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Indeks met de ochtendtrein 
Nadat PS-voorzitter Spitaels aanvankelijk 15 septem
ber als vervaldag voor het staaldossler had gesteld, 
heeft hij er achteraf in een milde bui aan toegevoegd 
„dat het ook 16 september mocht zijn en dat het op dit 
éne etmaal niet stak, als het m a a r vlug ging." 
En inderdaad, het gaat vlug. Alvast wat Eyskens en de 
regering betreft. Het ultimatum van Spitaels was nog 
niet koud, of de eerste-minister repte zich met de sus
sende verklaring „dat het staaldossler zal uitgevoerd 
worden". Hij haastte zich om verleden zondag op het 
tv-scherm van de RTBF nog eens te bevestigen „dat alle 
verplichtingen tijdig zullen nagekomen worden." De 
dag daarop reeds pleegde hij overleg met de bazen van 
Cockerill-Sambre. Gisteren, woensdag, praatte hij ver
der met de banken, die de gevraagde 22 miljard 
kredieten slechts door het loket willen reiken voor zo
ver zij bijkomende staatswaarborgen krijgen. Op voor
hand zegde Eyskens echter dat, indien de bankiers nu 
niet onmiddellijk beslissen, de regering zélf zal zorgen 
voor een alternatieve financiering, bijvoorbeeld door 
beroep te doen op de leningsmarkt 
Met een eerste-minister die zich het vuur uit de sloffen 
loopt om hem op zijn wenk te bedienen, kan Spitaels 
het zich genadiglijk veroorloven om 24 uren respijt te 
geven. Het komt hem bovendien van pas in zijn 
elektorale strategie. Hij houdt het kiesvolk aan de oe
vers van Samber en Maas warm, door het wijs te ma
ken dat hij dag-in dag-uit een vreselijk gevecht moet 
leveren om dé staalcenten uit de weigerige CVP-klauw 
te halen. De legende van de stugge Vlaamse CVP-
draak die door hem — Spitaels — moet bevochten wor
den, past goed in het strategisch schema. 
De Walen beseffen het misschien niet, de Vlamingen 
kunnen het des te beter vaststellen: De zogenaamde 
stugge en Vlaamse CVP is van a tot z een legende. 
Want wat doet de CVP? Wat doet de CVP op het ogen
blik dat duidelijk wordt, dat het verlies van Cockerill-
Sambre alleen reeds dit jaar 18 miljard zal overtref
fen? Wat doet de CVP op het ogenblik dat een staal-
hold-up de centen van de Vlaamse spaarders uit de 
ASLK weghaalt? Wat doet de CVP op het ogenblik, dat 
de Zwitsers grinnikend bijna 20 t h . rente heffen op de 
7,2 miljardlening die hen door Cockerill-Sambre — 
onder Belgische staatswaarborg — wordt afgesmeekt? 
De CVP. stelt vragen. Voorzichtig, binnenskamers in 
h a a r hoofdkwartier aan de Tweekerkenstraat, formu
leert h a a r partijbureau een aantal „vragen" over het 
staaldossler. Terzelfdertijd papt de CVP weer weelde
rig aan met de PSC, de Waalse zusterpartij die alleen 
reeds uit elektoraal eigenbelang niet minder tuk is op 
de staalmiljarden dan Spitaels. Door deze neo-unitai-
re opstelling maakt de CVP zichzelf definitief mond
dood in het staaldebat. Wat h a a r nog rest aan Vlaam
se adem, volstaat nauwelijks voor het binnenskamers 
gestamel van een paa r „vragen". 
Er zijn hofschrijvers in de Vlaamse kleurpolitieke 
dagbladpers die deze zwakte omdopen tot kracht. Als 
men hen mag geloven, dan zijn Spitaels en de PS pre
cies omwrille van het staaldossler verplicht om in het 
lijntje te lopen. Als groot ideaal zweeft hen daarbij 
voor ogen, dat de vlotte betaling van de staalwissels 
Spitaels er wellicht toe kan bewegen, wat minder stug 
te zijn in de kwestie van de indeks-ontkoppeling. 
Ten eerste is dat de zoveelste illuzie: Spitaels is wel 
degelijk baas van het maneuver. En ten tweede, in de 
louter teoretische veronderstelling dat Spitaels toch 
wat indeksballast zou uitgooien: wat dan? 
Dan verliezen de Vlamingen alvast dubbel: de in 
Vlaanderen ingeleverde indeksmiljarden vertrekken 
met de allereerste ochtendtrein naa r Luik en Charle-
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Swaelen wil F-16 doordrukken 
Op de agenda van het kernkabinet vandaag donderdag staat een zaak 
die er op het eerste zicht vrij onschuldig uitziet, maar die bol staat van 
konsekwenties en hypoteken voor de toekomst 
Het gaat om de goedkeuring van de aanleg van strategische 
grondstoffenvoorraden, de zogenaamde „long lead items". Met deze 
aanleg is een bedrag gemoeid dat, de huidige verhoudingen in acht 
genomen, vrij bescheiden aandoet: een kwart miljard. Maar op de 
achtergrond spelen veel grotere belangen. Het gaat uiteindelijk om de 
vervanging van de Mirages van de luchtmacht, een transaktie die 
reeds thans de naam „koop van de eeuw" kreeg en die straks over 
meer dan 30 miljard zal gaan. 

Tegelijkertijd met zijn staalultinna-
tum heeft Spitaels geëist, dat er te
gen midden september een t>eslls-
sing zou genomen worden ten 
bate van de Waalse vilegtuigiae-
drljven. Vandaar prompt het agen
dapunt over de long lead items op 
het kernkabinet 
Indien tot de aanschaf van deze 
voorraden wordt besloten, ge
schiedt dit uitsluitend om de pro-
duktielijnen van FN te Herstal en 
Sabca te Gosselies aan de gang te 
houden. In feite echter wordt daar
enboven de keuze van de F-16 
reeds thans praktisch onomkeer
baar, zodat de Vlaamse bedrijven 
— wanneer straks rond 1986 de 
bouw van deze machines begint 
— in de kou blijven en het hele 
opdrachten- en kompensatiepak-
ket voor ettelijke miljarden, in Wal
lonië blijft. 

Men weet dat stafchef luitenant-
generaal Gonthier onlangs nog ge
waarschuwd heeft voor een over-
haastige beslissing inzake de ver
vanging der Mirages. Hij voegde 
er toen aan toe dat het niet de taak 
is van de minister van Landsverde
diging om de produktieplanning 
van privé-bedrijven te verzorgen. 
De minister in kwestie — uitgere
kend de Vlaamse CVP'er Frank 
Swaelen — is het blijkbaar met dit 
deskundig oordeel met eens. Na
dat hij reeds op 2 juli in een 
vertrouwelijke nota gepleit had 
voor een vervroegde beslissing 
ten voordele van de F-16, komt hij 
thans langs een omweg op de 
proppen met de long lead items 
die in feite deze beslissing onom
keerbaar maken. 
Of Swaelen er in zal slagen om de 
zaak door het kernkabinet te druk-
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ken, weten we niet Er zal weer
stand zijn, onder meer van de 
Vlaamse socialisten zij het om 
andere reden dan de bezorgdheid 
voor het Vlaams bedrijfsleven en 
de Vlaamse artjeid. 

Te onthouden is echter in ieder ge
val, dat de Vlaamse CVP'er Frank 
Swaelen, minister van Landsver
dediging, in feite optreedt als 
lobbyist voor het Waals bednjfsle-
ven en als handelsreiziger in F-16. 



Mi Brieven 

POSTZEGELDOSSIER 

In een voorgaand nummer van „Wij", 
lichtte men even de sluier op van de 
kronkelwegen bij het begunstgen van 
verenigingen, zoals bv de Action Fou-
ronnaise, met gelden voortkomend uit 
de opbrengsten van postzegels met 
toeslag 
Ook bij de verdeling van de opbrengst 
(blaadje Millennium Brussel 1979) van 
11 425 000 fr schijnen er bizare dingen 
te zijn gebeurd slechts dne verenigin
gen, en toevallig alle dne met een 
Franstalige benaming, deelden toe 
mee uit de po t 
1 A . S B L „Pro-Post", Boite postale 
27,1000 Bruxelles, kreeg 11 082255 fr 
voor de werking Bijdragen tot de 
verhoging van de standing (sic) van de 
postdienst bevorderen van haar 
werking en vemjking van het postmu-
seum door uitbreiding van de verza
melingen en dokumentate HiertMj nj-
zen verscheidene vragen hoe kan nu 
een vereniging gevestigd op een post
bus ergens naamkx>8 in een postkan
toor meer dan 11 miljoen ontvangen? 
Met een check, in die jsostbus gestopt 
op naam van wie of op een onbekende 
reken ing ' En wat bedoelt die vereni
ging met haar aktviteiten De standing 
van de postdienst verhogen en de 
werking bevorderen is dat nu een 
menslievende of kulturele aktivi teit ' 
Want dat is een van de voorwaarden 
om een gift te ontvangen I 
2 Service soaal des Postes, Bd St -
Lazare 1, 1030 Bruxelles Die vereni
ging bekwam in 30 maanden tijds dn 8 
schijven) 2 888 998 fr „Verlenen van 
sociale tegemoetkomingen aan het 
personeel Regie der Postenjen" en dat 
alles op een p r met Franstalige taalko-
de Daar zijn nog wel andere posten 
voor het postpersoneel, maar dat 
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wordt later wel uitgevist 
Vraag is het die vereniging „Service 
postal ", die het voorwerp is van een 
onderzoek door het Hoog Komitee 
van Toezicht ' 

3 En dan ten slotte die associations 
van verenigingen met de geheimzinni
ge letters, alle internationale weer-
standsgroepenngen Bedragen, alle
maal betaald op een Franstalige reke
ning van de Societe Generale de Ban-
que Deze associations bekwamen, in 
die 30 maanden tijd dn slechts 11 
schijfjes) zo'n slordige 795 279 fr Voor 
welke aktiviteiten? Om de weerstand 
te organizeren tegen de volgende be
ze t te rs ' 

Waarbij dan niet mag vergeten wor
den dat nog tientallen andere bedra
gen naar andere vaderlandslievende 
(of portemonee-lievende) verenigin
gen gingen 

Ja, VU-frakbevoorzitter Van Grember-
gen heeft nog heel wat werk voor de 

boeg om eindelijk die ijsberg een beet
je meer zichtbaar te maken 

J.M.V.D^ St-Martens-Latem 

.ZENNE KOMMA ZONIEN" 

Opbouwwerk ,Zenne en Zonien" en 
de kabaretgroep „Komma" uit Alsem
berg hebben de handen in elkaar 
geslagen om een aantal kabaretliedjes 
over de streek tussen Zenne en Zo
men op een langspeelplaat bijeen te 
brengen 
De plaat wordt voorgesteld op vnjdag 
18 september vanaf 19u 30 in het 
Kultureel Centrum, Wautertxis te Sint-
Genesius-Rode Aangezien „Komma" 
daar al vaak opgetreden is, is nu 
gekozen voor een ludieke „doop" on
der de btel „Habemus Platam"! 
Hoofdzaak is immers dat alle belang
stellenden en sympabsanten die avorid 
een direkt praatje kunnen slaan met al 
wie aan de plaat heeft meegewerkt 
Toch wordt elke aanwezige, die mini-

-0€K€RC]5 
• 18-jange jongeman met A3 
diploma elektronica en bezig aan 
een tweede jaar avondschool 
A2 zoekt gepaste betrekking in 
Brussel of westen van Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, 5691604 

20-jarige, 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 stildiemeeste-
res Voor ml 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-strijdersstraat 20, 9219 
Gentbrugge, tel 091/307287 

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

• 18-jange sekretaresse mo
derne talen, steno-daktylo met 
A2 diploma zoekt een betrekking 
in het Brusselse of op de as 
Brussel-Aalst Voor ml zich wen

den tot volksvertegenwoordiger 
dr J Valkeniers, tel 5691604 

• Goed ter tale 44-jange man, 
met ervanng m de voedingssek-
tor en de elektrische apparatuur, 
rijbewijs C, zoekt betrekking 
gaande van handelsreiziger tot 
artieider, bureelwerken enz. 
Voor inlichtingen zich wenden 
volksvertegenw dr J Valkeniers, 
tel 5691604 

• Sociaal assistent (pas afge
studeerd) vnj van legerdienst 
zoekt werk m 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 

• 23-jarige sekretaresse met 
ervaring m 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 
056-5124 44 

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

• 18-jange met diploma W e t 
B en daktylogetuigschnft zoekt 
een gepaste betrekking m het 
Brusselse of op de as Brussel-Ni
nove Inlichtingen volksverte
genw dr J Valkeniers, tel 
5691604 

mum een kwartuurtje blijft ook op het 
podium iets geboden 
In de volgorde treden daarom vanaf 
1 9 u 30 op 

— Fernand Vanhemeiryck, algemeen 
voorzitter van „Zenne en Zonien" met 
de wordingsgeschiedenis van de plaat, 
— Willem Savenberg, schepen van 
Smt-Genesius-Rode, over de klein
kunst en het kabaret in de streek, 

— „Komma" zelf natuurlijk, met een 
paar gloednieuwe liedjes, 

— Urbaan De Becker met inten/iews 
met mensen van wie op de plaat 
sprake is in de liedjes „De Alsember
genaar" (Joris Wets), „Het meisje van 
de Europ" (Tineke Mosselmans) en 
„Het station van Rode" (Herman Wau-
ters), 

— Jean-Claude, den Brusseler, met 
een hartelijke dankbetuiging' 

— „Komma" nog eens, om een paar 
liedjes uit te proberen, 

— Urbaan De Becker met een slotin-
terview met de hele „Komma"-groep 
Iedereen is welkom en de toegang is 
gratas 

Vanzelfsprekend liggen er stapels pla
ten — de titel 18 gewoon Zenne 
Komma Zonien — te koop Ze kost 
350 frank en is nadien ook te knjgen bij 
de mensen van „Komma" en bij de be
stuursleden van JZenne en Zonien" 

(meegedeeld) 

GELD TERUG 

Onlangs heb ik het laatste tegoed van 
mijn universele rekening bij de ASLK 
overgeschreven op mijn pnve-bankre-
kening De reden daarvoor is dat die in
stelling een staatsbank is gewprden en 
dus waarschijnlijk de weg zal opgaan 
van de Dienst der Postchecks die met 
miljoenenverlies werkt (en waar ik mijn 
geld ook heb teruggetrokken) zoals 
trouwens de NMBS en Sabena, die 
onder staatskontrole alleen maér ver
liezen boeken Een tweede reden om 
mijn rekening te beëindigen is fiet feit 
dat die staatsbank onmiddellijk ver
plicht werd om 4,6 mrijard van onze 
spaarcenten over te hevelen naar het 
faiHiete Waalse staal Gevolg daarvan 
IS dat er geen geM meer is voor 
bouwlerungen Hoeveel huizen er daar
door minder in Vlaanderen gebouwd 
kunnen worden, is onbekend maar wij 
zullen de gevolgen ervan voelen Daar
om steun ik ook de e s van de Vlaamse 

personeelsleden bij de ASLK om een 
zelfstandige Vlaamse ASLK op te rich
ten die samen met de Vlaamse inbreng 
van het Gemeentekrediet een nieuwe 
Vlaamse gemeenschapsbank zou 
worden, waardoor onze gemeenschap 
fiskale en ekonomische verantwoorde
lijkheid zou knjgen over haar eigen 
geld Onze Waalse zuiderburen zou
den hun eigen bank kunnen opnchten 
en toch onze vnenden blijven 

Ik heb echter eén symbolische frank 
op mijn rekening laten staan m de hoop 
dat de eis van het Vlaamse personeel 
spoedig gerealizeerd word t 

J . C Maasmechelen. 

EIGENAARDIGE MORAAL 

In „De Raem" van juni 1981 van de 
CVP-Keerbergen lezen wij „Meer en 
meer wordt van de politekers ge
vraagd dat ZIJ onwettige zaken doen 
en men is maar een goede politieker 
als men voor iemand iets onwettigs 
kan bekomen, dus_ laat ons met bewe
ren dat de politaekers alleen schuld 
hebben" 

Dit stukje IS ondertekend door Jos 
Denayer, voorzitter OCMW-Keerber-
gen Deze heeft een eigenaardige mo
raal Als de bevolking het vraagt mag 
men dus onwettige dingen doen 
Spreekt die man van ondervinding' In 
elk geval een allestiehalve kristelijke 
uitspraak, doch een betekenis die kan 
tellen De mensen hebben inderdaad 
de politiekere die zij verdienen Een 
mooi kompliment voor de CVP, profi
ciat 

R.V., Leuven. 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze onder*ekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld- en smaad 
brieven Oe andere publiceren wi| 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi| behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
Oe opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Dossier wonen 
Een meer dan 50 bladzijden tellende bijlage over leren 
meubels ; het Inpassen in ons interieur van die lelijke 
audio-visuele toestanden ; het weer leefbaar maken 

van Brussel ; de koopgewoonten van jonge nnensen ; 
hoe ons wonen ons ziek kan maken. 

Kunst met een kuifje 
Tien platen uit de tekenverhalen van Hergé's Kuifje 
worden bijgezet in het museum. De strip tot kunst 

gepromoveerd ! En waarom niet, vraagt Johan 
Anthierens. 

Groenten uit balen 
10 jaar na zijn meesterwerk schrijft Walter van den 
Broeck het vervolg : Het Jaar Tien. Gesprek met 

auteur en met de akteurs van BENT, die beide stukken 
na elkaar brengen. 

Gesprek met kandidaat PVV-voorzitter Herman 
Decroo ; het reilen en zeilen in de Belgische 

voetbalbond ; intervieuw met uitgeweken Iran-
president Bani Sadr; de problemen bij Avon, enz. 

knack NU TE KOOP: 45 FR. 

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

O Naam . 

Adres 

Postnr .Gemeen te . 

17 SEPTEMBER 19B1 



Mensen WSÊML 1 

Lydia De Pauw in de Munt 

Tijdens de vakantieperiode ver
scheen in het Staatsblad de sa
menstelling van de Raad van 
Beheer van de Koninidijke Munt
schouwburg te Brussel. 
Onder de kersverse beheerders 
prijkt mevrouw Lydia De Pauw-
Deveen. Lydia De Pauw is l id van 
de' regering, namelijk staatsse-
kretaris van het Brussels Ge
wes t Het is op z'n zachtst ge-

Nothomb over 
de regering 
Na minister van Financiën Van-
deputte („Ik ben geschrokken 
van de wijze waarop een begro
ting wordt opgesteld"), heeft nu 
ook minister van Buitenlandse 
Zaken Nothomb zijn zegje ge
daan over de werking van de 
ploeg-Eyskens. 
Een oppositieleider zou het niet 
scherper stellen. „Deze regering 
werkt slecht; ze is meer een 
parlement geworden dan een be-
windsploeg", zegt Nothomb. „Er 
zijn meer spanningen dan beslis
singen." En „de regering houdt 
zich steeds meer bezig met de
tails'. Waarvan akte. 

zegd ongewoon, in een dergeli j
ke Raad van Beheer een rege
ringslid in funktie te benoemen. 
Aangezien de Munt een parasta-
tale is die onder de beide kul-
tuurgemeenschappen valt, wordt 
de voogdij er over gedeeltelijk 
waargenomen door Rika De Ba
cker. De ene staatssekretaris is 
dus de voogdes van de andere-
Voorzitter van de beheerraad is 
de 67-jarige „eeuwigdurende" ge
wezen kabinetschef Grauls, die 
onder vele CVP eerste ministers 
heeft gediend en die thans nog 
alti jd sekretaris is van de minis
terraad. 

Tindemans 
en de 
7 Samouraï 
Kort vóór de vakantie had CVP-
voorzitter Tindemans aangekorv 
digd, dat hij vanaf begin septeoi-
ber „burgerkomitees" zou oprich
ten In gans het Vlaannse land en 
zou starten met een reusachtige 
voorlichtingscampagne. Van deze 
voornemens is inmiddels nog niet 
veel gebleken. 
Om niet helemaal in gebreke te 
blijven, heeft Tindemans dan maar 
via een vrije tribune in „Le Soir" la
ten weten dat hij volkomen in
stemt met het initiatief der „7 Sa-
moura", de zeven CVP-ers uit de 
tussengeneratie die haastig door 
willen stoten naar de top. 
Tindemans prijst de zeven omdat 
„ze loyaal voor hun Ideeën vech
ten en in tegenstelling tot de vori
ge generatie niet alleen de macht 
willen nastreven". 
Dat is meteen een striemende 
veroordeling voor alles wat in de 
CVP ouder is dan de zeven, inklu-
sief de huklige eerste minister en 
de regeringsleden van de partij. 
Inkhjsief ook TirKlemans? 

kultureie vorming en de sociale 
promotie verhoogd en 
ontwikkekj. Maar zij hebben 
ook heel wat kreativiteit 
gedoofd en menige prikkel tot 
eigen inspanning neergedrukt 
De vele, dank zij miljoenen 
subsidies nogal wild uitgezaaide 
welzijnsinstellingen en diensten 
hebben ongetwijfeld leed 
gezalfd, broodnodige hulp 
gebracht en bijstand verleend. 
Maar zij hebben ook de zin tot 
liefdadigheid gedegradeerd en 
vernederd tot ouderwets 
paternalisme. Zij hebben de 
zelfzorg onnuttig en de 
mantelzorg van de buurt of 
familie onnodig gemaakt 
Neen, de fameuze konsumptie-
maatschappij, met haar 
voortdurend groeiende 
ekonomische produktie en haar 
beschikbare miljarden 
rijkstoelagen, kan ik niet zo 
gezond en hoopvol noemen. 
En toch: de krisis die een diepe 
verarming aankondigt is 
gevaarlijk. Het egoïsme sti jgt 
De klassenstrijd wordt opnieuw 
gepredikt De tegenstellingen 
verscherpen. De verwijten 
wellen op en klinken hard. 
Zondebokken worden in het 
andere kamp gezocht en zeer 
vlug gevonden. Niet de 

Rika Steyaert 
en Neerpede 
CVP-staatssekretaris Rika 
Steyaert heeft een zeer gevaarlij
ke stap gezet in de zaak Neerpe
de. De Vlamingen uit Neerpede 
begonnen de jongste weken te 
hopen, dat hun verzet tegen het 
megalomane Anderlechtse 
sport- en ontspanningscomplex 
Pedepark met sukses zou be
kroond worden. 
Precies op dat ogenblik heeft 
Rika Steyaert aan het Ander-
lechts schepenkollege gevraagd. 

politieke, maar de sociale 
polarisaties slaan een kloof 
tussen mensen van dezelfde 
gemeenschap. 
Opgepast! Vi/illen wij de naam 
van Vlaams-nationalisten 
waardig zijn, dan mogen wij niet 
in die val trappen. 
Ons niet laten meeslepen in 
deze trend, die misschien 
verleidelijk nrtaar al te 
gemakkelijk is. In feite 
mensonterend en 
vdksvernletlgend. 
Vlaamsnationalisme betekent 
harmonieus samengaan van 
enkeling en gemeenschap. 
Hiertoe zijn aktieve 
verantwoordelijkheid en 
verdraagzaamheid vereist 
Alleen door het bewust beleven 
van deze beginselen bouwen 
we een maatschappij waar 
zowel de individuele vrijheid als 
de sociale rechtvaardigheid aan 
bod komen. 

In moeilijke tijden kan men de 
grootheid van een volk en van 
een kiee meten. 

te Neerpede een sportcomplex 
te mogen aanleggen. 
Het schepenkollege haakte daar 
gretig op in. Waarschijnli jk met in 
het achterhoofd het plannetje 
om, via de door Rika Steyaert 
gemaakte bres, toch nog het 
Vlaamse Pede met Franse kui
tuur te overspoelen. 

Ondanks 
tandem 
Ondanks het feit dat het Vlaamse 
onderwijsbeleid door twee minis
ters uitgestippeW word t slaagt de 
Waal Busquin er telkens in hen 
netjes de loef af te steken. 
Na de omstreden omzendbrief 
over de maximale prestaties voor 
leerkrachten zijn Geens en Cale-
waert nog niet verder gekomen 
dan een intrekken van die brief en 
het aankondigen van een nieuwe. 
Busquin daarentegen heeft niet 
gewacht op zijn Vlaamse kollega's 
om ondanks alle beloften van 
oveHeg, eigenhandig een nieuwe 
omzendbrief te verzenden. Met 
als gevolg dat de Vlaamse tandem 
niet anders zal kunnen dan het 
initiatief van Busquin over te ne
men. 
Slechts een federalizering van het 
onderwijs zal aan dit gekke achter-
nahinken van Geens en Calewaert 
een einde kunnen maken. 

De tv-uitzending „Konfrontatie" 
die verieden zondag gewijd was 
aan de Boelstaking, kwam slechts 

na talloze incidenten op het 
scherm. 
De uitzending bestond uit een 
gesprek tussen een „Standaard"-
joumalist en de Antwerpse SP-
senator John Van den Eynden. 
Verschenen niet op het scherm 
omdat zij ofwel niet wilden, ofwel 
niet mochten van hun partij- of 
vakbondsinstanties, ofwel het 
voorwerp waren van een veto: 
„Morgen"-hoofdredakteur Pol 
Goossens, de ACV-ers Jan Gap 
en Willy Peirens, een woordvoer
der van de liberale vakbond. 
Bij de opname vrijdag verscheen 
plots de voorzitter van de Vlaam
se Intergewestelijke van het 
A B W , Georges Derieuw, in de 
BRT-studio. Hij verzocht alle per
soneelsleden buiten te gaan en las 
dan John Van den Eynden — die 
duklelijk tegen Derieuws zin aan 
de uitzending deelname — de 
levieten. De opname kon uiteinde
lijk slechts na een uur vertraging 
hervat worden. Rkant „detail": stu
diobezetter Derieuw is lid van de 
BRT Raad van Befieer. 
De rel stond verieden maandag 
breeduit in de pers. De nieuws
dienst van de BRT echter had het 
niet nodig geoordeekl, aan de kij
kers mee te delen dat zij een 
gemanipuleerd gesprekspanel 
voorgeschotekd kregen. Toen een 
paar maanden geleden minister 
Claes een veto uitsprak tegen de 
deelneming van VU-ondervoorzit-
ter Jef Maton aan „Konfrontatie", 
schotelde de BRT doodgemoede
reerd het ook dan verminkte panel 
aan de kijkers voor zonder één 
woord uitleg. 

Deze week dit... 
Wie een beetje verder kijkt dan 
zijn neus lang is, ziet het zo 
vóór zijn ogen gebeuren: onze 
maatschappij is ziek. Slechte 
tijden en sociaal-ekonomisch 
verval geven daar uiteraard 
aanleiding toe. 
Ik wil zeker niet beweren dat 
het samen-leven in WoeierKie 
welvaart zo rooskleurig was. De 
overvloed kweekt parvenu's, 
waarvan ik meer dan vies ben. 
Nooit genoeg en steeds meer 
willen hebben, is vaak 
toonbeeld van inneriijke 
armoede. Wie in welstand 
zwemt is niet zelden bfind voor 
de miserie in de wereld. De 
meerbegoeden beloeren elkaar 
veel jaloerser dan de arme de 
rijke bekijkt 
De steeds langere en bredere 
betonwegen hebben het 
verkeer vergemakkelijkt De 
oprijzende Industrieën hebben 
de tewerkstelling bevorderd. 
Maar zij hebben ook heel wat 
landschappelijk schoon, heel 
wat natuuHijke rijkdom, heel wat 
menselijke rust vernietigd. Voor 
altijd. De welvaart bracht heel 
wat onwelzijn. Het evenwicht 
werd verstoord. De 
kultuurpaleizen en luxueuse 
sportcomplexen met een hele 
trits funktionarisen hebben de Vic ANCIAUX 

Derieuw bezet 
TV-studiü 
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m Kommentaar 

Niet toevallig genoot de ezel, vorige zondag bij de merkwaardige Brueghelstoet in het Westvlaamse Wingene, 
veel sukses. De duizenden Vlamingen herkenden zichzelf opperbest in de figuur van deze koppige langoor. 
Tegenstribbelen kan de Vlaamse Gemeenschap vandaag wel, maar het blijven de unitair-gezinde (Vlaamse) 
politici die de teugels in handen houden. 

VNOS 
op tv 
Vandaag, dondertEag 17 aap» 
tamiwr 1 ^ 1 om !d ii. 12, FS er 
a«fl nïsuws Vfaains-nationate 
aitzanding. Met ats onder
werpen: 
# „Onderwerp of lijdend 
voorwerp?", een reportage 
over het onderwi|abeieid; 
# aas goapnk met aigtt» 
maan voorzlttfMr V!c Anciaux 
over da poiüiake aktualiteit; 
# politieke poppenkast 

Bende van Vier... 
Eind februari 1981 benoemde mi
nister Féaux van Verkeerswezen 
een vlermanscliap aan het hoofd 
van de Regie van de Luchtwe
gen: een Waalse socialist als 
administrateur-generaal, een 
CVP'er als adjunkt-admlnistra-
teur-generaal en twee PSC'ers 
als direkteur-generaal. 
Drie Franstaligen dus tegen één 
Nederlandstalige! En dat voor 
een dienst waar het werkvolume 
volgens de taalkaders van de 
regering zelf voor tweederde ne-
derlandstalig is. Maar die in 
werkelijkheid, volgens de objek-
tieve criteria van de trafiek, voor 
99 Lh. Vlaams zou moeten zijn: in 
1979 werd in Vlaanderen 499 
miljoen aan landingsrechten 
geïnd, in Wallonië nog geen 
2 miljoen. 
En de taalwet én de rechtvaar
digheid verzekeren aan Vlaande
ren drie van de vier topbetrekkin-
gen. 
De benoemingen waren des te 

schandaliger omdat zij gebeur
den zonder rekening te houden 
met de procedure, voorgeschre
ven door het ambtenarenstatuut 
Bovendien waren drie leden van 
de „bende van vier" niet eens 
ambtenaar van de Regie. De 
CVP'er bijvoorbeeld kwam regel
recht uit het kabinet van minister 
Chabert 
Enige maanden geleden besliste 
het Rekenhof dat de benoemin
gen onwettelijk waren. 

... met drie 

dat zij slechts aan het werk wor
den gezet op het moment dat aan 
de nucleaire investeringen van de 
Belgische regering nauwelijks nog 
Iets kan gewijzigd worden. 
Ze zijn van oordeel dat „het ont
breken van ernstige voorafgaarvle 
studies over de veiligheid van de 
kerncentrales biezonder bedenke
lijk is, en dat het algemeen gestekt 
te denken geeft dat nucleaire ex
perts bij onderzoekingen post-fac
tum voor een vddongen feit wor
den geplaatst" 

Maurits Van Lerberghe 
overleden 

Op zaterdag 12 september 
overleed te Brussel op 68-
jarige leeftijd Maurits Van 
Lerberghe, ere-afgevaar-
digd beheerder van de Kre
dietbank, amper vier jaar na 
zijn pensionering als lid van 
het direktiekomitee van de 
bank Hij bekleedde gedu
rende vele jaren vooraan
staande funkties in verschil
lende sociale, kulturele en 
financiële kringen. Hij was 
voorzitter van Fidisco en 
beheerder van Immolease. 
Daarnaast heeft Maurits 
Van Lerberghe zich zeer 
verdienstelijk gemaakt in de 
Belgische Vereniging der 
Banken, het Vlaams Ekono-
misch Verbond, het Ver
bond van Kristelijke Werk
gevers, de Gewestelijke 
Ekonomische Raad van Bra
bant, de Stichting Industrie-
Universiteit, de Stichting 
Leefmilieu, de Stichting Ons 
Erfdeel enz-

Deze officiële gegevens ge
tuigen van de grote be-
gaafdheden en de intense 
en breedvertakte belang
stelling van deze merkwaar
dige man. Hij heeft inder
daad een schitterende loop
baan opgebouwd. 

Twee karaktertrekken wil ik 
echter onderstrepen. In feite 
nog veel belangrijker dan 
zijn financiële en sociale 
deskundigheid. Trouwens 
hij heeft ze permanent ge

bruikt en ten toon gespreid 
in zijn beroepsleven. Mau
rits Van Lerberghe was een 
in-goed mens, een schone 
persoonlijkheid met een rijk 
en warm hart En hij hield 
ontzettend van zijn volk. Hij 
was een Vlaams-nationalist 
in de diepe betekenis van 
het woord. Geen politicus 
maar sterk geëngageerd en 
inwendig betrokken bij de 
politieke emancipatie van 
het Vlaamse volk 

Ondanks het leeftijdsver
schil kon ik hem mijn vriend 
noemen. In vele Vlaamsnati-
onale kringen zullen we zijn 
genegenheid en zijn wijze 
raadgevingen missen. 

Via Anciaux 

Strebers 

Féaux 

Laat staan de CVP, die eens te 
meer een benoeming hoger schat 
dan Vlaanderens tielang. 
Sedert de recente toenadering 
tussen Tindemans en Vanden 
Boeynants wordt het woordje 
„Vlaanderen" nog ternauwernood 
gebruikt op de Tweekerkenstraat 
Zodat men gerust kan stellen dat 
de CVP met drie benoemingen op 
vier een goeie zaak heeft gedaan. 
Die drie CVPers behoren, aldus 
Tindemans, tot de verderfelijke 
CVP-kategorie van de „Strebers", 
zijnde diegenen die zich van de 
p)artij bedienen zonder rekening te 
houden met die partij. 
Tegenover een CVP-meerderheld 
van Strebers plaatst Tindemans 
de zeven ondertekenaars van het 
11 jull-manifest: eerlijk, gezond, 
loyaal, ortodox_ Het kan dan ook 
moeilijk anders of Tindemans be
sluit zijn Vrije Tribune In „Le Soir" 
met een onderschrijven van dat 
Manifest 

Wat dacht u anders? Tindemans, 
een Streber.. 

