jong Ie 
ven lang vele opofferingen moe 
ten getroosten om hoog in de 
uitslagentabellen te kunnen klim
men Het IS met meer dan normaal 
dat ZIJ voor hun inspanningen be
hoorlijk worden vergoed Mopnen-
teel profiteren zij maximaal van de 
gunstige financiële konstellatie die 
gevolg is van de vlijmscherpe 
sportieve rivaliteit tussen de heren 
Coe en Ovett De twee Britse 
kampioene over de halve afstand 
(800 1 500 en mijl) vermijden el 
kaar angstvalig maar breken om 
de haverklap wereldrekords De 
belangstelling voor de heren is 
enorm en zij laten er zich dan ook 
rijkelijk voor betalen Het heet — 
maar wij konden de cijfers met 
kontroleren — dat Sebastian zo n 
slordige vierhonderdduizend frank 
opstrijkt om de spikes aan te 
trekken Waarmee eigenlijk alles is 
gezegd 

Indien de bedragen mm of meer 
kloppen kunnen wij geloven dat 
de organizatoren van de .Memo
rial Van Damme enkele miljoenen 
op tafel moesten leggen om hun 
inderdaad schitterend deelne
mersveld gestalte te geven 

\ Sebastian Coe 

Die .Memonal — inmiddels al aan 
zijn vijfde uitgave toe — is goed 
op weg een klassieker te worden 
in het internationale atletiekgebeu-
ren De meeting trok van stonde af 
aan veel publiek De belangstelling 
steeg jaar na jaar Enkel de absolu
te topprestaties ontbraken nog 
Daarin heeft Sebastian Coe nu 
verandenng gebracht Hij liep te 
Brussel een echte golden mile en 
vestigde meteen de sportieve re
putatie van de meeting 
De almaar toenemende belang
stelling voor de Memonal' is voor 
ons een bevreemdend en hoogst 
ongewoon verschijnsel Desbe
treffend worden de gekste teone-
en verkocht Feit is dat onze sport
liefhebbers te lang verstoken ble
ven van manifestaties op dergelijk 
niveau De televisie brengt al jaren 
de grootste atleten in onze huiska 
mers Mogelijk werd de apetijt 
daardoor aangescherpt Boven
dien hangt er een feestelijke sfeer 
rond het gebeuren Wie in wil zijn 
moet die avond eigenlijk naar de 
Heizel 

Daardoor ontstaat een opwaartse 
spiraal Meer toeschouv^^ers meer 
sfeer sterk gestimuleerde (hoge
re startgelden) atleten-en nu ook 
nog wereldrekords De Memo
rial heeft een piek bereikt De 
meeting is een sociaal gebeuren 
geworden en de jongste ontwik
kelingen binnen de lAAF kunnen 
haar sukses helpen bestendigen 
De vroede vaderen van de inter
nationale atletiekbond hebben met 
lede ogen moeten vaststellen dat 
de grote (rijkelijk betalende) zo
mermeetings op de atleten zon 
aantrekkingskracht zijn gaan uit
oefenen dat de meer officiële lan-
d^nkonfrontaties (en zelfs een 
wereldbeker) er bijna door gede
gradeerd worden tot veredelde 
trainingsstonden De lAAF heeft 
begrejDcn Zij zal wellicht de .be
taalde amateurs bestaansrecht 
toekennen Waarmee de Olympi
sche mythe (gelukkig) definitief 
verleden tijd' zal worden 
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ae Volksunie 

Ook dé Volksunie zegt: 

Neen aan kernafval 

in zee! 
Brugge w a s in het voorb i je week 
e n d hét g ro te ak t iecen t rum van 
j ongeren die mi l ieubewust het pra
ten aan anderen over l ie ten en 
samen o p t r o k k e n in een be tog ing 
tegen het d u m p e n van een n ieuwe 
lading kernafva l in de Gol f van 
Biskaje. Daar w e r d e n nu al 
150 000 va ten radioakt ief afval ge
s tor t omda t m e n met het gevaarl i j 
ke goed je geen raad w e e t en 
geensz ins van plan is het nod ige 
geld besch ikbaar te stel len o m 
eers t een oploss ing voo r dit pro
b leem te zoeken voora leer het 
„park" kerncent ra les ve rder w o r d t 
u i tgebre id D e VU-par t i j raad eiste 
op 14 juni 1980 de s topze t t ing van 
de b o u w van n ieuwe kerncen t ra 
les indien geen op loss ing gevon 
den w e r d v o o r het p rob leem van 
de radioakt ieve afval. In de lijn van 
ons par t i j p rogramma nep ons ar
rond issementee l bes tuur de be
volk ing o p to t massale dee lneming 
aan de be tog ing Een VU-de legat ie 
s tapte mee op Euro-par lements l id 
Jaak Vandemeu leb roecke , vo lks
ve r t egenwoo rd ige r Raf Dec le rcq , 
schepenen Jos iane Van V laende-
ren-Tuyaer ts en Raymond Rey-
naert, gemeente raads leden Gu ido 
V a n In en Jean-Mane Bogaer t 
w a r e n omr ingd doo r een 30-tal 

VU-kader leden en sympat izan ten . 
De mani festat ie ver l iep fei l loos, 
hoewe l bij het symbo l i sch p ro tes t 
aan het kan toor van de Soc ié té 
Genera le (mede geïn teresseerd in 
kernenerg ie , maar met in de afval) 
enke le w a r h o o f d e n de o rde poog 
den te ve rs to ren Z e w e r d e n d o o r 
de o rded iens t uit de be tog ing ge
zet w a a r d o o r ve rde re inc identen 
v e r m e d e n w e r d e n T r o u w e n s het 
w a s voora l de bedoel ing d o o r een 
ordel i jke mani festat ie de talr i jke 
oms taanders te over tu igen van de 
onzinnige u i tbouw van kernener
gie 

O o k de akt ie m O o s t e n d e had 
hetze l fde karak ter Een g roep jon
ge ren vergeze ld van Jaak Vande -
meu leb roucke w a r e n van plan 
s lechts één va t kernafva l in zee te 
s to r ten , maar dit w e r d belet d o o r 
een over ta l r i jke g roep pol i t ieagen
ten Z I J k o n d e n het d u m p e n van dit 
éne vat we l be le t ten , met dat de 
publ ieke opinie d m v deze ludieke 
akt ie nogmaals g e w e z e n w e r d o p 
de gevaren van kernenerg ie D e 
pamf le t ten w e r d e n d o o r de o m -
s taanders gret ig ge lezen en lokten 
heel wa t sympat iebetu ig ingen uit 
W I J zéggen „Di t is maar het begin, 
WIJ gaan d o o r met de s t r i j d ' " 

Toon Van Moerbeke 

Arrondissementeel VU-kongres te Aalst 
In het vooruitzicht van de volgende 
verkiezingen lijkt een duidelijk 
Vlaamsnationaal standpunt omtrent 
de sociaal-ekonomische problemen 
van onze streek meer dan ooit nood
zakelijk Niet alleen al onze mandata
rissen, maar ook het volledige kader 
en de geïnteresseerde leden worden 
daarom verwacht in de Ajuinenstad 
Het arrondissementeel bestuur re
kent voor deze kaderdag op ieders 
aanwezigheid Deze gaat door op 
zaterdag 19 septe^i^^er in de boven

zaal „Graaf van Vlaanderen", 
tionsplein te Aalst 

Sta-

p r o g r a m m a : 

10 00 begroeting door André Geens 
1015 inleidend referaat over de so
ciaal-ekonomische problematiek van 
Oost-Vlaanderen door dr Herman 
Debbaut eerste advizeur G O M Oost-
Vlaanderen 
11 15 bespreking referaat door,pu
bliek en pannel bestaande uit dr 
H Debbaut p r o f J e f Maton en Willy 

Cobbaut 
1215 gratis koud buffet 
13 45 referaat over sociaal-ekonomi-
sche problematiek arrondissement 
Aalst door VVilly Cobbaut (gevolgd 
door bespreking) 
1500 voorstelling en goedkeunng 
eindverslag 
15 45 spreekbeurt kamerlid Paul van 
Grembergen 
1630 toespraak kamerlid Jan Cau-
dron 
17 00 slotwoord 

Zaterdag 19 september ledendag VUJO-Limburg. "̂  

Zin en plaats van de Volksunie-jongeren in de politiek 
ngeren van ven) komen Op het kruispunt m Hech- VUJO-ümburg heeft het jongste ar- Vlaams-nationale jeugd hgefti 

tfal aWr-aaion naar- Ac* cfi^aniA/orn /-ir, r ond i f i semen te f i l k o m i t e e laat z ien da t WilfnpH RARIV 
Dit is het hoofdtema van de kader-ledendag van de Volksuniejongeren van 
Limburg. 
Deze Is dit jaar vooral gericht op het stimuleren van de nieuwe VUJO-kernen 
In Noord-Limburg en jongeren van gans Limburg met de VUJO kennis te laten 
maken. ) 

Deze kaderdag wil tevens de basis leggen voor verdere aktie van VUJO in 
Limburg voor het werkjaar 1981-1982. 

Toch zullen ook zij die reeds langer in de VUJO staan zeker aan hun trekken 
komen door een gevarieerd programma 

Dat programma ziet er als volgt uit sche krisis Dit tema ligt een beetje in 
IOu.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 beweging Cin 1981) 
12U.30: Lunch 
13u.30. Dia-reeks over Voeren en 
over VUJO-aktiviteiten van het afgelo
pen jaar Op basis van deze diareeks 
volgt een kort gesprek tussen de 
deelnemers 
16u.00: Gastspreker Frans Kuijpers 
zal komen spreken over de plaats van 
de Volksunie in de huidige ekonomi-

het verlengde van het nationaal VUJO-
weekeinde van begin september En
kele bestuursleden zullen teksten \ v m 
de sociaal-ekonomische knsis en ons 
antwoord daarop klaarmaken Die tek
sten worden dan op de maandelijkse 
provinciale raad van VUJO-Limburg 
besproken 

18 u.00: barbecue 

20 u.00; gezellig samenzijn 

Iedereen, ook met-leden zijn van harte 
welkom op deze kaderdag 
Plaats: 't Leeuwke te Peer-Wijchmaal 
(Peerdebaan 63 V\/ijchmaal) Voor zij 
die vanaf de N I 5 (weg Hasselt-Eindho-

ven) komen Op het kruispunt m 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 kilometers zie je 
aan je rechterkant 't Leeuwke liggen 
dn Wijchmaal) 

Inschrijven kan op volgend adres 
VUJO-Limburg p.a. W Remy, Caster-
straaf 98 te 3500 Hasselt. 