Voldongen 
feiten 
Het probleem van de kernafval 
vindt uiteraard zijn oorsprong bij 
de onverminderde nucleaire pro-
duktie. De Belgische regering stelt 
Immer het pariementair energiede
bat uit tot na St-Juttemis, maar 
intussen worden de kerncentrales 
Doel 3 en Tlhange 2 uit de steigers 
gehaald. 
Door de EG-kommissIe aangedui
de experts hebben vorige week 
hun beklag gemaakt over het feit 

O Caro Leo mio! 
De grote vergaderzaal van de Europese glazen 
muit op de Kirchberg te Luxemburg baadde verle
den week woensdag in een overdaad van herfste-
lijk zonnelicht De gouden glans die door de ramen 
viel, stond echter in schrille tegenstelling tot de 
duistere praktijken binnen: de Europese Volkspar
tij koos haar kandidaat-voorzitter van het Straats
burger parlement In opvolging van Simone Veil 
die, luidens afspraak, begin 1982 zal ophoepelen. 
Nou, de uitslag ken je inmiddels al: 56 stemmen 
voor hoe-heet-hij-weeral-Klepsch en 48 voor Leo 
Tindemans, mister Europe in hoogsteigen persoon 
en op de koop toe nog voorzitter van de EVP ook. 
Ziedaar een partij die haar eigen kopman de das 
omdoet Waaruit blijkt dat het kristen-demokra-
tisch kannibalisme zich niet beperkt tot ons oerei
genste Vlaanderen, maar waarlijk een Europese di
mensie heeft-
Het moet een fraai spektakel geweest zijn, daar op 
de Kirchberg: de manier waarop de kristendemo-
kratische broeders — blijkbaar méér verlicht door 
de herfstzon dan door de Heilige Geest — mekaar 
te lijf gingen. Volgens het scenario zou de verkie
zing slechts een formaliteit zijn, afgelopen rond de 
noen. Maar op het late namiddaguur van de 
schuine zon en het Angelus was er nog altijd geen 
rook — geen witte of geen zwarte — uit de schouw 
gekomen. 

Binnen zaten ze mekaar te jennen, over mekaars 
schouders loerend om te kontroleren of de stem
briefjes niet waren vervalst Toen de uitslag defini
tief was, spoedde de blozende Klepsch zich naar 
de telefoon om zijn partijvoorzitter Kohl het goede 
nieuws te melden. Terwijl dame Cassamagnano-
Cerretti snikkend in Tindemans' armen viel. O 
Caro Leo mio! 
Aan dit historisch ogenblik was maandenlang 
gezwoeg vooraf gegaan, zowel vanwege Klepsch 
als van Tindemans. Beiden zijn tijdens de zomer
maanden ter pelgrimage getogen om stemmen te 
ronselen tot in de verste uithoeken van Europa. Ze 
zijn daarbij kwistig omgesprongen met beloften en 

toezeggingen allerhande, inzake posten en pre
benden en profijten. Naar verluidt zijn zij bijna let
terlijk handtastelijk geworden, toen ze mekaar in 
de buurt van Napels tegen het lijf liepen. 
Uiteindelijk is Klepsch de gladdere jongen en de 
beste belover gebleken. Zijn 'overwinning werd in 
niet geringe mate in de hand gewerkt door het feit, 
dat heel wat Europese kristen-demokraten Tinde
mans eigenlijk een luxepaard vinden: een man van 
ronkende toespraken, maar zelden of nooit aanwe
zig in het Straatsburger halfrond. 

De CVP-voorzitter moet dan maar in de boezem 
snotteren van de EVP-voorzitter. Of omgekeerd. 
Wie op alle zetels aast dreigt vanzelfsprekend 
tussen twee ervan te vallen. Men kan moeilijk het 
ijzer smeden te Brussel en het gloeiend houden te 
Straatsburg. Of omgekeerd. 
Naar, in de achterban van Tindemans, verluidt 
heeft Klepsch weliswaar een veldslag doch niet de 
oorlog gewonnen. Straks na Nieuwjaar zou Tinde
mans wel eens opnieuw naar de Europese opper-
gaai kunnen mikken. 
Dat hij daarbij in moet gaan tegen de partij 
waarvan hij de voorzitter is, mag nauwelijks een 
beletsel wezen: een mens is immers belangrijk. 
Vooral als hij Tindemans heet. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Leven met weciwerpbeqroting en kasvemchtinjien... 

We kunnen ons troosten: niet 
alleen ons land moet leven 
met een 
rijksmiddelenbegroting '82 die 
nauwelijks het papier en de 
Inkt waard is van de 
ministeriële vellen waarop ze 
werd uitgeschreven. 
Koningin Beatrix van 
Nederland heeft dinsdag op 
de traditionele Prinsjesdag 
een begroting voorgelezen 
die door kommentatoren 
reeds werd verworpen als 
een prullerige 
wegwerpbegroting. 
En ook het begrotingsontwerp 
van de EG-ministers kreeg 
onderhand al vernietigende 
kritiek van de Euro
parlementsleden. 
Behalve de rode cijfers is er 
in de diverse slechte 
begrotingsontwerpen vooral 
solidair sprake van dringende 
bezuinigingsmaatregelen. 

Er wordt veel over gepraat, 
maar nauwelijks iets aan gedaan. 
Alvast niet door de regeringsve
rantwoordelijken. Want bij de 
bevolking, zeker in Vlaanderen, 
is de bereidheid tot inleveren 
groot Er is niet alleen de bereki-
held. In tal van bedrijven werd irv 
middels reeds ingestemd met 
drastische loonbesparingen en 
zelfs vermindering om de 
bedrijfsaktiviteit opnieuw gezon
de toekomstkansen te leverea 

Het pleidooi van ekonomie-
professor Mark Eyskens voor 
het aanpakken van de hete inde
xeringsbrij (in een toespraak van 
de premier bij de opening van de 
Jaarbeurs in Gent) wordt door 
de werkende en stempelende 
bevolking dan ook als een 
lachertje opgenomen. 

Met zedepredikers kan een 
land nauwelijks gedegen be
stuurd en beheerd worden. 

Inlevering 
Het personeel van de warenhuis
keten „Galerieo Anspach" heeft 
ermee ingestemd een aeel van de 
eindejaarspremie af te staan aan 
het bedrijf om via een konkordaat 
een algehele bedrijfssluiting te 
verhinderen. 
Op hetzelfde moment lïeweert de 
eerste minister van dit land dat de 
werkende bevolking, door wijzi
ging aan het indexsysteem van 
lonen en wedden, nog de eerste 
daadwerkelijke bereklheid voor In
levering moet tonen. 

Opinie en 
opinie 
Eerste minister Eyskens heeft 
het nooit onder stoelen of ban
ken gestoken: zijn begroting 
voor 1982 is s lecht 
Dat was ook de opinie van de 
PSC. Althans tot op het ogenblik 
dat de resultaten van een opinie
peiling bekend werden. Daaruit 
bleek dat deze partij samen met 
de Waalse socialisten, als grote 
verliezer uit een stembusuitslag 
zou te voorschijn komen. 

Reeds een goed jaar staat de 
indexkwestie op de Wetstraat
affiche. De kx)n- en weddetrek-
kenden worden als schukligen 
met de vinger gewezen. Genie
tend van een uniek Indexe
ringssysteem verdienen zij te
veel, halen zij de laatste frank uit 
de kas van de bedrijven. Zij zijn 
de grote schukligen voor de 
toenemende werktooshekJ. 

Dat intussen een land wordt 

geregeerd door excellenties die 
er zelfs niet toe komen een 
cijferwerk te presteren dat van 
verre zou kunnen lijken op een 
gedegen rijksmiddelenbegroting 
wordt verzwegen. 

Premier Wilfrled Martens 
„maakte er een punt van" dat het 
Indexsysteem meteen en dras
tisch zou gewijzigd worden, of 
hij zou zijn ontslag bij de koning 
aanbieden. 

Dat ontslag werd gegeven en 
ook nog aanvaard. Het heette 
toen al (alweer) dat geen dag, 
geen uur, mocht verloren gaan. 

Redder in nood Mark Eyskens 
nam het roer over, stapte al even 
gezwIrKl met slordige schoenen 
door de mlljardenfxjel van de 
zieltogende Waalse staalnljver-
held maar dreigt uiteindelijk op 
zijn beurt te struikelen op de 
index-klip. 

Vergeleken met de uitslag van 
december 1978 zou de PSC zo 
maar eventjes 7 3 t h . verliezen. 
De PS zou er 5,6 Lh. op achteruit 
gaan. 
Sedertdien zijn Vanden Boey-
nants en zijn partijgenoten reeds 
aan te spreken over de begro
ting. Of hoe een opiniepeiling 
een opinievorming kan beïnvloe
den. 
Zou de CVP ook in het bezit zijn 
van een opiniepeiling in het 
Vlaamse landsgedeelte? 

Slecht werk... 
„De regering werkt slecht Zij is 
meer een parlement geworden 
dan een bewindsploeg." 
Deze woorden komen niet van op 
de oppositiebanken, maar uit de 
pen van minister van Buitenlandse 
Zaken Nothomb. 
Trouwens in de nota van Nothomb 
staan nog meer lezenswaardige 

.passages. Aldus Is Nothomb van 
oordeel dat het slechte regerings
werk vooral te wijten is aan het 
overdreven aantal vergaderingen, 
zodat de meer overbelaste minis
ters belet worden om na te den
ken of beslissingen voor te berei
den. 
De oplossing van die kwaal is 

volgere de nota vrij eenvoudig: 
elke minister moet opnieuw zijn 
verantwoordelijkheid nemen. En 
wordt een minister die zijn verant
woordelijkheid nam, afgekeurd 
dan moet hij er persoonlijk de 
besluiten uit trekken. 

Welke minister zal als eerste deze 
prachtige oplossing ter harte ne
men? 

...en het besluit 
Nemen we bijvoorbeeld de on
verkwikkeli jke affaire van de 
volkstellers. Deze rekenden er 
op dat 40 t h . van hun vergoeding 
belastingsvrij zou zijn. Dat was 
hen beloofd door minister van 
Ekonomische Zaken Claes, na 
overleg met zijn kollega's van 
Begroting en Openbaar Ambt 
Ontgoocheling dus bij de tellers 
wanneer onlangs het ministerie 
van Financiën er anders over 
besliste: geen vrijstell ing van be
lasting. 
Welke minister moet uit deze 
„vergetelheid" de passende be
sluiten trekken? De minister van 
Ekonomische Zaken en zijn twee 
kollega's? Of de minister van 
Financiën? 
Wat ons betreft: alle vier! 

Doel voorbij 
Het regent rapporten en studies 
over de nefaste sociaal-ekonomi-
sche toestand van dit land: het 
Planbureau, de Nationale Bank, de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsle
ven... Het kan echt niet op. In 
zoverre dat de burger er haast 
Immuun voor geworden is. 
Het jongste rapport is van de hand 
van een kommisie onder de leiding 
van professor Vander Eycken en 
werd zopas overhandigd aan de 
Koning Boudewijnstichting. 
Over de analyse van de huidige si
tuatie zijn de kommissieleden het 
eens: het kan moeilijk slechter. 
Maar bij de remedies lopen de 
meningen uit mekaar. En niet toe
vallig volgens de kommunautalre 
breuklijn. 
Hoe zinnig dergelijke rapporten 
ook zijn, zij schieten alle hun doel 
voorbij zolang zij weigeren reke
ning te houden met de kommu
nautalre werkelijkheid van dit land. 
Vlaanderen en Wallonië hebben 
hoe dan ook een verschillende 
remedie nodig om uit de krisis te 
geraken. 

Het angstvallig vermijden van de 
regionale dimensie kan de tiekJe 
landsgedeelten enkel verder naar 
de verdoemenis helpen. 

Op zijn beurt „maakt hij er een 
pMincipieel punt van". 

Het is schaamteloos, de wijze 
waarop de regeerders de bevol
king met bezwerende taal blijven 
toespreken. Natuurlijk zou er 
misschien wel enig ekonomisch 
leed kunnen verzacht worden 
door te peuteren aan ons In
dexsysteem. Maar behoorlijk 
soelaas zal deze hoedanook 
asociale Ingreep niet meteen 
brengen. 

Puur lijfsbehoud 
Immers, In bedrijven waar on

dertussen nogal wat meer door 
de werknemers werd „Ingele
verd" dan met een simpele irv 
dextruuk kon de toename van de 
weridoosheid niet afgeremd 
worden, maar werd niets meer 
of niets minder dan een algehele 
bedrijfssluiting vermeden. 

De substantie van onze bedrij
ven wordt vooral aangevreten 
door de fiskale geeuwhonger 
van de overheid. Door het uitblij
ven ook van toekomstgerichte 
maatregelen die de voorbode 
zouden kunnen zijn van een ver
nieuwd industrieel beleid. 

Dat de werknemers elk maarv 
delijks enkele honderden fran
ken minder naar huis meekrijgen 
voor hun arbeidsinspanningen 
verandert niets aan het feit dat 
de kaskredieten de smet van 
moordende intrestlasten behou
den. 

Niet de werknemers of de 
bednjfsleiders, maar de regenng 
IS er verantwoordelijk voor dat 
de intrestvoeten voor geldlenin
gen, onontbeerlijk voor zware 
investenngen, onbetaalbaar [je-
perduur blijven. 

Het ksekvechten over het in
dex-systeem is voor de regering-
Eyskens alweer een welgeko-
men alibi om het ekonomisch 
onbeleld te verdoezelen en on
besproken te laten. 

Op het gebied van konkrete 
besparingen hoeft de regering 
niet de werknemers en ook niet 
die bedrijfslekJers die getuigen 
van onverminderde onderne
mingszin een lesje te leren. 

Wat het peuteren aan de In
dex betreft wordt overigens 
kramfjachtig verdoezeld dat het 
Indexmechanisme nu reeds ver
scheidene maanden wordt ge
manipuleerd. Er wordt inderdaad 
momenteel hardhandig en zon
der blikken of blozen zwaar ge
pokerd achter mistgordijnen. Er 
wordt alweer getracht de zwak
ste In het steekspel neer te 
vellen. Uit puur lijfsbehoud spe
len diegenen die nog het geluk 
hebben deel uit te maken van 
wat genoemd wordt de werken
de bevolking het inleverings-spel 
mee. Maar het moment is nabij 
dat de maat vol is, dat afgere
kend worcK met de unitaire re
geerders die gekJinlevering Wij
ven eisen voor verkwistende 
avonturen. Mark Eyskens voor
spelt veel onheil als op zijn inle-
veringswensen niet zou inge
gaan worden, en hij dus op zijn 
beurt zijn ontslag moet geven. 

Dan zou het land slechts nog 
kunnen leven bij de gratie van 
uitzichtloze kasverrichtingen. 

En, of zulks nu niet reeds 
maandenlang het geveil is? 
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Hoe lang?... 
De fraktievoorzitters van de 
meerderheid hebben aangekon
digd dat zij Eyskens door dik en 
dun zullen blijven steunen tot het 
einde van de legislatuur. 
Veel waarde moet aan deze uit
spraak niet gehecht worden. Het 
klinkt enkel verbazend dat deze 
heren blijkbaar meer belang 
hechten aan de duur van hun 
mandaat dan wel aan de kwaliteit 
van het regeringsbeleid. 
Bovendien komt het weinig de-
mokratisch over ten opzichte 
van de „gewone" kamerleden en 
senatoren. Misschien kunnen zij 
eenvoudig thuisblijven, wanneer 
de raadplegingen met de partij
bureaus, de sociale partners en 
de fraktieleiders achter de rug 
zijn. 

...z'n tijd! 
Diezelfde fraktievoorzitters lagen 
op hun eerstvolgende vergade
ring met nnekaar al overhoop. 

Over de benoeming van zes 
Vlaamse personeelsleden in de 
Kamer... 

Normaal zou deze aangelegen
heid tot geen moeilijkheden mo
gen aanleiding geven, vermits er in 
de Kamer geen taalkaders be
staan en elk lid van het personeel 
verondersteld wordt tweetalig te 
zijn. 

Maar nu blijkt plots dat deze twee-
taligen vooral in de rangen van de 
Vlaamse kandidaten te vinden zijn, 
zodat er een overwicht aan Ne
derlandstalig personeel gegroeid 
is. En dat nemen de Waalse frak
tievoorzitters niet langer. 
Dat diezelfde Kamer 121 neder-

landstalige en 89 franstalige volks
vertegenwoordigers telt, ontgaat 
hen blijkbaar. 

In ieder geval, wat de vrome wens 
van de fraktievoorzitters betreft, 
het zal z'n tijd wel duren_ 

en in 1982? 
De jongste cijfers van het minis
terie van Financiën hebben nog 
maar eens alle schattingen en 
ramingen overhoop gehaald. 
Bij de indiening van de begroting 
van 1981 werd een stijging van 
de rijksschuld voorspeld met 
252,5 miljard. In juli werd dat 
cijfer opgetrokken tot 400 miljard 
en nu is er reeds sprake van 458 
miljard. En het jaar is nog niet ten 
elnde-
Nu reeds wordt alom gezegd, 
zelfs door de eerste minister dat 
de begroting van 1982 slecht is. 
En dat jaar is niet eens begon
nen! 

Rattenvangers 
Volgens CVP-voorzitter Tinde-
mans zou de huidige ekonomi-
sche krisis katastrofale gevol
gen kunnen hebben voor de tra
ditionele politieke partijen. 
Door hun defaitistisch gedrag 
zijn zij immers alle geloofwaar
digheid aan het verliezen bij de 
jongeren. Daardoor zou er, aldus 
de voorzitter, ruimte ontstaan 
voor politieke „rattenvangers", 
die zoals in de jaren dertig in 
Duitsland de jeugd op hun hand 
zullen krijgen. 
Is het daarom dat Tindemans en 
zijn CVP momenteel in alle talen 
zwijgen over de aangekondigde 
„burgerfcomitees"? Want daar
mede zou de machteloosheid en 
het defaitisme van de traditione
le partijen helemaal open en 
bloot komen te liggen. 

Negen konink
lijke wijzen 
In een rapport (met als opdracht
gever de „Koning Boudewijn-
stichting") hebben „negen wij
zen" hun waarheden verkondigd. 
Ze pleiten voor een forse opdrij

ving van de kernenergiebedrij-
vigheid. De „wijzen" stellen dat 
„het veiligheidsprobleem wordt 
gedramatizeerd en in een passio
neel daglicht geplaatst' 

Mathot volhardt 
Minister van begroting Guy Ma
thot volhardt in de boosheid. 
Waar eerst de minister van finan
ciën en even later de eerste 
minister het begrotingsontwerp 
voor '82 als een slecht huiswerk 
omschreven en hun verantwoor
delijkheid terzake minimalizeer-
den (vooral hun onmacht toega
ven), heeft minister Mathot op 
een perskonferentie de begro
ting '82 als een behoorlijk regeer-
werk verdedigd. 
Hij verzette daarbij hemel en 
aarde om aan te tonen dat, indien 
het begrotingswerk door het par
lement als gedegen zou aan
vaard worden, het lopende tekort 
niet groter dan 200 miljard frank 
zou belopen. 
Hoe die bewering moet verzoend 
worden met de bekentenis van 
Mathot dat uiteindelijk niemand 
kan voorspellen hoe de rente
voeten en de werkloosheid zul
len evolueren is ons een raadsel. 

BTW-truuk 
Het moet toegegeven worden 
dat de regering-Eyskens vinding
rijk is. Terwijl de financiële krater 
almaar vergroot en het plafond 
van de fiskusaanspraken is be
reikt, (tenzij men echt alle ekono-
mische sektoren in ons land in 
de rode cijfers wil laten duikelen) 
slaagt de regering erin, middels 
tal van BTW-verhogingen, de 
staatskas extra te spijzigen. Het 
jongste BTW-exploot is een ver
hoging van de fiskale last op 
bank- en financiële verrichtingen 
van 17 tot 23 procent Aangeno
men mag worden dat hierdoor de 
prijs van het geld nog maar eens 
fors duurder zal worden. 

PERSpektief 
Het wordt stilaan een afgezaagd deuntje, maar het blijft niettemin een 
waarheid als een koe: de ekonomische krisis wordt in Vlaanderen 
anders bekeken dan in Wallonië. Dat voelt iedereen aan, dat weet ie
dereen, maar_ de neo-unitaristen van de CVP willen er niet van weten. 
Uit schrik voor een formidabele nederiaag bij vervroegde verkiezin
gen, durft de CVP niets doen tegen de eisen van de Waalse 
socialisten. En intussen blijft Vlaanderen maar betalen. 

MANU Ruys in De Standaard: 
„Ook in Vlaanderen groeit 

het tiesef dat vele gewoonten, 
strukturen en opvattingen verou
derd zijn en dat een ingrijpende 
vernieuwing in allerlei sektoren no
dig is. Maar de problemen liggen 
bij ons anders dan in Wallonië en 
ook de mentaliteit verschilt Men 
staat in Vlaanderen huiverig te
genover de ideologische benade
ringen. De SP is vertrokken voor 
een zoektocht naar een pragma
tisch demokratisch socialisme. De 
kristelijke demokratie is verdeeld 
tussen haar rechter- en haar lin
kervleugel, maar zit in haar geheel 
met de pijnlijke vraag of haar 
profiel niet wat geschonden werd, 
doordat de partij zich te ver heeft 
laten meeslepen door de Waalse 
socialisten in de kabinetskoalitie. 
Het kan echter ook dat het politie
ke milieu het andermaal laat bij 
denkoefeningen zonder gevolg
trekkingen. Dat het betreurt en 
afkeurt, maar zich ten slotte neer
legt bij wat het Waalse sindikalis-
me beveelt De geloofwaardigheid 
van de leidende klasse heeft al 

zovele deuken gekregen. Wat be
tekent een deuk meer?" 

JE krijgt inderdaad de indruk dat 
de dames en heren van de 

Wetstraat oneindig ver verwijderd 
zijn van wat de mensen in Vlaan
deren denken. De kloof tussen 
politici en burgers wordt met de 
dag groter en de enige schuld 
daarvoor ligt bij de regeringsleden 
en de meerderheidspartijen. Dat 
bovendien Vlaanderen wordt 
meegesleurd in de draaikolk van 
het failliete België zal hen een zorg 
zijn. Vlaanderen mag inderdaad de 
Waalse miljarden betalen, en in 
ruil.„ zou de PS wat aan de index 
laten sleutelen. 
Die CVP-ruil is dubbel nadelig. 
Gazet van Antwerpen: Frankofo-
nen zijn namelijk meesters in het 
t)eoefenen van een kompromis-
politiek, en dus is het niet uitgeslo
ten dat in ruil voor toegevingen op 
het stuk van de index ook de 
laatste reserves tegen het staal-
plan verdwijnen, iets waarbij er 
zowel met het verianglijstje van 
Spitaels als van Varvien Boey-

nants rekening gehouden wordt 
Dat Vlaanderen niet te winnen 
heeft bij zulke ruil hoeft geen 
betoog. Als het tot een derg^ijke 
ruilhandel komt moet Vlaanderen 
inderdaad tweemaal het gelag be
talen: eenmaal door in te leveren 
op de index, een tweede maal 
door Vlaamse miljarden naar Wal
lonië te draineren." 

Minister van Buitenlandse Zaken 
Charles-Ferdinand Nothomb vindt 
van de regering, dus ook een 
beetje van zichzelf dat ze slecht 
werk levert Op wat wacht de 
minister om daar wat aan te veran

deren of om... op te stappen? 

A LS de CVP dit plan doordrijft 
^ ^ heeft ze wel het toppunt 
bereikt van Vlaams verraad! En 
dat terwijl vooral de CVP door 
haar jarenlange aanwezigheid in 
de regeringen, de hoofdverant
woordelijke is voor de knoeiboel! 
Dat zegt ook Het Laatste Nieuws: 
„De opeenvolgende regeringen 
hebben ingevolge de voortschrij
dende verstaatsing de tieschikba-
re kredieten opgeslokt en het be
drijfsleven jarenlang door een ver
stikkende finaliteit tot qle bedel
staf veroordeeld. Zij hebben door 
hun wanbeleid in aanzienlijke mate 
bijgedragen tot de ongebreidelde 
stijging van het indexcijfer Nu 
moeten de mensen horen, dat het 
hun eigen schuld schuld is, dat hun 
werk bedreigd wordt Dit is nogal 
kras vanwege een eerste minister 
Bovendien is het nog steeds de 
vraag of de regering die kastanjes 
wel uit het vuur zal durven halen. 
En vooral: of zij het bedrijfsleven, 
dus ook de werkende bevolking, 
zullen ten goede komen. Of enkel 
de staat" 

L I ET IS de taak van de VU om de 
r l knoeiboel van de kleurpar-
tijen te ontmaskeren, en om tege
lijk de uitweg voor de krisis te 
tonen: Vlaamse zelfstandigheid! 
Het testament van de frontsolda
ten Is aktueler dan ooit: Zelfbe
stuur! 
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wanneer 

zijn nieuwe herfst- en 

winterkollektie toont... 

dan zijn alle grote 

modemerken uit europa 

onder één dak verenigd ! 
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 herfstmantel 

vanaf 

2.995 F. 
modeshow 
tijdens de maanden september 
en oktober is er bijna dagelijl<s 
een modeshow in de gezellige 
l<offie-shop van succes l<leding 
meyers. tijdens deze modeshows 
worden u de nieuwste creaties 
voor de komende herfst en 
winter getoond. 

verdeler 

m 

Op vertoon van deze waardebon, genieten 
alle leden van „Wij" een korting van 10 % op. 
al onze getekende prijzen, uitgezonderd 
promotieartikelen en solden. 
Toon deze bon enkel aan uw verkoper of 
verkoopster. Niet aan de kassa. 

m SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C B I A A D 
TEL 031-87.38.42 A A K T D É L A A K 

OPEN elke werkdag van 
9 tot 19 uur 
vrijdag koopiesavond 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur. 
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Frankrijk 
zet eerste stap 
naar decentrah'zatie 

Gaston Defferre. 

Vorige zaterdag keurde de Franse Kamer van Volksvertegenwoordi
ging in eerste lezing een wetsontwerp goed dat een ware administra
tieve revolutie betekent: de wet betreffende „de rechten en vrijheden 
van de gemeente, departementen en regio's'. Met die wet, waaraan mi
nister van Binnenlandse Zaken Gaston Defferre de topprioriteit heeft 
gegeven, wil de socialistische regering van president Mitterrand een 
eind maken aan eeuwen strak centralisme in Frankrijk En het land in 
de omgekeerde richting stuwen, die van de decentralizatie. 

De wet schaft een sacrosancte 
instelling van eeuwen centralisme, 
de prefekt, af. De prefekten vorm
den in alle departementen de ogen 
en oren van Parijs, en elk enigs
zins belangrijk besluit van de 
30.000 gemeenten, de 96 departe
menten en de 22 gewesten moest 
op voorhand door hen worden 
goedgekeurd. Vaak betekende 
dat dat de prefekt die besluiten 
voor goedkeuring naar Parijs toe
stuurde met alle administratieve 
rompslomp en vertraging vandien. 
De prefekten worden nu vervan
gen door regeringskommissaris-
sen die zich pas achteraf over de 
besluiten van de lokale besturen 
kunnen uitspreken. De bevoegd
heden van de gemeentebesturen, 
departementsraden en gewestra
den worden uitgebreid. Bovendien 
zullen de gewestraden voortaan 
rechtstreeks verkozen worden 
wat de invloed van die raden en 
hun voorzitter eveneens zal ver
groten. 

Gezien het feit dat de socialisti
sche partij op zichzelf al de vol
strekte meerderheid heeft in de 
Assemblee, en bovendien op de 
stemmen van de kommunistische 
regeringspartner kon rekenen, 
was het geen verrassing dat de 
wet met 329 tegen 129 stemmen 
bij 22 onthoudingen werd goedge
keurd. De 88 leden tellende fraktle 
van het gaullistische RPR stemde 
vrijwel in blok tegen (de gaullisten 
zijn overtuigde verdedigers van 
de „jakobijnse" traditie). Maar van 
de 66 leden van de giscardiaanse 
UDF-formatie onthielden zich er 
negentien, wat de onenigheden in 
die uit verschillende partijen be
staande formatie weerspiegelt 
De nieuwe wet betekent trou

wens nog maar een eerste stap in 
de richting van de decentralizatie. 
Hij erkent zeker geen nationale 
eenheden als Bretoenen en Bas-
ken, Occitaniërs en Vlamingen. Al
leen voor Corsica is een speciaal 
statuut voorzien dat later zal wor
den geregeld. 
Ook voor de toepassing van deze 
wet zullen nog talrijke wetteksten 
nodig zijn. Waarvan de belangrijk
ste de regeling zullen behelzen 
van de verdeling van de bevoegd

heden tussen de staat, de gewes
ten, de departementen en de ge
meenten, de transfer van financië
le middelen van de staat naar de 
lokale besturen, en de mogelijk
heid voor lokale en regionale be
sturen eigen belastingen te heffen. 
Eenieder die enigszins met proble
men van decentralizatie en federa-
lizering vertrouwd is weet terdege 
dat de werkelijke bevoegdheid 
van lokale besturen in laatste in
stantie afhangt van de financiële 
middelen waarover ze onafhanke
lijk kunnen beschikken. 
Het zal van al die regelingen afhan
gen hoe reëel de decentralizatie in 
Frankrijk zal zijn. Oproeien tegen 
een eeuwenoude traditie is niet 
gemakkelijk, te meer daar die tra
ditie er niet alleen bij de rechtse 
partijen diep in zit. Daarbij komt 
ook dat de socialisten, die voor het 
eerst in 23 jaar weer aan het 
bewind zijn, beseffen dat ze met 
een diepgaande decentralizatie 
ook grotere macht aan de opposi
tie geven. RPR en UDF hebisen im
mers het bestuur van heel wat 
steden, departementen en gewes
ten in handen. En niet alle socialis
ten zijn gelukkig met de idee die 
besturen nog te versterken. Maar 
ondanks al die vraagtekens heeft 
Frankrijk toch een eerste belang
rijke stap naar de afbouw van zijn 
hyper-gecentralizeerd bestuurs
systeem gezet 

H.O. 

Onze wereld 

Sadat: nog niet de 
Gaat president Sadat van Egypte de weg op van de gewezen sjah van 
Iran? Die vraag, die het gezaghebbende Britse weekblad The 
Economist In een hoofdartikel stelt, is zeker voorbarig maar niet 
geheel uit de lucht gegrepen. Want door de toenemende onverdraag
zaamheid die hij jegens elke vorm van kritiek aan de dag legt dreigt 
Sadat nei zo geïsoleerd te geraken van wat onder zijn volk leeft als de 
sjah dat was, en dat was de voornaamste reden van diens val. 
Van Sadats groeiende allergie voor kritiek getuigt de recente 
uitwijzing van twee buitenlandse korrespondenten: die van de 
Amerikaanse TV-keten ABC en die van het Franse dagblad Le Monde. 

Maar veel belangrijker op binnen
lands vlak waren de meer dan 
vijftienhonderd arrestaties die de 
president eerder deze maand liet 
uitvoeren. Tot de arrestanten be
hoorden heel wat gematigde figu
ren, met name acht ex-ministers, 
tien andere politici, zestien advo-
katen en negen journalisten, onder 
wie de bekendste Arabische jour
nalist Mohammed Heikel, gewe
zen hoofdredakteur van het dag
blad „Al Ahram" en medewerker 
van Nasser. 
Maar het voornaamste mikpunt 
van die massale zuivering vorm
den de integristisch-islamitische 
organizaties: de Moslim Broeders 
en de Jamaat Islam-genootschap-
pen. Om dat te verdoezelen liet 
Sadat ook. 150 kopten (Egyptische 
kristenen) aanhouden als tegen-
gewicht Als reden voor de arres

taties noemde hij dat de religieuze 
leiders hadden aangespoord tot 
sektarisch geweld. In juni jl. von
den in een slopijenwijk van Kaïro 
namelijk hevige botsingen plaats 
tussen moslims en kopten waarin 
zeventien doden vielen. Maar nie
mand twijfelt eraan dat dit slechts 
een drogreden vormt 

Sinds hij in 1970 de overleden 
Nasser opvolgde heeft Sadat de 
gunst gezocht van de islamitische 
genootschappen en hen een ze
kere bewegingsvrijheid gelaten. 

Ze waren immers zowel anti-Nas-
ser als anti-kommunistisch en ook 
Sadat wou van de nasseristische 
weg afwijken. De genootschap-
[jen maakten daarvan gebruik om 
in ht moslim-land dat Egypte is een 
grote aanhang uit te bouwen. Die 
massale aanhang, en de groeiende 

Kongres Solidariteit 
verontrust Moskou 
Met zijn eerste nationaal kon
gres, dat vorige week in Gdansk 
plaatsvond terwijl Sovjet-troe-
pen grootscheepse maneuvers 
langs de Poolse grens hielden, 
heeft de Poolse vrije vakbond 
Solidariteit de Sovjetunie hard 
voor het hoofd gestoten. De eis 
voor zelfbeheer, en vooral voor 
benoeming van bedrijfsleiders 
door de werknemers in plaats 
van door de staats- en partijlei
ding vormt in Sovjet-ogen al een 
aanval op de leidende rol van de 
partij. Het kongres deed daar nog 
een schepje bovenop. Het be
loofde steun aan de arbeiders 
die in andere Oosteuropese lan
den een onafhankelijke vakbond 
zouden willen oprichten. En het 
eiste vrije verkiezingen voor het 

parlement waaraan ook ander« 
politieke partijen zouden kunnen 
deelnemen. Een verdere aanval 
op de leidende rol van de KP. De 
Sovjetunie reageerde met mas
sabijeenkomsten in grote bedrij
ven waar de arbeiders open brie
ven goedkeurden waarin de le
den van Solidariteit worden ge
waarschuwd voor antisocialis
tisch optreden, en waarin 
broederlijke steun wordt beloofd 
als het socialisme in Polen in het 
gedrang zou komen. 

Een meer rechtstreekse tussen
komst van de Sovjetunie lijkt voor
lopig niet te verwachten. Volgen
de week moet de Sovjet-minister 
van Buitenlandse Zaken Gromyko 
in New York zijn Amerikaanse 

ambtgenoot Haig ontmoeten. Dat 
gesprek zal de voorbereiding vor
men voor een onderhandeling 
over de beperking van kernwa
pens met middellang bereik in Eu
ropa, onderhandelingen waaraan 
het Kremlin groot belang hecht 

Bovendien heeft Moskou weinig 
zin op zijn eentje de gebroken 
potten van de Poolse ekonomi-
sche chaos te betalen. En de eko-
nomische situatie is in Polen kata-
strofaler dan ooit Begin deze 
week waarschuwde het bewind 
dat het land een ware ramp tege-
moetgaat als de produktie van 
steenkool, die van vitaal belang is 
voor zowel de binnenlandse ener
gievoorziening als voor de export, 
op het lage niveau van de afgelo
pen maanden blijft 

En inmiddels kan de regering van 
generaal Jaruzelski de situatie niet 
onder kontrole krijgen als zij niet 
de medewerking krijgt van Solida
riteit met zijn meer dan negen 
miljoen leden. 

Veel van het verloop van de ge
beurtenissen in Polen zal afhan
gen van wat op het tweede deel 
van het Solidariteit-kongres, eind 
deze maand, zal worden besloten 

Het streven van de Poolse werk
nemers om inspraak te krijgen in 
hun eigen lot is meer dan begrijpe
lijk. Hun wantrouwen jegens de 
staats- en partijleiding na jaren 
wanbeleid evenzeer. Maar voor 
het tot stand komen van werkelij
ke hervormingen in Polen valt het 
te hopen dat Solidariteit rekening 
zal houden met de beperkingen 
die de geschiedenis, geografische 
ligging èn de torenhoge ekonomi-
sche problemen aan zijn bewe
gingsvrijheid opleggen. Het feit dat 
vakbondsleider Lech Walesa van 
het eerste luik van het kongres 
een beperkte diktatoriale macht 
gevraagd en gekregen heeft wijst 
erop dat hij zich daarvan bewust 
is, en op die manier ondoordacht 
geachte initiatieven van de basis 
of van plaatselijke afdelingen wil 
voorkomen. 

H.O. 

Solidariteit in kongres: geordend 
om erger te voorkomen? 
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Onze wereld mi 
weg van de sjah op, maar toch... 
kritiek die in de vrijdagsermoenen 
in de moskees op zijn beleid 
weerklonk, brachten Sadat tot zijn 
zuivering. 
De president zei dat hij de jeugd 
wilde beschermen tegen opruien
de geestelijken en tegen de politici 
en journalisten die deze geestelij
ken napraten. Maar het zijn juist 
de jongeren, en in de eerste plaats 
de studenten, die het meest kri
tisch staan tegenover Sadat Zij 
zijn diep gevoelig voor het islamiti
sche revival waarvan de revolutie 
in Iran een uiting was. Ze hebben 
een hekel aan de wijze waarop Sa
dat de belangen van Egypte met 
die van Amerika en het Westen 
identificeert Ze vinden het fout 
dat de door Sadats ondertekende 
Camp David-akkoorden, en de 
daaruit voortvloeiende Egyptisch-
Israëlische vrede Egypte hebben 
vervreemd van de rest van de 
Arabische en moslim-wereld. En 
het feit dat de Israëlische premier 
Begin, ondanks de ook in de Ame
rikaanse pers op hem uitgebrach
te kntiek, vorige week door presi
dent Reagan zeer vriendschappe
lijk is ontvangen en dat de twee 
landen tot een strategische sa
menwerking hebben besloten, zal 
hen met gunstiger stemmen je
gens die akkoorden. En ten slotte 
bekritizeren de studenten ook de 
openlijke korruptie die rond de 
Sadat-familie bestaat. 
Met de recente arrestaties zal 
Sadat die ontevredenheid zeker 
met tot zwijgen brengen. Integen
deel, die arrestaties dreigen con-
traproduktief te werken. Ze vol
staan zeer zeker niet om de stevig 
ingewortelde en half ondergronds 
werkende islamitische genoot
schappen te onthoofden of het 
zwijgen op te leggen. Ze dreigen 
daarentegen de protesten tegen 
Sadats beleid nog aan te wakke-

• 29-jarige man met een diplo
ma A2 elektriciteit zoekt een ge
paste betrekking in het Brusselse 
of ten westen ervan. 
Voor Inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J. 
Valkeniers, 569.16.04 
• 23-jarlge Nederlandstalige 
gehuwde vertaalster, Frans-Ne
derlands, uit Vlaamse taalgrens
gemeente, met diploma van 
Franstalige Universiteit van Ar
beid van Bergen, zoekt gepaste 
betrekking in Brusselse of ten 
westen van Brussel, 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr. J. 
Valkeniers, 569.16.04. 

• Jonge man, 31 jaar, van be
roep bediende met diploma 
A6-A2 modeme talen, zoekt drin
gend een passende betrekking. 
Leest en schrijft N.F.E. en D. en 
heeft notities van Spaans en Ita
liaans. Voor inlichtingen zich 
wenden; O. Van Ooteghem .-
senator. Oud-strijdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge, tel. 
091-30.72.87. 
• Ervaren handelsreiziger, 55 
jaar, specialiteit bouw, zoekt drin
gend een passende betrekking. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem - senator, 
Oud-strijdersstraat 29, 9219 
Gentbrugge, tel. 091-30.7287. 
• Jongeman uit Mechelen met 
diploma lager secundair onder
wijs handel A3 zoekt een pas
sende t)etrekking. Militieverplich-
tingen voldaan einde september 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Slnt-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21.79.00 ref. nr 
2082. 

ren. En anderzijds zal de aanhou
ding van gematigde figuren zoals 
Heikel weinig sympatic genieten in 
de Westerse landen op wier 
vriendschap Sadat juist zo gesteld 
is. 
De zuiveringen lijken eerder een 
teken van zwakte dan van sterkte 
vanwege Sadat Als hij ermee 
doorgaat in alle kritiek een sa

menzwering te zien dan dreigt hij 
daardoor juist samenzweringen te 
doen ontstaan. Als hij de oppositie 
geen enkele kans geeft stoom af 
te blazen, maar integendeel het 
deksel te hard op de pot gekneld 
houdt, riskeert hij juist dat die pot 
op een goede dag hevig gaat 
overkoken. 

H. Oosterhuys 

Bij de KB draait een spaarcent van beide 
jonggehuwden uit op een voordeliger woning. 

Pas getrouwd? Proficiat! 
Het echte, boeiende leven met zijn aan
gename verrassingen en soms mmder 
goede momenten vangt aan. 

Een aangename verrassing 
komt alvast van de KB. In het / 
eerste huwelijksjaar biedt de \ 
KB speciale zeer voordelige 
voorwaarden bij het aangaan 
van een Auto-, Komfort- of Bouwgrond
lening Dat mag u beslist met missen, 
want het gaat hier om duizenden franken 
extra besparing! Ook als u door dat eerste 
jaar al heen bent, blijft lenen bij de KB 
uiterst voordelig, want na 6 maanden 

sparen kunt u genieten van het spe
ciale clièntentarief, waardoor u toch 
nog zeer aanzienlijke besparingen 
doet. 

Als u samen spaart bij de KB op 
een gezamenlijke of op aparte rekeningen 
worden uw mogelijkheden nog ruimer. 
Want, zodra u aan het lenen voor een 
woning toe bent, komt het gemiddeld 
jaarlijks spaarbedrag van u beiden, van 
uw hele gezin en zelfs van uw ouders, in 
aanmerking om het tienvoudige te lenen 
tegen verminderd tarief, tot 3.000.000 fr. 
En dat na 3 jaar sparen. Zo bekomt u 
een besparing van honderdduizenden 

franken! Sparen bij de KB brengt 
dus heel wat méér op dan alleen 

interest. Tbch wel fijn, niet? 
Wij hopen van harte dat het 

leven u nog veel meer van die 
aangename verrassingen brengt! 

KREDIETBANK 

Depositoboekje 

KBD 14B - 2029N Linlas 
De bank waar u méér aan hebt. 
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10 m Leefmilieu 

„Energie Anders" 
vaart weer uit 

Vanaf het voorjaar '79 ligt in verschillende steden het varend 
tentoonstell ingsschip „Energie Anders" aangemeerd. Zo werden tot 
nu toe een dertigtal steden aangedaan en op 350 openingsdagen 
45.000 bezoekers ontvangen. Een groot deel van het publiek bestond 
uit schoolklassen waarvoor speciale programma's met diavoorstell in
gen werden ingelast Als sluitstuk van de rondvaart van het Energie 
Anders-schip in Vlaanderen wordt aangemeerd in Hasselt (Kanaal-
kom) aan de Kempische poor t Dit vanaf zaterdag 26 september te.m. 
zondag 11 oktober. 

De bedoeling van de v.z.w. „Energie Anders" is informatie te geven 
over energie aan een ruim publiek. 

Vanaf 1982 denkt „Energie Anders" de tocht voort te zetten met een 
marktwagen langs steden en dorpen die niet via het water bereikbaar 
zijn, ofwel te starten met een vast tentoonstellingscentrum wat 
uiteraard meer mogelijkheden biedt voor werkende apparatuur. 

OP het dek van het tentoonstel
lingsschip staan zonnekollektoren 
opgesteld die nu al bij ons worden 
toegepast voor warm water en 
(experimenteeD voor ruimtever
warming. Daarnaast zien we een 
maquette van een Darheus-rotor, 
een kleine windmolen voor water-
oppompen en een propellenmolen 
voor elektriciteitsopwekking. Ook 
enkele stadsverwarmingsattribu
ten zijn er te bekijken. 
In het ruim is een expositie inge
richt waar aan de hand van tekst
borden wordt ingegaan op oplos
singen van het energieprobleem 

zonder gebruik te moeten maken 
van omstreden en riskante ener
giebronnen als kernenergie. Er 
wordt uitgebrekj aandacht be
steed aan alternatieve energie
bronnen zoals wind, zon en bk)gas 
en aan energiebesparende syste
men. 

Verder zijn er een zonnecelde
monstratie, een pompautomaat 
een warmtefXMnp en diverse ma
quettes tentoongesteW. In de ex
positieruimte kunnen diaprogram
ma's worden vertoond. 
Voor praktische adviezen en do-

VUJO boos op burgemeester Vansina 
De Volksuniejongeren van Leuven protesteren tegen de demagogie van burgemeester Vansina die de za
ken op zijn kop zet wanneer hij beweert dat puWteiteit rond kunstschatten alleen maar kwaad uitlokt Meer 
bepaald dat de recente poging tot diefstal in de Leuvense Sint-Jacot^kerk uitgelokt zou zijn door een TV-uit-
zending waarin VU-volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers de wantoestanden in die kerk aankloeg. 

VUJO vindt het grof dat juist zij, die verantwoordelijk zijn voor de verwaariozing van onze kunstschatten en 
ze onbeschermd laten, nu de schuld trachten te schuiven in de schoenen van hen die, na herhaalde diskrete, 
doch vergeefse pogingen tot verbetering, deze wantoestanden, volgens alle regels van een demokratische 
oppositie, publiek aanklagen. 

Het rijk Leuvens kunstpatiimonium verdient iosn. om toeristische redenen) nog veel méér publk:iteit Het 
dient evenwel op een passende wijze beschermd. De recente gebeurtenissen (en niet allen de Leuvense 
diefstaipoging) bewijzen hoezeer dit nodig ia 

VUJO verzet zich dan ook tegen de gemakkelijkheidsopk>ssing om alles stil te laten en te hopen dat de 
dieven aan onze schatten zullen voorbijgaan. Waar nodig zal opnieuw de noodklok geluid worden! 

kumentatie kan men terecht in de 
boordwinkel. Er wordt aan volwas
senen 20 fr en aan scholieren 10 fr 
inkom gevraagd. De openingsuren 
zijn: dagelijks van 10 tot 17u. 
(zondag van 11 tot 17uJ 

28e Nationale 
Natuurbeschermingsdag 
Zondag 20 september 

„Natuurbehoud en waterbeheer" 

Deze grootse manifestatie gaat 
door vanaf lOu . te Sint-Pieters-
Rode, nabij Aarschot in het do
mein van het waterkasteel van 
Horst 

P r o g r a m m a : 
• geleide wandelingen in het hart 
van het Brabantse Hageland, voor
middag 3 km, namiddag 5 km, met 
natuurgidsen; 
• info- en verkoopstands door 
alleriei verenigingen die iets met 
natuur, natuurbehoud, natuurstu
die of natuurbeleving te maken 
hebben; 
• dia- en infostands over het 
tema van de dag: natuurbehoud 
en waterbeheer; 
• muziek, volksdans en fjoppten-
theater — en ook broodjes, drank 
en al wat een hongerige maag 
verdragen kan! 

Voor wie met het openbaar 
vervoer komt: de NMBS staat een 
reduktie toe van 50 % (75 % voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar) voor 
verplaatsingen heen en terug tot 
Aarschot of Leuven. Als minimum
prijs geldt het tarief voor een 
trajekt van 40 km. Die reduktie 
moet u natuuriijk zelf vragen, ter
wijl de tiketten moeten afgestem-
p)eld worden aan de sekretariaats-
tent 

Vanaf de stations van Leuven 
en Aarschot is een bijzondere 
buspendeidlenst ingelegd naar St-
Pieters-Rode. Heen en terug kost 
40 fr. 

. In belde stations zijn ook fietsen 
te huur, aan 95 fr. voor de hele 
dag. Vanaf Leuven is het 8 km 
fietsen, vanaf Aarschot 5,5 km. 

Voor meer Inlichtingen: bel het 
dagsekretariaat op nr. 016/ 
81.40.78. 

Energiepakket 
Volgende elementen kunnen inge-
schakekJ worden in een totaalpak
ket of afzonderlijk worden aange
vraagd. De k)sse tentoonstelling 
„Energie Anders". 
Deze harujelt voornamelijk over 
de toepassingsnK>gelijkheden van 
alternatieve energiebronnen, 
waarbij tegelijkertijd een globaal 
inzicht wordt gegeven in onze 
huidige energiesituatie en de daar
mee samenhangende problemen, 
en de mogelijke antwoorden die 
daarop kunnen gegeven worden. 
De tentoonstelling zelf is gemon
teerd op een achttal panelen 
( I ^ O m op 0,80 m) en bevestigd 
op pallen van 1,95 m. 
Het transport van dit alles kan 
zonder problemen geschieden in 
een personenauto. 

Diareeksen 
Er kan een diareeks „Eindeloze 
Energie" van ongeveer 30 min. met 
bijbehorend klankbandje voor 
cassetterecorder worden ver
huurd. Deze diareeks stelt een 
alternatief energiescenario voor 
dat aantoont hoe vla energiebe
sparingen en aanwending van al
ternatieve energiebronnen de 
energievoorziening van ons land 
veilig zou kunnen worden gesteld, 
zonder te raken aan het komfort 
van de verbruiker... Een begelei
dingstekst zorgt ervoor dat de 
diareeks en klankband vlot kun
nen worden geprezenteerd. 
Ook diareeksen met meer techni
sche informatie over alternatieve 
energiebronnen, energiebespa
rende systemen en kernenergie 
zijn ter beschikking. Er worden 
ook enkele videobanden ver
huurd. 

Sprekers 
„Energie Anders" zorgt voor spre
kers op informatieavonden of -
dagen over alternatieve energie, 
energiebesparingen en energiebe
leid. 

Lessenreeksen 
over energie 
Deze lessenreeksen richten zrch 
tot leraars, die iets willen doen 
rond energie. „Energie Anders" 
heeft een pakket ter inzage op de 
boot of op het sekretariaat Geïn-
teresseerxJe leraars krijgen een 
overzicht van de bestaande les
senreeksen toegestuurd op aan
vraag. 

„Energie Anders" biedt verder een 
groot aantal boeken en brochures 
aan rond de energieproblematiek 
en vooral over alternatieve ener
gie, naast badges, stickers, enz... 
Dit dokumentatiemateriaal kan In
gekeken en/of aangeschaft wor
den aan boord van het schip, bij de 
losse tentoonstelling, op het se
kretariaat in Antwerp)en, of per 
post worden besteld en opge
stuurd. 

Wie hierover meer wil weten kan 
een lijst per tema aanvragen van 
de korte Inhoud van de door Ener
gie Anders aangeboden boeken, 
waarbij ook telkens verdere litera
tuurverwijzingen en nuttige adres
sen zijn vermeld. 

Energie Anders, 
Breugelstraat 31 
te 2000 Antwerpen 
Tel. 031-18.65.60. 

Studiedag 
over kustwater-
en estuarium-
verontreinlging 

De Koninklijke Vlaamse Inge
nieursvereniging (K.V.I.V.) richt op 
7 oktober te Brugge een studie
dag In over „Kustwater- en estua-
riumverontreinlglng". 

Inlichtingen over deze studie
dag kan u verkrijgen op het I.V.-se-
kretariaat Jan van Ryswycklaan 
58,2000 Antwerpen, 031/16.09.96. 
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Zó hoort hef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Cd» keer 7.000 ^on^^Uöe-. 
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meester 
EysKens. 

Greenpeace-bemanning in volle akte om te beletten dat een zoveelste nucleaire 
dumpingoperatie zonder protest zou verlopen. (In juli jll 

bestemming het Atlantisch 
kerlchof, op zowat 700 
kilometer zuidwaarts 
Groot-Brlttannië_ 

Urelo neemt over 
Begrijpelijk dat na de sabotage 
voor de afvaart van de Andrea 
Smits, een tijd geleden, zowel 
de burgemeester van Brugge 
als de bevelvoerder van de 
rijkswacht hun voorzorgen 

atoomafval te onderscheppen 
om er metingen op uit te 
voeren wat betreft de 
intensiteit van de radioaktieve 
straling. De resultaten van dit 
onderzoek zouden dan aan de 
pers meegedeeld worden. 
Het heeft niet mogen zijn. Ook 
de bioloog aan boord van de 
Sirius is op zijn honger 
gebleven. 
De grootste ontgoocheling bij 
de mislukte operatie is zeker 

ZEEBRUGGE-OOSTENDE -

Een week geleden, aan de 
Kennedykaai en de 
Leopold ll-dam. 
Politieagenten en rijkswachters 
hebben de uithoeken van de 
Zeebrugse haven hermetisch 
afgegrendeld. Er komt geen 
mens door. Vanaan de 
container voor transoceanisch 
vervoer mogen we heel even 
een kjkje nemen naar de vijftig 
meter verder afgelegen 
schepen Louise en Kristen 
Smits. Aan de bedrijvigheid te 
zien — donderdagmiddag — 
wordt er overhaast gewerkt 
aan de overslag van het 
atoomafval. 
De werkzaamheden een stapje 
dichterbij bekijken op de 
Leopold ll-dam mag niet 
Niemand komt hierdoor. Vooral 
geen pers. Zeker geen pers! 
Twee zware jongens manen 
ons aan meteen rechtsomkeer 

Smits en Co met ons atoomafval 
naar Atlantisch kerkhof 
te maken. Het gaat volgens hun 
dunken niet snel genoeg. Er 
wordt gedreigd. Een 
doorgangsbewijs van het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken is hier geen sikkepit 
waard. Het militair en 
politievertoon spelt hier de wet 
Welaan dan, ats we met 
aandringen ons 
reportagefilmpje dreigen te 
verspelen, dan muizen we er 
maar van onder. 
Een vijtigftal meter verder, ter 
hoogte van de car ferry 

terminal, toch nog even 
stoppen. Uitstappen en van de 
grimmige ordestrijdkrachten 
een fotootje nemen. De 
behoeders van het 
kerntransport komen 
verontwaardigd aanlopen. Om 
te redden wat er al op onze 
pellikule staat nemen we maar 
met bekwame spoed de vlucht 
Het beleg van Zeebrugge 
wordt enkele uren later 
opgeheven; de twee Smitsen 
zijn rond 18 uur, onverwacht 
snel afgevaren met als 

De „Sirius" veriiet vorige week donderdagavond, aangemoedigd door een paar honderd sympatizanten op de 
kaai, de Oostendse haven. De 2 vuilniscargo's Smite kwamen na een nachtelijke vaart in zicht Uitgerekend op 
dat moment begon een boordmotor naargeestig te ratelen, en werd de Sirius gedwongen in de Engelse haven 
Plymouth aan te leggen.. 

hebben genomen om het 
radioaktief transport rimpelloos 
te laten gebeuren. 
Of er nu een waar beleg moest 
afgekondigd worden, waar ook 
geen joernalist kon aan 
prutsen, is wel een ander paar 
mouwen. 
Het schip de „Sirius" werd de 
toegang tot de Zeebrugse 
haven ontzegd. De jongens en 
meisjes van Greenpeace 
werden als amokmakers 
geweerd. 
In Oostende waren ze dan wel 
welkom, maar ze werden toch 
maar veiligheidshalve versluisd 
tot in het verafgelegen 
Houtdok. 
Met of zonder bijbedoelingen, 
maar precies deze ver van de 
zee gelegen aanlegsteiger is er 
mede de oorzaak van dat de 
„Sirius" bij de overhaaste 
afvaart donderdagavond, een 
flinke achterstand opliep ten 
overstaan van de afvalschepen 
Louise en Kristen Smits. 
Het dertig jaar oude schip van 
de Nederlandse marine heeft 
het na een dag en een nacht 
varen, moeten begeven. 
Vrijdagnacht om 4 uur haalden 
de machinisten een 
beschadigde krukas en een 
kapotte lager boven water. Dit 
keer werd de Greenpeace-aktie 
een grandioze mislukking. De 
aktie werd nochtans beter en 
langer dan tevoren voorbereid. 
Nimmer ligt het in de bedoeling 
van de Greenpeace-bemanning 
om de dumpingoperatie van het 
nucleair afval met geweld te 
verhinderen — dt zou trouwens 
nagenoeg onmogeli|k zijn — 
maar wél werd voor dit keer 
een agressiever boycot 
aangekondigd. Vandaag blijkt 
dat onder meer zou getracht 
worden minstens één vat 

het feit dat de internationale 
pers aan boord van de „Sirius" 
geen beelden kon schieten van 
de dumpingoperaties en van 
het Greenpeace-protest ter 
plekke. 
Hoe dan ook heeft Greenpeace 
(onderhand uitgegroeid tot een 
internationale milieugroepering 
met als hoofdzetel Londen), 
eens te meer de aandacht 
gevestigd op het 
generatiebelastend probleem 
van de dumping van radioaktief 
afval. 
Zoals ook geregeld akties 
worden ondernomen tegen de 
ongebreidelde chemische 
verontreiniging van de zeeën, 
en de uitroeiing van bedreigde 
vissoorten w.o. walvissen. 
Het is zelfs zover gekomen dat 
bij een mislukking van een 
Greenpeace-aktie de strijd op 
zee meteen wordt -
overgenomen door andere 
milieugroeperingen. 
Toen het nieuws bekend 
geraakte van de motorpech die 
de Sirius in de haven van 
Plymouth immobilizeerde, 
vertrok prompt een 
vissersschuit de Urelo, vanuit 
de Spaanse haven Ribeira. Aan 
boord, behalve groene jongens, 
enkele persmensen en drie 
gemeenteraadsleden van 
Coruna, Vigo en Moana. 
Ondertussen slaakt 
burgemeester Frank Van Acker 
van Brugge een zucht van 
verlichting dat de afvalschepen 
Louise en Kristen Smits uit de 
Zeebrugse haven ongehinderd 
konden vertrekken. Wat de 
dumpingoperatie zelf betreft 
wast hij, zoals alle andere 
overheidsinstanties, waaronder 
de minister van 
volksgezondheid, zijn handen in 
onschuld, (hds) 
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In de nucleaire brandstofkringloop 
ontstaan verschillende soorten ra-
dioaktief afval. 
Als we ons beperken tot de kern
centrales, dan onderschelden we 
twee soorten. Ten eerste het afval, 
dat ontstaat tijdens de bedrijfs
voering van de kernreaktor, zoals 
bijvoorbeeld besmette kleding. 
Ten tweede kunnen we de splijt
stofelementen in de reaktor, na 
gebruik als afval beschouwen. 
De „opgebruikte" splijtstofelemen
ten kunnen ook in een zogenaam
de opv/erkingsfabriek een behan
deling ondergaan, waardoor zij ge
deeltelijk opnieuw kunnen worden 
gebruikt Bij die behandeling komt 
o.a. het zeer giftige en hoog radio-
aktieve plutonium vrij. 
Het bedrijfsafval, zoals besmette 
kleding, gereedschap, filters afval
water, onderdelen enz. wordt inge
deeld naar gelang het stralings
niveau in laag-, middel- en hoog-
radioaktief afval, respektievelijk 
LAVA (Laag Aktief Vast Afval), 
MAVA en HA VA. Het LAVA en 
MAVA wordt jaariijks door Neder
land, België, Zwitserland en Enge
land tesamen met radioaktief afval 
uit laboratoria, ziekenhuizen en in
dustrie, verpakt in beton en in de 
Atlantischci Oceaan gestort Het 
HA VA wordt in Nederiand bij het 
Energieonderzoek Centrum Ne
deriand (ECN) in Petten enkele 
jaren opgeslagen en daarna everv 
eens in de Oceaan gedumpt Het 
zijn deze jaariijkse dumpingen en 
in het algemeen de radtoaktieve 
verontreiniging van de zee die 
Greenpeace in toenemende mate 
verontrusten. Het is vrijwel onmo
gelijk om een schatting te maken 
van de hoeveelheKi radtoaktief 
materiaal die sinds de Tweede 
Wereldooriog In de oceanen is 
gedumpt Volgens offrciële gege
vens van de Amerikaanse Milieu
dienst (EPA) dumpten de Verenig
de Staten bijna 60.000 Curie ver
pakt in 75.000 vaten op diverse 

Madame Curie liet er haar leven bij 
•"nnirrmnT-^ rnrirnin^rt ' fmmm mm EiK möM, 

plaatsen in de Atlantische en Stille 
Oceaan. De Curie is een hoeveel
heid radioaktivlteit gelijk aan de 
aktiviteit van 1 gram radium. Ma
dame Curie wist in haar leven 
slechts 1 gram radium — dus 1 
Curie-aktiviteit — te isoleren, het
geen niet alleen haar het leven 
kostte maar ook dat van enkele fa
milieleden. 

Sirius 
De Sirius is de meest h^dere 
ster aan ons firmament Voor 
de scheepvaart in de Sirius 
een onmisiiare gids bij de 
navigatie. In het oude Egypte 
werd het helder verschijnen 
van deze ster gezien als een 
teken dat de Nijlrivier spoe
dig zou overstromen. Even
wel, als de Nijl overstroomde 
kwamen er voor de Egypte-
naren vruchtbare tijden 

Tussen 1949 en 1966 stortte 
Groot-Brittannië 45.000 Curie op 
diverse plaatsen in de Atlantische 
Oceaan, echter voornamelijk in de 
Golf van Biskaye en naïjij het 
kanaaieilarxi Guernsey. 
In 1960 kondigde Frankrijk aan 
6500 vaten met radioaktief afval te 
willen storten in de MkJdeitandse 
Zee. 
Protesten van onder meer de ge
meenteraad van Nk» en P i ^ 
Reinier van Monaco deden Frank
rijk afzien van dtt voomemea 

EG-kamerlid Jaak Vandemeulebroucke deed in Oostende, samen met 
jeugdige manifestanten, een poging om een vat nucleair afval in zee te 
dumpen. Terwijl in Zeebrugge dag en nacht honderden vaten atoomaf-
val (goed voor een vracht van 7.000 ton) onder scherpe rijkswachtbe
scherming in de schepen Louise en Kristen Smits werden overgelaten, 
werd deze symbolische aktie in Oostende door de ordediensten met ge

weld tegengegaan. 

Daarna stortte het land echter het 
afval in de Atlantische Oceaan 
waar immers geen toeristenindus
trie is die kan protesteren. 
In 1958 vond in Geneve de Inter
nationale Zeerechtenkonferentie 
plaats tijdens welke aan het inter
nationaal Atoomagentschap 
(IAEA) in Wenen opdracht werd 
gegeven aanbevelingen op te stel
len voor het storten van radioak-
tieve stoffen in zee. Deze studie 
werd twee jaar later gepubliceerd 
onder de titel „Radioactive Waste 
Disposal into the Seas" en is be
kend als het „Brynielsson rapport". 
Dit rapport verschaft aanbevelin
gen onder meer omttent de keuze 
van de dumpplaats en de wijze 
van verpakking. 

In oktober 1970 publteeerde de 
Amerikaanse Raad voor Milieube
heer een studie met als konklusie 
dat het dumpen in de Oceaan van 
radioaktief afval een serieus en 
groeiend gevaar vormde voor het 
zeemilieu. De raad adviseerde het 
kongres de dumpingen van hoog-
radioaktief afval afa«oluut te ver-
biedea 
In de zestiger jaren besloten de lid
staten van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) dat meer 
samenwerking en kontrole vereist 
was met betrekking tot de dum-
pingsoperatiea In 1967 werd een 
samenwerkingsverbond gestoten, 
waarvan het kemenergieagent-
schap van de OESO, de Nuclear 
Energy Agency OSIEA) het sekre-
tariaat uitvoert Een vier kilometer 
diepe trog, 750 kitometer ten 
noordwesten van Spanje werd 
geselekteerd als dumpplaats. 
Tussen 1967 en 1980 vonden 25 
dumpingsoperaties plaats onder 
auspeiën van de NEA waaraan 
acht landen deelnamen. In totaal 
werd biyia 75.000 ton afval met 
een totale aktiwteit van ruim 
700.000 Ckirie in het gebied in zee 
gestort Frankrijk, Italië, West-
Duitsiand en Zweden staakten 
hun operaties en sinds 1974 dum
pen aKeen B^gië, Nederiand, Zwit-
serlarKl en Engeland hun radtoak-
tief afval nog in de Ocaan. 
In 1972 kwamen in Londen 80 
landen bijeen om gezamenlijk te 
trachten de vervuiling van de zee 
en Oceaan tegen te gaan. Deze 
bijeenkomst morKkle uit in de „In
ternationale Conventie ter voorko
ming van verontreiniging der zee 
door het storten van afval en vuil", 
die in haar inleiding erkent dat: 
„Het mariene (zee) milieu en de 
daarvan levende organismen van 

Donderdagmiddag: de Sirius van „Greenpeace" nog met een fmopvoüe 
tocht voor de boeg. (Eigen foto). 

uitzonderiijk gewKht zijn voor de 
menshekl en dat de gehele mens
heid er belang bij heeft dat dit 
milieu zodanig wordt beheerd dat 
zijn eigenschappen en bronnen 
niet worden aarigetasL." De (Con
ventie, bekend als „het Verdrag 
van LoTKlen", stelt vast: „dat het 
vermogen van de zee om afvsi op 
te nemen en onschadelijk te ma
ken en haar mogelijkheden om het 
leven van de natuuHijke bronnen 
te vernieuwen niet onbegrensd 
zijn" en dat alle mogelijke maatre
gelen genomen dienen te worden 
„ter voorkoming van verontreini
ging der zee door het storten van 
afval en andere stoffen die de 
gezondheid van de mens in ge
vaar kunnen brengen, schade kun
nen berokkenen aan de in zee 
voorkomende fauna en ftora of 
een ander rechtmatig gebruik van 
de zee kunnen verhinderen." 
Dumping is een onomkeerbaar 
proces: vaten die vier kitometer 

Boeien voor vreedzame betogers... 

diep in de Oceaan worden gestort 
zijn immers niet meer op te diepen 
en een eenmaal radioaktief ver
ontreinigde zee niet te ontsmetten. 
Van de vele tienduizenden vaten 
die in de Stille en Atiantische 
Oceaan zijn gestort, werden er 
tijdens de onderzoekingen met 
diepzeevaartuigen door de Ameri
kaanse milieudienst slechts een 
150 teruggevondea 
Voordat voorspellingen of uitspra
ken worden gedaan over de ver
meende veilighekJ w i deze on
dernemingen, zou eerst een totaal 
overzicht van dumpingen, tozingen 
eru. van radtoaktief afval in zee 
moeten worden vastgesteto. Zo
als gemekJ ontbreken de gege
vens over dumpingen van militair 
radtoaktief afval en is ook onbe
kend hoe kemenergie-staten als 
Irak, Iran, India, Pakistan en Korea 
hun radioaktief afval verwerken. 
Behalve de dumpingen en tozin
gen van radtoaktief afval, bestaan 
ook plannen om onderzeeboten 
die door kernenergie worden aan
gedreven na „afdanking" af te zir>-
ken in de Oceaan. 

Het arrondissementeel bestuur van de Volksunie Brugge-
Torhout na een uitvoerig verslag gehoord te hebben vanwe
ge bestuursleden die deelgenomen hadden aan de protest-
aktie maandagavond in Zeebrugge tegen het dumpen van 
kernafval in zee protesteert met klem tegen het ongehoord 
brutale optreden vanwege de rijkswacht De grote meerder
heid van de jongeren die hardhandig werden opgeleid, 
wilden enkel op vreedzame wijze hun ongenoegen uiten 
over het storten van kernafval in zee. Zij skandeerden slo
gans aan het begin van de havendam; hielden symbolisch 
een protestaktie waarna ze in een café rustig een pint pak
ten. Zonder aanneembare redenen werden zij in dit café 
opgepakt, gefouilleerd en geboeid opgeleid. 

Jonge milieubewuste en maatschappijkritische mensen 
worden over één kam geschoren met enkelen, die doelbe
wust gewelddadig wensten op te treden on de milieubewe
ging op die wijze bij de publieke opinie in diskrediet 
brengen. 

Daarenboven tekent de VU Brugge-Torhout scherp protest 
aan tegen het voortdurend gebruik van Zeebrugge als 
haven voor gevaarlijke transporten. 