Wie wil deelnemen aan de barbecue 
moet verplicht inschnjven V^e voor
zien voldoende voeding voor hen die 
inschrijven voor 10 september (dit kan 
op een gewoon briefje) 

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

VUJO-ümburg heeft het jongste ar- Vlaams-nationale jeugd hgefti 
rondissementeel komitee, laat zien dat Wiltned Remy, 
Limburg ook de meest levenskrachtige voorzitter-Vu|o-Limburg 

„WIJ-Jongeren": een proefnummer vragen! 

ÏQH 
iJongereii 
ulaams* ^^. 

sociaal Jvujo 
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ANDERE EN VJ JONGEREN 

,WIJ-Jongeren", het maandblad v ^ de VU-Jongeren, september is uit Ook jij 
kunt een gratis proefeksemplaar krijgen 

Inhoud • Over Overleven • Radikaal decentralizeren, (interview met Maurits 
Coppieters) • Algemeen belang eerst, (interview met Edgar Delvo - centrale 
voor arbeidsopvoeding, pianist, raad van leiding VNV) • Naar een ecologische 
samenleving 

Te bevragen bij VUJO-Nationaal, t a v Thor Bergers, Omwentelingstraat 13 te 
1000 Brussel 
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18 m Wij in de Volksunie 

Kontich 

Opening toeristische fietsroute 
„Abraham Hanspad'' 

ANTWERPEN 

„Hans werkt, dag in, dag uit Hij maakt, buiten zijn feuilletons, lournalisfenwerk 
en romans, om de week een kinderboekje Een echt kinderboekje, een 
verhaaltje, eenvoudig, rem, met vervelend Is dat op zichzelf met reeds een 
hele prestatie' ' Hans heeft de kinderen lief zoals hij zi|n volk liefheeft uit heel 
zi|n hart Zi jn werk staat in de dienstbaarheid van zi|n volk Hij mag er z i j n " 
Zo zag ti jdgenoot Filip De Pillecijn Abraham Hans in Kiespijn der ziel, biz 21 

Abraham Hans w/erd geboren op 12 
februari 1882 in Sint-Mana-Horebeke 
De beroemde Oostvlaamse Geuzen-
hoek 

En dat vi/as A Hans zoon van de 
schoolmeester van het vnje protes-

<ö>ntse schooltje dan ook 
Geus heel zijn leven lang 
Vanaf 1909 woonde hij tientallen jaren 
in Kontich Tot hij kort voor wereldoor-
lig twee in Knokke overleed 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

Openverklaring 
betrekking! 

Het OCMW Borgerhout 
vraagt voor zijn arbeidsge-
neeskundige dienst vanaf 
1/1/1982 een arbeidsgenees 
heer 
De kandidaturen worden 
schriftelijk ingewacht uiter-
hjk op 1/10/1981 bi) het 
OCMW Borgerhout, Luite
nant Lippenslaan 67 
Inlichtingen kunnen telefo
nisch bekomen worden bij 
het OCMW Borgerhout, tel 
36 99 90, binnenlijn 1204 

(Adv 141) 

Eertijds een enorm populaire volks
schrijver 

Nu nooit van gehoord en geen mel
ding in een naslagwerk als twintig 
eeuwen Vlaanderen 
Mede daarom ook wordt de verjaar 
dag van zijn lOOste geboortedag her 
dacht Niet alleen m Sint-Mana Hore 
beke maar ook in zijn tweede thuis 
Kontich 

1 9 8 2 A b r a h a m H a n s J a a r 

In de gemeentelijke kulturele raad en 
onder het voorzitterschap van VU-
schepen Mon Van Den Hauwe werd 
een werkgroep opgericht om de vie-
nng van het Abraham Hansjaar in 1982 
voor te bereiden 

Een voorlopig programma werd reeds 
samengesteld Daarover brengen wij 
later meer nieuws 

Nu al IS men volledig rond met een eer
ste vrij belangnjk initiatief 
De Turftrapjsers plaatselijke afdeling 
van de Vlaamse Wandelaarsbond 
stippelde een toeristische fietsroute uit 
in Kontich en de nabunge landelijke 
gemeenten 

Het pad is rond de 40 km lang en loopt 
volledig over verharde binnenwegen 
of fietspaden 

De toeristische federatie van de pro
vincie Antwerpen zorgde voor de offi
ciële bewegwijzenng en een biegelei-
dende brochure is persklaar teksten 
en fo tos werden verzorgd door de 

Gemeente Zwijndrecht 
Het gemeentebestuur van Zwijndrecht gaat over tot het aanleggen 
van een werfreserve voor politieagenten (man/vrouw) geldig tot 
30 juni 1982 
De voornaamste aanwervingsvoorwaarden luiden 
1 Belg zijn, 
2 de mannelijke sollicitant moet in regel zijn met de dienstplichtwet, 
3 van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten 
genieten, 
4 op de uiterste datum van de inzending der kandidaturen minimum 
21 jaar en op de datum van indiensttreding maximum 35 jaar oud zijn 
(maximum leeftijd eventueel verhoogd met 5 jaar ingevolge toepas
sing prionteitswetgeving), 
5 lichamelijk geschikt zijn Lichaamsgestalte, zowel voor mannen als 
voor vrouwen, minstens 1,68 m, 
6 in het bezit zijn van het gehomologeerd getuigschrift of diploma 
(of daaraan gelijkwaardig) van lager secundair onderwijs, 
7 slagen in de bekwaamheidsproeven die bestaan uit 

— lichamelijke testen nopens lenigheid, evenwicht en uithou
dingsvermogen , 
— schriftelijk gedeelte opstel, verbeteren van Nederlandse tekst 
en rekenkunde, 
— mondelinge proef gesprek van de hak op de tak 
De eventuele indiensttreding vangt eian met een proeftijd van 

,.1 jaar 
Na voldoening volgt dan de vaste benoeming Zi) wordt evenwel af
hankelijk gesteld van 
a) het behalen van het getuigschrift dat uitgereikt wordt bi) het einde 

van een zittijd van een vormingskursus georganizeerd door een 
van de op initiatief van een provincie of van een gemeente 
speciaal voor het personeel van de gemeentepolitie opgerichte 
trainings- en opleidingscentra, welke door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken zijn erkend 
De stage begonnen vóór het behalen van dit getuigschnft moet na 
het behalen ervan minimum gedurende 90 dagen werkelijke 
dienst worden voortgezet 

b) het bezit van ten minste rijbewijs B 
De in vast verband te benoemen of benoemde politieagenten 
dienen hun woonplaats te vestigen binnen een straal van 
± 10 km vanaf het gemeentehuis van Zwijndrecht 

De pohtieagenten genieten van de huidige index een maandelijke 
brutobezoldiging van minstens 30 796 f r te verhogen met de jaarlijkse 
ancienniteitsbijslagen tot de maximumwedde bereikt is en de regle
mentaire vergoedingen (o a haard- en/of standplaatsvergoeding, 

«vergoeding voor nacht- en zondagsprestaties, uniformvergoeding) 
De eigenhandig geschreven aanvragen moeten aangetekend worden 
verzonden aan de heer burgemeester van de gemeente Zwijndrecht 
(2730) en ten laatste toekomen op 15 oktober 1981 vergezeld van vol
gende bewijsstukken 
— uittreksel geboorteakte (gezegeld), 
— getuigschrift van goed zedelijk gedrag (eveneens op gezegeld pa

pier en mag niet ouder zijn dan 3 maanden), 
— door het gemeentebestuur van de woonplaats gelijkluidend ver

klaard afschrift van het diploma of getuigschrift, 
— militiegetuigschrift (enkel voor de mannelijke kandidaten), 
— in voorkomend geval bewijs van voorkeurrecht 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentesekretanaat 
(tel 031/527978) (Adv 140) 

Turftrappers en de Knng voor Heem 
kunde 

O p e n i n g A b r a h a m H a n s p a d 

Zondag 13 september wordt het A 
Hanspad officieel ingefietst 
Opening rond 14 u 30 in zaal Pronken-
berg Kontich Kazerne, door de heer 
Kinsbergen goeverneur van de pro
vincie Antwerpen 

En een half uurtje later dan het start
sein voor een gezamenlijke tocht van 
ongeveer 20 km 

Iedereen is van harte welkom Gelieve 
evenwel uw fiets mee te brengen 
Voor Kontich betekent dit fietspad een 
belangrijke toeristische promotie 
Mon Van Den Hauwe. schepen van 
kuituur is er gelukkig mee Hij dankt 
langs deze weg alle medewerkers dan 
ook van harte 

Er werd hard voor gewerkt, het resul
taat mag gezien worden Komt u o o k ' 

Ferre De Beukelaer 

Gelukwensen 
te Kontich 
W I J begroeten met veel vreugde Sieg-
linde geboren op 31 augustus 1981 
Eerste kindje voor Erwin Brentjens en 
Gerd Jaeken ons jongste raadslid in 
de gemeente 

Namens de ganse afdeling een harte
lijk en oprecht proficiat 
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WOMMELGEM VU-VUJO-Diavoorstelling modern missie
werk in SHABA door Jef Augustynen missionans 

TONGERLO St-Maartensfonds-zangavond om 20 uur in de 
Kapellekeshoef Onder het motto Wij zingen zoals toen", 

brengt het SMF-Scheldekoor ons de liederen die we toen met 
geestdrift zongen Toegang vrij 

tUEGEM Dne-eikenavond in ons lokaal ingencht door „Wij en 
ZIJ' Iedereen welkom 
HERENTHOUT FVV-verrassinqsreis 