Het VU arrondissement Brugge-Torhout zal, konsekwent 
aan het partijprogramma, het vreedzaam protest tegen het 
dumpen van kernafval blijven steunen en roept de bevolking 
op zich bij deze aktie aan te sluiten. 

Pretentie 
Professor Polk (van de Vrije Uni
versiteit BrusseO, die verantwoor
delijk is voor het biologisch luik 
van een interuniversitair onder
zoeksprogramma dat door de Bel
gische regering wordt gefinan
cierd met betrekking tot de 
Noordzee, is van oordeet dat „zo
genaamde wetenschapsmensen 
die verklaren dat het geen kwaad 
kan om kernafval in zee te dum
pen, zelfs als er beukten zouden 
zijn in de vaten, een ongetooflijke 
pretentie hebben" 
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14 TV-programma's, Wi 
Zaterdag 

SEPTEMBER 

BRT 1 
1S00 Lichamelijk gehandicapten 
(Open SchooO. — 15.30 Dag aan 
Dag. — 16.00 De gekke ontdek-
krigsreizigers (film). — IS.OOThTa-
Tovenaar CfJ. — 18.05 Elektnsche 
Eskimo (jeugdfilm). — 19.00 Rekre-
atiedomeinen (dokJ. — 19.45 
Nieuws. - 20.10 Shelly (O. -
20.35 Terioops. — 2120 Gilligan-
eüand (weekendfilm). — 22.30 Mu-
zika^ intemiezzo. — 22.40 Nieuws. 
— 23.00 Selichot Qsraëlische ere-
diensO. 

NED 1 
1530 Nieuws. — 15.32 Bolke de 
beer (strip). — 15.40 Pommetje 
Horiepiep. — 16.05 Zomereiland 
(N-speD. — 17.45 Medelanders en 
Nederlanders (dokJ. - 1858 
Nieuws. — 19.00 Bassie en Adri-
aan (M. — 1925 Schlagerfestival 
10 jaar. — 21.37 Nieuws. — 21.55 
Mike Andros (f J. - 22.45 SpekJe-
prikken. — 23.25 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat — 18.50 Toe
ristische tips. — 18.59 Er was 
eens... (strip). — 19.25 Smokkelaar 
(f J. - 20.00 Nieuws. - 2027 Oty 
Lights (film). — 21.55 Brandpunt 
— 22.30 Sport op zaterdag. — 
23.00 Willen wij die raketten dan 
toch? (dokJ. — 23.40 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Cheval mon 
ami (dok). — 20.30 L'or se barre 
(film). - 22.00 De pelgrims van 
Marbisoux (dok). — 22.35 Nieuwa 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Manner 
sind auch nur Menschen (toneeO. 
— 21.50 Ziehung der Lottozahlen. 
— 22.10 Das Ding aus einer ande
ren Welt (sf-film). — 23.35 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Projekt XX 
72 (fJ. - 20.15 Wetten, dass-.? 
(show). — 21.55 Nieuws. — 22.00 
Das Aktuelle Sport-studio. — 23.15 
Der Kommissar (fJ. — 0.15 
Nieuws. 

D3 
1955 (Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die Geige 
(J.S. Bach). - 21.35 Marta Marta 
(tv-spel. — 23.10 Tips für Leser. 

LUX. 

1930 Ras-Back (speO. — 20.05 
Les dames de coeur (f J. — 21.00 
Les égouts du paradis (gangster-
mmi. — 2Z55 Back street (film). 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero Un 
(variété). — 21.30 Madame Olum-
bo (fJ. - 22.30 Tele-foot 1. -
23.30 Nieuws. 

A 2 

19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Le rescape 
de Tikeroa (tv-film). — 22.05 La 
chasse au trésor (spel). — 23.00 
Avonturen in Antarctica (dokJ. — 
2330 Gewichtheffen. - 23.40 
Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 Le roman du samedi (f J. 
— 22.00 Nieuws. 

Zondag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
9.15 Op zoek naar werk (Open 
school). — 9.45 Telegym. - 10.00 
Eucharistieviering vanuit Hasselt 
— 11.00 Konfrontatie (debat). — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.30 Voor boer en tuinder 
(Open school). — 15.00 Sesam
straat — 1525 Onderweg naar 
Atlantis (jeugdfilm). — 16.50 Militair 
taptoe te Edinburgh (reportage) 
— 18.00 Voetbaluitslagen. - 18.30 
Ti-ta-tovenaar (f J. — 18.35 Leven_ 
en laten leven (een uur vol natuur). 
— 19.45 Nieuws. - 20.00 Sport
weekend. — 20.30 Met z'n allen 
door de vloer (tv-speD. — 21.30 
Gala winnaars songfestival 1956-
1981 (retro). — 22.40 Nieuws. 

NED 1 
19.00 Nieuws. — 19.05 Spiegel van 
Azië (dokJ. — 20.05 Johnny got his 
gun (anti-ooriogsfilm). — 22.00 De 
Vara en de oorlog. — 22.45 Laatste 
ronde (diskussie). — 23.30 Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. - 15.35 Het „Prin
ses Beatrix Fonds" 25 jaar (dokJ 
— 16.00 Tom Sawyer en Huckle
berry Finn (f J. — 16.46 Skiën leer 
je zó. — 17.05 Studio Sport I. — 

ne fagon d'aimer (film). 

F 1 
1925 Les animaux du monde 
(dokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Une joumée particuliere (film). — 
22.15 Koncert (Mozart Vivaldi, 
Bach). — 22.55 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Messieurs 
les jurés (f J. — 22.40 Franknjk en 
de knsis (dokJ. - 23.25 Gewcht-
heffen. — 23.35 Nieuws. 

F3 
20.00 La malediction du Kriss Pusa-
ka (f J. — 20.30 Architecture et 
géographie sacrée (Mont-Saint Mi
chel). - 2125 Nieuws. - 21.40 
Quelqu'un (Melina Mercouri). — 
22.35 Tumultes (film). 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
17.00 Schooltelevisie. — 18.00 Ti-
ta-tovenaar (O. — 18.05 Maja de bij 
(strip). - 18.30 Beraber (Open 
school). - 19.00 HuUe aan de 
onbekende seringuiero (kortfilm). 
— 19.17 Uitzending door derden 
(ACV). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Martin Eden (f). — 21.05 Sport-
show. — 21.50 Proms '81. — 22.35 
Nieuws. 

17.30 Ik ben nog in mijn beste jaren 
(dokJ. — 18.45 Sesamstraat — 
19.00 Studk) Sport II. - 20.00 
Nieuws. — 20.10 Panoramiek — 
20.45 De lachende scheerkwast 
(fJ. — 21.15 CkMTirades at arms 
(dok. over de Russische strijd
krachten). — 22.05 Frontier (dok 
over Zuki-Amerika). — 22.57 
Nieuws. 

RTB 1 

12.00 Faire Ie point (debaO. — 
13.00 Nieuws. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 La grace (tv-film). — 20.55 
Koncert (klassiek). — 22.30 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Ryans 
Tochter (film). 

ZDF 
19,00 Nieuws. - 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Schauplat-
ze der Weltliteratur (De Ilias). — 
20.15 Der Fall Maurizius (tv-film) 
— 21.35 Nieuws. - 21.50 Gandhis 
Welt zerfalt (reportage over India). 
— 22.35 Romantisch ballet -
23.35 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteit — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Unbekann-
tes China (reportage). — 21.00 
Auslandsstudio. — 21.45Gesucht-
Gefunden. — 22.30 Gregory der 
Entertainer aus Monaco (muzikale 
show). — 23.15 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.30 Cinéremo 
(filmmagazine). — 20.00 Les roses 
de Dublin (fJ. — 21.00 Une certai-

Het legendarische beeld van 
Charlie Chaplin In zijn mees
terwerk, de wrang-humoristi
sche film „Modern Times' 
(1936). 
Vri jdag, Ned. 1 om 19u.50. 

NED. 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 Fats Domi
no rhythm & blues explosion. — 
19.15 Dag dieren (dokJ. - 19.55 
Maskerade (musicaO. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Maskerade (mu-
sk:aO. — 22.55 De tango's van 
Hans van Manen (balleO. — 23.45 
Nieuws. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Bij de In
dianen (strip). — 19.06 Chariie's 
Angels (O. — 20.00 Nieuws. — 
2027 Prinses Beatrixfonds 25 jaar 
(show). — 21.50 Onze ouwe (f). — 
22.50 Aktua-tv. - 2320 Soap, — 
23.50 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Ralentir 
Ecole (TV-film en debat). — 23.00 
Nieuws. 

ARD 

2000 Nieuws. - 2015 Strumpet 
City (f). - 21.10 Drugs in de 
scholen (reportage). — 21.15 Mili-
tarmacht USA (dokJ - 22.00 Mu-
sikalische Erinnerungen (liederen 
van Fritz Lohner-Beda). — 22.30 
Tagesthemen. - 23.00 Fat City 
(film). — 0.35 Nieuws. 

ZDF 

21.00 Heute-journal. — 2120 Jeans 

(tv-spel). — 23.10 Preussen-ver-
such einer bilanz. — 23.55 Nieuws. 

D-3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Zomer-
dansakademie. — 21.30 Der un ver-
gessene Krieg. Zomer-dansakade-
mie. — 21.30 Der unvergessene 
Krieg (Slag bij Moskou). — 22.30 
Der kleine Caesar (film). — 23.45 
Nieuvi/s. 

LUX. 

19.00 Nieuws. — 19.30 Mini-club 
deuxième (strip). — 19.45 Dieren-
m£|gazine. — 19.57 Nieuws. — 
20.00 Family Hours (f). - 21.00 
Zardoz (SF-film). 

F-1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Katia (film). 
— 2205 Portret: Romy Schneider. 
— 22.55 Nieuws. 

A-2 

19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Affaire 
vous concemant (kernenergie). — 
22.50 Fenétre sur... (reportage). — 
2320 Nieuws. 

F-3 
20.001.es jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La mort de Bella (film). — 
22.10 Nieuws. 

Dinsdag 
I 22 SEPTEMBER | 

BRT 1 
18.00 Ti-ta-tovenaar (fJ. - 18.05 
Sesamstraat — 18.35 Loon naar 
werken? (Open schooO. — 19.05 
Toets (satire). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Hitring Plage. - 21.05 Wel
kom? (Derde Wereldstudenten bij 
ons). - 22.00 1.0 (kwis). - 22.30 
Flandria lllustrata (klassiek). — 23.0 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Het Kalahari Gemsbock Park 
(dokJ. — 2035 De reporters (film). 
— 22.20 Bonjour la France (Open 
schooO. 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 EO Zomer-
krant — 19.30 De Waltons (fJ. -
20.20 Zendingsprogramma — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Even naar het 
feest Otortfilm). — 22.45 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 BZN in 
Griekenland (show). — 1920 Het 
volk van Menno (religieuze dokJ. 
— 20.00 Nieuws. - 20.27 Ik diende 
op het Witte Huis (fJ. - 21.55 
SF>eel's met licht klassiek (kwis). — 

22.55 Hier en nu. -
besluit (meditatie). 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19 
(spel). — 20.30 Les 
l'été (fJ. - 2125 M< 
Huisman (dok). - 22. 
27 septembre (rep 
22.40 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws.- 20.11 
seite - Herbert komn 
21.00 Aktualiteitenm. 
21.45 Dallas (f J . -22. : 
men. - 23.00 Werthe 
film). — 0.00 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 
spel). - 21.00 Neut 
21,20 An jedem Tag 
Zes jaar zonder drugs 
- 22.05 Alptraume (fi 
Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke akt 
20.00 Nieuws. - 20.1! 
21.00 Markt - 21.45 
(dokJ. - 22.30 De mi 
me situaties (dok). 
Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. -
chiens et chats (dien 
— 19.57 Nieuws — ; 

Z A T E R D A G (19 september) — Gooi uw bloemen 
naar de BRT nu onze nationale zender ons verwent met 
een knotsgekke maar toch scherpe film De gekke ont
dekkingsreizigers (Animal Oackers) van Victor Heer
man (1930 - zw/w) , met de Marx Brothers (toen nog 
met vier: Groucho, Harpo, Chico en Zeppo). Spijtig ge
noeg staat de film op een moeilijk namiddaguur (16.00): 
De steenrijke mevrouw Rittenhouse geeft een feest 
waarop zij haar sjieke vriendin uitgenodigd heeft Reden 
is de presentatie van haar twee leiatste veroveringen: 
een prachtig schilderij en de beroemde ontdekkingsrei
ziger Spaukiing die over zijn belevenissen zal vertellen. 
Zij beging echter de stommiteit vier gekke muzikanten 
uit te nodigen... — Op Ned 1 komt een pakkende film 
over de strijd van een 24-jarige vrouw die ten gevolge 
van Multiple Sclerose binnen enkele maanden tot een 
gehandrcapte werd. (Tros) (SpekJeprikken). — In de 
reeks films van en/of met Oiarl ie Chaplin zet de KRO 
(Ned 2) vanavond de derde film op het programma: City 
Lights (zw/w -1931). Het is een film met humor, roman
tiek en hard realisme. Een zwerver ontmoet een blind 
bloemenverkoopstertje. Hij wordt op het meisje veriiefd. 
Het meisje houdt hem voor een miljonair. Zij ontmoeten 
een echte miljonair die zelfmoord wil plegen. De 
miljonair en de zwerver worden vrienden. Dan wordt 
het meisje ziek_ — De rakettenkwestie is ook aan de 
orde in Nederiand. De KRO (Ned 2) besteedt aandacht 
aan dat problemen dat als een donkere wolk boven het 
nieuwgevormde kabinet hangt (Willen wij die raketten 
dan toch?) 

Z O N D A G (20 september) — Heere Heeresma zou 
Nederiand meest verfilmde en vertaalde auteur zijn. De 
BRT brengt vanavond van hem het toneelstuk Met z'n 
allen door de vloer, een produktie van onze BRT in regie 
van Vincent Rouffaer, met Paul C^mmermans. Doris 
van (Daneghem, Ron Carnet Loet Hanekroot Een 
suksesvolle ontwerper op leeftijd wil nog hogerop. Hij 
wil direkteur worden van een filiaal in Duitsland. Hij no
digt zijn chef uit naar een wild feest; hij wil hem daar 
over zijn ambities praten. Hij roept de hulp in van een 
vriend en de buurvrouw. Alles verloopt echter niet zoals 
verwacht (BRT). — Het vierde avondvullende temapro-
gramma van de Vara (Ned 1) is gewijd aan de oorlog en 
vooral hoe Nederiand met de oorlog te maken heeft 
gehad. De avond begint met een film: Johnny got his 
gun, een Amerikaanse ooriogsfilm van Dalton Trumbo 
(1971) over een soldaat die zonder armen, benen, ogen, 
oren, neus en mond uit de ooriog komt: hij leeft als een 
plant De dokters willen hem te allen prijze in leven 
houden. Joe denkt daar echter anders over. Terwijl hij in 
de ziekenkamer ligt te vegeteren, borrelen fragmenten, 
uit zijn jonge verleden naar boven. — Na de film presen
teert de auteur Mies Bouhuys een kollage van opnamen 
uit het Vara-archief die illustreren wat Nederland met 

ooriog te maken heeft gehad. H 
nog een diskussie over „oorlog 
op Ned 2 (VPRO) een interes» 
kumentaire over het Russische 
mentaliteit en de sfeer onder de 
arms). 

M A A N D A G (21 september 
een werk aflevert benadert 
musical Maskerade werd dan c 
toeter en bazuingeschal ontvan 
zelfs de musical tegenover hï 
tg.v. het 25-jarig bestaan van h€ 
op Ned 2 (Tros) komt, te plaats 
Sanders de voornaamste ms 
hebben getracht een tijdsbeeld 
deriand op de grens tussen de 1 
als vrouwenemancipatie, sociaÜ! 
lands-lndië enz waren de ge: 
Hoofdfiguur is een berooide je 
freule het hof maakt en zich hief 
anders... (Avro - Ned 1). 

I 

D I N S D A G (22 september) 
gevoel voor tijdssituering zet 
muzikaal gebeuren Hitring Pit 
terwijl de bladeren al goed aan ' 
al in de kleren zit Dat zal ons nie 
kijken naar de plejade artiester 
ons voor zal stellen o.a. Der Poli 
and The Hollywood Bananas, I 
Wim Decraene, Jo Lemaire en F 
wils (BRT 1). - Op Ned 2 s 
Amerikaanse reeks Ik diende Oj 
stairs at the White House). D 
achter de schermen van het Wit 
op de notities van Lillian Rogei 
moeder naar het Witte Huis k' 
eerste zwarte vrouw huishouda 
al eerder op BRT. 

W O E N S D A G (23 septemb 
aktrice Georgette Hagedoorn v 
van Pascal Vrébos Escapade 
hoofdrol in naast Marie Christin 
sé regisseerde het Kort nadien 
dat graag balletdanseres zou wi 
wat seniele grootmoeder die be 
weest veriiezen zich in droombi 
zeren oma en kleindochter spelli 
ouderpaar uitbeelden en scheri 
— Ondertussen loopt op BF 
biografische film The Greatest 
over het leven en de carrière 
Cassius Clay, alias Muhammed / 
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TV-programma's 
' « 

15 

er en nu. — 23.35 Tot 
(meditatie). - 23.50 

Buws. - 19.55 Ciné Tilt 
- 20.30 Les charmes de 
— 2125 Merci, Maurice 
(dokJ.-22.15Ufétedu 
embre (reportage). — 
suws. 

suws.— 20.15 Spass bei-
erbert kommt! (dokJ. — 
ktualiteitenmagazine. — 
las (f). - 22.30 Tagesthe-
23.00 Werthers Reise (tv-
0.00 Nieuws. 

uws - 19.30Landluft{tv-
21.00 Heute-joumal. - ' 
jedem Tag neue Angst 

ronder drugs (reportage). 
Alptraume (film). — 23.50 

(vestelijke aktualiteiten. — 
uws. — 20.15 Galerie. — 
irkt - 21.45 Schauplatz 
22.30 De mens in extre-

aties (dok). - 23.15 

ieuws. — 19.45 Entre 
t chats (dierenmagazine). 
Nieuws. - 20.00 L'Hom-

me qui valait trois milliards (fJ. — 
21.00 De Don Camillo Ie petit mon-
de (film). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 Dickie Roi 
(f J. — 21.30 Aktualiteitenmagazine. 
- 22.30 L'Art et les hommes 
(dokJ. - 2325 Nieuws. 

A 2 

19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 D'Accord, 
pas d'accord. — 20.40 Special 
T.G.V. (dok. over de spoorwegen). 
- 23.30 Nieuws. 

F~3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Tant que soufflera la 
tempête (film). — 22.15 Nieuws. 

Woensdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

15.30 Wielrennen: Parijs-Brussel 
(reportage). — 16.30 Open School. 
- 17.00 Op het Schildpadplein. -
18.00 Klein, klein kleutertje. — 
18.15 Chips (fJ, - 19.02 Uitzen
ding door derden (SP). — 19.45 
Nieuws. ~ 20.15 AmokJ (fJ. — 
20.40 Escapade (tv-spel). - 21.40 

Ten huize van... (Eugeen De Bock). 
— 22.30 Nieuws 

BRT 2 

20.15 De Grootste (sportfilm en 
debat over boksen). 

NED 1 

15.30 Kinderbios. — 18.58 Nieuws. 
— 19.00 Van gewest tot gewest 
- 19.50 Politieke partijen. — 20.00 
Voor de leeuwen geworF>en (tv-
film). — 20.55 Filmmagazin?. — 
21.37 Nieuws. — 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Studio Sport -
22.35 Open School/Teleac. — 
22.55 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Nieuws
gierig. — 1925 Kenmerk (Info). — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera 
(Info). - 20.32 Countdown (pop). 
- 21.15 Magnum (f J. - 22.00 Info-
special. - 22.35 Taxi (f J. - 23.00 
Teleac (mikro-elektronika in be-
drijO. — 23.20 Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. — 20.00 
Ecuador (dokJ. - 21.10 Pelleas et 
Mélisande (tv-film). — 23.00 
Nieuws. 

sft gehad. Na deze kollage volgt dan 
ver „oorlog". — Ondertussen loopt 
en Interessante en revelerende do-
Russische leger en over vooral de 

er onder de soldaten. (Comrades at 

september) — Wanneer Jos Brink 
benadert het de perfektle. Zijn 

werd dan ook In Nederland op ge-
chal ontvangen. De Avro waagt het 
genover het showprogramma dat 
itaan van het Prinses Beatrix Fonds 
nnt, te plaatsen. Jos Brink en Frank 
aamste makers van de nnusical 
T tijdsbeeld te schetsen van het Ne-
tussen de 19e en 20e eeuw. Zaken 
latie, socialisme, de telefoon, Neder-
ren de gesprekken van de dag. 
berooide jongeman die een nette 
en zich hierbij uitgeeft voor iemand 
d 1). 

eptember) — Met enig gebrek aan 
tuering zet de BRT een zomers 
Hitring Plage op 22 september 

I goed aan 't vallen zijn en de herfst 
t zal ons niet deren om als 't past te 
de artiesten die Kurt Van Eeghem 
3.a. Der Polizei, Willy Sommers, Lou 
Bananas, Kikky Dee, Elton John, 

emaire en Flouze. Dus voor elk wat 
p Ned 2 start de NCRV met de 
Ik diende op het Witte Huis (Back-
House). De reeks biedt een blik 
van het Witte Huis en is gebaseerd 
Jllian Rogers die samen met haar 
'itte Huis kwam toen die daar ais 
/ huishoudster werd. De reeks liep 

23 september) — De Nederlandse 
agedoorn vertaalde het toneelstuk 
; Escapade en zij speelt er de 
irie Christine Janssens. Fred Bros-
vort nadien overleed hij. Een meisje 
eres zou willen worden en haar iet-
eder die beweert aktrice te zijn ge
in droombeelden. Samen improvi-

x:hter spelletjes waarbij zij o.m. het 
n en scherp bekritizeren. (BRT 1). 
opt op BRT 2 de Amerikaanse 
e Greatest van Tom Gries (1977) 
Ie carrière van de zwarte bokser 
luhammed Ali. De Wereldkampioen 

speelt zichzelf in deze film. Naast hem treden op: Ernest 
Borgnine, Jeames Earl Jones, Roger E. Mosley, e.a. — 
De Canadese TV-film Voor de leeuwen geworpen 
(Lyon's den) gaat over jeugdvandalisme (Ned 1 - NOS). 
— In het popmagazine Countdown van VOO (Ned 2) 
krijgt de popgroep Queen wat meer aandacht 

D O N D E R D A G (24 september) - Het jongeren
magazine Een vinger in de pap op BRT 1 gaat 
hoofdzakelijk over de verhouding leerlingen/leraars. 
Gasten: Pink Floyd e.a — De natuurdokumentaire De 
platte jungle (BRT 2) werd in opdracht van de Neder
landse Omroep VPRO gemaakt door Johan van der 
Keuken en is uitgegroekJ tot een politieke natuurfilm 
over het omstreden natuurgebied „De Wadden". — De 
Vara zorgt voor een uitzondertijk evenement: een bijna 
avondvullende show met Liza Minnelli. Het is een 
registratie van een optreden van de Amerikaanse 
zangeres/aktrice/entertainster Liza Minnelli in New 
Orleans, bijgestaan door de danseres Obba Babatundy 
en Roger Mename. (Ned. 2). 

V R I J D A G (25 september) — Loop achter mij, 
sheriff, is de gekke vertaling van „Smokey and the Ban
dit", een Amerikaanse avonturenfilm van Hal Weedham 
(1977), met Burt Reynolds, Sally Field, Jerry Reed e.a. 
De film brengt een voor ons wat irreëel verhaal over 
een gevaarlijke, avontuurlijke en uitdagende tocht van 
de genaamde Bandit met een lading bier over honder
den kilometer onbereden wegen. Het goedje moet 
binnen de 28 uur op z'n bestemming zijn. Een totaal 
onmogelijke opdracht Maar Bandit aanvaardt, vooral 
omwille van het grote bedrag dat eraan vastzit: 80.000 
dollar. (BRT 1). - NCRV zet de Chaplin-reeks verder 
met het meesterwerk Modem Times (1936 - zw/w) van 
en met Charlie Chaplin en met Paulette Goddrd e.a. Het 
scenario, de regie en de muziek komen van Charlie 
Chaplin, terwijl hijzelf de hoofdrol voor zijn rekening 
nam. Na zot te zijn geraasd in een fabriek waar hij aan 
de lopende band moest werken, komt Charlie Chaplin in 
het ziekenhuis terecht Na zijn ontslag uit het ziekenhuis, 
zweert hij nooit meer een voet te zetten in een 
dergelijke fabriek. Hij besluit te gaan zwerven. Hij 
ontmoet een meisje dat in een streng weeshuis zit en 
voor hem eruit ontsnapt Wanneer zij wegens diefstal 
van eetwaar gepakt wordt en naar de gevangenis moet 
probeert hij de zaak op zich te nemen. Tevergeefs. Hij 
zet z'n zwerversbestaan dan maar verder. Niet voor 
lang echter, want al gauw komt hij eveneens in de ge
vangenis... (Ned. 1). — De zendgemachtigde Ikon 
besteedt aandacht aan het nieuwe fenomeen in Ameri
ka: godsdienstige TV-shows en het sukses van TV-
evangelisten, die worden de „elektronische kerk" wor
den genoemd. (Ned. 1) (De Schermheiligen). 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20,10 ARD Sport 
Extra - 22.00 Wie Kafighühner 
Europa gefahrden oder wer hat 
das Schwein zur Sau gemacht? 
(dok.). - 22.30 Tagesthemen. 

ZDF 

21.00 Heute-Joumal. - 2120 Mi
chael Heltau: Begegnungen (het 
akteertalent van Michael fHeltau). 
— 22.20 De relatie journalisten en 
vooraanstaande figuren. — 23.05 
Der zehnte Mann (tv-speO. — 0.35 
Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.10 Gtesprek-
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Auslandsreporter. — 22.15 Die 
Spur führt ins Nichts (gangster
film). — 23.45 Nieuws 

LUX. 

19.30 Muppet Show. — 19.45 Die
renmagazine. — 19.57 Nieuws. — 
20.00 Hit-parade. — 21.00 Les ré
voltes de la Claire Louise. — 22.25 
Portrait d'artiste (James C^ignard). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (speO. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Aktualitei
tenmagazine. — 21.35 La Mafia 
(dokJ. — 22.30 Clés pour demain 
(wetenschappelijk magazine) — 
23.25 Nieuws. 

A 2 

19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Palmares 
81 (show). - 21.50 Objectif de
main (wetenschappelijk magazine). 
— 22.50 Première (Quator Melos). 
— 23.20 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La jeune fille du premier 
rang (tv-film). — 22.00 Nieuwa 

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

17.00 Schooltelevisie. - 17.55 Ti-ta 
tovenaar (f J. — 18.00 Sesamstraat 
— 18.30 Een vinger in de pap. — 
18.57 Uitzending door derden 
(CVP). - 19.45 Nieuws - 20.10 
Dubbel dobbel (kwis). - 20.55 
Panorama. — 21.45 Dallas (f J. — 
22.30 Sporttribune. - 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Agenda voor onze planeet 
(dokJ. - 21.00 De platte jungle 
(dok). — 2225 Première. 

NED. 1 

18.58 Nieuwre. - 19.00 Tweetie 
(strip). — 19.15 De Flintstones. — 
19.40 Dieren met een zendvergun
ning (dokJ, — 20.40 Music musk; 
music (show). — 21.37 Nieuws. — 
21 55 Den Haag vandaag, - 22.10 
Kosmos (dokJ. — 23.15 Nieuws, 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat - 18,50 
Jeugdjournaal, — 18,59 Circus — 
1925 Zeker weten, - 20,00 
Nieuws, — 20,27 Vreemde vogels 
(f J, - 20,52 Achter het nieuws. -
21,45 Liza Minnelli (show), — 23,15 
Nieuws, 

RTB 1 

19,00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten, - 19,30 Nieuws, - 2020 
Nous nous sommes tant aimés 
(film), — 22,10 Le carrousel aux 
images. — 23,10 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Die Fem-

seh-diskussk>n. — 21.00 Café in 
takt (sfKJw). — 21.45 Ontspan
ningsmagazine. — 22.30 Tagesthe
men, - 23,00 Der Sturz (tv-film), 
— 0,40 Nieuws, 

ZDF 

21,00 Heute-Joumal, — 2120 Die 
Bonner Runde, — 2220 Witzleben 
(tv-spel), — 2325 Nieuws, 

D 3 

19,45 Gewestelijke aktualiteit — 
20,00 Nieuws, — 20,15 Jonas, der 
im Jahre 2000 25 Jahre alt sein 
wird (film), - 22,05 Hilferufe, -
23,00 Kultuurmanagement in de 
DDR en de DBR, - 23,45 Nieuws. 

LUX. 

19.55 Dierenmagazine. — 20.00 
Dallas (fJ. - 21.00 A vous de 
choisir (film). 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Politieke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Mon enfant, 
ma mère (tv film). — 22,00 Boeken-
magazine, — 23,00 Nieuws, 

A 2 

20,00 Nieuws, - 20,35 Le grand 
échk:|uier (muzikaal programma), 
— 23,15 Nieuws, 

F 3 

20,00 Les jeux de 20 heures (speD, 
- 20.30 Lhópital (film). - 22.10 
Nieuws 

Vrijdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

17.00 Schooltelevisie - 1800 Ti-
Ta-tovenaar (strip). — 18.05 Knik-
ke (strip). - 1820 Klein, klein 
kleutertje. — 18.35 Veilig en zuinig 
autorijden (Open School) — 19,07 
Uitzending door derden (KRTO), 
— 19,45 Nieuws, — 20,15 Loop 
achter mij, sheriff (film), — 21,55 
Curriculum: Pierre H, Dubois, — 
22,45 Nieuws, 

BRT 2 

20,15 Wij, heren van Zichem (f J, — 
21,15 Jazz in Mkldelheim, — 22,05 
Dag aan dag. 

NED 1 

19,00 Willies wereW (fJ, - 1905 
Binnenkort op uw scherm! — 
19,55 Moderne Times (film), — 
2120 Praten met de minister-presi
dent — 21,37 Nieuws. - 21,55 De 
familie Bellamy (fJ, — 22,45 Tot 
besluit (dokJ. — 23.00 De scherm
heiligen (dokJ. — 23.55 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18,59 Een reis 
naar de oerwoudindianen (dokJ, 
- 20,00 Nieuws - 20,27 Dallas 
(fJ, — 21,15 Televizier magazine, 
— 21,55 De toestand in de wereld. 

— 22,00 Avro's fjlaten-puWiekprijs 
populaire 1981, — 00,05 Nieuws, 

RTB 1 

19,00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten, — 19,30 Nieuws, — 1955 
Des moines et des hommes (dokJ, 
— 21,40 L'ami des nègres (toneeO, 
— 2220 Jazz è la Grand Place, — 
23,20 Nieuws, 

RTB 2 

19,55 Les Ck)mpagnon8 de la 
Chanson (show), — 21,00 Vendre-
di-Sports, 

ARD 

20,00 Nieuws — 20.15 Der Mann 
im Strom. — 21,45 De Ojagang van 
de genen-industrie, — 22.30 Tages
themen. — 23.00 Tatort (f J. — 0.35 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
journaal. — 20.15 Ein Fall für zwei 
(fJ. — 21.15 Dierenmagazine. — 
22.20 Kultureel magazine. - 22.50 
Sport am Freitag. — 2320 Der 
Mackintosh-Mann (spionagefilm). 
— 0.55 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws — 20.15 Die Interes-
senvertreter (dokJ, — 21.00 
Nieuws uit Duitsland. — 21.30 (]iott 
und die Welt — 22.00 Jugendsiin-
den (tv-film). - 23.05 Kultur und 
Wissenschaft. — 0.05 Nieuws. 

LUX. 

19,00 Nieuws — 19,30 Mini-club 
deuxième (strip), — 19,45 Dieren
magazine, — 19,57 Nieuws, — 
20,00 Oiips (fJ, - 21,00 La proie 
des vautours (oorlogsfilm), — 
23.05 Automobielrubriek. 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 L'inspec-
teur méne l'enquéte (politiespeO. 
— 21.45 Exjxessions (kultureel 
magazine). — 23.30 Nieuws. 

A 2 

19.45 Les gens d'ka (magazine), — 
20,00 Nieuws, — 20.35 Marie, Ma
rie (fJ, — 21,35 AfXDstrophes, — 
22,55 Nieuws. - 23,05 Le rendez
vous de minuit (film). 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speO, 
— 20,30 Le nouveau vendredi (re-
|X>rtage), — 21,30 Aimez-vous 
Aimé (show), — 22,25 Nieuws. 

De zwerver Charlie en zijn 
rijke vriend, de mitjoniair 
(Harry Myers) zijn terechtge
komen op een feest van een 
selekt gezelschap. Charlie 
amuzeert de nette dames van 
City lights-
Zaterdag, Ned. 2 om 20 u. 27. 
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„De Vlaamse kwestie" 

Dit „pamflet" — zoals de auteur 
Antoon Roosens zelf zijn werkje 
noemt — wil meer zijn dan een 
overzicht van het verloop en van 
de huidige toestand van de 
Vlaamse kwestie. 
Haast de helft van het 140 blad
zijden tellend boekje is inder
daad gewijd aan algemene be
schouwingen over de sociaal-
ekonomische evolutie, zoals die 
zich de jongste jaren in ons land 
en ook daarbuiten heeft voltrok
ken. Een vluchtige greep uit de 
vocabulaire van Roosens: de ka
pitalistische bourgeoisie, de par-
venubourgeois, de monopoliefa-
ze van het kapitalistische sys
teem, het monopoliekapitaal, de 
holdingbourgeoisie, en dergelij
ke begrippen meer toont immers 
aan, dat de auteur zoniet openlijk, 
dan toch duidelijk de klassen
stri jd voorstaat, en die wil trans
poneren in de Vlaamse bewe
ging-
De Vlaamse strijd wordt geprojek-
teerd op de achtergrond van de 
antitese arbeidersklasse-bour-
geoisie; die antitese is trouwens 
levend in de persoon van de 
schrijver zelf: in Roosens leeft de 
flanningant naast de anti-bour-
geois. Het moet hem dan ook wel 
pijnlijk zijn te moeten konstateren 
dat „De Vlaamse arbeidersklasse 
zich steeds ostentatief gedistan
tieerd heeft van de kulturele en na
tionale strijd, die zij steeds heeft 
overgelaten aan de burgerlijh'i en 
kleinburgerlijke groepen". 
Het is inderdaad wel zó, dat „de 
franskiljonse bourgeoisie er wel
licht nooit zou in geslaagd zijn haar 
kultuurpatroon op te dringen in 
Vlaanderen", indien haar de voet 
dwars gezet was door een politiek 
bewuste Vlaamse arbeidersklase, 
maar deze heeft de kleine burger
man altijd alleen tegen de gemeen
schappelijke frankfone vijand la
ten optornen en de slagen laten in-
kasseren. 

Roosens heeft het steeds over de 
Vlaamse arbeidersklasse in het 
algemeen, zonder enige nuance. 
Als linksgerichte brengt hij niet het 
nodige onderscheid op tussen 
enerzijds de kristelijken en ander

zijds de socialisten. Het mag dan 
wel waar zijn dat de ACV'ers 
meer warm zijn gelopen voor de 
behartiging van hun sociale klas-
sebelangen, maar toch hebben zij, 
door de Vlaamsö" ingesteldheid 

Een „pamflet" 

over een 

onbegrepen 

probleem 

van hun leiders en van de politieke 
partij waarin zij zijn ingeschakeld, 
vaak het voetvolk voor de Vlaam
se strijd helpen leveren, maar 
daartegenover staat dat de ABV-
V'ers zich steeds op zijn minst 
onbetuigd hebben gelaten, en 
vaak zich zelfs vijandig hebben 
opgesteld tegen de strijdende Vla
mingen. Te Brussel heeft die in 
hoofdzaak Vlaamse arbeiders
massa zich via haar soms eentalig 
Franse vakbondsleiders aan de 
zijde geschaard van de verfran-
sende bourgeofsie, en heeft zij 
aldus vlijtig meegewerkt aan de 
vestiging van de suprematie van 
het Frans. 
Het grote verwijt van Roosens 
aan het Vlaams-nationalisme is 
„dat het binnen het raam van de 
burgerlijke ideologie is gebleven, 
en dat het voor de intellektuele 
middenklasse, bij gebrek aan band 
met de Vlaamse arbeidersklasse, 
niet mogelijk is geweest haar pro
blemen te situeren in hun band 
met de klassenstrijd". Maar wie 
had daaraan de grootste schuld? 
De Vlaams-nationalisten deden 
een beroep op alle Vlamingen om 
gezamenlijk de politieke ontvoog-
dingsstrijd te strijden, maar de 
arbeiders werden daarvan terug
gehouden, omdat voor hen de 
klassenstrijd primordiaal was, en 

omdat voor hen niet het Belgisch 
staatsbevel maar wel het kapitalis
me de vijand was. 
Roosens schrijft ter zake: „Alleen 
het Vlaams-nationalisme stelde 
korrekt het Vlaams probleem als 
een fundamenteel konflikt tussen 
de Belgische heersende klasse en 
het Vlaamse volk. Het Vlaams-
nationalisme maakte aanspraak op 
de leiding van de hele maatschap
pij wat moest leiden tot een fron
tale botsing met de Belgische fi
nanciële bourgeoisie, en tot een 
fundamentele overenigbaarheia 
met de Vlaamse arbeidersklasse". 
Waar lag de fout? Bij diegenen die 
de ontvoogding van het Vlaamse 
volk in zijn geheel nastreefden, of 
bij diegenen die proklameerden 
dat zij zich meer verwant voelden 
met een Waalse arbeider dan met 
een Vlaamse bourgeois. 
De h. Roosens kan het niet laten 
ook enkele giftige pijlen af te 
schieten naar de Volksunie. Zo 
schrijft hij: „De nieuwe Vlaamse 
klasse is veroordeeld om samen 
te werken, in ondergeschikt ver
band, met de Belgische holding
bourgeoisie... Het is pas in de 
nacht van 23 op 24 mei 1977, met 
de ondertekening van het Egmont-
pakt door de Volksunie, dat de 

plotse openbaring van deze kon-
tradiktie als een donderslag bij 
heldere hemel in de flaminganti-
sche geesten insloeg". Vergis ik 
mij, of heeft enkel en alleen de 
Volksunie het Egmontpakt onder
tekend, en de andere partijen 
niet? Waarom dan alleen de 

Door de leesbril bekeken 
De thans 72-jarlge Paul de Vree wordt bedacht 
met een overzichtstentoonstelling In het Provin
ciaal Begijnhof te Hasselt, van 18 september tot 
8 november. Een zeldzame gelegenheid om — aan 
de hand van méér dan zeventig werken — zich 
beter vertrouwd te maken met de door Paul de 
Vree beoefende poesia visiva. 

Paul de Vree is een eigenzinnige man die weleens 
overhoop lag met de tijdgeest En de gespierde 
polemiek heeft hij nooit geschuwd. Zijn Verzamel
de gedichten verschenen bij Orion te Brugge, zijn 
verzameld proza. Kroniek van een gezin, bij Walter 
Beckers te Antwerpen. Maar Paul de Vree heeft 
ook een belangrijke rol gespeeld als gangmaker, 
en dus als man van tijdschriften: vóór de oorlog 
Vormen (met René Verbeeck), na de oorlog Golf
slag (met Adriaan de Roover, Ivo Michiels, Manu 
Ruys, Albe, Paul Lebeau- — Hugo Schiltz deed 
toen mee aan de colportage) en De Tafelronde (dat 
de weg van de avant-garde ging bewandelen). Met 
de jaren ging De Vrees belangstelling voor de oor
sprong en de evolutie van het literair en plastisch 

modernisme in Vlaanderen gaandeweg groeien en 
tot uitdrukking komen in een aantal baanbrekende 
studies. Zo verschijnt binnenkort bij de Erven 
Thomas Rap te Amsterdam, een bundel opstellen 
over de Vlaamse avant-garde in de jaren twintig. 

Maar ook kreatief zocht Paul de Vree aansluiting 
bij de internationale avant-garde met zijn konkrete 
poëzie, alvorens zich te bekennen tot de poesia 
visiva, waarbij de eenvoud van de (meestal eti-
sche) poëtische boodschap onderstreept wordt 
door de aanwending van pikturale elementen. 

Paul de Vrees werk dat thans In Hasselt tentoon
gesteld wordt, genoot reeds ruime belangstelling 
in het buitenland. De voortreffelijke catalogus is 
een dokument van blijvende waarde, waarin o.m. 
de opstellen van De Vree over konkrete poëzie en 
poesia visiva gebundeld werden. 

Henri-Floris Jespers 

Volksunie vernoemen? De h. Roo
sens is blijkbaar nog niet bekomen 
van de ontgoocheling die de V U 
hem heeft doen oplopen in 1964, 
toen hij met zijn handvol Vlaamse 
Demokraten vergeefs gepoogd 
heeft alle verkiesbare plaatsen op 
de Volksunielijst te Brussel in te 
palmen. 
Intussen ziet de h. Roosens in de 
Vlaamse arbeidersklasse de navel 
van de Vlaamse beweging, hoe
wel uitspraken als deze „Alleen de 
arbeidersklasse heeft de histori
sche roeping de heersende klasse 
van Vlaanderen te worden" en 
„De Vlaamse eliteklasse zou niet 
in staat zijn het hoofd te bieden 
aan een zelfbewuste en verenigde 
Vlaamse arbeidersklasse", eerder 
klinken als zware beschuldigingen 
aan het adres van diezelfde arbei
dersklasse, omdat zij tot op heden 
zo zwaar in gebreke is gebleven, 
doordat zij nog niet eens een 
begin heft gemaakt met de verwe
zenlijking van die doelstellingen. 
Bewonderen wij ten slotte Roo
sens' heerlijk toekomstvisioen: 
„De dag dat de Vlaamse arbei
dersklasse het vaandel uit de han
den van de intellektuele flamingan
ten zal overnemen om zich in de 
geopende bres te storten aan het 
hoofd van het hele Vlaamse volk 
zullen het kapitalisme in België en 
de Belgische unitaire staat zelf 
ophouden te bestaan". 
Maar intussen zal het toch de 
onvolprezen verdienste zijn van 
die kleinburgerlijke intellektuele 
flaminganten die bres te hebben 
geopend, en daarvoor vaak grote 
offers te hebben gebracht. Het 
moge ook gezegd worden dat de 
meeste leiders van de Vlaamse 
arbeidersklasse zich nog steeds 
onverdroten inspannen om hun 
volgelingen van die bres weg te 
houden, en de unitaire en ipso 
facto anti-Vlaamse staat in het 
leven te houden. 
En de h. Roosens besluit met een 
oproep: „Nu de Belgische bour
geoisie in moeilijkheden zit en haar 
unitaire staat een diepe krisis 
doorworstelt is alleen de Vlaamse 
arbeidersklasse bij machte om de 
beslissende slag te slaan. De 
Vlaamse intellektuelen moeten 
kiezen tussen het monopoliekapi
taal en de arbeidersklasse, die de 
leidende klasse moet worden van 
een nieuw historisch blok van ar
beiders, middenklassen en intel
lektuelen, aan het hoofd van een 
autonoom Vlaanderen in een fede
raal België". Is dit soms bedoeld 
als zijnde noch min noch meer een 
oproeping tot progressieve 
Vlaamse frontvorming onder de 
leiding van een partij, die niet eens 
het vierde van het Vlaamse kie
zerspubliek vertegenwoordigt? 
De h. Roosens moet wel een 
getormenteerd man zijn, die het 
tot zijn wanhoop moet aanschou
wen dat het tot nog toe allemaal 
anders veriopen is dan hij zou 
hebben gewild, en wiens Vlaamse 
klasse-ideaal blijkt enkel een dag
droom te zullen zijn, want de dag 
waarop de schrijver, het lied der 
Vlaamse meisjes parafrazerend, 
van de Vlaamse arbeidersklasse 
zal kunnen zingen: „Zij hebben zo 
lang vergeten, maar keren tot 
Vlaanderen weeroml" is nog niet 
voor morgen! 

M.V.d.B. 

— ..De Vlaamse Kwestie, een pamflet" door 
Antoon Roosens. uitg. Kritak. Vesalius-
slraat 1, 3000 Leuven. 
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De nogal rumoerige ope
ning van het Vlaams Kul-
tureel Centrum „De brak
ke grond" te Amsterdam 
ligt iedereen nog vers op 
de maag. W e zijn nu am
per een paar maanden 
verder en er heerst al
weer 'n ander ongenoe
gen. De huidige tentoon
stelling in de grote zaal 
— een afgezaagde selek-
tie staatsaankopen — is 
inderdaad een miskleun 
van jewelste. Aan een 
dergelijke tentoonstel
ling hebben wijzelf artis
tiek geen boodschap 
(tenzij dat we per uitzon
dering eens weten wat er 
met ons geld gebeurt), 
laat staan de Nederlan
ders. De expositie mist 
niet alleen meesterwer
ken, maar zij mist ook elk 
noodzakelijk verband., en 
is geenszins representa
tief voor wat er in de 
Vlaamse plastische 

kunst aan de gang is (en 
waar dient zo'n centrum 
nu voor?). Een misslag 
dus, die des te harder 
aankomt, omdat heel die 
affaire berust op een on
verkwikkelijk ministe
rieel touwtrekken. Kort
om, wat nu in Amsterdam 
aan de muren hangt is 
meer een politieke stom
miteit dan een artistieke-
Hoe dan ook, Vlaanderen 
op z'n smalst, en daar 
hebben ze in Amsterdam 
nu precies noodzaak aan. 

In „De brakke grond" 

Van Hooft én T'Hooft. 
Toch zou het best anders kunnen 
want „De brakke grond" krijgt be
slist respons in Hollands hoofd
stad De pers leent haar kolom
men, de cafetaria wordt behoorlijk 
bezocht (een goede selektie 
Vlaamse bieren, hoe kan het dus 
anders) en de reeksen toneel
voorstellingen mogen zelfs meer 
dan suksesvol genoemd worden 
Anderzijds zijn de bestuurders be

zig met de uitbouw van meer 
animerende initiatieven, waaron
der dn voorbereiding) een reeks li
teraire middagen Een initiatief dat 
morgen al van start gaat, zijn de li
terair gebonden tentoonstellingen 
die in de biblioteek van het Cen
trum zullen gehouden worden 
(waarbij mag verhoopt worden 
dat de boekenrekken ook wat 
meer gestoffeerd zullen geraken) 

Eurosongwinnaars op een plaat 
en vlotte kinderliedjes 
De wellicht vele liefhebbers van 
wereldsuksessen zullen met de 
dubbelplaat van het Rode Kruis 
ongetwijfeld in hun nopjes zijn 
Het IS de verzameling van de 29 
liedjes die sedert 1956 op het 
Eurosongfestival hebben gewon
nen BIJ de eerste zeven tweemaal 
Nederland iCorry Brokken en 
Teddy Scholteri) en vijfmaal het 
toen nog steeds overheersende 
Franse chanson De grote verras
sing was in '63 het Deense duo 
Grethe en Jorgen Ingman dat een 
nieuwe penode inluidde In die tijd 
overspoelden de Beatles ook alle 
hitparades met een viertal hits in 
de top tien Waarvoor officiële 
jury's nog geen oor hadden en als 
tegenzet de tienermeisjes Gigliola 
Cinquetti (Non ho l'éta) en France 
Gall (met Poupée de eire) lieten 
winnen Udo Jurgens bracht in '66 
de welgekomen afwisseling met 
zijn „Merci Cherie", waarna de 
beat-generatie eindelijk aan bod 
kwam langs Sandie Shaw („Pup
pet on a stnng") en in '69 Lulu met 
„Boom bang-a-bang" Tussendoor 
wist de Spaanse Massiel de zui
derse zomergenoegens dik in de 
verf te zetten (Waarop bij ons met 
„Evviva Espana" werd ingepikt) 
Het jaar '69 werd door velen de 
grote afgang genoemd De jury 
kon met anders dan naast Lulu 
ook Lenny Kuhr („De Trouba
dour") en Frankrijk's grote Frieda 
Boccara en Maria Marco (Spanje) 
lauweren Welke invloeden hier 

hebben meegespeeld is nog 
steeds met duidelijk Voor Lenny 
Kuhr was het alvast de start van 
een nog steeds goed lopende 
carnère De prille meisjesfiguren 
en dito stemmetjes redden het 
festival De Ierse Dana en de 
dynamische Vicky Leandros voor 
Luxemburg blijven nog best in de 
oren klinken, terwijl Sevenne eri 
Anne-Mane David eendagsster-
retjes zijn gebleven In '74 de 
nieuwe ommekeer met Abba 
(„Waterloo"), waarna de Hollan
ders inpikten en op hun beurt met 
Teach In gensters sloegen Het 
Britse Brotherhood of man in '76 
werd gekompenseerd door de ro
mantische gevoeligheid van Marie 
Myriam („L'oiseau et l'enfant") 
Niet iedereen was gelukkig met 
het aanwijzen van het Israëlische 
„Abani-bi" in 78, maar Milk en 
Honey scoorden het jaar erop 
verdiend met hun stevig „Alleluia" 
Tachtig begon zwak en de aandui
ding van de Ier Johny Logan 
(„What's an other year") was 
eveneens duidelijk gespeend van 
politieke motieven Engeland 
scoorde verdiend met Bucks Fizz 
en „Makin your mind up", een mooi 
voorbeeldje van de new-pop anno 
tachtig 

Een verzamelplaat met de origine
le opnamen, en als overzicht de 
moeite waard Na vonge zondag 
het eerste deel, zendt de BRT-
televisie ook volgende zondag 

(21 u 30) het tweede deel uit van 
de Noorse show vanuit Mysen, 
waar alle winnaars nog maar eens 
hun liedje gratis kwamen zingen 
ten voordele van het Rode Kruis 

Liedjes voor kinderen 
BIJ Bimbo (uitgave MFP) ver
scheen een kinderplaat die onze 
aandacht verdient Al te dikwijls 
wordt voor onze kleuters en peu
ters muziek gemaakt waarbij aan 
de reaktie van de kinderen gauw 
duidelijk IS dat het hen niks zegt 
Zo ook met Sinterklaasplaten 
waarbij vooral de Noordneder-
landse tekst met overeenkomt 
met wat men bij ons op de scholen 
aanleert De veertien liedjes, ge
zongen door de „Bosuiltjes" zijn 
stuk voor stuk televisieliedjes uit 
de kinderuitzendingen op tv en 
werden door de kleine luisteraars 
meteen goed bevonden Op de 
plaat ondermeer het „Smurfen
lied", „Marsupilami", „Pipi Lang
kous" en „Meneer de Uil", die het 
beste uitmaken van de ommekant 
Op de voorzijde een goeie versie 
van het bekende „Waanzinnig ge
droomd", „Docter'Snuggles", „Cali-
mero" en „Paulus de boskabou
ter" De Bosuiltjes doen hier hun 
best, maar soms klinkt het op het 
randje af van on-juist Een toontje 
lager had van deze plaat de Beste 
Kinderplaat '81 kunnen maken (op 
MFP nr4M026-19036) Toch een 
aanradertje 

Sergius 

De eerste van die tentoonstellin
gen gaat onder de wat verwarren
de titel Van PC Hooft tot Jotie 
THooft Immers, wie een histo
risch overzicht (met welke temati-
sche draad dan ook) verwacht, 
komt bedrogen uit 
In feite gaat het hier om twee los 
van elkaar staande tentoonstellin
gen De eerste gaat ter gelegen
heid van het P C Hooft-jaar (de 
drost van het Muiderslot werd 400 
jaar geleden geboren) en is dan 
ook gewijd aan de boeiende figuur 
van de dichter Zij werd samen
gesteld in samenwerking met de 
Stichting Taal en Teken, die een 
aantal bibliofiele mappen verzorg
de een met teksten van de prota
gonist zelf, andere gewijd aan lau
reaten van de P C Hooft-prijs (een 
soort van Nederlandse staats
prijs) zoals Harry Mulisch, Simon 
Carmiggelt en Willem Brakman In 
die zin werpt de tentoonstelling 
dan toch een vergezochte „histori
sche" brug naar het heden 

Hooft en de Antvy?erpsen 
Naar aanleiding van deze eerste 
tentoonstelling staat in het fraai 
verzorgde informatieblad van „De 
brakke grond' een verrassende, 
anekdotische bijdrage over de uit
voerige relaties die PC Hooft meX 
de Zuidelijke Nederlanden onder
hield, deze waren ongetwijfeld van 
kulturele en vooral zakelijke aard 
(want de dichter had beslist zijn 
aandeel in de welvaart van Neder
lands Gouden Eeuw), maar met 
minder van amoureuze (ook op 
dat gebied genoot de sonnetten-
schrijver een welvarende faam) 
Opmerkelijk hierbij is dat Hoofts 
aandacht vooral getrokken werd 
door Antwerpse schonen Zo was 
er eerst Isabella Hoens, de doch
ter van een njke Antwerpse za
kenman te Venetië, die zijn hart 
veroverde Nadat P C op het Mui
derslot zijn intrek genomen had, 
huwde hij in mei 1610 ene Christi
na van Erp, ook 'n dochter van een 
Antwerpse koopman die tevens 
een belangrijk aandeelhouder van 
de Verenigde Oost Indische Com
pagnie was Na haar dood werden 
Hoofts zinnen geroerd door een 
andere Antwerpse koopmans
dochter, Susanna van Baerie, die 
evenwel zijn aanzoeken van de 
hand wees en huwde met Con-
stantijn Huygens Maar geen 
nood, in 1927 hertrouwde de dich
ter met Leonora Hellemans, al
weer een Antwerpse met een flink 
zakelijk vermogen achter zich En 
dat later Francisca Duarte, een 
Antwerpse van Pools-joodse af
komst, herhaaldelijk op het Mui
derslot verbleef, zal wel m alle eer 

en deugd geweest zijn zij was na
melijk een voortreffelijke vertolk-
ster van Hoofts liederen Het over 
heel de lijn beslist lezenswaardige 
Informatieblad, met uitvoerige pro-
grammatie van het Centrum, kunt 
u gratis aanvragen op het onder
staande adres 

Junkieverdriet 
achter glas 
Het tweede luik van de dubbel
tentoonstelling betreft Jotie 
THooft en gaat naar aanleiding 
van de reeks voorstellingen van 
, Junkieverdriet' die door het 
Theater Centrum van 22 septem
ber tot en met 7 november in het 
Amsterdamse Bellevue worden 
gegeven bij uitbreiding wellicht 
ook ter gelegenheid van de publi-
katie (Elsevier Manteau, voorjaar 
1981) van de Verzamelde Gedich
ten van de dichter De tragische 
omstandigheden van de dood, op 
21-jarige leeftijd, van de Vlaamse 
poete maudit kennen we Hij over
leed in de nacht van 5 op 6 
oktober 1977 te Brugge aan een 
overdosis heroïne, nadat hij met 
een vnend een pakt van de dooa 
had afgesloten De Verzamelde 
Gedichten omvatten 4 bundels 
twee die al eerder verschenen 
waren Schreeuwlandschap 

(1975) en Junkieverdriet (1976), 
twee die nog met persklaar ge
maakt waren, plus een lange reeks 
gedichten die tussen 1969 en 
1975 geschreven werden en die in 
de nalatenschap van de dichter 
gevonden werden Over Joties 
gedichten, hun bijtende kracht 
aangrijpende verwoordingen be
wuste tragiek, werd reeds uitvoe-
ng geschreven Toch lijken mij de 
totale waarachtigheid van dit oeu
vre en de zuiver literaire beteken-
tis van dit poezie-fenomeen nog 
met precies omschreven De on
sterfelijkheid van dit werk staat 
buiten kijf, maar veel van de litera
tuur rondom het poeziebeest an
kert nog te zeer in een vaak te ak-
tueelgenchte (en dus anekdoti
sche) emotionaliteit Daarom dat 
we met meer dan belangstelling 
uitkijken naar het referaat Jotie 
THooft en de neo-romantiek dat 
prof dr Hugo Brems ter gelegen
heid van de tentoonstelling zal 
houden De expositie over THooft 
omvat foto's, handschnften, publi-
katies, recensies, interviews, plus 
een aantal persoonlijke voorwer
pen en dokumenten van de dich
te'' 

Nic van Bruggen 

Van PC Hooft tot Jotie THooft 
Vlaams Kultureel Centrum 
Brakke Grond Nes 45 Amsterdam 
tot 10 oktober (maandag gesloten) 

Jotie THooft 
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De beste kaatser 
van het land 

De lessen van een triomf 
Ons voetbal is weer toonaangevend in Europa. De nationale ploeg ef
fende vorige week de weg naar de eindbeurt van het wereldkam
pioenschap 198Z De Fransen, die lof verdienden om hun open speel
wijze en hun voorbeeldige sportieve instelling, vielen in een felle 
kamp te licht uit De omstandigheden zaten onze ploeg wel mee. De 
lijnrechters hielden de Fransen voortdurend (en nog al vaak onte
recht) op wanneer deze hun tegenakties vorm wilden geven. Zo maak
te Michel Platini al na drie minuten een naar ons gevoel geldig 
doelpunt De lijnrechter had evenwel zeep in de ogen: hij hees de vlag 
en voorkwam dat wij voortijdig op achterstand werden gezet 
Daarmee willen wij de verdiensten van onze landgenoten geenszins 
minimalizeren. Integendeel. De roodhemden van Guy Thijs speelden 
in het eerste half uur verbluffend sterk. Ook na de rust waren zij de 
betere ploeg. Er lagen ideeën in de kombinaties en het indringingsver-
mogen van de voorspelers was groot Zij verdienden ruimschoots de 
overwinning en de kwalifikatie voor Spanje. 

Het kan niet langer worden ont
kend: er schuilt heus talent in de 
benen van onze voetballers. De 
jonge Czerniatinski leverde er 
overvloedig het bewijs voor. 
Deze Czemiatinsld kan anders 
we\ het proces maken van het 
beleid van onze zogeheten top-
klubs. Drie seizoenen speelde hij 
in het eerste elftal van Sporting 
Charleroi Hij was een vaste keus 
in ons beloftepeiftal. Het stond 
vast dat hij Sp)orting Charleroi op 
het eind van het vorige seizoen 
zou verlaten. Die klub verkeerde 
immers in financiële nood Deson
danks bood geen van de topklubs 
zich aan om over een transfer te 
praten. Of toch wel: Standard 
deelde bij monde van Raymond 
Goethals mee dat er wel aan een 
ruiltransaktie kon gedacht worden 
maar dat Czernia toch enkele 
maanden op de invallersbank zou 
moeten zitten om te wennen aan 
het klimaat van de eerste klasse 
Raymond Goethals, in ons land 
door sommige journalisten aange
zien als de uitvinder van de voet
balsport, verkeek zich dus ook op 
.de ontwikkeling van dit voetbalta
lent. Anderlecht en Club Brugge 
waren met geïnteresseerd. Begrij
pelijk. Czerniatynski was nog niet 
duur genoeg voor de Brusselse 
klub die destijds — onder voorzit
ter Roosens — de talenten ont-

Czemiatynski heeft gescoord: 
Van Moer en Vercauteren bieden 

publiek overwinning aan. 

dekte voor ze tot ontplooiing kwa
men. Denken we maar aan Ver
biest, Puis, Stockman, Mulder, 
Vanderelst e.a. Maar in het Astrid-
park is met de voorzitter ook „de 
klub" veranderd. 
Club Brugge bewoog evenmin om 
de man van zes miljoen — zo 
wordt tenminste door insiders be
weerd (Jef Jurion was de tussen
persoon!) — aan te werven. En 
Beveren (dat Cluytens én Jans-
sens moest vervangen) of Loke
nen boden zich evenmin aan. Zo
dat de Waal van Poolse afkomst 
moest wachten tot de slotdag van 
de transferperiode om naar Ant
werp — de klub die wellicht de 
beste transfers (Czenia, Jaspers, 
Kulik) realiseerde — overgehe
veld te worden Antwerp had en-
<el konkurrentie van AA Gent te 
duchten! Is het met onthutsend en 
stijft het de vermoedens met dat 
het aanwerven van buitenlandse 
spelers aantrekkelijker (smeergel
den aan alle kanten) moet zijn om 
extra-sportieve redenen? In dit 
verband volstaat het te verwijzen 
naar de jongste uitvallen van 
bondsvoorzitter Wouters tegen 
de zogeheten managers die ons 
voetbalklimaat bederven en die de 
klubkassen met medeplichtigheid 
van zogeheten bestuurders leeg
plunderen 

Maar daarmee zijn we ver afge
dwaald van ons uitgangspunt Ons 
voetbal heeft weer een behoorlij
ke vertegenwoordigende ploeg 

De kern is breed en Van Moer 
wordt al gemakkelijker vervangen. 
Omdat anderen naast hem 
(Coeck en de moeiteloos terug-
plooiende Erwin Vandenberg — 
wat een grandioos talent) — de rol 
van Sfjelbepaler durven (en kun
nen!) opeisen en omdat de aan-
valskracht van het geheel in wei
nig tijd erg sterk is toegenomen. In 
Italië beheersten de Rode Duivels 
de afweertaktieken met verbijste
rend meesterschap. In Spanje 
kunnen ze offensief „de wereld" 
verbazen. 
Maar zover zijn we natuurlijk nog 
niet al staan onze voetballers toch 
al een flink stuk verder dan... de 
Engelsen die vorige week een 
absoluut dieptepunt t}ereikten 
door met 2 — 1 te verliezen tegen 
de Noorse amateurs. Daardoor zal 
het elftal met de roos waarschijn
lijk voor de derde keer in succes
sie ontbreken op de belangrijkste 
afspraak in de voetbalsport. En dat 
voor een land die Europacupwin-
naars in serie aflevert Begrijpe 
wie begrijfjen kan. 

Tradities bestaan om gebroken te 
worden. Decennia lang reeds be
heersen de Walen de kaatssport. 
Dit meesterschap kwam niet enkel 
tot uiting in de eindrangschikking 
van het kampioenschap, het bleek 
ook telkens opnieuw wanneer de 
uitslag van het referendum om de 
gouden handschoen — de bekro
ning voor de beste kaatser van het 
jaar — werd bekend gemaakt 
Voor twee jaar meende kaatsend 
Vlaanderen dat deze onderschei
ding aan Mare Van Snick van 
Meerbeek zou worden toege
kend. De Waals getinte jury beslis
te er anders over. Vong seizoen 
meende de neutrale waarnemer 
dat deze fel begeerde trofee Mare 
Van Hasselt van Buizingen niet 
kon ontsnappen. Maar andermaal 
kreeg een Waal (Van Goetsenho
ven van Feluy) de voorkeur Het 
zag er bijgevolg naar üit dat nooit 
een Vlaming als 's lands beste zou 
worden erkend. 

Zaterdagvoormiddag werd de tra
ditie evenwel ontluisterd. Bij het 
tellen van de stemmen bleek dat.. 
Mare Van Hasselt met gering ver
schil een Waals kaatserspeloton 
voorafging. Met zijn kansen werd 
amper rekening gehouden. Hij 
speelde sterk in het seizoenbegin 
maar kreeg nadien last van een 
schouderkwetsuur Omdat zijn 
ploeg hem onmogelijk kon missen 
genas de spier slechts langzaam. 
In de slotfaze van het kampioen
schap beschikte de groot-midden 

van Buizingen evenwel opnieuw 
over al zijn middelen. Op zijn een
tje eigenlijk verzekerde hij het 
behoud van zijn vijftal in de hoog
ste reeks. Hij sloeg en leverde de 
ballen over met het gemak waar
mee Cassaert en Letroye destijds 
hun „legenden" vestigden. 

Mare Van Hasselt amper twintig 
en bijgevolg nog op de drempel 
van zijn loopbaan, is een echte 
klubspeler. Hij is met de Verenig
de Vrienden van Buizingen (de 
officiële benaming van de „socië
teit") vergroeid. Zijn vader was 
een der stichters van de klub en 
speekde zelf jarenlang in de basis
vijf 

De ploeg uit Buizingen klom zon
der overhaasting op van de laag
ste naar de hoogste reeks. Finan
ciële risico's werden angstvallig 
vermeden. De klubgeest — moei
lijke jongens werden snel doorver
kocht — werd met zorg gekoes
terd en de herkenbaarheid van de 
klub werd door de sportieve op
gang nooit aangetast Dit is een 
niet onbelangrijke verdienste want 
met topkaatsen is aardig wat geld 
gemoeid. 

De Vlaamse kaatssport heeft 
dus een nieuwe stimulans gekre
gen. Wij meenden dit op deze 
bladzijde te moeten onderstrepen. 
Het is niet omdat de „serieuze" 
kranten deze oude volkssport pro
beren dood te zwijgen dat wij 
hetzelfde moeten doen. 

Roger De Coster, even knap in 
management? 

De grote 
kentering? 
Een week later dan voorzien ko
men wij terug op de Trofee der 
Naties, het wereldkampioen
schap motorcross voor landen-
ploegen in de kwartliterklasse. 

De Belgen (Everts, Vromans, Ge-
boers en Velkeneers) gingen als 
uitgesproken favorieten van 
start Onze motorcrossers had
den in de voorbije maanden im
mers hun vorig jaar verworven 
meesterschap bevestigd. Mal-
herbe (500 cc) en Evers (125 cc) 
werden opnieuw wereldkam
pioen. Jobé (250 cc) niet Maar 
het Waaltje verspeelde in de 
laatste Grote Prijzen een reeds 
als gewonnen beschouwde we
reldtitel door kwetsuren. Zodat 
er de Belgen, die ook nog een 
stel belovende jongeren naar 
voor haddend geschoven, nor
maliter niets kon overkomen in 
het landenwereldkampioen-

schap. 

Het verliep evenwel anders. De 
motorcross-sport per definitie 
het wingewest van de Europea

nen, werd opgeschrikt door de 
machtsgreep van vier nagenoeg 
onbekende Amerikanen. Johnny 
O'Mara, Chuck Sun, Danny La-
porte en Donnie Hansen (namen 
die ons echt onbekend in de oren 
klonken) reden de tegenstand 
gewoon in de vernieling. Enkel 
André Vromans bleef overeind 
en werd individueel eindoverwin
naar maar zijn prestatie woog 
niet op tegen de machtige Ameri
kaanse groepsprestatie. Toppunt 
was wel dat het hier geen „echte" 
nationale ploeg betrof. Wel een 
in allerhaast door manager Ro
ger De Coster bijeengetrommel-
de fabrieksploeg. Vier Hondarij-
ders beheersten het koersbeeld. 
Vier Amerikanen die in eigen 
land geregeld overwonnen wor
den! 
Het moet onze motorcrossers tot 
nadenken stemmen. Roger De 
Coster, eigenlijk de eerste grote 
Europese motorcrosser die de 
Oceaan overstak om zijn sport in 
de nieuwe weeld te propageren, 
had er al eerder voor gewaar

schuwd: indien de Europeanen 
de Amerikanen niet naar waarde 
willen schatten en indien z1j de 
konfrontatie met die rijders sys
tematisch blijven vermijden zal 
de dag aanbreken waarop zij met 
de neus op een harde realiteit 
worden gedrukt 
De vraag rijst nu of die dag op' 
6 september 1981 in Lommei 
aanbrak? Indien de Amerikanen 
gemakkelijker bij ons komen rij
den en indien de Europeanen 
willen inzien dat zij er alle (spor-
tieD belang bij hebben de wed
strijden in Amerika niet langer te 
ontlopen krijgt de motorcross
wereld mogelijk spoedig een 
nieuw uitzicht 1982 kan het jaar 
worden van de grote kentering. 
Want de Amerikanen zullen nu 
vermoedelijk hun laatste resten 
schuchterheid laten varen. Zo 'n 
ontiwkkeling kan het motorcross 
slechts baat bij brengen. Het 
kleine gesloten kringetje van bui-
tenuit doorbreken. Het leek voor 
korte tijd nog ondenbkaar. Mis
schien is het nu vlakbij. 
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De Taalklachtenbus 

blijft resultaten boeken! 
Een verheugend verschijnsel 
van onze taalklachtenbus is, dat 
wij nu reeds briefwiseling ont
vangen van bepaalde lezers die 
zelf reeds klachten indienen bij 
de Vaste Kommissie voor Taal-
toezichL Deze mensen wezen 
daarvoor gefeliciteerd. 