MORTSEL Om 14 u 30 wandeling over het John Juchempad 
Bijeenkomst aan de parking achter het nieuw gemeentehuis 
HERENTHOUT FVV-gezellig samenzijn in zaal ,De Kat ' 
BERCHEM Shchtingsvergadenng 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 
EDEGEM Eerste kaartavond van het seizoen in lokaal Drie Eiken 
om 20 u 15 Innchters „Wij en Zi j" 
WOMMELGEM VUJO-VU biljartwedstrijd op golfbiljart Vanaf 
20 uur in Den Klauwaert. 
ANTWERPEN Stadswandeling om 15 u met gids Bijeenkomst 
Brabo - Grote markt Kosten 25 fr, vooraf en 30 fr de dag zelf 
Inschr tel 368465 Wetstraat 12 
HOVE Spreekbeurt door Hugo Schiltz om 20 u 30 in het 
Prinsenhof 

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

MORTSEL GespreksavQnd over „Vlaanderen Morgen" om 
20 uur Organizatie VUJO Inleiding door Piet De Pauw 
BORGERHOUT „Gemeente- en OCMW-werking" met o a dia
montage over „vroeger en nu" Om 20 u 30 in zaal De Passer 
Turnhoutsebaan 34 

KAPELLEN Gespreksavond met jongeren over „Wat biedt ons 
de toekomst" Gespreksleider J Roets In zaal 10 onze knng. 
HERENTHOUT- FVV-Rodekruislessen in lokaal De Kroon Ook 
op 30-9 en 7-10 

WOMMELGEM- V K De Klauwaerts voetballen tegen biljartklub 
De WIK op het terrein het Scheersel 

Met de billen bloot in Zutendaal? 
Het verslag van de vonge gemeente
raad werd niet goedgekeurd door de 
ZVP-opposit ie B IJ de bespreking van 
de begroting had de opposit ie im
mers voorgesteld deze bespreking te 
verdagen en deze verdaging werd 
goedgekeurd omdat enkele leden 
van de CVP per ongeluk met de 
Zutendaalse Volksparti j meestem
den De burgemeester liet toen ge
woon opnieuw stemmen maar hier
over was mets in het verslag terug te 
vinden. 

Hierna vo lgde dan de eenton ige 
voor lez ing van de gemeen te reke 
ning 1980 waa rvan d e gemeen te 
raads leden waarschi jn l i jk zovee l 
van m e e d r o e g e n als de toeschou
wers , ZIJ hadden ook geen kopi j 
gek r egen Uit de toel icht ing van 
s c h e p e n van f inanciën Heymans 
bleek dat er een o v e r s c h o t van 
35 mi l joen was , 21 mi l joen o p de 
g e w o n e en 14 o p d e bu i tengewo
ne begro t ing 

Iedereen hee f t l iever een over
scho t dan e e n teko r t maar o f di t 
aan het g o e d e beheer van d e 
C V P - m e e r d e r h e i d t oe te schr i j ven 
is, be tw i j fe lde S imon Janssen 
( Z V P ) ten zeers te Hij w e e s o a o p 
d e kadastra le pe rekwat ie d ie o n s 
z o g e n a a m d f inancieel paradi js 
ru im 2 mi l joen meer zal o p b r e n g e n 
d a n in 1979 Dit belet d e CVP-ex -
pe r ten met o m de begro t ing v o o r 
1981 n o g minder kadastra le in
k o m s t e n voo r o p te stel len dan zi j 
in 1979 (dus v ó ó r de pe rekwat ie ) 
a fge t rokken hebben 
BIJ d e besprek ing van d e reken ing 
1981 zul len die getal len t och o p ta
fel m o e t e n k o m e n e n dat zal dan 
eindel i jk eens e e n verhaal m e t d e 
bil len b loot w o r d e n 
V o o r de personenbe las t ing voor 
zag de begro t ing 6 mi l joen e n d e 
werke l i j ke on tvangs ten w a r e n 
9 mi l joen o f ju ist 50 % m e e r ' 

D e inkoms ten van d e w e e k e n d 
huis jes bed ragen 1 2 0 0 0 0 0 f r w a t 
aan 5 0 0 0 f r per s tuk zo een 
240 off ic iële tweede-verb l i j ven be
teken t zonde r te sp reken van die 
andere op t rek jes w a a r o v e r d e ka
pelaan met z i n g t 

LIMBURG 
S i m o n hennnerde ook aan d e in
k o m s t e n o p „te w e r k ges te ld per
sonee l " en „dn j f k rach t " d ie nu o o k 
al meer dan 2 mi l joen bedragen , 
iets meer dan d ie f>aar f ranken 
waar d e bu rgemees te r ove r sprak 
t i jdens de begro t ing Iedereen be
w e e r t de tewerks te l l ing te wi l len 
bevo rde ren maar het en ige w a t 
m e n doe t is te lkens meer belast in
gen o p onze bedr i j ven leggen In 
d e huid ige oms tand igheden e e n 
belast ing o p het t ewe rkges te ld 
personee l he f fen is g e w o o n immo
ree l ' 

D e inkoms ten uit d e pr ivé-kam-
peer te r re inen bed ragen ongevee r 
400 000 fr e n S imon liet d e gele
genhe id met sch ie ten o m n o g 
eens naar de i nkoms ten van d e 
gemeente l i j ke kampeer te r re inen 
te v ragen 

S i m o n bes loo t me t d e o p m e r k i n g 
da t ons huidig ove rscho t v lug z o u 
ve rdw i j nen m o c h t e n d e gep lande 
leningen o p g e n o m e n zi jn maar da t 
de C V P hierbi j reken t o p d e meer
o p b r e n g s t e n van p)ersonenbelas-
t ing en kadastraal i nkomen V o l 
gens h e m IS dat f iskale paradi js 
pu re demagog ie en reken t m e n 
enke l o p he t ko r t geheugen van 
d e bevo lk ing 

Het ee rs te pun t behe lsde d e af
schaf f ing van d e p)olit ieverorde-
ning o p het kampe ren e n o p he t la
waa i 

S imon Janssen ( Z V P ) legde uit 
da t d e Z V P o fwe l v r o e g dat deze 
fXJi i t ieverordening z o u w o r d e n 
toegepas t o fwe l maar moes t wor 
d e n a fgeschaf t 

Inderdaad h e b b e n wi j ieder week 
e n d van vr i jdag to t zondag een 
spor tv l iegtu ig b o v e n ons hangen 
dat parachut is ten d r o p t o p het 
Navo-vl iegplein A l d e i nwone rs 
d ie in d e v luch t rou te w o n e n , heb
b e n hier vee l gelu idshinder van 
Hierbi j k o m t het lawaai veroor 
zaakt d o o r kampeerders , met al

leen in en rond de al dan met toe
gelaten kampeer te r re inen , maar 
ook in sommige s t ra ten 's avonds 
laat en zel fs 's nach ts Schnf te l i j ke 
k lachten bl i jven zonde r gevo lg al
hoewe l he t pol i t iereglement st i l te 
eist tussen 22 en 7 u D e afschaf
f ing w e r d natuurl i jk v e r w o r p e n en 
WIJ hopen nu maar dat de polit ie
ve ro rden ing dan ook toegepas t 
w o r d t w a t de en ige bedoe l ing van 
d e Z V P w a s 

Het t w e e d e t o e g e v o e g d e pun t o p 
d e agenda w a s d e v raag to t op-
nch t ing van een „ kampeer raad" 
o m het beheer van d e gemeente l i j 
ke kampeer te r re inen waar te ne
m e n D e bedoe l ing van de Z V P is 
duidel i jk de gemeente l i j ke kam
peer te r re inen m o e t e n plural ist isch 
behee rd w o r d e n zodan ig dat d e 
bes taande reg lementenng toege
past w o r d t en alle u i tgaven e n 
inkomsten te rug te v inden z i jn in 
d e gemeen te rekemng Di t voo rs te l 
w e r d ook v e r w o r p e n daar vo lgens 
d e bu rgemees te r o p de kampeer
te r re inen er geen kul turele, fHozofi-
s c h e of ideologische diskr iminat ie 
kan gebeuren omda t er met naar 
de s t rekk ing van d e kampee rde rs 
gev raagd w o r d t W i j ge loven di t 
g raag maar w i j z o u d e n t o c h g raag 
w e t e n waar d e i nkoms ten naar toe 
gaan maar ja, het Zu tendaa lse 
schepenko l lege is o p di t geb ied 
n o g aan geen „bil len b loot " -beken-
ten issen toe HVH 

Bruegheliaans feest 
te St.-Martensvoeren 
Dit jaar wordt het Bruegheliaans feest 
van Voeren opnieuw ingencht en wel 
in de weide grenzende aan het ont
spanningsoord San Martino te Sint-
Martensvoeren De Vlaamse Voere
naars doen een oproep tot iedereen in 
Vlaanderen die hun zaak genegen is, 
om zo tainjk mogelijk op 20 september 
e k aanwezig te zijn 
Het Bruegheliaans feest gaat door van 
14 tot 20 uur in typische Brueghelse 
stijt Eten en drinken in overvloed 
Allerlei attrakties o a John Massis 
Algemene inkom (alles inbegrepen) 
350 fr Leden van de Vlaamse aktie-
groepen 200 fr Inschrijven op voor
hand, telefonisch 041-766929 
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Wij in de Volksunie 

Het Vlaams Kruis-Druivenstreek 
boordevol aktiviteit 

m 19 

BRABANT 

De in november 1980 opgenchte ver
eniging Het Vlaamse Kruis vzw/, afde
ling Druivenstreek. is reeds een ver-
trouvi/d beeld in de druivenstreek 

Boordevol aktiviteit 
Hoeilaart: vanaf 16 maart 1981 tot 
eind juni van dit jaar vond de EHBO-
(eerste hulp bij ongevallen) kursus 
plaats in de Rijksbasisschool te Hoei
laart 15 aanwezigen! 
Hoeilaart: 24 mei Ruusbroecwande-
ling Een ploeg helpers volgt het wan-
delprojekt met een Vlaamse Kruis-
ziekenwagen 