WIJ schreven aan de firma Colruyt dat 
WIJ van verschillende kanten klachten 
ontvingen van Nederlandstalige ko
pers in de Brusselse agglomeratie, dat 
de kasbckets uitsluitend in het Frans 
werden afgeleverd (zie „Wij" 23781) 
WIJ ontvangen thans een bnef van de 
firma waarbij zij ons vraagt aan onze 
lezers mee te delen dat uit een onder
zoek gedaan door het Algemeen Ne
derlands Verbond is gebleken dat in 
Brussel en Vlaams Brabant de firma 
Colruyt de mooiste taalcijfers boekt 
Dit blijkt uit het kontakt-verkopers/ 
klanten, taalgebruik der kassabedien
den, de afdelingschefs, taalgebruik bij 
demonstraties, taalgebruik van de ge-
rants, aankondigingen via de mikro, 
taal der folders en reklameborden De 
firma gedraagt zich op dat stuk voor-
fc>eeldig en zij vraagt dit onder de ogen 
van onze lezers te brengen Zij werd 
door het ANV hiervoor gefeliciteerd 
WIJ voldoen graag aan de vraag van de 
firma Colruyt In de enquête van het 
ANV lezen we echter dat Vlaamse 
klanten soms Franse kastckets ont
vangen en dat was precies het voor
werp van onze klacht Indien de firma 
Colruyt deze zaak ook nog in orde wil 
brengen, dan zijn wij bereid haar nog
maals te feliciteren Over het klimaat in 
het algemeen hebben we ovengens 
met te klagen en dit brengen we graag 
onder de ogen van onze lezers. 

Tot voor kort was er in het postkan
toor aan de Bneslaan 13, Laken 2, een 

voorbeeldige toestand op taalgebied 
en was er een perfekte tweetaligheid 
in dat postkantoor 
Alle bezoekers werden in de taal die zij 
vroegen bediend Minister Willockx 
ineeft sinds 11 juni 1981 een totaal 
Nederlandsonkundige in dit kantoor 
geplaatst aan een loket Deze man 
dnjft de dnestheid zover dat wanneer 
iemand hem in het Nederlands aan
spreekt hij gewoon antwoordt met 
wJe ne comprends pas Ie Ramand" Na 
aandnngen bij de postmeester heeft 
deze geantwoord dat hij er niets kon 
aan verhelpen aangezien de betrok
ken persoon van hogerhand werd op
gedrongen 
Klacht zal ingediend worden bij de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 

De firma Antwerp Car Service gele
gen op de Uzerenlaan 52 te Antwer
pen verhuurt wagens doch stelt eentst-
lig Franse kontrakten op en levert ook 
eentalig Franse fakturen af 
WIJ hebben de firma op haar plichten 
gewezen die opgelegd worden door 
het dekreet Vandezande Zij verschuilt 
zich achter het feit dat de hoofdzetel 
van de firma gevestigd is in Brussel Dit 
IS echter geen verontschukJiging Het 
IS de taal van het gebied waar de 
exploitatiezetel gevestigd is die bepet-
lend IS in welke taal de dokumenten 
moeten opgesteld worden 
WIJ zullen nu afwachten wat de firma 
antwoordt 

In Gent bestaat er een centre medical 
Securex met een poliklinische afdeling 
waarvan de dokumenten uitsluitend in 
het Frans zijn opgesteld 
Bovendien ontvangen de leden het 
tijdschnft „Le Mutualiste neutre" Ten
slotte ps het zo dat in de burelen van 
deze instelling uitsluitend Frans ge
sproken wordt Dit IS niet geoorloofd 
en in stnjd met het dekreet op verne-

VUJO-projekt: „Jeugd 
en inspraak in Vlaanderen" 
De Volksuniejongeren bieden 
een boeiende kans aan onderne
mende jongeren in een projekt 
Dit BTK-projekt werd op 13 au
gustus goedgekeurd 

Wat behelst dit projekt onder
meer' Aan de hand van enquê
tes bij jongerenorganizaties zul
len de resultaten verwerkt wor
den in een konkreet programma 

Dit programma zal langs een 
„rondreizende beurs" bekend ge
maakt worden aan geïnteres
seerden en tevens dienen als 
vormingsaktiviteit voor de 
VUJO-kernen 

Welke plaatsen zijn er nu te 
begeven' 

Een licentiaatCte) mensweten
schappen een regent(es), een 
opsteller(ster), een klerk-typis-
t(e), een ongeschoolde handian-
ger(ster) 
In het kader van het BTK-projekt 
mogen allen twaalf maanden in 
VUJO-dienst werken, uitgeno
men de handlangeKster) die 
slechts negen maand mag blij
ven 

Schnftelijke sollicitaties met uit
gebreid (indien mogelijk natuur
lijk) curnculum vitae worden zo 
snel mogelijk verwacht op het 
nationaal sekretanaat van de 
VUJO, Omwentelingsstraat 13 te 
1(X)0 Brussel, tav Dirk van Si-
chem de (^mbe 

derlandsing van het bednjfsleven 
Klacht zal worden ingediend bij de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 

De minister van Sociale Voorzorg, L 
D'Hoore, deelt mee dat de dienst Publi-
katies die tot nog toe kennisgevingen 
van betalingen, die in het Nederlands 
en in het Frans geschieden, toezond 
waarop het adres in het Frans was ge
stekt 
Om hieraan te verhelpen heeft ge
noemde dienst een aanvraag inge
diend voor het openen van een twee
de girorekening in het Nederlands. Wij 
mogen er ons eindelijk in verheugen 
dat na veel moeite het nodige zal 
gedaan worden om de taalwetten te 
doen naleven 

Op 8 oktober en 4 decemtier 1980 
heeft de Vaste Kommissie voor Taal
toezicht een advies uitgebracht over 
een klacht die tegen de minister van Fi
nancien werd ingediend in vert}and 
met de mekanografische kontrolelijs-
ten van de winnende nummers van de 
Lotto die door de Nabonale Lotenj in 
meerdere talen worden gesteld (N, F, 
D) Het gaat hier om validenngscentra 
die weliswaar geen diensten zijn die af
hangen van de Nabonale Lotenj doch 
die zelfstandige tussenpersonen zijn 
en zich er kontraktueel toe vertunden 
een Lotto-validenngscentrum uit te ba
ten in de k>kalen voor hun hoofdbezig
heden 

In die zin oordeeMe de VKT dat zij val
len onder art 50 van de samengeor-
dende wetten op het taalgebruik in 
t>estuurszaken en dat zij dienen aange
zien te worden als medewerkers van 
de administratae Dit heeft tot gevolg 
dat het Frans en het Nederlands moet 
gebruikt worden voor de validenngs
centra gelegen in Brussel-hoofdstad, 
dat het Nederlands moet gebruikt wor
den voor de validenngscentra gelegen 
in het Nederlands taalgebied, dat het 
Frans moet gebruikt worden voor de 
validenngscentra gelegen in het Frans 
taalgebied, dat het Duits moet gebruikt 
worden voor de validenngscentra ge
legen in het Duits taalgebied, dat het 
Nederlands moet gebruikt worden 
voor de validenngscentra gelegen in 
de randgemeenten, dat de taal van het 
gebied moet gebruikt worden voor de 
validenngscentra gelegen in de taal
grensgemeenten 

Ik heb de minister van Financien on
dervraagd welk gevolg hij zal geven 
aan de adviezen van de VKT Bij bnef 
van 7 juli 1981 heeft hij mij meege
deeld dat hij daaraan een gunsbg 
gevolg zal voortjehouden doch inge
volge dit advies zal het systeem van de 
informatieverwerking helemaal geher-
programmeerd worden Wanneer 
deze werkzaamheden beëindigd zijn, 
zullen de lijsten opgesteld worden 
overeenkomsbg het advies van de 
VKT En nu maar uitkijken' 

Vroeger heeft een lezer uit het Ant
werpse ons medegedeeld dat het 
jaaasmenu met in het Nederlands werd 
gepubliceerd door het hotel Quality-
Inn 
De firma heeft mij medegedeeld dat dit 
helemaal ongegrond was en zij voegt 
daarbij een afschnft van een kaart met 
het paasmenu dat helemaal in het 
Nederlands is ojDgesteki Anderzijds 
legt ze er de nadruk op dat wat betreft 

„Wif-abonnementenslag '81-'82 

De eerste stenen... 
Met de komst van het najaar begint de politieke molen weer 
als vanzelf te draaien, ook de afdelingen en de kaderleden 
bekruipt weer de goesting om te werven, te militeren, op 
(politiek) pad te gaan. Dus ook weer straatlopen voor „WIJ". 
Sommigen van onze werkers wensen graag de por in de rug 
te voelen, anderen raken uit eigen beweging op gang. Hier 
dan ook het eerste lijstje van „WlJ'-wervers die zomaar op 
eigen houtje aan het werven gingen en hun resultaten reeds 
binnenbrachten. Ziet u maar zelf! Nog even uitgelegd dat de 
cijfers achter de namen punten zijn die als volgt worden 
verworven: elk nieuw jaarabonnement levert 12 punten op, 
een halfjaarlijks 6 punten. 
Regelmatig zal de redaktie de stand van zaken publiceren 
zodat op het einde van het werf jaar '81-'82 een TOP 20 en 
een TOP 50 kunnen worden samengesteld. 
Wie neemt voor dit jaar de uitdaging aan? Laat het werk as
jeblief niet aan „de gekende namen" alleen over maar draag 
uw steen bij. Hij is welkom! 

Top 20 
1 Jan Caudron, Aalst 156 
2 Willy Kuijpers, Herent 72 
3 Georges Rees, Ledegenn 36 

Veerie Thijssen, Ekeren 36 
Enk Vandewaile, Izegem 36 

6 Roos Lemaut Geluwe 24 
7 Koen Van Meenen, Heusden 18 
8 22 wervers nnet 12 punten 

de menu's tiet toch nog een tradibe is 
dat vele gerechten in het Frans wor
den vermeW, omdat dit een culinaire 
tradibe is 

WIJ hebt>en bij de kommissie van de 
Europese gemeenschappen geprotes
teerd tegen de Franse poststempel die 
gebruikt wordt bij de verzending van 
„Europa-bencht" Thans vernemen wij 
van de kommissie dat er om de week 
van poststempel veranderd wordt en 
dat om de beurt de zes talen van de 
gemeenschap worden gebruikt 

Wat de verzending van het bullebn 
beb-eft wordt alleen nog een Franstali
ge stempel gebruikt doch er wordt ons 
gesignaleerd dat zal aangedrongen 
worden bij de administrahe in de hoop 
dat er een oplossing zal gevonden 
worden 

De NV Zurich Verzekenngen is al veel 
in het nieuws geweest zowel ten 
goede als ten kwade Thans schnjft de 
maatschappij dat ze zich stnkt aan de 
taalwetten houdt bij het onthaal van 
nieuwe bedienden en dat ze zich daar
aan zal blijven houden 

Een afgevaardigde van de LBC deelt 
ons thans mee dat dank zij onze 
inspanningen bij de NV Zunch, de 
toestanden vert)eteren Zo worden de 
Frans- en Nederlandstalige bedienden 
afzonderlijk ontvangen wanneer zij in 
dienst treden en worden de tweetalige 
formulieren door eentalige formulieren 
vervangen Onze lezer stuurt ons een 
exemplaar van deze formulieren 

Oe taaitoestanden m het Nabonaal 
Insbtuut voor de Stabsbek 
WIJ ontvingen Ijencht dat de minister 
nog onlangs dne benoemingen van 
Franstaligen in het eerste niveau had 
gedaan, en dat men nog immer door
gaat op de personeelsverfiouding fifty-
fifty terwijl de taalkaders 64/36 zou
den bepalen 
De minister antwoordt dat smds het 
tiegin van dit jaar dne ambtenaren 
werden benoemd van het eerste ni
veau, een van de Franse taalrol en 
twee van de Nederlandse taalrol zodat 
op dit ogenblik het totaal van de 
personeelsleden van het Nabonaal In
sbtuut voor de Stabsbek 59,1 % be
draagt tegenover 40,9 % voor de 
Franstaligen In het eerste niveau even
wel bepalen de taalkaders dat er een 
fifty-fifty verhouding moest zijn en van
af de graad van direkteur 40N waar
van 10 tweetaligen en 40F waarvan 10 
tweetaligen 
Wanneer de minister ons antwoordt 
dat hij een verhouding bereikt van 
40 %/59 % voor het gehele Nabonaal 
Insbtuut voor de Stabsbek dan zou dit 
in feite moeten zijn 64 Nederlandstali-
gen en 36 Franstaligen Wat nu het 
eerste niveau betreft stellen wij jam
mer genoeg vast dat de minister vast
houdt aan zijn taalkaderverhouding 
fifty-fifty De Vlamingen mogen dus 
harder werken dan de Franstaligen 
vermits het werkvolume er veel groter 
IS voor de Nederlandstaligen Dit is 
geen unicum, dit is overal zo 

Taal
klachtenbus 
Pos tbus 73 
9000 Gent 12 
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20. mi Wij in de Volksunie 

Jonge Vlamingen verbroederden opnieuw met Basken 

Baskenlandreis 1981 

Voor de vierde keer organizeerde het Lodewijk Dosfelcentrum een studiereis 
naar Baskenland. Met 15 waren we dit jaar Enkelen die vroeger reeds waren 
meegeweest, voor anderen was het de eerste keer. Maar het Seminario Dioce-
sano van Derio was nieuw voor iedereen. In het ETEO in OAati was geen plaats 
meer. De kursusleider Walter Luyten had, ook voor de „oude ratten" toch 
opnieuw een afwisselend en zeker niet vervelend programma in mekaar ge
bokst 

Onder een dreigende wolkenhemel 
vertrokken we op 12 juli met enkele 
wagens, om de 13de 's middags ver
gast te worden op een lekkere vis-
maaltijd in het restaurant van Exabe in 
Baiona Na een bezoek aan de platen
winkel van Maite Idinn, ging het verder 
zuidwaarts naar Derio, vlakbij Bilbo 

Gelijk met ons was er in hetzelfde 
gebouw ook een kursus met 600 Bas-
ken om zich verder te verdiepen in de 
Baskische taal 

Onze eerste verkenning in het dorpje 
viel met mee Er heerste daar met de 
gezellige, Baskische sfeer van Oiiati 
Het was duidelijk, men zou ons daar 
met veel zien Het was een erg ver-
spaanst dorpje, zoals heel de streek 
rond Bilbo 

Dinsdag kregen we t)ezoek van Jokin 
Apalategui en Maite Idirin Jokin deed 
voor ons de huidige politieke situatie in 
Spaans Euskadi uit de doelen Na de 
dood van Franco in 1975 moeten we 
een steeds verregaandere radikalize-
nng vaststellen van nationalistisch Bas
kenland BIJ de eerste verkiezingen 
behaalde de PSOE (Spaanse socialis
ten) nog de meeste zetels (de twee na
tionalistische partijen PNV en EE be
haalden toen samen 9 zetels, de 
spaansgezinde partijen 16 zetels (dit 
was 1977) In 1980, bij de eerste 
verkiezingen voor het eigen Baskische 
Parlement behaalden de nationalisti
sche partijen (waar ondertussen ook 
Henn Batasuna was bijgekomen) liefst 
42 zetels, tegen slechts 18 voor de 
Spaansgezinde partijen Van een orrv 
mekeer gesproken i Reeds bij de ver
kiezingen van 1979 was de PNV de 
grootste partij in Baskenland gewor
den, maar de nieuw opgekomen HB 
t>ehaalde in een slag liefst 20 % van de 
stemmen HB is de radikaal nationalisti
sche partij die mets anders wil dan een 
eigen onafhankelijk Baskenland Van
uit PNV-knngen krijgen ze nogal eens 
het verwijt dat ze Marxisten zijn Voor 
een gedeelte van de leiding is dit waar 
Na deze verkiezingen van 1979 is de 
PNV met de Spaanse partijen gaan 
praten over een autonomiestatuut 
voor Baskenland Dit bracht meteen 
een breuk in de nationalistische krach
ten De PNV en EE waren voor het sta
tuut ZIJ zagen hienn een kans om 
eigen strukturen voor Baskenland te 
verwerven HB weigert het statuut te 
aanvaarden Haar parlementsleden 
gaan dan ook met naar de parlements-
zittingen Uit een opMniepeiling die dit 
jaar werd uitgevoerd blijkt dat een 
meerderheid in Baskenland meer wil 
dan het huidige statuut befst 51 % is 
voor de onafhankelijkheid Het statuut 
leidt trouwens ook binnen de PNV tot 
moeilijkheden Binnen de PNV is er 
een vleugel ontstaan (olv Ormaza) 
die terug wil naar de bron, naar de 
grondbeginselen van de partij zoals die 
eind vonge eeuw opgencht werd door 
Sabin Aran Een andere vleugel, olv 
Garacoetxea, huidige voorzitter van 
het Baskisch parlement tiestaande uit 
vnl intellektuelen die werden aange
trokken voor de verkiezingen, verdedi
gen het statuut tot en met Nochtans, 
als we „Deia", krant die de standpunten 
van de PNV vertolkt er op naslaan, 
blijkt na de staatsgreep van 23 februa-
n II ook in die knngen de ongerustheid 
veld te winnen 

Verbroedering 
's Avonds, na het avondmaal, kwam 
het tot een spontane verbroedenng, 
met de Baskische kursisten Zangbun
dels werden bovengehaald Afwisse
lend werden Vlaamse en Baskische 

liederen gezongen Enkele Basken 
haalden hun muziekinstrumenten bo
ven en daar ving een dansfeest aan, 
waarbij de Vlamingen zich met onbe
tuigd lieten Dat was dan weer het 
voordeel van Derio We konden ge
makkelijk kennis maken met Basken 
Woensdag was een lange lesdag voor 
Walter Voor de middag gaf hij ge
schiedenis van Baskenland aan de 
Vlamingen, en na de middag geschie
denis van Vlaanderen aan de Basken 
Dezen waren erg geïnteresseerd om 
eens iets meer te vernemen over het 
land waar die 15 vreemdelingen van
daan kwamen, en waarover ze totaal 
mets wisten Achteraf waren ze zelfs 
zodanig geïnteresseerd dat sommigen 
vroegen nog een tweede uiteenzetting 
te knjgen over de huidige politieke 
situatie in Vlaanderen 
Na een bezoek aan Bilbo. dat voor ve
len tegen viel (Bilbo is helemaal geen 
gezellige stad, zoals Donostia dat wel 
IS bvJ, werd met enkele Basken nog
maals verbroederd in een herberg in 
Zamudio Er werden op deze avond 
echte vnendschapsbanden gesmeed 
Donderdagnamiddag hebben we een 
tocht gemaakt door Viscaia onder be
geleiding van twee jonge Basken Van
uit Derio trokken we naar Lemoiz om 
daar de werkzaamheden aan de kern
centrales eens te gaan bekijken De 
strijd tegen de kernenergie zit in Bas
kenland a h w ingeworteld in de natio
nalistische stnjd Er kan haast geen 
week voorbijgaan of er is wel ergens 
een manifestatie tegen de kernenergie 
Momenteel heeft Spanje nog maar op 
één enkele plaats kerncentrales ge
pland, en dat is juist in het Baskische 
Lemoiz Een enorm groot gebied is 
daar nu in eén grote bouwwerf her
schapen Liefst 8000 mensen werken 
er momenteel aan Doel bij ons is daar 
tegenover slechts als een muis tegen
over een olifant Van Lemoiz ging het 
naar Bakio waar we van het goede 
weer profiteerden om te gaan zwem

men en zonnen aan het mooie strand 
van Bakio In Bermeo zijn we eens 
langs het vissermuseum geweest en 
rondgewandeld in de kleine straatjes 
van Bermeo Even buiten Bermeo heb
ben we nog een interessante ontmoe
ting gehad Sabin Aran was daar er
gens in een dorpje begraven, maar in 
1936 of 1937 IS hij, omwiUe van de bur
geroorlog, met een vissersboot over
gebracht naar Frankrijk En de man die 
dat gepresteerd had stond daar plot
seling voor ons Het zijn zo van die on
verwachte momenten die toch wel een 
speciaal cachet geven aan zo'n reis 
Vrijdagvoormiddag gaf een van de 
leraars van de Baskische kursus ons 
een uiteenzetting over de Baskische 
taal zijn geschiedenis, de verschillen
de teorieen van afkomst de huidige si
tuatie Er worden in Baskenland ver
schillende dialekten gesproken, maar 
de Baskische akademie is er momen
teel mee bezig uit de verschillende 
dialekten, in beginsel alleen uit de 
geschreven taal, maar nu ook uit de 
gesproken taal, een eenheidstaal sa
men te stellen Als basis heeft men het 
dialekt van Gipozkoa genomen omdat 
het het meest centraal gelegen is 
Over afkomst het ontstaan van het 
Baskisch, bestaan er verschillende teo
rieen De teorie die momenteel het 
meest waarschijnlijk lijkt is dat het 
Baskisch zou afkomstig zijn van een 
Kaukasische taal Een grote moeilijk
heid om iets terug te vinden is wel, dat 
de oudste Baskische geschreven 
tekst slechts van 1545 dateert 

Gernika 
Het bezoek aan Gernika bleef beperkt 
tot een kort bezoek aan het Baskisch 
Parlement Omwillen van de stevige 
regenval konden we geen rekonstruk-
tie maken van de aktie van Walter 
Luyten en Willy Kuijpers voor de kerk 
van Gernika op de Ataern Eguna (Dag 
van het Vaderland = Baskische natio
nale feestdag) van 1573 Nadien zijn 
we ook eens doorgedrongen tot in de 
vroegste geschiedenis van de Basken 
de grotten van Santamamne Met een 
heel zorgvukJig uitgekozen belichting 
verkrijgt men hier prachtige effekten 
In zulke grotten gaat de geschiedenis 
van het Baskische volk terug tot 
80000 jaar geleden 
Die vrijdagavond was het de laatste 
avond voor de Baskische kursisten Er 
werd dan ook een groots afscheids
feest opgezet met dans, zang, sket
ches, toneelstukjes, bedankingen Het 
duurde van avondmaal tot ontbijt voor 
sommigen Het werd een toffe sfeer-
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Onverwachte ontmoetingen 
In Onata zagen we een stel oude 
bekenden terug Niet alleen Bas
ken, maar ook Leon Banken van 
de Harde Vlaamse Voerkern 
troffen we daar onverwactit aan 

Eén van de interessantste uiteen
zettingen die ik ooit in Basken
land fieb gekregen, was deze die 
Joseman Aguirre de maandag
ochtend kwam doen Joseman 
Aguirre is een van de stichiters 
van de ETA, heeft jarenland in de 
Brusselse agglomeratie ge
woond als politiek vluchteling, en 
bezit trouwens nog altijd de Bel
gische (V nationaliteit Hij heeft 
wat over de motieven gesproken 
om tot de stichting van de ETA 
over te gaan, maar meer nog 
heeft hij voor ons het grondbe
ginsel, de basisidee van het 
volksnationalisme uit de doeken 
gedaan Heelwat mensen in 
Vlaanderen zouden iets kunnen 
leren van deze zeer boeiende 
Bask Ik moet eerlijk bekennen 
dat zulk een uiteenzetting mij, en 

wellicht ons allen, nieuw geloof 
en nieuwe moed heeft gegeven 
om verder te strijden voor een ei
gen Vlaamse staat in een Europa 
der Volkeren 
Na de middag gingen we met de 
heel sympatieke direkteur van 
het Seminarie naar internationale 
Pelota-wedstnjden zien in Gerni
ka Het Pelota-spel, een soort 
kaatsbal, is een sport die ont
staan IS in Baskenland Buiten 
Baskenland wordt ze enkel in 
Amerika bedreven en ook in Bar
celona IS er een klub 
Dinsdag gingen we normaal met 
de ganse groep naar het heilig
dom van Loyola (de geboorte
plaats van Sint-lgnatius, stichter 
van de Jezuïeten) en naar de 
kust Door autopech viel de 
groep uiteen, en deden de enen 
wat gepland was, en gingen de 
anderen, na tierstel van de wa
gen, naar Onat, waar we op
nieuw Vlamingen zagen de 
groep van Werkgroep Arbeid 

De Vlaamse volksdansgroep „De Mandoerse" uit Fleet op het paellafeest te 
Getxo 

volle avond, waann ook de Vlamingen 
zich van hun gulste zijde heten zien 
door het uitdelen van allerlei zelfkle
vers, vlaggetjes, affiches, en wat weet 
ik al met meer Hier en daar een 
solootje van de Vlamingen kon de 
verbroedenngssfeer alleen maar ver
groten 
De volgende dag gingen wij voor de 
hele dag naar Donostia (ook wel be
kend als San Sebastian) 's Middags 
aten de meesten in één van de gezelli
ge visrestaurantjes aan de vissersha-
ven In de oude binnenstad vonden we 
nog verschillende bars waar nog 
steeds de sporen terug te vinden 
waren van de Vlaamse l)ezoeken van 
voorgaande jaren, in de vorm van 
zelfklevers 
Wie met voor de eerste keer meegin
gen waren al lang aan 't uitkijken naar 
het bezoek aan Aranzazu en nog meer 
Onati, dat voor de zondag gepland 
was Eerst woonden we een prachtig 
gezongen misviering bij t)ij Franciska 
nen van Aranzazu, zeer Baskisch ge-
tnte paters, wat trouwens ook in hun 
teksten tot uiting komt Na de mis werd 
Inigo laka verwacht om te komen 
middagmalen en tevens wat over zijn 
broer te vertellen, die veroordeeld was 
tot drie jaar gevangenisstraf omdat hij 
gegevens over leden van de Guardia 
Civil zou doorgespeeld hebben aan de 
ETA HIJ zit opgesloten in Madnd In de 
loop van de week nadien werd hij met 
nog 108 andere gevangenen (allemaal 
zogenaamde ETA-mensen) overge
bracht naar het zuiden van Spanje, 
zodat je vanuit Baskenland twee da 
gen minstens moest uittrekken, om je 
gevangen familielid maximum een half
uurtje te zien Dat is een voorbeeld van 
het zogenaamd demokratische Span
je In Aranzazu en Onato was het heel 
de namiddag erg aangenaam en zon
nig weer, maar wie de bergen (Aitzkor-
n) introk had af te rekenen met hevige 
wind en dichte mist Ondanks dit kon je 
toch tenvolle genieten van die woeste 
natuur 
Jaarlijks zorgen Joseman Aguirre en 
Enrique ervoor dat we in de streek van 
Haro een wijnkelder kunnen gaan be

zoeken Dit jaar was het de Bodegas 
Bilbainas Men produceert er verschil
lende soorten Riojawijn en ook cham
pagne Na een rondleiding werden we 
vergast op een zeer uitgebreide recep
tie, zodanig uitgebreid dat we onze 
meegebrachte pikmk onaangeroerd 
konden laten Gelukkig was ook de 
direkteur van het seminane (Pedro) 
mee zodat die het 's avonds in de keu
ken wel kon gaan uitleggen Na het be
zoek aan Haro leidde Pedro ons trou
wens nog wat rond via typische kleine 
dorpjes en gezichtspunten 

Marmitako 
Donderdag was een vrije dag de enen 
gingen naar Onate, anderen gingen 
gewoon wat wandelen of een toertje 
maken met de wagen Vrijdagnamid
dag konden we in Balbao een bezoek 
brengen aan de PNV en een aantal ne-
vemnstellingen 's Morgens kregen we 
ter voorbereiding dan ook een uitleg 
over het autonomiestatuut Na de mid
dag bleek dat de PNV bezig is met de 
voorbereiding van een videotelevisie-
net voor haar bazoki's (partijlokalen), 
voor zulk een uitzending werd een 
interview met Walter afgenomen, dat 
besloten werd met een daverende 
Eusko Gudanak en de Vlaamse 
Leeuw 's Avonds had Maite Idinn ons 
uitgenodigd om bij haar in Miravalles 
(of in 't Baskisch Ubao) te komen eten 
en de avond door te brengen Het eten 
was zo voortreffelijk dat sommigen 
onder ons het recept van marmitako 
vroegen Dus helemaal met verbaasd 
staan als we binnenkort naast de klas
sieke pensenkermis en mosselfestijn 
ook een marmitako-avond vinden 
De volgende dagen waren feestda
gen het paellafeest in Getxo en de 
Dantzan Eguna in Gazteiz (ook be
kend als Vittona) Twee toffe dagen 
waarna het huistoe gaan was aange
broken Met veel spijt opnieuw namen 
we afscheid van Baskenland en zijn 
sympatieke liewoners, maar met de 
wetenschap dat er toch nog zoveel 
werk te verzetten valt voor de ont
voogding van Vlaanderen _ en Euskadi 

Winfried Vangramlwren 
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Wommelgemse bloemenstoet 
weer kleurrijke topper 
Voor de 29ste Bloemenstoet hadden 
de afwezigen het ongelijk aan hun 
zijde In een stralende zon en tussen 
tientallen leeuwevlaggen aan mast of 
raam beleefden duizenden toeschou
wers een prachtige optocht Bloemen
wagens en muziekmaatschajspijen wa
ren een waar festijn voor oor en ogen, 
alle brachten zij het publiek in vervoe-
nng maar evenals verleden jaar be
haalden de Welkomvrienden met de 
wagen „Mijn Vlaanderen heb ik harte
lijk lief' een onbetwistbare 1 ste plaats 
in kat B (d w ^ een bebloemde opper
vlakte van mm 110 m2 en ± 70000 
verwerkte dalia's) Met dan nog 925 
punten op 1 000 werd ook nog het 
grootste aantal punten geoogst van 
alle deelnemers wat de originaliteit en 
de afwerking betrof Het zicht op de 
rede van Antwerpen en Brabo, de 
prachtig uitgewerkte wapenschilden 
van de vijf Vlaamse provincies, de 
levensgrote Tijl en Nele die de storm-
klok luiden over Vlaanderen, het grote 
gele hart met leeuw van waaruit 4 
slingers uitliepen op mooi uitgewerkte 
koppen van Guido Gezelle, Cyriel Ver-
schaeve. Peter Benoit en Felix Timmer
mans Voor het Gravensteen, de Lim
burgse Mijntoren, de IJzertoren en 
vooral de grote blikvanger van de 
provincie Brabant het beroemde 
„manneke pis" die zijn waterstraal ach
ter de wagen liet neerpletsen, had men 
geen programmaboekje nodig Het da

verend applaus van een dankbaar pu
bliek op de ganse omloop was dan ook 
oververdiend voor alle medewerkers 
Dat de bloemenwagen van de „Ghe-
selle van het Steynencruys" de 2de 
plaats behaalden in kat B met als 
onderwerp „Daar is maar een land dat 
mijn land kan zijn" met als leidmotief 
het vers van Rodenbach „'t Verleden 
leeft in ons, het heden hoopt op ons, 
de toekomst straalt voor ons" Het 

prachtige paneel van purper en zwarte 
bloemen, met de vermoorde dr Borms 
aan de executiepaal kreeg ook de 
verdiende aandacht 
Het kleine puntenverschil tussen aNe 
wagens is een bewijs dat tussen de 
honderden onbezoldigden wagenbou
wers die te zamen duizenden uren 
presteerden aan hun stoet zich bloe-
menliefhebbers en kunstenaars met 
een grote K bevinden w Herbosch 

De schilden van de vijf 
Vlaamse provincies 

Tijl en Nele luiden de klok. 

„De Vrouw en de Kunst" te Herentals 
Op vnjdag 25, zaterdag 26 en 
zondag 27 september as ncht 
de Vlaamse Vrouwenknng He
rentals een tentoonstelling in , De 
Vrouw en de Kunst" Deze ten
toonstelling gaat door in teater-
galene ,Magma 5" Blijdenberg-
straat 5 te Herentals 

Verschillende kunstvormen zo
als schilderwerken fotografie, 
wandtapijten aquarellen etsen 
en keramiek van volgende He-
rentalse kunstenaressen worden 
gebracht 

Gnet Cambre Jeanine Cambre, 
Magda De Mol Sonja Dnesen 
Chnstel Druyts Rita Geerts, Min 
Jel Janssens, Ninette Lenders 
Anneli Muller Stien Muller Mana 

Neyens, Manna Van Camp, Fne-
da Van Heuckelom, Marleen Van 
Sande Bes Van Schoubroeck, 
Ingrid Verwerft, Lisette Vleugels, 
Mireille Winckel üesbeth Win-
ther en Goeie Wouters 
Programma vnjdag 25-9 om 
20 u opening met dnnk zater
dag 26-9 om 20 u spreekt mevr 
Mireille Cottenje recente winna
res van verschillende literaire 
pnjzen prijzen over ,Feministisch 
engagement in mijn werken", 
zondag 27-9 om 20 u spreekt 
mevr Ivonne Lex, bekende tea-
ter-dame over „Hoe ik me als 
vrouw voel in de teaterwereld 
De tentoonstelling is geopend op 
zaterdag en zondag tussen 10 en 
12 u en tussen 14 en 20 u 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

„Den Klauwaert" 
ook sportief! 
Op 5 september jl werd te Wommel-
gem een internationale aflossing gelo
pen met deelname van 36 ploegen Dat 
in de ,Klauwaert" nog wat anders 
gedaan wordt bewezen de acht die 
ieder 28 km moesten lopen In spik 
splinternieuwe truien geschonken 
door Kleding Lenders, verschenen zij 
als enige niet-atletiekklub aan de start 
wat extra vermelding kreeg van de 
innchters Dat zij het er onder luide 
aanmoedigingen van talnjke suppor
ters schitterend afbrachten was voor 
velen een verrassing En nu maar 
duimen voor de voetbalwedstnjd te 
gen de Wik 

W Herbosch 

Jaarlijkse 
herdenking 
Herman 
Van den Reeck 
Deze jaarlijkse herdenking word t zo
als steeds, gehouden tijdens het laat
ste weekeinde van september te Bor
gerhout en te Antwerpen 
Op zaterdag 26 september om 19 u in 
de St-Annakerk te Borgerhout (Goe-
dendagstraaO een gedachtenisvienng 
met eigen gebeden lezingen en liede 
ren Voorganger is pater A Aernouts 
dominikaan die de homilie houdt Ver 
lenen verder hun medewerking de 
tenor F Peeters en het Diets Zang 
koor Recht en Trouw' 
Op zondag 27 september van 11 u tot 
12 u een bezinningsslonde aan het 
eregraf van Herman op Schoonsel-
hof te Antwerpen met samenzang 
bloemenhulde en een toespraak door 
prof kan Herman Mertens van de 
katolieke universiteit te Leuven Bij 
eventueel ongunstig weder houden wij 
de bezinningsstonde in de wachthal 
van de begraafplaats waarna wij de 
bloemen gaan neerleggen op het graf 
van Herman Van den Reeck 
U kan deelnemen aan de bloemenhul
de door storting van 100 fr op de 
bankrekening nr 407-3051171-25 ten 
name van het komitee Herman Van 
den Reeck te Borgerhout Naam of de 
naam van uw organizatie niet verge
ten 
Vlaamsgezinden uit diverse richtin
gen" zijn welkom "i i ts eerbied voor 
eikaars lev^ welijke of partij
politieke ' /c. 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
19 EDEGEM Eerste kaartavond van het seizoen in lokaal Dne Eiken 

om 20 u 15 Innchters „Wij en Zi j" 

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

20 ANTWERPEN Stadswandeling om 15 u met gids Bijeenkomst 
Brabo - Grote markt Kosten 25 f r , vooraf en 30 fr de dag zelf 
Inschr tel 368465 Wetstraat 12 

22 HOVE Spreekbeurt door Hugo Schiltz om 20 u 30 in het 
Prinsenhof 

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

24 MORTSEL. Gespreksavond over „Vlaanderen Morgen" om 
20 uur Organizatie VUJO Inleiding door Piet De Pauw 

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

26 MEERHOUT Optreden van de rockgroep „Mercurochroom" 
vanaf 18 uur op de terreinen van de VHV-Hondenklub langs de 
Olmsebaan Na het optreden vanaf omstreeks 22 u discobar In
kom 80 fr Organizatie Vlaamse Vnenden-Meerhout 

26 KAPELLEN Gespreksavond met jongeren over „Wat biedt ons 
de toekomst Gespreksleider J Roets In zaal 10 onze knng 

28 HERENTHOUT FVV-Rodekruislessen in lokaal De Kroon Ook 
op 30-9 en 7-10 

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

OKTOBER 
3 HERENTHOUT 

ensemble 
VU-bal in zaal Lux met het orkest Sioux-

Gemeenteraad Antwerpen 

Een uurtje voor 
stedelijke autonomie 
Het ging er vinnig aan toe tijdens de 
eerste zitting na de vakante Men 
handelde weer eens over geW over 
gebrek aan geld zou juister zijni De 
PVV pikte in op het kasverslag van de 
schepen van financiën De PVV vond 
de informatie maar mager en vroeg of 
de schepen niet wat meer uitleg wou 
verschaffen Of was het weer te deli-
k a a f Schejjen Van Passen repliceer
de echter dat die informatie tijdens de 
vonge zitting als antwoord op de vraag 
van Bergers gegeven was Het was 
niet nodig alles nog eens te herhalen 
De PVV leek voorlopig tevreden ge
steld Bergers (VU) zwengelde de 
diskussie echter terug aan 
Op dmsdag 15 september zou er 
immers een extra gemeenteraadszit
ting zijn om geld te lenen nl een van 
1 \ miljard en eentje van 150 miljoen 
Zwitserse frank Hij vroeg zich af of 
het niet nuttig zou zijn daar eens wat 
meer uitleg over te verschaffen De 
schepen was bereid een half uurtje 
voor de zitting bijeen te komen om al
les te verduidelijken Dat was echter 
met naar de zin van de opposite PVV 
en VU eisten een volledige kommissie-
zittmg die een hele avond zou duren 
Op dit ogenblik wordt immers beslist 
of de stad nog kredietwaardig genoeg 
is om zelf te lenen Deze nieuwe lening 
zou immers via het Gemeentekrediet 
gebeuren waardoor Antwerpen onder 
de voogdij van een bank zou komen 
Dat IS een ernstig probleem en moet 
even ernstig behandeld worden Toen 
de schepen dan nog niet wou toege
ven werd het toch wat te gortig voor 
de koalitiepartner de SP Haar fraktie-
leider sloot zich bij de oppositie aan 
zodat er toch nog een uitgebreide 
kommissievergadenng kwam De fi
nanciële autonomie blijkt dan toch nog 
een vergadenng waard te zijn 

KNS-feuilleton 
De KNS stond nog maar eens op de 
agenda Willockx merkte nog maar 
eens op dat mislukkingen en geknoei 
de hoofdrol gespeeld hebben in dit 
gebeuren Ditmaal werd er scfiadever-
goeding door een onderaannemer 
geëist voor vertraging van de werken 
het werd hem toegestaan Snel kabbel
de de avond dan naar het s lot een slot 
dat echter lang zou duren. 

Milieuschandaal 
Een zestal interpellaties waren het 
gevolg van het openbarsten van een 
milieuschandaal op de stedelijke vuil

nisbelt Hogemaay Nog nooit had men 
de raad zo eensgezind gezien, of men 
nu van de VU of de PVV of de SP of 
de CVP was iedereen was Ofjrecht 
geschokt door de gebeurtenissen De 
interpellaties waren bovendien goed 
voort>ereid en op elkaar afgestemd 
over de partijgrenzen heen 
Wat waren de feiten? Een stelletje 
Nederlandse oplichters waren failliet 
gegaan Daardoor bleek dat hun afval
verwerkingsfirma UNISER gewoon 
haar afval onverwerkt stortte ook in 
Antwerpen Hierdoor werd bewezen 
dat er in Antwerpen toch niet zo'n 
ernstige kontrole was als men wel 
dacht Het schandaal werd nog groter 
loen er sprake was van smeergelden 
Voor de V U spraken Staf De Ue en 
Aruta Viaene De Ue stelde vragen 
rond de toelatingsvoorwaarden, over 
de afdekking van het vuil over het feit 
dat de milieugroepenng BENEGORA 
enn geslaagd was een sleutel van de 
toegang voor 15000 fr op de zwarte 
markt te kopen over het feit dat 
sommige ondernemingen buiten ope
ningsuren kunnen storten dat er on
voldoende deskundig toezicht is, dat 
men zelfs langs zijwegen binnen kan 
Viaene trok het probleem dan verder 
open naar de gehele milieuproblema
tiek, naar het dumpen van kernafval 
naar Seveso Ze vroeg zich af wat de 
taakverdeling tussen de verschillende 
kontrole-organismen is Ook zij legde 
er de nadruk op dat eenieder zonder al 
te veel moeite zijn rommel kwijt kan 
Alleen al het feit dat er s avonds geen 
bewaking is en dat de schepen zelf 
stelde dat er minstens twintigmaal per 
jaar ingebroken wordt zonder dat er 
gestolen werd Of er rommel is gestort 
wist Viaene natuurlijk met feit is dat op 
sommige plaatsen de begroeiing totaal 
afgestorven is en op andere plaatsen 
met Ze vroeg zich dan ook af of men 
met eens kon onderzoeken wat er zo 
al gestort is 
De diverse bevoegde schepenen ga
ven een uitdrukkelijk uitgebreid en 
mets ter zake doend antwoord Een dik 
uur vulden ze met procedures, voor
waarden en omstandigheden zonder 
ook maar konkreet te worden Enkel 
de schiepen voor personeel. De 
Meyer was konkreet Er zijn nog geen 
bewijzen van konxipbe. het onderzoek 
IS nog bezig Wanneer er t>ewijzen zijn 
zal er opgetreden worden Dan volgt 
er meer informatie Geen monoloog 
dus over korruptiebesfcrijdingsproce-
dures Thor Bergers 
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Geknoei en grove bouwovertreding te Schilde 
In de gemeenteraadszitting van 2 juni 
stonden liefst 39 punten op de dagor
de en in de mogelijke tijd ook nog 3 
geheime zittingen 

Onder punt I begon men reeds met 
aankoop gronden van het O C M W aan 
de Rozenhoek, een te hoge pnjs liefst 
door het schepenkollege zelf vastge
steld en vooropgezet Punt goedge
keurd 

Punt 19 Bouwen nieuw gemeentehuis 
De aankoop van het domein van de 
paters van Scheut gaat met door 
Besluit 2 stemmen tegen 10 met een 
pnncipieel akkoord tot het bouwen van 
een nieuw gemeentehuis In Schilde 
heeft de gemeente geen geldgebrek 
Punt 33 Bouwovertreding Turnhout-
sebaan 5A. 

Door VU-raadslid Manta Schadick 
wordt dit punt van grove bouwovertre
ding en tegelijk natuurschending aan 
het licht gebracht Het betreft het 
gebied gelegen tussen de verkaveling 
„De Zevenster" en de grens met Wij-
negem langs de Turnhoutse Baan Het 
eigendom is gelegen in het natuurge
bied dat enkel bestemd is voor het be
houd, de bescherming en het herstel 
van het natuurlijk milieu Het verbou
wen van een woonhuis tot restaurant 
IS dan ook verboden Op 17 3 81 dien
de deze bouwfirma een princiepsaan-
vraag in bij het kollege van burgemees
ter en schepenen, voor verlxjuwing 
van een oude hoeve tot restaurant 
hetgeen geweigerd werd door het 
bestuur van Stedebouw Niets belet 
de eigenaar inmiddels zonder aan

vraag een 20 tal bomen te rooien 
Hierdoor verknjgt het natuurlijk uit
zicht een ware verandenng Volgens 
Het Staatsblad van 16 januan 1981 is 
hiervoor ook een schnftelijke vergurv 
ning nodig en deze vergunning wordt 
als een bouwvergunning beschouwd 
Mevrouw Schadick stelt deze feiten 
vast doch met een smile wordt het 
klein niemendalletje opzij geschoven 

Op 12581 diende dezelfde firma een 
bouwaanvraag in voor het verbouwen 
van gemelde hoeve (Er wordt geen 
melding meer gemaakt van restaurant 

Oude hoeve in 

natuurgebied moet 

plaats maken voor 

een restaurant! 

doch dit blijft duidelijk de bedoeling) 
Gunstig advies van het schepenkolle
ge 
De bestaande stallingen worden afge
broken, zo ook het dak, eigenlijk mets 
blijft overeind, hoewel ook voor af
braak de vereiste voorafgaandelijke 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergun
ning van het kollege van burgemeester 
en schepenen met werd afgeleverd 
Intussen werd naast de gerooide bo
men zonder vergunning, ook nog eens 

akademisch 
ziekenhuis 
antvverpen 
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Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire Instelling 
Antwerpen gaat over tot de vakantverklaring van 

DIENST 
NEUS-KEEL-OOR: 
Een voltijdse betrekking van diensthoofd erkend 
specialist N K O met minstens 8 jaar erkenning en 
aktiviteit in de discipline N K O 

DIENST ANATOMO-
PATHOLOGIE: 
Een voltijdse betrekking van adjunkt-diensthoofd erkend 
specialist in de anatomopathologie met minstens 5 jaar 
aktiviteit als patholoog, ervaring in de klinische pathologie, 
technieken van histochemie immuno-his tochemieen 
immunofluorescentie 

DIENST HEELKUNDE: 
Een deeltijdse betrekking (6/11) van geneesheer-resident 
erkend specialist in de orthopedie-traumatologie van het 
skelet met minstens 2 jaar erkenning De mogelijkheid 
bestaat op termijn voltijds te worden in funktie van het 
aktiviteitsvolume 

Algemene voorwaarden 
De kandidaten dienen 
1 in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de 

genees- heel- en verloskunde 
2 het recht te genieten om in België de geneeskunde 

uit te oefenen, 
3 aan de dienstplichtwetten te voldoen, 
4 een bewijs van goed gedrag en zeden te kunnen voor

leggen , 
5 de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten 

Kandidatuurstelling 
Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatie
formulier, hetwelk aangetekend of persoonlijk dient 
overgemaakt te worden aan het Akademisch Ziekenhuis 
Antwerpen, t a v Prof Dr BEKAERT Hoofdgeneesheer 
Wilr i jkstraatIO,2520Edegem uiterl i jkop25september1981 
Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden 
op de Dienstpersoneel (evt tel 031/291111 toestel 1170 
of 1283) 
Verdere vragen betreffende deze vakatures dienen schrif
telijk gericht te worden aan de Hoofdgeneesheer 

• « 

het relief van de bodem aanzienlijk 
gewijzigd en maar weer zonder ver
gunning Voor dit laatste zorgde een 
bulldozer die de grond meters hoog 
opschepte (volgens de eigenaar en 
zelfbouwer om de nieuwsgierigen 
vanop de Turnhoutse Baan het gespi-
onneer te belemmeren) Een mogelijke 
parking is in het zicht Alhoewel me
vrouw Schadick tijdens de gemeente
raadszitting de stellige belofte kreeg 
dat dit gebeuren strafrechtelijk is en de 
werken onmiddellijk zouden worden 
stilgelegd, gebeurde er nietsi 

Uiteindelijk op 15681 nam bedoeld 
raadslid kontakt met de substituut van 
de procureur van Antwerpen, met het 
dnngend verzoek, deze firma te ver
plichten zowel de wet als het gewest
plan te eerbiedigen. 

Op 16681 werden de werken stilge
legd 
Op 17681 gunstig advies van de 
direkteur Stedebouw te Antwerpen 
Op 30 juni vergunning van het sche
penkollege 

Allerhande onregelmatigheden wor
den vastgesteld 1) Tegenspraken in 
het grondplan 2) Het plan is mislei
dend opgemaakt 3) De vergroting van 
fiet bouv\/volume is zeker meer dan 
56,53 % Volgens de toelichting bij het 
K B van 281272 (BS 10273) gewij
zigd voor het Vlaamse Gewest bij K B 
van 131278 (BS 13179) mogen in 
een natuurgebied aan woongebou
wen, verbouwings- en uitbreidingswer
ken worden uitgevoerd, voor zover 
het bestaande bouwvolume met met 
meer dan 20 % wordt vergroot 

Het gunstig advies van de direkteur 
van de Stedebouw Antwerpen en de 
vergunning afgeleverd door het sche-
p>enkollege van de gemeente Schilde 
zijn bijgevolg in strijd met het Gewest
plan Antwerpen 

De werken werden hervat i Hoge stel
lingen werden (op de gegoten beton 
over de vloeren uitgespreid) geplaatst 

De pannen liggen inmiddels reeds op 
het gehele nieuwe restaurant en stal
lingen en ja laat het ons met vergeten 
een mooi feest had er inmiddels plaats 
onder lampion verlichting „Dans, mu
ziek, verlichting, bier' Zou onze bur
gervader en zijn aanhang ook geno
digd z i j n ' Een gedurfde uitdaging na 
geslaagde bouwovertredingen 

FVV Tessenderio 
bekijkt Looise 
bedrijven 
Over het leefmilieu in Tessenderio is al 
heel wat te doen geweest Meestal 
ontstaan de problemen hieromtrent als 
gevolg van de aanwezigheid van schei
kundige bedrijven in deze gemeente 
Ondanks het belang van de scheikun
de in ons leven, weten de inwoners be
trekkelijk weinig over deze chemische 
bedrijven 

Om daaraan enigszins te verhelpen, 
vroeg FVV-TessenderIo Guido Vnens 
leraar scheikunde aan het Technisch 
H Hartinstituut de F W op eenvoudi
ge wijze een beetje wegwijs te maken 
in dit domein 

Naast een korte inleiding en enkele 
eenvoudige scheikundige proeven, zal 
hij het grootste gedeelte van de avond 
voort)ehouden aan een vragenuurtje, 
waann hij zal trachten een antwoord te 
geven op de vragen van de aanwezi
gen over het behandelde onderwerp 
Afspraak op dinsdag, 22 september 
om 20 uur in het cafe van het (Gemeen
telijk Feestcentrum (VismarkO 

Er blijft de vraag „Mag elke burger in 
Schilde, vrij bomen omhakken, de na
tuur schenden, verbouwen en zelfs 
bouwen naar hartelust en liefst dan 
nog in een natuurgebied'" 

Toch geeft mevrouw Schadick de 
zaak met op en zal alles te baat nemen 
om deze zaak in een rem daglicht te 
stellen 

Inmiddels heeft zij ook stappen onder
nomen samen met kamerlid De Beul 
om in het parlement hieromtrent een 
parlementaire vraag te stellen 

LIMBURG 

Inspraak te 
Mechelen ? 
Het kalenderjaar van de Berthouders-
knng loopt stilaan ten einde Om de 
reeks van politieke en sociale ge-
spreksavonden af te sluiten, heeft de 
knng Kns Van Esbroeck uitgenodigd 
Het zal met nodig zijn u deze man voor 
te stellen, iedereen kent hem onder 
meer als gemeenteraadslid waar hij 
zich mettertijd als begrotingsspecialist 
fieeft opgeworfjen 

Op deze gespreksavond zal Kris Van 
Esbroeck een antwoord geven op de 
vraag „Hoe wordt de Mechelse bevol
king bij de beleidsvorming be t rokken ' 
Bestaat er inspraak' Of is er „Valse in
spraak" die tegenover de bevolking als 
afleidingsmaneuver wordt gehan
teerd " 
Op deze en andere vragen zal Kns 
Van Esbroeck een antwoord geven op 
donderdag 23 september 1981 in de 
nieuwe stadsfeestzaal aan de Boter-
markt om 20 u 30 

Lief en Leed 
uit Borgerhout 
Na een lange vakantiepenode bereikte 
ons het droeve bencht dat de heer 
Rene De Maeyer, geboren op 3 fe
bruari 1910, overleden is te Edegem op 
7 augustus jl 
W I J bieden nogmaals aan onze trouwe 
leden Rene en Els onze gevoelens van 
medeleven aan bij het afsterven van 
hun vader 

• • • 
Als een kleine bloem die ontluikt ben 
je bij ons gekomen op 26 augustus 
1981, Wim Van Loon 
Broer van Jons en Greet Afstamme
ling van Lieve en Leo Van Loon-Van 
der Keilen Petekind van Tineke Van 
der Keilen en van Koen Van Loon 
Wim IS tevens kleinzoon van Hugo en 
Tineke Van Loon Wie in Borgehout 
kent met ons sympatiek bestuurslid 
Hugo en zijn beminnelijke echtgenote 
Tineke de grondleggers van een 
nieuw geslacht Uylenspieghels' 
Hartelijke gelukwensen aan allen en 
welkom in Vlaanderen aan kleine Wim 

Bruegheliaans feest 
te St.-Martensvoeren 
Dit jaar wordt het Bruegheliaans feest 
van Voeren opnieuw ingericht 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 talrijk mogelijk op 20 september 
e k aanwezig te zijn 
Het Bruegheliaans feest gaat door van 
14 tot 20 uur in typische Brueghelse 
stijl 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 

• • • • • • • • • • 
• • • • 

SEPTEMBER 
24 TONGEREN: De Dosfelknng orgamzeert een voordracht door 

W Luyten over de „Derde Belgen" (Duits-Oost België) In het 
stadhuis om 20 u 

OKTOBER 
3 's GRAVENVOEREN- VU-bal met het orkest „Music Sound" om 

20 uur in de Kursaal 

De Polder blijft 
O n d e r di t t e m a r ich ten d e 

W e r k g r o e p H o b o k e n s e Polder e n 
d e Na tu rg idsen van Bazel e e n 14-
daagse in me t tal van akt iv i te i ten 
w a a r o n d e r een ru imingsakt ie e n 
e e n w e r k w e e k e n d in de H o b o k e n 
se Polder O o k zi jn er 2 gele ide 
wande l ingen o p 21 sep tember o m 
14 u 30 en o p 25 sep tember o m 
18 u 30 (ve r t rek te lkens aan het 
s tat ion van Hoboken-Po lde r ) 

O p 29 s e p t e m b e r w o r d t t evens 
d o o r JA N y k a m p een dia-voor
d rach t g e h o u d e n in de „ N i e u w e 
Spiegel" , K ioskp laa ts 56, te Hobo 
ken o m 20 uur, met als titel „ M e t 
k inderen en een schepne t je bi j 
een po lders loo t " A l s s lot van deze 
14-daagse gaat o p 3 ok tobe r e e n 
ak t iedag d o o r in d e Bazelse Pol
de r en de H o b o k e n s e Polder 

He t p r o g r a m m a van deze d a g 
ziet er uit als vo lg t 

9 u 30 B i j eenkomst ke rk en uit
eenzet t ing ove r de prob lemat iek 
van d e Bazelse Polder 

10 u Ekskurs ies in d e po lder 

12 u 30 V e r t r e k auto- en f lets-
caravaan naar H o b o k e n 

13 u O p e n i n g H o b o k e n s na-
tuu rmark t 

14 u Toespraak - I - k o r t e op 
t och t 

14 u 45 Ekskurs ies in de Hobo 
kense Polder, e inde o m s t r e e k s 
17 u 30 

W i e meer inl icht ingen ove r 
deze 14-daagse w e n s t kan recht 
s t r eeks kon tak t o p n e m e n me t 
Frans Thys, A Einsteinlaan 22, 
2710 H o b o k e n 

Een Priester 
Daenskring 
voor Antwerpen 
Op zaterdag 26 september wordt de 
Pnester Daenskring voor Groot-Ant-
werpen opgericht in het Oudheidkun
dig Museum, Gulden Kamerstraat 
(achter het stadhuis) te Antwerpen 
De voorzitter van het fonds, Luc Dela-
fortrie, zal een uiteenzetting houden 
over het doel en de werking van het 
Priester Daensfonds, ook over zijn 
standpunten in de aktualiteit van van
daag Meteen wordt de Kring Groot-
Antwerpen opgericht 
Deze vergadering werd lang voorbe
reid en er zijn belangstellenden uit alle 
richtigen Het Priester Daensfonds 
richt zich tot iedereen en is aan geen 
enkele politieke of andere organizatie 
verbonden Het zoekt eerder naar een 
verstandhouding over de verzuiling 
heen 

Het wil — overal waar het Daensknn-
gen opricht — een centrum zijn waar 
door personen van verschillende rich
tingen vrijelijk wordt gesproken om 
voor Vlaanderen en de sociale orde
ning tot een consensus te leiden in een 
geest van verstandhouding Point n'est 
besoin d'esperer pour entreprendre 
Het doel is groot genoeg om het na te 
streven 

(meegedeeld) 

„Van Ons" 
20 jaar VNJ 1961-1981 
Ons getuigenis- en hennneringsboek 
IS thans persklaar Na de zomervakan
tie zullen de intekenaars hun eksem-
plaar ontvangen Zijt gij er ook b i j ' 
„Van Ons" zal door zijn foto's en zijn 
teksten het beeld brengen van het 
VNJ, levend door zijn geschiedenis, 
maar vooral door zijn hoopi 
„Van Ons" formaat 17 x 24 cm, 
omvang 124 biz acht vierkleurenpla-
ten, meer dan vijftig foto's, twaalf bij
dragen alle van VNJ-ers 
Stel met meer uit teken vandaag nog 
ini 

Aan VNJ 20 Koordinatie, Kruidenlaan 
68 te 2070 Ekeren 
Fotoboek „Van Ons" ingenaaid 300 fr, 
gebonden 500 fr genummerd en ge
signeerd (1-100, indien nog beschik
baar) 1 000 fr 
Het verschuldigd bedrag overmaken 
op bankrekening 015-1053443-58 van 
VNJ-JSK, Borgerhout 
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VU-raadslid Bautmans was CVP voor 
De gemeente St-Genesius-Rode heeft 
een beroep ingediend tegen de fameu
ze circulaire van minister Busquin Pro
ficiat 
We mogen echter met vergeten dat 
ons eigen VU-gemeenteraadslid An-
toon Bautmans van Kraainem nog 
voor het gemeentebestuur van St-
Genesius-Rode een beroep tot vernie
tiging heeft ingediend, na tevergeefs 
gemeenteraadsleden van St-Genesi-
us-Rode te hebben aangesproken, die 
hem de belofte deden dat ze hem 
zouden op de hoogte houden van hun 
daden Maar, het moest vi/eer een 
CVP-voorspoed door moed-daad wor

den Antoon Bautmans was hen echter 
voor HIJ kent zijn pappenheimers 
De pers moest van het CVP-windje 
weer een donderslag maken en de 
Vlamingen konden dan in de „Gazet 
van Antwerpen" lezen wat voor argu
menten advokaat Vandenberghe, te
vens professor aan de KUL, wel aan
voerde Minister Busquin had zich nl 
door zijn bewoordingen in de memone 
van antwoord als voogdij-overheid 
aangesteld tegenover de Raad van 
State De raadsman had de minister 
van antwoord gediend met niet te 
weerleggen elementen, wanneer hij bij 
het advies, uitgelokt door VU-kamerlid 

Komkommertijd in Vossem... 
De vakantie dient langzaam weg Het 
leven herneemt zijn gewone gang 
Hoewel wij er met eerder over bencht-
ten, in Vossem, meer bepaald in onze 
VU-afdeling, roerde er in juli-augustus 
entwat Nieuw leven, nieuwe verbinte
nissen In volle komkommertijd I 

Hobby 
tentoonstelling 
te Jette 
De Vlaamse bond van gepensioneer
den van Jette houdt op 17 en 18 
oktober a s een hobby-tentoonstelling 
o IV mevr Saenen-Herbots Deze gaat 
door in de zaal (kapel) van het Sint-Pie-
terscollege, J B Verbeyststraat te 
1090 Jette 

Programma: 
Zaterdag 17 oktober om 10 u opening 
door J De Beriangeer, agglomeratie-
schepen en gemeenteraadslid en 
mevr M De Cooman, voorzitter 
VBGJ In de i iamiddag van 13 tot 18 u 
Zondag 18 oktober in de voormiddag 
van 10 tot 12 u, en in de namiddag van 
13 tot 18 u 
Vnje toegang 

Eerst mochten we ons verheugen ter 
gelegenheid van het huwelijk van ons 
VUJO-lid Thierry Dienckx Behouden 
vaart voor bruid en bruidegom! 

Dan deden onze leden Viviane Cor-
beel en Franky Vranckx dat na Veel 
voorspoed en geluk voor het jonge 
paari 

Op 5 september tenslotte gaven Luc 
Philips en Patncia Mays mekaar het ja
woord Heil en zegen aan de jonge 
trouwers' 

En dan onze nieuwkomers Met een 
exclusiviteit zelfs Of was de geboorte 
van Leentje in het huisgezin Patnck 
Danhieux en Frieda Mays dat soms 
m e t ' Alleszins hartelijk proficiat aan de 
moeder — voor het exploot — en aan 
de vader Slechts een raad Patnck, in 
't vervolg een maand op voorhand 
vragen waar de handdoeken liggen' 
Van harte proficiat 
En tenslotte. Lore, die een dag te vroeg 
kwam Gepland was 11 juli Het werd 
10 juli OngeduWig als haar vader, ons 
bestuurslid, Peter Van den Abbeele 
Braaf alleszins als de moeder. Kris 
Laes Of omgekeerd ' Van harte profi
ciat aan de jonge ouders En volgende 
maal beter plannen' 

FONS 

N i e u w b o u w e r s 
V e r b o u w e r s 
A a n n e m e r s van b o u w w e r k e n 

V e r h u u r e n v e r k o o p van 

Bouwl i f ten - s c h o r e n - s ch ragen - tn ip laten - tege lkn ippers 

Lever ing uit voo r raad indien g e w e n s t d o e n w i j d e m o n t a g e e n 
lever ing 

p.v.b.a. 

DE ROOVER-VANWESEMAEL 

Dijlestraat 13, 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40. 

OOSTERSE TAPUTEN 
Een aangename belegging 
Koop bij VLAMINGEN 
Koop in VERTROUWEN 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

Henri Caronstraat 20-22, 1990 HOEILAART 
Tel 02-657 39.39 

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

„WIJ-Jongeren": een proefnummer vragen! 

Jongeren 
ulaams 

sociaal 
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ANDERE EN VU JONGEREN 

„WIJ-Jongeren", het maandblad van de VU-Jongeren, september is uit Ook jij 
kunt een gratis proefeksemplaar knjgen 

Inhoud • Over Overleven • Radikaal decentralizeren, (interview met Maunts 
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 

Willy Kuijpers, weerlegde dat Staatsra
den die in de afdeling wetgeving had
den gezeteld met meer mochten zete
len wanneer in de afdeling administra
tie over de vemietiging dient uitspraak 
gedaan te worden en derhalve moes
ten gewraakt worden 
W I J nemen natuurlijk minister Busquin 
met in verdediging aangezien de VU 
aan de basis ligt van het advies van de 
Raad van State over het taalgebruik in 
de randgemeenten 
Men moest geen halve bladzijde vullen 
van een krant om de heldendaden van 
de CVP te verkondigen Een enkel 
lijntje had volstaan Het advies Kuij
pers werd met door de afdeling wetge
ving uitgebracht maar wel door de 
afdeling administratie en dus houdt de 
grond tot wraking geen steek Daarom 
verkiezen we de sti le wroeter Antoon 
Bautmans uit Kraainem, ook al knjgt 
die geen halve bladzijde in de „Gazet 
van Antwerfjen" Hij kan zich troosten 
dat dit met de eerste keer is dat CVP-
gezinde kranten hand- en spandien
sten verlenen aan de CVP en daarbij 
veel onzin uitkramen In elk geval, ga zo 
voort Antoon Bautmans 

R VANDEZANDE, 
senator 

BRABANT 
SEPTEMBER 

18 OILBEEK Grote mosselkermis van de V Z W „Neerpede blijft" 
Vanaf 17 uur in cafe-restaurant De Notelaar, Appelboomstraat 
461, te Neerpede-Anderlecht Ook op zaterdag en zondag vanaf 
12 uur 

19 ROTSELAAR Groot VU-bal in parochiezaal Rotselaar-Heikant 
om 20 uur Grabs bier van 't vat tot 22 uur Gratis tombola op in-
komkaarten 

22 BRUSSEL anrondissementsraad om 20 u in 't Schuurke m o j n 
de aanduiding van de 10 nationale afgevaardigden Kandidatuur 
tot uiterlijk 21 sept 

23 DIEST: Tweede Gouwfeest V W G ümburg Brussel en Vlaams-
Brabant In de Feestzaal van de Oude Lakenhalle, K Albertstraat 
Vanaf 15 uur Feestrede door Nand Qumtens Om 18 uur 
optreden van het akkordeonorkest Jos Termonia + Vanb Met 
medewerking van Walter Luyten, stafmedewerker van het 
Vormingsinstituut Lod Dosfel 

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

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

OKTOBER 
2 WILSELE-HOLSBEEK. Kaas- en wijnavond in de parochiezaal 

Wilsele Putkapel 180fr Muziek Rene Artoos en combo 

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

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

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

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

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

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

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

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

Ballonnetjes 
„Groen en Vlaams** 
Versier uw plaatselijke jaarbeurs, 
markt rommelmarkt enz. met de in 10 
kleuren bedrukte VUJO's balonnetjes 
„Mijn dorp groen en Vlaams" of met de 
geel fluorescerende stakkers „(ge
meente) groen en Vlaams (VUJO)", 
speciaal voor zulke akbviteiten ver
vaardigd door VUJO-Halle-Vilvoorde 
Balonnetjes per 250 te bestellen aan 
2 f r /s tuk bij VUJO-H V , Moutsta-aat 7 
te 1000 Brussel, tel 02/731 01 78 (tel 
huize van Biesen), evenals de stakkers 
per 1 000 aan 0,55 f r / sb jk 
Daarenboven steunt VUJO alle jonge 
en dynamische gemeenteraadsleden 
of kandidaten door te helpen bij de 
verspreiding Geef een seintje i 

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 (aperitaef, haant
jes, lamskoteletten brochetten, var-
kensnbstukken slaatjes, pilavnjst 
barbecuebrood en Limburgse 
vlaaien) 
• Hennnenngen aan de bjd 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 
VU-Heveriee, 
— betaalt ter plaatse 
Terugsturen voor 20 september naar 
Dirk en Rit Smitz-Carlier, Tweeklein-
wegenstr 81 te Heveriee (016-
202582) 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

fternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.78.87 Toonzalen 

Studiedag 
„Natuurpark 
Dijleland" 

O p 26 sep tember 1981 nch ten 
d e V laamse Veren ig ing v o o r Bio
logie, d e Veren ig ing van a fges tu 
d e e r d e n in R a n t k u n d e en Dier
k u n d e van d e Univers i te i t te Leu
v e n en d e V r i enden van Hever lee-
b o s en M e e r d a a l w o u d , een studie
d a g in he t ove r he t o n t w o r p e n 
Na tuu rpa rk Di j le land 

In d e v o o r m i d d a g w o r d t di t on 
d e r w e r p d o o r zes inleiders vanui t 
d i ve rse s tandpun ten bel icht o p d e 
C a m p u s Exacte Wetenschapp)en 
K U L - A u d i t o n u m N, Cïelesti jnen-
laan 2(X), te Hever iee, vanaf 9 u 
Na d e m iddag w o r d e n in he t Di j le
land gele ide na tuurwande l ingen 
v e r z o r g d v o o r d e dee lnemers van 
d e s tud iedag 

Inschn jv ingen d o o r het s to r ten 
van 3(X)f r o p rek nr 0 0 1 -
0286696-40 van d e V laamse Ver 
enig ing v o o r Biologie, m e v r S 
Lauwen js -De Noll in, Te Boelaer ie i 
23, 2200 Bo rge rhou t me t d e ver
meld ing van „S tud iedag Natuur
park Di j le land" 

Vlaggenballet 
van Vlaanderen 
te Oudergem 
Het Forum, de sociale en kulturele 
werkgemeenschap van Oudergem be
staat 30 jaar Dit wordt feestelijk her
dacht op zaterdag 3 oktober a s om 
20 u 30 in het Kultureel Cenboim, 
Vorstlaan 185 te Oudergem met fiet 
optreden van de Kunstgroep Agiaja, 
Vlaggenballet van Vlaanderen uit 
Brugge 

In een feeenek en wervelende show 
van werekJklasse brengt AgIaja een 

• kombnabe van koreografie, vendelen, 
en ballet in een nummer, onder de 
leiding van de choreograaf Jan Dewulf, 
sterdanser b j de beroemde Heiko 
Koft. 