Overl jse:31 mei Voor zijn gewestelij
ke omnisportdag doet de Bond van 
Grote en Jonge gezinnen een beroep 
op het Vlaamse Kruis Drie helpers en 
een ziekenwagen zijn ter plaatse 
Hoeilaart: 21 juni De leerlingen mo
raal van de Rijksbasisschool beleven 
hun wandel- en speldag in het Zomen-
woud Twee helpers van het Vlaamse 
Kruis volgen het gebeuren om gepast 
te kunnen ingnjpen 
Loonbeek: 2 augustus De verenigin
gen van Loonbeek organizeren hun 
11 de Sport- en Speldag De 4 helpers 
van het Vlaamse Kruis samen met een 
ziekenwagen, betekenen voor alle 
deelnemers een geruststelling 
Overi jse: 27 augustus Suksesvolle 
stand op Jaarmarkt naar aanleiding 
van de Druivenfeesten 
Hoeilaart: augustus Verspreiding tijd
schrift in de hele gemeente met een 
oplage van 3300 eksemplaren 

Op zondag 27 september e k verzorgt 
het Vlaamse Kruis-Druivenstreek in 
samenwerking met de afdelingen Leu
ven en Brussel een hulpdienst bij een 
motorcrosswedstnjd te Kampenhout 
Acht helpers en twee ziekenwagens 
zullen ter plaatse zijni Ook in de maand 
september organizeert het Vlaamse 
Kruis-Druivenstreek een stand op de 
jaarmarkt naar aanleiding van de Hoei-
laartse druivenfeesten Wij hopen U 
daar te mogen begroeten' Wij wensen 
omtrent deze aktiviteiten alle innchten-
de verenigingen, medewerkers, sym-
patizanten te danken voor het vertrou
wen die ZIJ in onze organizatie stelden 
Ook dokter Michel Pacqué voor zijn 
medewerking aan onze EHBO-kursus 
(WIJ wensen hem veel geluk toe als 
ontwikkelingshelper), de Vnenden-
knng van de Rijksbasisschool Hoei
laart voor het gebruik van een lokaal 
voor de EHBO-kursus en het Vlaams 
Ziekenfonds voor hün renteloze lening 
van 25 000 fr om verdere aktiviteiten 
te stimuleren 

Het bestuur 
Kemverantwoordelijke Dirk Hiers, 
Langeweg 34 te Ovenjse, tel 
6539162 
Voorzitter Antoon Stas, Kleine Veld
weg 10, te Ovenjse 

Aanbevolen 
huizen 

T E L 014-21.12.07. 
FRAIK INSTRAAT 20, 

HERENTALS 

V I D E O - M A S T E R 

PVBA 

T E C H N I C U S 

M A R C U Y T D E W I L G E N 

TV- en V I D E O - S P E C I A L I S T 

Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 A N T W E R P E N 

Ondervoorzitter August Decorte, Wa-
versesteenweg 25 te Hoeilaart 
Ondervoorzitter-penningmeester Rik 
Van der Perre, Gemeenteplein 15 te 
Hoeilaart 
Sekretaris-propaganda Michel De
smet, Jezus-Eiksesteenweg 48 te 
Hoeilaart 
Uitleendienst medische hulpmiddelen 
Annie Ericx, Langeweg 34 te Ovenjse 
Tel 6539162 
Ledenadministratie Joelle Theunis, 
Vriendschapsstraat 28 te Hoeilaart 
Bestuursleden Daniel Vanstraelen, 
Terhulpsesteenweg 437b te Ovenjse, 
Alex Goodman, Vnendschapsstraat 7 
te Hoeilaart 

Jaarmarktsukses 
Langs deze weg wenst het Vlaamse 
Kruis vzw Afdeling Druivenstreek haar 
dank te betuigen aan de talrijke mede
werkers en jaarmarktbezoekers voor 
alle steun die we ontvingen Zonder 
hen zou deze stand inderdaad geen 
sukses gekend hebben Om maar een 
klem voorbeeldje te geven liefst 650 
balpennen en 180 zelfklevers werden 
verkocht 800 informatiefolders wer
den verspreid Ook een speciaal 
woordje van dank aan de medewer
kers van de lokale radio-omroepen 
Riziko en Verona voor hun bezoek aan 
onze stand In 't biezonder aan Charlyi 
Nogmaals dank* 

Nieuwe EHBO-kursus 
In de maand januan start onze afdeling 
met een nieuwe kursus EHBO (eerste 
hulp bij ongevallen) Deze kursus zal 
wellicht doorgaan te Overijse-centrum 
Meer informatie hieromtrent volgt la
ter Op dit ogenblik werden reeds een 
10-tal inschnjvingen genoteerd 
Informatie bij Dirk Hiers, Langeweg 34 
te Maleizen, tel 6539162 en Michel 
Desmet, Jezus-Eiksesteenweg 48 te 
Hoeilaart, tel 6570429 
Ook de ledenwerving kent een pnma 
verloop Binnenkort zullen een 150-tal 
huisgezinnen hun mooi gedrukte lid-
kaart in de bus ontvangen Lid van het 
Vlaamse Kruis kan je worden door 
minimum 200 fr (hoofdlid) en/of 
100 fr (bijlid) te storten op rekening 
433-4115771-86 of zich te wenden tot 
één van de volgende nummers tel 
6539162 of 6570429 

Ambulancedienst: 
Wat de ambulancedienst van het 
Vlaamse Kruis betreft kan u op volgen
de telefoonnummers terecht tel 02-
2421405 en 016-232412 
Uitleendienst 
De afdeling Druivenstreek van het 
Vlaamse Kruis vzw is ook volop ge
start met het uitbouwen van een dege
lijke uitleendienst 
Volgende hulpmiddelen zijn ter be
schikking krukken, steunkruk met 4-
pikkel, loophulp, toiletstoel, rolstoel, zie
kenbed, rugsteun voor ziekenbed, hos-
pitaalbed. zelfopnchter voor bed, bed-
tafel 
Andere hulpmiddelen zijn ook mits 

Achtste „Jonger 
dan je denkt" 
te Lennik 

Voor de achtste maal heeft „Jonger 
dan je denkt" van de Vlaamse Kring 
Lennik plaats en wel op 12 september 
as 
Het programma Om 12 uur eucharis
tieviering in de St-Kwintinuskerk voor 
en door de gepensioneerden opge
luisterd door het zaï^koor St-Kwinti-
nus Daarna optocht met de muziekka
pel van de Chiro naar de feestzaal Ons 
Huis Receptie en middagmaal Optre
den van de akkordeon Jean Londes 
Daarna „Boemi Boemi de Chiro is er 
veroemi" en optreden van de Koninklij
ke Harmonie St-Cecilia 
Vanaf 18 uur bar en restaurant voor 
iedereen met allerhande attrakties Ie
dereen welkom - Ingang vnj 
Te dezer gelegenheid reuze steun-
tombola met talrijke pnjzen Prijs per 
lot 20 fr Trekking hoofdprijs om 23 u 
Algemene organizatie Jef Heremans 
Met medewerking van chiro Lennik en 
Klup Lennik Hulpdienst Rode Kruis-
Lennik 

aanvraag verknjgbaar Deze medische 
hulpmiddelen kunnen afgehaald wor
den bij Annie Hiers-Encx, Langeweg 
34 te 1900 Ovenjse , 
Het matenaal kan ook thuisgeleverd 
worden Het is echter steeds noodza
kelijk telefonisch aan te vragen en dit 
zoveel mogelijk op voorhand tel 
6539162 
Leden van de afdeling Druivenstreek 
beschikken de eerste maand gratis 
over deze medische hulpmiddelen 
Voor de verdere leentijd krijgen zij een 
tariefvermindering van 10 % 

Rob en Willy 
10 jaar 
in 't Parlement 
VU-Heverlee viert dit heuglijk feit op 
vrijdag 9 oktober vanaf 20 u in het 
Provisorenhuis (abdij van 't park) met 
een 
• Reuze-barbecue (aperitief, haant
jes, lamskoteletten, brochetten, var-
kensribstukken, slaatjes, pilavrijst. 
barbecuebrood en Limburgse 
vlaaien) 
• Hennnenngen aan de tijd van toen 
en 
• Dans 
Inschnjving als volgt 
— stort de som van 350 fr per per
soon voor deelneming aan de reuze
barbecue op nr 431 -4602761 -81 van 
v u - H e veriee, 
— betaalt ter plaatse 
Terugsturen voor 20 september naar 
Dirk en Rit Smitz-Carlier, Tweeklein-
wegenstr 81 te Heverlee (016-
202582) 

SEPTEMBER 
19 ROTSELAAR: Groot VU-bal in parochiezaal Rotselaar-Heikant 

om 20 uur Grabs bier van 't vat tot 22 uur Grabs tombola op in-
komkaarten 

26 EPPEGEM: VU-bal met Vlaams dans- en showorkest „Waftra" 
Vanaf 21 uur in zaal Rubenshof, Dorp 

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

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 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

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

Openingsuren: 

Dinsdag, woensdag en vri jdag 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 

Pronostikeer 
en win 

spelenderwijs 
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20. m Wij in de Volksunie 

Tweede kringloopiveekeinde te Dilbeek 
o p 19 en 20 september organizeert de 
werkgroep Kringloop van de fusie-
jeugdraad Dilbeek het tweede groot 
kringloopweekeinde. Deze milieu-hap-
penlng gaat over; natuurbehoud; reku-
peratie en recyclage van p>apier, glas, 
plastiek; zonneënergie; biogas; krui
den en planten; zelf wijn maken; bij-
enkweek en honingproduktie. 

Een volks gebeuren 
Een massa informatie wordt op een 
voor iedereen aangepaste manier aarv 
geboden: naast boeken, dossiers en 
studies op de talrijke stands, een vi
suele historiek over ons leefmilieu (ter^ 
toonstelling), demonstraties van pa-
pierrecyclage, biogas en zonnepane

len (toestellen in werking ter plaatse); 
doorlopend dia en videomontages; 
maquettes, foto's en panelen over be
staande realizaties in Dilbeek, natuur
wandelingen in de Wolfsputten en 
knutselhoek voor kinderen. 
Milieuzorg begint bij heel kleine dagda
gelijkse dingen: de krant lege bierfles 
of blik, de verpakkingen in het alge
meen: zijn ze niet overbodig? Kunnen 
ze niet gerekupiereerd worden? 
Zonneënergie is echt niet zo veraf, er 
zijn p>anelen in werkirig in Dilbeek 
(Kapelle, Schepdaal...). 

Een politieke manifestatie 
Door naar het weekend te komen toon 
je niet alleen je interesse maar laat je 

verstaan dat jij vindt dat er rK>g meer 
moet gebeuren rond milieu, energie en 
kringkx>p. De werkgroep wil vanuit 
experimenten, projekten, proeven en 
studies een aantal beleidsadviezen aan 
de gemeente geven. 
Er zullen voorstellen klaar zijn op het 
weekeinde en via een soort stemfor-
mulieren kan jij jouw mening over onze 
voorstellen kenbaar maken of je eigen 
voorstellen eraan toevoegen. 
Dit brengt de demokratie een stuk 
dichter bij de mensen en resulteert 
wellicht in Dilbeek als pikxit-gemeente 
voor milieu, energie en krirfgkx>p. Deze 
manifestatie gaat door In het kuituur-
centrum Westrand op zaterdag van 14 
tot 19u. en zondag van 10 tot 18 u. 

VU-raadslid 
Vervaét vraagt 
min. Chabert 
Lenniksebaan 
te proberen 
VU-gemeenteraadslid Daan Vervaet 

^St-Laureins-Berchem) verwoordde 
in een brief aan Jos Chabert, minister 
van Openbare Werken, het grote on
genoegen in het Pajottenland om
trent de toestand van de weg Ander-
lecht-Lennik. Deze weg van groot 
verkeer zit in zo'n erbarmelijke toe
stand dat men hem "Kreupelweg" is 
gaan noemen. Uit Vervaets brief vol
gende fragmenten. 

„Onlange maakte U het onberimpeld 
duidelijk dat moet worden bezuinigd 
op de staatsuitgaven voor wegen
bouw. 
Naar mijn weten nam U een noodzake
lijke beslissing: echter niet ten koste 
van de allernoodzakelijkste wegdek
vernieuwing van de weg van groot 
verkeer Anderlecht-Lennik: de Lennik-

"Vsbaan! 
U moet immers weten dat bovenge
noemde weg alles wegheeft van een 
kreupelweg: putten, verzakkingen, 
scheuren, partijen hobbelige en korsti-
ge asfaltbedekking. 

Dat de weggebn^ikers deze bedroe
vende toestand onhoudbaar vinden, 
behoeft nauwelijks betopg. l\/laar dat 
de aanbelangende middenstanders 
hiervoor eveneens lelijk opbreken, 
wordt veelal uit het oog verloren. In
derdaad, vele potentiële klanten ma
ken een Frans kompliment bij het 
„aanvoelen" van dit wegdek en kiezen 
dan maar andere inkoopwegen... 
Geachte Heer Minister, als U — liefst 
achter het stuurwiel — kennis ma^kt 
met de Lenniksebaan, dan zal U zeker 
tot het besluit komen dat deze weg op 
'C/Vv weg moet liggen bij een gebeurlij-
ke prioriteitskeuze in onze wegen
bouw". 

Het antwoord op deze vriendelijke 
maar dringende uitnodiging is nu dui
delijk aan minister Chabert Hopelijk 
verliest hij er zijn baby-smile niet bij... 

Middenstanders, hier de aanbe
volen ruimte voor uw publicitai
re boodschap. 

Praat er eens over.met onze 
advertentieman Karel Severs 
(02-219.49,30 - 02-356.78.44) 

22e Westvlaams 
Provinciaal 
Zangfeest 
o p zaterdag 26 september a.s. om 
20 u. heeft te Wervik in de zaal „Oost
hoeve" het 22ste provinciaal zangfeest 
plaats, ingericht door het ANZ-West-
Vlaanderen. 
De toegangsprijs bedraagt 120 fr. 
Kaarten kan men bekomen bij „'t Ka-
beljauvrtje", Sint-Maartensplein 2 Wer
vik en Drukkerij Aurora, Rijselsestraat 
42 leper. 

& * 

Gustave 
van de Woestijne, 

nog tot 13 september 
4n een vorig „Wij"-nuinmer bespraken wij uitvoerig de te r 
gelegenheid van zijn 100ste geboortejaar aan Gustave van 
de Woest i jne (broer van de dichter Karel) gewijde retro-
spektlevé, die nog tot en met de tweede zondag van 
september plaatsheeft in het Antwerpse M u s e u m voor 
Schone Kunsten. 
Nie.t zonder reden komen wij nog even op deze magistrale 
en uitstekend gedokumenteerde tentoonstell ing terug. O o k 
al omdat elke Vlaamse kunstminnaar ze beslist moet 
bezoeken. Gustave van de Woest i jne wordt gewoontege
trouw gerekend tot de eerste Latemse School en tot het 
V laamse expressionisme dat in de Leie-streek zijn hoogste 
toppen beleefde. D e huidige tentoonstell ing die het grootste 
deel van het hele oeuvre van de kunstenaar omvat, toont 
evenwel op overtuigende wijze dat Van de Woest i jnes werk 
niet in één begrip kan ondergebracht worden. Door zijn veel
zi jdigheid in stijl en telkens perfekte techniek, maar vooral 
door de aangri jpende, versti lde inhoud en existentiële 
gevoel igheid van zijn schilderijen en grafiek ontsnapt Van 
de Woest i jne aan elke beschri jvende begrenzing. Te meer 
daar het aantal aan zijn werk gewijde tentoonstell ingen tot 
dusver eerder gering was, is de nu lopende expositie een 
verheugend hoogtepunt in het V laamse museumleven. (De 
hierbij afgedrukte foto toont het in 1910 geschi lderde 
portret van de echtgenote van de kunstenaar). 

NvB 

WEST-VU\ANDEREN 
SEPTEMBER 
13 BRUGGE: Bezoek aan de tentoonstelling „Vlaamse kunst op Per

kament". Samenkomst om 10 uur aan het „Groeningemuseum, 
Dyver 12. Alg. leiding: Roel Vander Plaetse. Onkosten: 40 fr. Inr. 
vzw Trefpunt 

18 OOSTENDE: Kaas- en wijnavond om 20 uur in het Hotel Pacific. 
Hofstraat 11. Onkosten: 150 fr. 

19 BRUGGE: Dia-montage gewijd aan het leven van A. Bomns. Spre
kers: E. Truyens en D. Bogaert Inr VSAG-Brugge. Om 20 uur in 
bovenzaal van „Breydelhor. 

26 BRUGGE: café Suvée: woord, muziek en gebaar met en rond de 
figuur van Maurits Coppieters. om 20 uur in Breydelhof, Suvee-
straat 2. Inkom vrij. 

Izegemse VU pleit 
voor bescherming privacy 
van de burger 

Op de jongste gemeenteraadszit
ting kwam een vinnige VU-oppositie 
aan het woord die schril afstak tegen 
de matte bedoening van de andere 
frakties. VU-woordvoerder Geert 
Bourgeois gaf een uiteenzetting op 
hoog niveau nopens de bedreiging 
van de informatica voor de privacy 
van de burger. Aanleiding daartoe 
was het voorstel om een overeen
komst af te sluiten tussen Izegem en 
het Intercommunaal Centrum voor 
Informatica (CEVI) te Gent Izegem is 
al automatisch verbonden met het 
rijksregister. Deze overeenkomst 
moet snellere en nieuwe mogelijkhe
den scheppen door uitbreiding van 
de Izegemse apparatuur., 

Vragen en suggesties 
Geert Bourgeois wees erop dat het 

Rijksregister ai lang operationeel is, 
maar dat we nog altijd geen wet 
hebben die de privacy of persoonlijke 
levenssfeer van de burger beschermt. 
De Izegemse terminal kan aan andere 
systemen gekoppeld worden. Een gro
te massa gegevens kunnen gecentrali-
zeerd worden en zijh permanent be
reikbaar. Op die manier zijn veel gege
vens over een persoon in een mini
mum van tijd toegankelijk. 

Ik zeg niet dat er misbruik gemaakt 
wordt of zal gemaakt worden, aldus de 
VU-woordvoerder, ik stel alleen dat de 
mogelijkheid bestaat Het gevaar kan 
twee richtingen uitgaan: in de richting 
van de schending van de privacy en in 
de richting van het gebruik als partijpo
litiek instrument. ' 

Daarom zou het goed zijn dat de ge
meenteraad weet wat er aan. gege
vens opgeslagen wordt wie het ëys-
teem bedient, wie er toegang toe heeft 
en aan welke databanken we nog 
verbonden zijn. Het is ook noodzake
lijk dat de gemeenteraad er weet van 
heeft hoe en op welk terrein de appa
ratuur gebruikt wordt als beleidsinstru
ment, anders kan het een partijpolitiek 
instrument worden van de meerder
heid. 

Het zou dan ook nuttig zijn dat de 
gemeenteraad zich laat informeren 
over de precieze mogelijkheden van 
de overeenkomst — dat kan door een 
deskundige naar de gemeenteraad te 
vragen — en dat een soort van ge-
drags- of gebruikscode opgesteld 
wordt 

Reaktie 
Tot daar in grote lijnen de uiteenzet

ting van Geert Bourgeois die op een 
aantal raadsleden kennelijk indruk 
heeft gemaakt. Wie helemaal niet rea
geerde, waren de twee parlementai-
ren-gemeenteraadsleden, van wie we 
mogen veronderstellen dat ze iets zou
den afweten van deze problematiek. 

In plaats van een debat uit te lokken 
op hetzelfde niveau van de VU-inter-
pellant, ging burgemeester Vanden-
berghe op een voor hem typerende 
wijze tewerk, met de doödsimpele 
uitspraak: Wij beloven oprecht dat we 
geen misbruik zullen maken. 

Adoptiepremie goedgekeurd 

Op dezelfde zitting is ook unaniem 
de invoering goedgekeurd van een 
adoptiepremie. De idee kwam uit de 

gezinsraad. VU-woordvoerder Geert 
Bourgeois, flink op dreef, vond het een 
goede zaak en stelde enkele amende
menten voor: uitbreiding tot niet-
schoolplichtige kinderen en toeken
ning van de premie voor wie zonder 
adoptie voor een bep)aalde (mini-
mum)tijd kinderen in zijn gezin op
neemt Uiteindelijk werd beslist het 
reglement goed te keuren, maar regle
ment en amendement Bourgeois aan 
de gezinsraad over te maken. 

Troebele praktijken 
Ten slotte legde VU-raadslid Erik 

Vandewalle een tere plek bloot bij het 
kollege van burgemeester en schepe
nen, dit naar aanleiding van de beslis
sing over de aankoop van drie tweede-
handswagens. Het ging hem rjiet over 
de diskussie tweedehands of nieuw. 
Wel over de hoogst ongewone werk
wijze van het schepenkollege. 

Officieel diende de raad het besluit 
te nemen voor de aankoop en de wijze 
van gunnen te bepalen (hier beperkte 
offerteaanvraag of onderhandse gun
ning). 

De VU-interpellant die al onraad 
rook, vernam via enkele opmerkingen 
en vragen spoedig de bekentenis dat 
alles al vooraf vast lag: merk, prijs en 
leverancier. Een uitspraak van de ge
meenteraad over de wijze van gunnen 
of over de 'voorwaarden, was dus 
zinloos. Erik Vandewalle deed ook 
opmerken dat de gemeenteraad het 
recht heeft te bepalen aan hoeveel 
leveranciers prijs moet worden ge
vraagd. Wat natuurlijk ook al niet meer 
kon. De meeste Izegemse garagehou
ders hebben dus geen enkele kans 
gehad... 

VU aanwezig 
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 korf de VU 
niet ontbreken. Het bestuur heeft dan 
ook een leegstaand pand gehuurd in 
de Oude Bruggestraat nabij.de hoofd
tribune. Het kreeg de naam 't Klauwke. 
In een Vlaamse en Bruegeliaanse 
sfeer zullen zij er hongerigen spijzigen 
en dorstigen 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 

Koekelare in rouw 
Op 1 september 1981 ontviel ons 
mevrouw Marguerite Monstrey, moe
der van ons bestuurslid Michel Con
stant, in de leeftijd van 74 jaar. 
Onze innige Vlaamse deelneming 
aan vader Maurits Constant aan Mi
chel en echtgenote Simonne alsook 
aan de kinderen e,n de ganse familie. 
Vanwege het VU-bestuur Koekelare. 

10 SEPTEMBER 1981 

http://nabij.de


m 21 

lepel & vork... \ ^ 
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Restaurant 
H O F TER C O T T H E M 
Beerens-Van Grembergen 

Cotthem 5, 
9520 St-Lievens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel 091-605586 

Gastronomische eetmalen 
Matige prijzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 
V/laandag gesloten 

sfeer 
Rustieke 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel 031-710173 

Waters en limonaden 

H e r b e r g 't S T A M P K O T 
St-Mana-Latem. ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 55-4994.76 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dubbele Vak>is-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

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

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

Tel 091-67 57 12 

ntt mmms 
WEKEUJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
'JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O. famUi.zMk imt tradili.. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.3246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

C a f é D E N K L A U W A E R T 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open- vnjdag vanaf 19 uur, za
terdag vanaf 13 uur. zondag van

af 10 uur 

coR'j.i::iALS 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135 33 Tel 031-36 56 54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/5121.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

FEESTZAAL 

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

Tel 02/767 45 76 

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

bes tekken 

Lokaal <T S C H U U R K E -

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingan THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
M!4?,) Demokratisclv pii|zen 

Uitgelezen dienstbetoon 

KosSfHstcenweg 38 
2260 Niilcn - Tel 031/8188 41 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

DE O U D E KRING 

Cnfc VU lol<,n,il 

DorpspU It' HcLisdcn Liniburq 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemslraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/29 94 91 

Geskj ten vntdag behalve m se i ïoen 

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

A.iniK nier v.m ,ill( f( ( sU ti 
Ook v i rhu i in t j v.nl t.ift lf]( rif f 

Srhikl( is t i . i II 33 
2000 Anlwi rp( n 
T( I 031 37 45 72 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 tVlelle 
Tel 091-3006.53 

Ca fé Het V laams Hu is 

BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel. 011-7970.84. 

Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn 

Ijof ten (T'cnljoont 

f 
Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbating: 
Erna Van Dooren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-41 2922 

056-41 81 68 
Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 

Alle grote wiinen 
rechtstreeks uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 lot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak. 

Herberg 

„De 7 Z a l i g h e d e n " 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031/3405.86 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Dr.ink en eethuis 

« W A L T R A » 
Ardiiinki-i.ii 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven vnn de Wnltrii 
f Vhiniiis in t hnrt vnn Brussel 
2 Je k.m er alUfd p.irkercn 
3 Je kn/gt er afti/d w.it te eten 
4 Oc firifzen ri/n socutnl 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

Fcc-si?aal voor nWe 
gelegenheden 

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 kwaliteitskoffie bij u thuis! 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Letnbroeckstraat 89 
« 2 0 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding bieren wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11. 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

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

't Is de lichtst verteerbare. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60. LEUVEN Tel 
016-22 8672 
Kon Astndlaan 85, KONTICH Tel 
031-57 3032 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel 
02-218 7489 
Brugse Baan 1, Hulste (056-71.1536) 

Grote parkeerterreinen - zalen vnj 
voor feesten banketten e a - Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier van 
't vat - Levende Water Tonisstemer 
Sprudel - Goed en goedkoop eten 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen Tel 02-2520240 

Menu op zondag van 450 tot 650 f r 
Tijdens de week, suggesties van de chef -I-
Open alle dagen - maaltijdchecks 

spijskaart 

I I 
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 218.4172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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VU-arr. St.-Niklaas nodigt 
Wase bouwwereld uit 
Door de regering werden tot hiertoe 
slechts enkele tijdelijke en gedeeltelij-' 
ke maatregelen genomen tegen de 
knsis in de bouwnijverheid Ze zijn op 
zichzelf wellicht lovenswaardig, maar 
ze veranderen niets ten gronde, omdat 
ZIJ geen strukturele oplossing bieden 
Tijdens een hoorzitting, ingencht door 
de Volksunie op 17 maart 1981. heb
ben representatieve vertegenwoordi
gers uit de bouwwereld waardevolle 
suggesties gedaan 

Rekening houdend m^t deze sugges
ties heeft de Volksunie een plan uit
gewerkt, dat verder strekt dan alles 
wat tot nog toe werd verwezenlijkt of 
in het vooruitzicht gesteld 

Dit Volksunie-plan steunt o m op de 
overtuiging dat de fiskale druk onver
wijld moet verlaagd worden en dat zo 
snel mogelijk goedkoper hyf>otecair 
krediet voor de kandidaat-bouwers 
moet ter beschikking worden gestefd 

In die geest moeten voorafgaand een 
aantal algemeen fiskale maatregelen 
worden getroffen ten einde de herop
leving van het bedrijfsleven en van de 
zin voor initiatief te bevorderen, zoals 
onder meer 

• vermindering van de iriterestvoe-
ten van het hypotecair krediet 

• vermindenng van de BTW-tane-
ven, 

• belastingvrijstelling op interesten 
uit spaarfondsen binnen ;het kader van 
het bouw- en vertjouwsparen 

De Volksunie wil dit plan graag met ar-
chitekten en bouwaannemers bespre
ken en nodigt hen daarom uit tot de bij
eenkomst die doorgaat op dinsdag 
15 september 1981, om 20 uur te Sint-
Niklaas, „Het Centrum", Grote Markt 
Inleider op deze vergadenng is de heer 
Frans Kuijpers, een van de opstellers 
van het Volksunie-plan voor de bouw
nijverheid 

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

5691604 

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

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

• Jongedame (27 j ) zoekt 
passende betrekking in het Me-
chelse Zij wenst kuis- en onder
houdswerk te verrichten Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katleijne-Waver 
of telefonisch op het nummer 
015/217900 ref nr 2484 

• Goed ter tale 44-jarige man, 
met ervaring in de voedingssek-
tor en de elektnsche apparatuur 
njbewijs C zoekt betrekking 
gaande van handelsreiziger tot 
arbeider, bureelwerken enz 
Voor inlichtingen zich wanden 
volksvertegenw dr J Valkeniers, 
tel 5691604 

handelaars... 
' .„zelfstandigen (enz.) 
voor uw publicitaire bood
schap in «WIJ» neem kon-
takt met 

I Karel SEVERS (onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30... 

# Jonge licentiate (22 p in de 
moderne geschiedenis (KUL) 
zoekt een job waar kreativiteit en 
ondernemingszin aan bod kun
nen komen 
Telefonisch te bereiken op nr 
013/441232 

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

• Sociaal assistent (pas afge
studeerd), vnj van legerdienst 
zoekt werk in Limburg, Oost-
Vlaanderen of Oost-Brabant 
Kontakt met Bart Raskin, Ste-
voortseweg 66 te 3910 Herk-de-
Stad (013/552630) 

• Kinderverzorgster zoekt 
werk in Brusselse of ten westen 
van Brabant Voor ml zich wen 
den dr J Valkeniers, tel 
5691604 

• Licentiate wiskunde (met gro
te onderscheiding) zoekt b)etrek-
king in westen van Brabant of 
Brusselse Voor ml zich wenden 
volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604" 

• 18-jarige met diploma Wet 
B en'daktylogetuigschnft, zoekt 
een gepaste betrekking in het 
Brusselse of op de as Brussel-Ni-
nove Inlichtingen volksverte
genw dr J Valkeniers, tel 
5691604 

• 23-jarige sekretaresse met 
ervaring in verzekeringssektor 
en opleiding Nederlands-Frans 
bureelwerken zoekt werk in 
Brussel-Westbrabantse Voor in
lichtingen zich wenden volksvert 
dr J Valkeniers 02-5694824 

• Kleuterleider 22 j gewezen 
chiroleider uitstekende referen
ties zoekt plaats in West-Vlaan-
deren ook als opvoeder Tel 
056-512444 

mv Wij in de Voll(sunie 

vu-Lede 

Rouw 
Vorige week werd in Oordegem Okta-
vie Van Langenhove, weduwe van 
Stephanus Van de Velde naar haar 
laatste rustplaats gebracht Zij werd 
geboren op 13 augustus 1892 Óctavie 
was de moeder van Blanche Van de 
Velde, echtgenote van provincieraads
lid en schepen van Lede Jules Hende-
nckx De VU-afdeling van Lede houdt 
eraan via deze weg haar medeleven te 
betuigen aan de hele familie 

Vreugde 
In twee families van onze VU-afdeling 
werd gevierd t g v huwelijken Guido 
Galle, de broer van Hugo, de onder
voorzitter van de afdeling trad in het 
huwelijk, evenals Alt)ert Van Hove, de 
zoon van de voorzitter van de SKV 
„Pnester Daens" v z w De VU-afdeling 
van Lede wenst de families geluk en 
wenst de jonggehuwden een gelukki
ge toekomst 

Fototentoonstelling 

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

De fotograaf-tekenaar-t>eeldhouwer 
Paul De (5lercq stelt foto's op doek 
tentoon Zichten van Ooidonk, Baarie, 
Deurie, Latem, Afsnee en de Leie Tot 
15 september 

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

Opbrengst verkoop ten goede voor de 
gehandicapten 

Sociaal 
dienstbetoon 
senator De Rouck 
De zitdagen voor sociaal diensttaetoon, 
zoals pensioen, erfeniszaken, militie 
sociale wetgeving worden georgani-
reerd in samenwerking met senator 
Germain De Rouck en hebben plaats 
op onderstaande plaatsen en dagen 
Krulshoutem: zondag 6 september 
van 10 tot 11 u in „De Zwaan" te Wan-
negem 
Wortegem-Petegem zondag 6 sep
tember van 11 tot 12 u in ,De Klokke" 
te Petegem 
Ronse zaterdag 5 september van 10 
tot 12 u in Trefcenter', Hoogstraat 13 
Zwalm zaterdag 19 september van 10 
tot 11 u , t Stampkot" Galenjpad 
Kluisbergen- zaterdag 19 september 
van 11 tot 12 u bij Gies Cosijns 
Kwaremont 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

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 

OOST-VUtANDEREN 
SEPTEMBER 
12 KERKSKEN: VU-bal om 21 uur in zaal „Korlick" 

12 ST.-AtVIANDSBERG. „EzeP'-T-Dansant voor jong en ouder, 
met studio „Rotation" in zaal „Tijl", Klinkkouterstraat 70 Org 
VUJO Inkom 60 fr Vanaf 20 u 30 

13 GENT-CENTRUM- Geleide wandeling door de Smt-Machanus-
wijk ( i pv 20/9) 

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 

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

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

25 DE PINTE: Optreden van Rhenifh-zangkoor Stellenbosch (Zuid-
Afnka), o l v Walter T'Jolijn Om 20 uur in raadszaal gemeente
huis Inkom vrij 

26 MELDERT: Nievelkermis grootse dansavorid om 21 u in de ho
vingen van „Den ast" 

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

26 DESTELBERGEN: Groot VU-bal met het dan^ rkes t „The Wod
ka's" m zaal Berghme, DenderYnondsesteenweg 445 Inkom 
100 fr Vermindering voor grote gezinnen 

27 MELDERT: Nievelkermis groot mosselfeest van 12 tot 20 uur In 
de hovingen van „Den ast" 

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-Nmove 

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 één gemeente uit waar 
we „op leerbezoek kunnen". We hebben reeds de gastvri jheid genoten in 
Brugge , Mol en Bree. Als vervolg hierop zijn wij op ZATERDAG 10 OKTOBER 
te gast bij onze vrienden te MERELBEKE. 

Het Politiek Kadennstituut en het Vor
mingscentrum Loef Dosfel .stellen 
daarom volgend programma voor 
9 u 30 ontvangt m 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 dg gemeentelijke 
verklemingsinstallatie voor huisvuil 
12 u 30 middagmaal 
14 u ontvangst en rondleiding in het 
O C M W Spreker de h. Meysman, 
OCMW-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
ria van de sporthalle 

Praktische gegevens 
Wanneer? Zaterdag 10 oktober 1981 -
aanvang 9 u 30 

Waar? Samenkomst gemeentehuis 

Merelbeke 

Voor wie? Iedereen is welkom 

Kostpri js? 400 fr (middagmaal en do-
kumentatie inbegrepen) 

Inschrijvingen vooraf inschnjven is 
noodzakelijk en dit ten laatste op 2 ok
tober 1981 
Schrifteli jk of telefonisch op volgend 
adres Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel vzw, Bennèsteeg 4 te 9000 
Gent tel 091/257527 (tussen 8 u 30-
12 u en 1 3 u - 1 7 u ) of door storting 
van de deelnemersbijdrage op bank
giro nr 068-0638900-85 van hef Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel met 
duidelijke vermelding van uw naam en 
adres eventueel uw telefoonnummer, 
aantal deelnemers en titel kursus ,zo 
doeh WIJ het in Merelbeke 

Arrondissement Gent-Eekio 

Jawadde! 
Speciaal bericht voor de VUJO- en de Volksunieleden die jong 
van hart zijn 

, Op vrijdag 2 oktober organizeert de VUJO Gentbrugge-Lede-
berg een reuze-instulf in de gemeentelijke feestzaal van 
Ledeberg 
Het wordt een spetterende T-Dansant nnet Discobar vanaf 
21 uur. 
Als hoogtepunt onnstreeks 22 uur, komt het optreden van de 
revelatie van de Gentse Feesten, de formidabele formatie „Ja
wadde" 
De toegangsprijs werd bijzonder laag gehouden om iedereen 
in staat te stellen aan het feest deel te nemen. Voor 75 
belachelijke Belgische frankskens zijn jullie ook van de partij 
WIJ verwachten alle jonge VU-sympatizanten van het arrondis
sement Gent-Eeklo. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Sleen en marmerhouweni 

Bolstraat 41 
HAALTERT 

Tel 053 2122 48 

Alle werken m marmer en natuur 
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

AJgemene Bouwondernemingen 

Gentsestroat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 41 25 89 

Wi) bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN P L A T T E A U 
Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti allergtsche matrassen 

Platteau Lievens Porlugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

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

GELD 

Onmiddell i jk të bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel 053-2129.11 -
053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781993 
Import — Export 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Dames en heren tn uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van tiet vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkv^eg 8 1760 Roosdaal Stnjtem 

Tel 054 33 37 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom sanitair 
Alle herstellingen 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschernien 
handschoenen 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwassen! 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 2172 12 

KLEDING LENDERS 

Sint O.iniuioniïtraat 41 
W O M M E L G E M 
Tü 031 53 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

le l 053-62 37 65 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 56903 18 

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

PVBA BERT 
Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-47 8809 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Ni|len 
Tel 031-8177 06 

Gratis priisofferte 

DUHASON KEUKENS 

FIRMA SONCICGEBR 
Anderenbroek 24 
9480 Oenderhoutem 
Tel 053 2193 25 

I D E L - Tel 011-534349 

Gelegenheidsgrofiek. Huwoliik - Ge
boorte • Zelfklevende (M.ikb.tnd en 
etiketten Houten druklel tcrs - Rekla-
ine-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK 

I Silhouell» 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Dei i rne Z Tel 21 08 96 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-289314. 
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O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE ' 
Grote keus ben ieube lde vil la s appar 
t emen ten en s tud io s te huur 
Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to s 

WEST-L ITTORAL 
Leopo ld II laan 212 
8458 Oos tdu inke rke 

"Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 S C H f L O E W I N D E K E 

Alles voor land en tuinbouw 

Tel 091 62 5142 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-330687 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVÊL-BANKELINDEWEG I I 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukans • Ceotrale 
verwarming • Houtkachels • Inbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten 9 Fngos en 

Diepvnezers 

DE KERAMIEKKELDER 
Plet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

LUKOS p v b a 
Ringmappen dokumenthouder 
pochetten 
mappen 

sneJh^chters offerte 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 493507 

O m te sparen , te lenen of voor 

een verzeker ing , wendt u z ich in 

ve r t rouwen t o l 

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

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

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

MEUBELEN MOENS 
Mark t 28 
TERNA,T 
Tel 58210 55 

Specialist primitief 
stijtmeubelen en modern 

...Uit sympatie... 

STUDIO 
DANN 

02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli jksreportages 

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

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Gentsestr 155 
9300 AALST 
Tel 053/21 1921 

Fr Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel 031/245330 

Mechelse str 59 
1800 VILVOORDE 
Tel 02/2518166 

lustrer ie 

mare 
devriësè 
bar. ruzettelddn 56c brugge 
050/35 /4 04 
baan brugge-kortrijk 

r 

V 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

ANTIEKZAAK 

Mevr Juhen SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113 
8700 IZEGEM 
Tel 051 3015 37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meuljelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

moeilijke maten,/P; 
•akkundige retouche 

mcHtcrklcrrnakcr / i 

¥mnees k* 
m>..!.''W.i. fMUm^:.".i JJ-'lJHiUU 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN OER KLEUN 

Chazailaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84, 200Ó A N T W E R P E N 
Tel. 0 3 1 - 3 6 4 5 3 1 . 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

Georges D^ RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 2136 36 
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Brei^lfestipi zmk we&ya op Eummh 

Mensen van bij ons 

De blinden. Met twee aan één been knagen. 

WINGENE - De bezems 
steken 't en venster uit, en 
ook de blauwe schorten 
hangen aan de gevels te 
wapperen. In dit Westvlaanf-
se dorp, waar men meer var
kens dan inwoners telt, is de 
oogst ook alweer binnenge
haald. De pretmolen draait 
er dezer dagen op volle toe

ren. Na de dorpskermis vol
gen komend weekend de 
spetterende Breughelfestij-
nen. 

Niet zomaar Breugheliaanse 
zotternijen, maar een kultu-
rele hoogvlieger van for
maat die reeds eerder werd 
opgemerkt door onder meer 
de Nederlandse, Duitse, 

Oostenrijkse, Amerikaanse 
en Japanse TV-stations. 

Dit jaar is het grootste 
dorpsfeest van Wingene 
goed voor een rechtstreek
se TV-uitzending van de 
BRT, terwijl het spektakel 
weerklank zal vinden in Eu-
rovisie-kaptaties. In de bon
te reeks van honderden na-

zomerse dorpsfeesten is 
het Breughelfeest van Win
gene een festijn zonder 
weerga dat door het gehele 
dorp en duizenden bezoe
kers ten volle wordt ge
smaakt en meebeleefd. Zon
dag zal Wingene weer wei
nig plaats hebben om de 
feestneuzen de bloemetjes 
buiten te laten zetten. 

De belangstelling voor de Win-
gense Breughelfeeslen is zo 
enorm dat het gemeentehuis tot 
een klein krisiscentrum werd om
gedoopt Burgemeester Persyn: 
„'t Is al voor Breughel dat hier te
lefoontjes binnenlopen.' 
Johan Lievens (voorzitter van de 
VU-afdelingh „In '54 werd door de 
kunsthistoricus Frans Vromman. 
die nu beter bekend is als nage
noeg ongeëvenaarde stoetenbou
wer, van een doodgewoon dorps-
#?esf een pracht van een Breu-
ghelfestijn ontworpen dat inmid
dels zelfs wereldfaam heeft gekre
gen. Het begon met rogge- en 
broodfeesten. De Wingenaar 
Vromman nam deel aan het open
lucht-feestmaal dat op het plein 
voor de kerk werd georganizeerd. 
Hij zag in zijn verbeelding de Breu-
ghel-schilderij „Boerenbruiloft". 
Spoedig later had hij uitgewerkte 
plannen voor een unieke Breug-
helstoet met daarop aansluitende 
feestdis. 

Onderhand worden in gans het 
Vlaamse land Breughelfeesten ge
organizeerd, maar die van Winge-
rje blijven uniek. Intussen maakte 
sloetenbouwer Frans Vromman 
meerdere stoeten en regisseerde 
hij volksfeesten, maar vooral 
werkte hij jarenlang aan de verfij
ning van de Breughelstoet en heel 
het Breughelfeest" 
— Welke zijn de biezondere Win-
gense attraktie-elementen dan? 
Johan Lievens: „De stoet op zictt-
zelf is merkwaardig. Daarover 

spoedig meer Maar het is slechts 
één element in het dorpsfeest dat 
een ganse dag de bezoekers 
overrompelt Reeds lang voordat 
de stoet door de straten trekt (dat 
is om 14uJ wordt het feest inge
zet met verschillende wagenspe
len, met blaaskapellen en dans
groepen die in straten en op plei
nen voor ambiance zorgen. 
Na de stoet volgt er het immense 
Breughelfestijn — een levende 
Breughelschilderij — met nader
hand in veel uithoeken opnieuw 
wagenspelen en danspartijen, met 
een plezierige fakkeltocht en ten 
slotte volgt een feërieke avond-
show. We bieden een non-stop 
programma aan. Die tweede zon
dag van september «s Wingene 
een werekije apart In de fierber-
gen kan je spijs en drank betalen 
met een Breughel-ruilmunt ter 
waarde van 50 fr. (Er werden voor 
deze gelegenheid 20.000 stuks uit
gegeven). De Breughelstoet zelf is 
een pittoresk levend schikierij van 
Breughel Eertijds waren het voor
al de Wingenaars zelf die figureer
den. Maar de veeleisende regie 
van Vromman vereist vandaag het 
rollenspel van gedegen akteurs 
van diverse toneelgezelschappen. 
De stoet is een merkwaardige 
optocht die uitgegroeid is tot een 
aaneenrijging van flarden straatto
neel 

Bij de aanvang van de Breughel
stoet worden de toeschouwers 
naar de „goeden ouden Brueghel-
tijd' meegetroond. 

AIENSEN 
•"flONS 

De schuttersgilde schiet rake pij
len af, Tijl en Nele doen hun intre
de, en de „Koning die drinkt" is er 
ook alras bij. Het tweede gedeelte 
omvat kinderspelen, spreekkoren 
en de uitbeelding van zegswijzen. 
In feite lacht Breughel monkelend 
met de vele gebreken en hebbie-
lijkheden van de mensen rondom 
hem. De toeschouwers krijgen 
dan onhoudbaar prikkelende lacfi-
spieren. Ze beginnen met zichzelf 
te lachen. 

De pilaarbijters, pantoffelhelden, 
muggenzifters, lamme goedzak
ken... staan dan op een rijtje. 
De figuranten zetten de t)loeme-
tjes buiten, lopen met een ei in hun 
gat, rokken en spinnen, knagen 
met twee aan één been, dragen 
een grote lantaarn met een klein 
lichtje, doen met geld zelfs de 
duivel dansen, vrijen onder één 
dak... 

De toeschouwers proesten het 
inmiddels uit maar sommigen la
chen groen als ze ptote door een 
vrouw als een duivel op het kus
sen gebonden worden (de bazige 
vrouwen van Wingene kunnen im
mers niet alleen hun man, maar 
zelfs de duivel op een kussen 
t>inden en temmen..J 
— Brueghel life dus-
Johan Lievens: „Behalve met de 
levende spreuken wordt tiet 
Breughelpalet ook nog kleurrijk 
uitgebeeld door opeenvolgende 
schilderijtaferelen: de trouweloze 
wereld, de Dulle Griet de Oogst 
de Kreupelen, de blinden, luilek
kerland... 

Op het eind van de stoet die 
inmiddels de toeschouwers al lang 
met meer onbewogen heeft gela
ten, worden dan de feestvarkens 
losgelaten. Midden vendeliers, en 
muzikaal gekruid met fanfaremu-
ziek worden dan de varkenskop
pen, honderden meters worst en 
lekkere biggetjes, berden met 
kaas, rijstepap en pannekoeken, 
en de vele tonnetjes bier meege
troond door een schare zingende 
mensen, terwijl de eivolle wagen 
met de „Boerenbruiloft" de nau
welijks overboden uitnodiging 
biedt aan de bezoekers om mee 
aan te zitten aan de immense 
feestdis op het dorpsplein. 

Enkele feestneuzen van het Breu-
ghelkomitee: Johan Lievens, Mark 
De Rammelaere, Gilbert Hermie, Ho
ger Detavernier en VU-burgemeester 
L Persyn. 

rechtstreekse uitzending van de 
televisie is hoegenaamd nog met 
van aard om ons uit de budgettai
re zorgen te halen Niets zal ons 
evenwel beletten de bezem 't en 
venster uit te steken en de bloe
metjes buiten te zetten." 

Mark De Rammelaere: „Wingene 
IS zichzelf verschuldigd dit Breu
ghelfestijn geregeld op het ge
touw te zetten Al was het nog 
maar de internationaal tiefaamde 
Breughel ter ere. Een tijd geleden 
trok de Breughelstoet uit in Neder
land, op Koninginnedag, en daar 
werden we begroet door 200000 
entoesiaste toeschouwers In Ja
pan, Amerika, Duitsland, Oosten
rijk, werd ons Breughelfeest bie-
zonder gesmaakt Nu is er de 
Eurovisie-uitzending. 

Het initiatief van Vromman en an
dere ijsbrekers wordt nu overge
nomen door een jongere ploeg 
van organizatoren die zich in een 
feestkomitee heeft gegroepeerd. 
Vandaag hebben de Wingense 
Breughelfeesten een meer profes
sioneel karakter gekregen. Dat 
was nodig, en het zou ook niet 
meer houdt>aar zijn zonder de 
daadwerkelijke steun van het ge
meentebestuur dat dezer dagen 
als een waar krisisopvangcentrum 
fungeert 

De verdienste van burgemeester 
Persyn is daarbij groot Ook onder 
meer schepen Lambert Golstyn 
en komiteesekretaris Roger Deta
vernier zijn spilfiguren. Maar de 

Er wordt dan veel gegeten en niet 
minder lekker gedronken, maar de 
wagenspelen, dansende en zin
gende groepen zorg/en er dan 
voor dat het Breughelfestijn geen 
enkel toeschouwer meer uit zijn 
greep houdt Elkeen die op dat 
moment in Wingene vertoeft 
speelt mee in de Boerenbruiloft..." 
— Hoe kan een landelijke ge
meente als Wingene zo'n twee
jaarlijks festijn de baas? 
Gilbert Hermie: „Vroeger waren 
er verschillende volksfeesten in 
de buurt. Die zijn versmolten tot 
één Breughelfestijn. Wingene leeft 
maandenlang naar dit feest toe. Er 
zijn natuurlijk de enorme financiële 
inspanningen. Regisseur Vrom
man heeft het met onder de markt 
om zo'n 1.200 figuranten in te 
schakelen. Maar elke medespeler 
in de Breughelstoet kost hoe dan 
ook toch verscheidene honderden 
frank. De mediabelangstelling 
zorgt voor veel betalende bezoe
kers Maar bij voorbeeld een 

verdienste van familie Vromman is 
wel van de grootste. 

Ons is het een genoegen dat niet 
minder dan vijf aktieve VU-men-
sen van Wingene in de beheer-
raad van het Breughelkomitee 
meewerken. 

Zo zijn wij er verantwoordelijk 
voor dat de drumband van de 
Schuttersgilde uit Sint-Martens-
Voeren op de Eurovisie-antenne 
komt.. Alleen blijft het natuurtijk 
telkenmale een probleem om de 
wispelturige weerman op ons 
hand te krijgen." 

(hds) 

Een zitplaats voor de Breughel
stoet op de tribune kost 150 fr., ter
wijl stoelen of banken voor 50 fr. 
weggegeven worden. Wingene kan je 
zondag binnen met een herkennings
teken van 80 fr. Inlichtingen (voor 
groepsuitstapjes) op het gemeente
huis, tel. 051-65.5050. 
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