Met deze uitzonderlijk hoogstaande 
show heeft AgIaja, enorme suksessen 
geboekt in binnen en buitenland, waar 
de toeschouwers gefascineerd wer
den door het wondermooi spektakel 
Toegang 120fr , 80 fr met -l-3-Pas, 
CJP en kinderen Reservabe (niet op 
zaterdag en zondag) 

Soaaal Kulturele Raad Oudergem, M 
Bunbnxsb-aat 17 tel 6723308 
Kultureel Cenb-um, tel 6600303 van 
13 tot 18 u 30 

Grabs parkeren achter het Kultureel 
Centrum, ingang Idiersstraat 
Deze manifestabe gaat door met de 
medewerking van het ministene van 
Nataonale Opvoeding en Nederlandse 
Kultuur, Bestuur voor Volksontvinkke-
ling en Openbaar Biblioteekwerk en de 
Sociaal-Kulturele Raad van Oudergem 

Aanbevolen 
huizen 

T E L 014-21.12.07. 

F R A I K I N S T R A A T 20, 

H E R E N T A L S 

g ^ VIDEO-MASTER 

PVBA 
TECHrJlCUS 
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 16.3416. 

Generaa l Lemans t raa t 29 
2000 A N T W E R P E N 
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24 m Wij in de Volksunie 

Zaterdag 19 september 

Arrondissementeel 
VU-kongres te Aalst 
In het vooruitzicht van de 
volgende verkiezingen lijkt 
een duidelijk Vlaamsnationaal 
standfjunt omtrent de soci-
aal-ekorK>mische problemen 
van onze streek meer dan 
ooit noodzakelijk Niet alleen 
al onze matKlatanssen, maar 
ook het volledige kader en de 
geïnteresseerde leden wor
den daarom verwacht in de 
Ajuinenstad Het arrondisse
menteel bestuur rekent voor 
deze kaderdag op ieders aan
wezigheid Deze gaat door 
op zaterdag 19 september in 
de bovenzaal „Graaf van 
Vlaanderen", Statonsplein te 
Aalst 

Programma 

10.00 begroeting door André 
Geens. 
1015 inleidend referaat over 

de sociaal-ekonomische pro
blematiek van Oost-Vlaande
ren door dr Herman Deb-
baut eerste advizeur GOM 
Oost-Vlaanderen 
1115 bespreking referaat 
door publiek en panel be
staande uit dr H Debbaut, 
prof Jef Maton en Willy Cob-
baut 
1215 gratis koud buffet 
1345 referaat over sociaal-
ekonomische problematiek 
arrondissement Aalst door 
Willy Cobbaut (gevolgd door 
bespreking) 
1500 voorstelling en goed-
keunng eindverslag 
1545 spreekbeurt kamerlid 
Paul van Grembergen 
1630 toespraak kamerlid 
Jan Caudron 
17.00. slotwoord door alg. 
VU-voorzitter Vic Anciaux 

De Vriendschap 
Aalst naar 
Frans-Vlaanderen 
Zaterdag 26 september 1981 reist de 
vzw De Vriendschap Aalst naar Frans-
Vlaanderen 
Met luxe-autocar wordt om 7 u sopt 
gestart aan lokaal Het Gulden Vlies, 
Esplanadeplein 13 te 9300 Aalst 
Volgende reisroute werd uitgestipeld 
Aalst Diksmuide, Veume, Kassei en 
Braaiduinen 
Het middagmaal — een typisch streek-
gerecht — wordt genut te St-Win-
noksbergen 
Op de terugweg wordt halt gehouden 
in het Trefcentrum van de Zuid-Vlaam
se te Ronse Terug te Aalst omstreeks 
20 uur 
Deze uitstap kost 500 fr per persoon 
(alles inbegrepen, ook middagmaaD 
De inschnjvingen zijn beperkt tot 54 
personen Deze kunnen gebeuren in 
lokaal Het GuMen Vlies of bij mevrouw 
Marcelle Tack-De Ganck. Pontstraat 
27 te 9300 Aalst (tel 053-21 1497) 

OOST-VLAANDEREN 

VOVO zetelde 
in het parlement 
BIJ de tweede Straatsburgreis stelde 
kamerlid kwestor Willy Kuipers voor 
om met een groep van V O V O het 
Belgisch parlement te bezichtigen Op 
zdterdag 5 september was het zover 
Met een bus vertrokken wij naar die in 
stelling in de geschiedenisboekjes be
kend als het „paleis der natie in de 
Vlaamse volksmond de praatbarak 
Willy loodste ons door het paleis Van 
zaa' tot zaal langs majestueuse por-
trehen van ontelbare kamer- en se
naatsvoorzitters en marmeren borst
beelden van eerste ministers naar de 
senaatszaal en de zalen van kommis-
sievergadenngen 

In de Kamer van Volksvertegenwoor
digers speelde de groep zelf parle
ment Bert Ruysschaert nam plaats in 
de voorzitterszetel en vanop de tribu
ne interpelleerde Jef Hendryckx over 
het Vlaams schooltje te Komen Wij 
kregen een beter inzicht dank zij de 
gedegen uitleg van Willy Kuijpers (hij 
IS en blijft een leraar) over macht en 
onmacht van het parlement en over lui
heid of hard werken van de parle
mentsleden Na de middag zagen wij 
onder de kundige leiding van Marcel 
Deferme de Limburgse Gnmberge-
naar, een stukje Brussel De prachtige 
grote mnrkt, een stukje Schaarbeek 
met zijn gastarbeidersprobleem, enz 
Op 1 b 16 17 en 18 september vertrekt 
een volle bus van V O V O opnieuw 
naar Straatsburg Op 13. 14, 15 en 16 

oktober heeft de 4de afreis plaats Een 
beperkt aantal plaatsen is nog beschik
baar Wie mocht geïnteresseerd zijn 
stelle zich in verbinding met V O V O 
(afkorting van Vereniging voor Ont
spanning en Volksontwikkeling Oost
ende) Hofstedestraat 64 te 8400 
Oostende Telefoon 059/703679 
liefst tussen 12 u 30 en 13 u 30 

Miet Cafmeyer 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en met het minste onder
houd 

• Vaste breedte van 280 m en 
variërend m lengte tot 
10,60 m 

Vraag ons vn/bhjvend folder en 
prijslijst 111 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 1) 

Anti-atoommanifestatie 
onder de Menense poort 
Onder de Menense poort wordt iede
re dag de „Last Post" geblazen, een in
drukwekkend eerbetoon aan de 
slachtoffers van de oorlog, die de 
Westhoek zo gruwelijk raakte 
Onder diezelfde poort worden af en 
toe kransen gelegd, door burgers uit 
soms verre landen en streken, door mi
litairen strak in de houding 
Op woensdag 23 september komen 
afgevaardigden van kulturele en socia
le verenigingen uit de eigen front
streek samen onder diezelfde Menen
se poor t stil, luisterend naar die „Last 
Post" her-denkend allen die in alle 
oorlogen gevallen zijn 
Ze komen er samen met twee reuzefo-

STAD BRUGGE 

OPENBARE VERHURING VAN 

Een volledig nieuw 
HANDELSHUIS 

gelegen te BRUGGE 
blaast Katelijnepoort en palende aan de stadsvestingen) 

Groot bi) benadering 630 m2. 
Omvattende o m vier verbruikszalen, keuken, terras en woon
gedeelte 
Bestemd om te dienen als consumptiegelegenheid (drankgele
genheid, tea-room, restaurant, brasserie, ed ) met uitsluiting 
van hotelfunktie en dansgelegenheid 
Eerste huurtermijn (handelshuur) 18 jaar 
Toewijzing op vrijdag 2 oktober 1981 om 11 u. ten stadhuize van 
Brugge 
Algemeen reglement, plannen, inschrijvingsformulier, en alle 
andere informatie te verkrijgen bij de stedeijke dienst „Eigen
dommen", Wollestraat te Brugge, tel 050-330746, toestel 172 

(Adv. 145) 

to's, telkens van de leperse Grote 
Mark t in 1914 en in 1918 Een grote 
spandoek „Een keer is genoeg" 
Ze komen samen op uitnodiging van 
de werkgroep 25 oktober, negen men
sen van verschillende strekking die 
mekaar vinden in de wil iets te doen 
voor de vrede, tegen de verdere be-
wajsening in Oost en West (Marieke 
Demeester, Kemmel, Domien Doise, 
Popennge, Hendnk Loobuyck, Renin-
gelst, Paul Meersman, leper, Daniel 
Morez, Roesbrugge Jean-Pierre Re-
nier, Wervik, Mana Vanhecke, Sint-
Jan, (Sodelieve Vermeirsch, Popennge 
en Jan YF)erman, leper) 
Ze hopen dat heel wat leperiingen en 
mensen uit de streek deze sti le her
denking (dne minuutjes maar) zullen 
meemaken 
Daarna is er een werkvergadenng 
voor de vertegenwoordigers van het 
verenigingsleven, in voortjereiding van 
de Natonale Betoging te Brussel te
gen elke atoomt)ewapening 
De frontstreek, die uit ervanng weet 
wat oortog is, moet te Brussel het 
voorbeeld geven 
Meer inlichtingen bij Werkgroep 25 
oktober, p,a Maneke Demeester, 
Dorpsstraat 12,8948 Kemmel, tel 057-
4447.10 

SEPTEMBER 
19 ERTVELDE Heropening om 20 uur van het Vlaams Huis en VU-

lokaal „De VeldWoem" Aanbevolen voor leden van het Meetjes-
land 

19 PARIKE-BRAKEL. 6e traditioneel bal van de Volkskunstgroep 
„Perreken" uit Panke Om 20 uur in zaal „Marmiet" Orkest Leo 
Bens 

19 AALST (arrJ Arrondissementeel VU-kongres in de bovenzaal 
Graaf van Vlaanderen. Stationsplein Vanaf 10 u om 17 u 
slotwoord door algemeen voorzitter Vic Anciaux 

20 MERELBEKE. FVV-Paddenstoelentocht Vertrek om 14 u 30 op 
het dorp in Bottelare onder de leiding van mevr Van Renterghem 
Doel (^entbos 

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

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

25 DE PINTE. Optreden van Rhenifh-zangkoor Stellenbosch (Zuid-
Af nka), o IV Walter TJolijn Om 20 uur in raadszaal gemeente
huis Inkom vrij 

26 MELDERT Nievelkermis grootse dansavond 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 dansorkest „The Wod
ka's" in zaal Berghine, Dendermondsesteenweg 445 Inkom 
100 fr Vermindenng 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-Ninove 

30 GENT: Spreekbeurtavond met Edgard Swinnen (dir Gentse 
gevangenis) over „Mensen in de Gevangens" Om 20 uur op het 
FW-sek r Binnensteeg 2 

OKTOBER 
2 GENT-MUIDE - GENT BRUGSE POORT. 5de groot Vlaams bal 

in zaal Kwalidra, Mimosastraat 194 te Gent Start om 21 uur 

Frank Delaeter 
te Mar del Plata overleden 
Zopas vernemen we dat Frank 
Delaeter in de morgen van 4 
september te Mar del Plata (Ar
gentinië) overleden is Dit af
sterven IS voor de Vlaamse ko
lome in Buenos Aires een zwaar 
verlies 
Frank was afkomstig van Leffin-
ge, was leraar en Vlaams natio
nalist en IS ook onder de bezet
ting zijn overtuiging trouw ge
bleven. Zi jn anti-kommunisme 
bracht hem tot in de Russische 
steppe In de jaren van de re
pressie IS hij over Frankrijk 
naar Spanje uitgeweken Daar 
was hij twee jaar taalleraar te 
Pamplona. 
In 1948 kwam hij naar Argenti
nië en vestigde zich na enkele 
jaren te Mar del Plata Hij trouw
de er met Jetje Claessens, ge

wezen leidster vaii de Dietse 
Maisjesscharen, t o e i deze uit 
de gevangenis vnjgelaten werd 
In de Argenti inse badplaats 
was Frank een der stichters van 
de „Noordzeevrienden", vereni
ging die alle Vlamingen daar 
groepeert, o.a. ook de uit Oost
ende overgekomen Vlaamse 
vissers. 
Frank nam er deel aan alle akti-
viteiten Hij leidde er een kerk
koor, dat gregoriaans en Neder
lands zong, op het jongste Spo-
renfeest was het Frank die de 
feestrede ui tsprak Hij was ook 
een trouw medewerker aan „De 
SchakeL maandblad voor de 
Vlamingen in Zuid-Amerika. 
Aan zijn familie, zowel in Vlaan
deren als in het verre Argenti
nië, betuigen wij ons diep mede
leven. 

WEST-VU\ANDEREN 
18 OOSTENDE. Kaas- en wijnavond om 20 uur in het Hotel Pacific, 

Hof straat 11 Onkosten 150fr 
19 BRUGGE Dia-montage gewijd aan het leven van A Borms Spre

kers E Truyens en D Bogaert Inr VSAG-Brugge Om 20 uur in 
bovenzaal van „Breydelhof 

19 MENEN-LAUWE-REKKEM: Boetseren met kinderen van 2 tot 4 
jaar in het Kultureel Centrum te Lauwe Organizatie F W Ook op 
26 september 

25 KORTRIJK: Informatie-avond over l iet Vlaamse Ziekenfonds 
West-Flandna Om 20 uur in lokaal. Graaf Gwijde van Namen-
straat 9 

26 BRUGGE- cafe Suvee woord, muziek en gebaar met en rond de 
figuur van Maunts Ck>ppieters. om 20 uur in Breydelhof, Suvee-
straat 2 Inkom vnj 

22e Westvlaams Provinciaal Zangfeest in het telden van „Komen' 
Onder het motto „Komen, waar ook 
Vlamingen thuis zijn", gnjpt te Wervik 
in de zaal „Oosthove" op zaterdag 26 
september as het 22ste Provinciaal 
Zangfeest van het ANZ-West-Vlaan-
deren plaats 

Na de boekeninzameling door het 
ANZ, het Davidsfonds en de VTB-
V A B voor het kulturele centrum „Ro

brecht van Kassei", waar een Vlaamse 
biblioteek werd opgencht en na de 
inzameling van geld dat besteed wordt 
aan de infrastruktuur en de werking 
van dit kultureel centrum, wil ook het 
ANZ-West-Vlaanderen de Komenaars 
een hart onder de nem steken Het 
ANZ-West-Vlaanderen roept iedereen 
op tot solidariteit met de Vlamingen in 
de knel te Komen door talnjk op dit 

zangfeest aanwezig te zijn Regisseur 
Herman Slagmulder en spreker dr jur 
Valeer Portier, algemeen voorzitter 
A N Z staan in voor de stnjdgeest van 
dit Provinciaal Zangfeest 

Aanvang 2 0 u 00 Inkom 120fr Kaar-
tenverkoop "t Kabeljauwtje, Sint-
Maartensplein 2, te Wervik en drukke-
nj Aurora, Rijselsestraat 42, te leper 
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lepel & vork... V 
Restaurant 

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

C o t t h e m 5, 
9 5 2 0 St -L ievens-Houtem 

( O o m b e r g e n ) 
Tel. 091 -60 .5586 

Gastronomische eetmalen 
Mat ige prijzen 

Sluiting zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

Herbe rg 't S T A M P K O T 
St-Mana-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 55-49.94.76 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 
Vlaandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

F O N T A N A - B R O N N E N 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel. 031-71.01.73 

Waters en llmonaden 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

VOEDING „DE POLDER" 
Polders taat 12, 

8 4 5 8 O o s t d u i n k e r k e 

Specialiteit: 
dag vers fruit en groenten. 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood- en banketbakker i j 

Roomijs 

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

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

Tel 091-67 57 12 

m ^alinB t̂ó 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/51.21.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

Lokaal <T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 

'JAN PAUWELS-
'DE BRAUWER 
0 « farolliezMilc i M t traditi.. 

9328 SCHOONAARDE 
CXxJe Brugstraat 18 
052-42.32.46 

JAARLMKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 

« E D E L W E I S S » 
Vosseniberg 13 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

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

bes tekken 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
'Hlü] Demokrcit i iche pri|?en 

Uitgeteren dienstbeioon 

2260 Nijleti - Tel 031 /818841 

Europ Supermarkt 

DE O U D E KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

„ U I L E N S P I E G E L " 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 582.13.45 

Volksunielokaal 

Ca fé D E N K L A U W A E R T 
Etienne en Paule 

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

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

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

af 10 uur 

COR'ri]^ALS 
uw HOFflEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denders t reek 

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

SPEOALITEIT 
van WAFELS 
en'USROOM 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per"-(5lei 51 
9300 AALST BORGER HOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 Tel 031-36 56 54 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringetnstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gestoten vnjdag behalve m seizoen 

Winderickxplein, 
Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondp fe in 5 B rake l 

Tel 0 5 5 / 4 2 4 1 0 7 

Fo( straal voor <iltf> 
getegenheden 

'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. 

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

S A N O 

Emiel Wi tmannst raat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60, LEUVEN. Tel.: 
016-22.86.72. 
Kon Asiridlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031-57 30.32 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel: 
02-218.7489. 

Brugse Baan 1, Hulsta (056-71.1536) 

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

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgencf 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
» 2 0 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

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

en Franse wijnen. 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Vo lksun ie 
Gont rode He i rweg 4 9 

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

Café Het V laams Hu is 

BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel. 011-79.70.84. 

Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

gof ten (T'rnfiootn 

1 Restaurant 
Feestzaal Café 

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

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

Tel 0 5 6 - 4 1 2 9 2 2 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondtë- en Bordeauxwi|nen. 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

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

en op afspraak. 

Herberg 

„ D e 7 Za l igJ ieden" 

Sleutelstraat 2 
hoek NationalestraaO 
Antwerfjen 
Tel. 031/34.05.86 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dóoren 
Keierberg25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Üt. 
\ 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-3348.57 

Uw tweede thuis! 

Hotel-restaurant-pub 

Drank- en eethuis 

« W A L T R A « 
Ardumkaai 2 (bij KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven vnn de WnKrn 

f W.i.inis in t hart van Brussel 
2 Je kan er nlti/d parkeren 
3 Je kri/gt er nllifd wat te eten 
4 De pri/zen zifn sociaal 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeJ, 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Tower Bridge 
Op 5 min. van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alfe komfort 
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen. Tel. 02-252.02.40. 

Menu op zondag van 450 tot 650 fr. 
Tijdens de week, suggesties van de cfief -i- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecka 

den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Boissel 

Tel. 02-218.48.38 - 218.41.72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart 

stijlvolle salons, grote tuin. 

17 SEPTEMBER 19B1 



26 m Wij in de Volksunie 

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 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 schreei 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"(S/^/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 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 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-
boef/e/(" (4/5/1981). 
Over dit tweede nummer schreef Gazef 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 
s f e r (15/5/1981). 

Vlaanderen 
en de derde wereld 
door Mark 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 Vondamsulabroucka 

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 partijpoli
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-

r>«'* 
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 f 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 verschijnen: 

• het Europees Parlement 
• de gastarbeid 
• ekologie 
• Wales 
• Brussel, financieel en eko
nomisch bekeken 

Hoe abonneren? 
U kan de losse nummers bestellen op het VNS-sekretariaat, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel (02-219.49.30). De prijs per 
nummer bedraagt 50 fr. te storten op rekening 435-0259801 -18 
van het Vlaams-Nationaal Studiecentrum. 
Omdat wij beseffen dat U in deze krisistijd zuinig met uw geld 
omspringen moet, raden wij U echter een abonnement aan. 
Een abonnement (tien nummers) kost immers slechts 350 fr. U 
bespaart 150 fr. in het totaal. 

Hoe kan U zich abonneren? 
• U vult onderstaande strook in en stort op onze rekening. 
De strook zendt U naar „Vlaams-Nationale Standpunten", Barri
kadenplein 12 te 1000 Brussel (rekening 435-0259801-18). 
• U zendt ons de strook toe en voegt een check ter waarde 
van 350 fr. bij. 
• U zendt ons de strook toe en voegt een overschrijvingsfor
mulier ter waarde van 350 fr. bij. 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
L 

BON 
Mevrouw/De Heer 
Adres 

t 
abonneert 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 ; 

• voeg t 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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Aanbevolen huizen 

PVBA V A N I M P E & Zonen 
Steen- en marmerhouweni 
Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

Alle werken m marmer en natuur
steen. 
Open haarden Grafzerken 

h 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

W>| bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé o p l o s s i n g v o o r al uw d r u k w e r k in t y p o en o f fse t . 
Spec ia l i s t in mee rk l eu rend ruk . 

P reu legem 150-152, 9400 N i n o v e , 054/33.14.24 
H. V e r r i e s t s t r a a t 64, 9470 D e n d e r l e e u w , 053/66,41,40 

GELD 

Onmiddel l i jk te bekomen bij 
F I N K A P , Veldstraat 12, 9300 
A A L S T - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781993 
Import — Export 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
WOO Brussel Tel: 511.61.33 

Privé. 5690318 

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

d 
IKEUKKNSI 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van hel vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Stri|tem 

Tel 054 33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel 091-62 5142. 

L U K O S p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder 
pochetten 
mappen 

snelhechters • offerte-

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 493507 

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

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

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

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

DE C R A E N R O M pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

L e d e r w a r e n - P a r f u m e r i e 
V A N REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-8811 19 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen 

N V Reinigingswerken 

PEETERIVIANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegamstraat 40 
2220 Wommelgem 
Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

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

Gebr . A L L O O 
Raphae l en Wil ly 

Tel bureau 053 217212 

KLEDING LENDERS 

Sint DdniiiUKibtraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel 053-6237 65 

M B + 
Bouwpronnotoren en 
daktimnnerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/arcfiitektuur 
— Huwehjksreportages 

...Uit sympatie... 

r 
DROOGKUIS W/ASSERU 

BEDRUFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 13 76 

V 

A N T I E K Z A A K 

Mevr. Julian S C H E R R E N S -
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 I 2 E G E M 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

lustrerle 

mare 
de vriesè 
bar. ruzet le lddn 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge-kortr i jk 

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 prijsofferte 

DURASON-KEUKENS 

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

I DEL - Tel 011-534349 

Gelegeiilieidsgr.ifiek Hiiweli|k • Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.tnd en 
etiketten Houten dmkletters • Rekl.i-
ine-k,Tlendcrs 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne Z Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 
Tel 35 65 75 

Antwerpen 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

D e V o s Luc 
Centra leweg 27 

2260 Nij len 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijaofferla 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 
G E O R G E S G R O E N I N C K X 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14. 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar 
tementen en studio's te huur 
Op aanvraag gratis kataloog met 
foto's 

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

PVBA G. B R U N E E L T O O N Z A A L 
• D E N D U V E L - B A N K E L I N D E W E & l t 

8984 KROtVIBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cer>tral« 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • A f 
was- en wasautomaten • F r i g ' s en 

Diepvnezers / 

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

Piet V R A N K E N 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden , 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schi lder i jen, spiegels, e tsen, enz 
— Al le inl i jst ingen o p maat (Hou t en aluminium) 

Gentsestr. 155 
9300 A A L S T 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 D E U R N E 
Tel. 031/24.53.30 

Meche lse str. 59 
1800 V I L V O O R D E 
TeL 0 2 / 2 5 L81.66 

^Él5m35Sl̂ ^k. \'^ 
EN IIIOEKEN 

moeilijke maten,/, 
?al<kundige retouche 

Vermees L 

- ^ 

ac o- s — ' 

H]JJII!I.IIHJ.U'Jitl.MIH.ii|J.IJJHtiBWTtl 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18u 425 46 42 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus. 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 
Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 
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28 Mq Mensen van bij ons 

r 
BRUSSEL — Er is de voor
bije jaren nogal wat politie
ke bekvechterij geweest 
omtrent het streven naar au
tonomie van de Vlaamse ge
meenschap in ons land. De 
belangen van pakweg een 
kwartmiljoen Vlamingen in 
Brussel werden daarbij ter 
sprake gebracht Wie wél op 
zijn honger werd gelaten, 
dat zijn de uitgeweken Vla
mingen die telkenjare, en 
bijwijlen in een massale 
exodus, ons land verlaten. 
Uit het oog is uit het hart 
Nochtans is het zo dat hon
derdduizenden Vlamingen 
in wereldwijdse diaspora te
ven. Alleen al in Noord-Ame-
rika (de VS en Canada) wo
nen en werken er een klein 
miljoen mensen „van Vlaam
se afkomst'. 

Op de vijf kontinenten leven 
uitgeweken Vlaamse fami
lies; al dan niet in een soort 
kolonieverband. 

De diaspora neemt niet weg 
dat over identiteitskrisis-
sen van de opeenvolgende 
generaties heen, er een 
hardnekkige volksverbon
denheid blijft leven. In '63 
groeide de organizatie „Vla
mingen in de Wereld' die er 
niet alleen op uit is voor de 
emigranten de band met 
Vlaanderen stevig te hou
den, maar die middels kon-
kreet dienstbetoon tracht de 
sociale, ekonomische en 
kulturele belangen van de 
Vlaamse uitwijkelingen en 
hun kinderen te behartigen, 
initiatiefnemer pater Arthur 
Verthé heeft in de Blanche-
straat in Brussel een gede
gen vast sekretariaat uitge
bouwd, maar laat vooral niet 
na geregeld ter plekke de 
Vlamingen in het buitenland 
op te zoeken als een volks 
ambassadeur die bovendien 
telkenmale een stapel dos
siers mee naar Brussel 
brengt waarin dringende 
vragen schuilen betreffende 
studiebeurzen, pensioenen, 
militieplicht kulturele be
hoeften en dies meer-
Om niet alleen de band tus
sen de uitgewekenen en hun 
moederland stevig te hou
den maar de Vlamingen in 
diaspora ook van mekaar te 
laten leren hoe het behaag
lijk leven in den vreemde 
kan georganizeerd worden 
houdt „Vlamingen in de We
reld' dit jaar van 24 tot 30 
september een internatio
naal kongres waar het me
rendeel van de veertig VIW-
vertegenwoordigers op aan
wezig zal zijn. 

Bovendien worden zij naar 
de heimat geroepen, niet al
leen om betere steunverle
ning te verkrijgen, maar om 
de ekonomische krisis die 
ook Vlaanderen treft mee te 
helpen verzachten door na 
te gaan op welke wijze zij in 
het land waar zij wonen de 
verhandeling van onze ex-
port-produkten in de hand 
kunnen werken. 

Mettertijd is de organizatie 
„Vlamingen in de Wereld' 
uitgegroeid tot een invloed
rijke zogeheten niet-goever-
nementele organizatie, die 
zich bovendien veruit als 
enige in ons land uitgespro
ken Vlaams opstelt 

Maar, daar is jarenlang hard 
werken aan voorafgegaan. 

Pater Arthur Verthé: 

„Solidariteit met Vlaamse emigranten, 
ook te onzen nutte..." 
Pater Arthur Verthé: „Van '52 tot 
'58 zat ik zelf in de diaspora. Ik was 
toen onderpastoor in Leopokistad. 
Daar werd ik met de neus geduwd 
op de problemen van Vlamingen 
in verafgelegen gebieden. Ik houd 
er pijnlijke ervaringen aan over De 
Vlamingen hadden last van de 
exponenten van het francofoon-
Brussels beleid. Toen durfden 
onze mensen in Kongo nauwelijks 
een Vlaams tijdschrift bij hen thuis 
laten t>ezorgen. Een pak abonne
menten kwam bij ons op de pasto
rie toe, vanwaar we ze dan bij de 
gegadigden stiekum gingen uitde
len. 
Een en ander heeft me ertoe 
aangezet een boek te schrijven 
over „de Vlamingen in Kongo". Het 
laatste hoofdstuk behandelde de 
vraag en verzuchting: naar een 
wereldband van uitgeweken Vla
mingen? In '58 dan werd ik zelf uit 
Kongo buitengekeken. Mijn werk 
als algemeen sekretaris van het 
Davidsfonds aldaar en ook mijn 
redaktiewerk voor het tijdschrift 
Zuiderkruis is aan die zachte ver
banning zeker niet vreemd. Even 
later, in '61, werd dan een lustrum 
georganizeerd met „Band" (in '42 
opgericht), waarbij we ons voor
namen vooral geen oud-strijders-
bond in leven te houden. Van mijn 
oversten in Scheut kreeg ik de 
toelating om voor de Vlamingen in 
diaspora voltijds te werken en een 
gedegen dienstverlening uit te 
bouwen. We maakten ons hoege
naamd geen illuzies bij de stichting 
van VIW in '63. Maar vandaag 
mogen we toch op ons onvoltooid 
palmares schrijven dat we elk jaar 
3.000 dossiers afhandelen en dus 
3.000 Vlamingen in de wereld 
daadwerkelijk helpen. We zijn niet 
de caritas-predikers, maar caritas-
beoefenaars." 

Gazette van Detroit 
Het kongres dat eind volgende 
week wordt gehouden, ook nog 
aangekondigd als een studie
week, staat onder de auspiciën 
van de Vlaamse raad en zal ook 
hoogwaaraigheidsbekleders zo
als prins Albert begroeten. Als 
niet-goevernementele organiza
tie is u dus ook gedegen goede 
maatjes met de overheidsinstan
ties? 
Arthur Verthé: „Ik moet erkennen 
dat we zonder overheidssteun 
niet behoorlijk zouden kunnen 
werken. Waarom zou onze Vlaam
se organizatie daar geen aan
spraak op maken? Iets anders is 
dat we onze eigen weg bewande
len. Waar de overheid faalt, laten 
we ook prompt protest horen. Zo 
nam vorig jaar VlW-voorzitter Al-
fons Van Impe ostentatief ontslag 

uit het Herdenkingskomitee voor 
de viering van 150 jaar België 
omdat ondanks ons halsstarrig 
aandringen geweigerd werd in
spanningen te doen om onze 
(Vlaamse) landgenoten in het bui
tenland bij de manifestaties te be
trekken. Nooit zijn Vlaamse emi
granten door hun geboorteland 
verwend, en alweer werd bij het 
feestgedruis omtrent 150 jaar Bel
gië aan dit asociaal logboek een 
betreurenswaardige bladzijde toe
gevoegd. 
Maar dit wil niet zeggen dat wij 
ons in een contestantenhoekje 
gaan opsluiten: als wij hoge gezag
dragers bij ons kongres dit jaar be
trekken dan IS het om met onver
minderde kracht het beleid bij te 
sturen waar het mank loopt" 

Na jarenlange sociale hulpverle
ning roept VIW nu de Vlamingen 
in diaspora op om de Vlaamse 
ekonomie op hun beurt een 
steuntje te geven. Heeft u daar
toe de vakkundige mogelijkhe
den, of zal het bij een soort 
sensibilizeringscampagne blij
ven? 

Arthur Verthé: „Wat wij het VIW-
kongres noemen omvat slechts 
één plenumvergadenng (op 25 
september om 15 uur in het Brug
se Provinciaal Hof aan de Grote 
MarkO. 
Voor het overige ontmoeten oe 
VlWers mekaar in werkvergade
ringen waar het niet bij vage soli
dariteitsbetuigingen wederzijds 
zal blijven. 
Met tal van sociale verantwoorde
lijken (van de vakbonden, VEV, 
GERV e.d.mJ werd de diskussie-
stof voorbereid. Deskundige be
geleiding was onvermijdelijk nodig 
aangezien wij aan de honderddui
zenden Vlamingen in de wereld 
konkrete voorstellen willen doen 
voor mogelijke stimulansen van 
onze Vlaamse exportekonomie. 
Uiteraard heeft niet elke „kolonie" 
dezelfde mogelijkheden om ons te 
helpen. De mogelijkheden in 
Noord-Amerika liggen anders dan 
in Zuid-Amerika, in Afrika, in oos
terse landen of in Europese lan
den. Maar we hebben duizenden 
Vlamingen die in het buitenland op 
grote of kleine schaal sleutelposi
ties in ekonomische bedrijvighe-
den bekleden. 

We schamen ons niet om op onze 
beurt vragende partij te zijn in 
onze VlW-solidariteitsrelatie. Op 
ons kantoor in Brussel blijven we 
immers onverdroten werken aan 
alle mogelijke vormen van steun
verlening aan onze emigranten." 

Aan de VlW-werking wordt sinds 
kort ook de VlWOS-werking toe
gevoegd, waarbij u al evenzeer 
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als draaiende motor fungeert 
Waarom deze zoveelste nieuwe 
Vlaamse organizatie? 

Arthur Verthé: „De jonge organi
zatie Vlamingen in de Wereld-
Ontwikkelingssamenwerking — 
afgekort VIWOS dus — zal zich 
intens toeleggen op het verlenen 
van konkrete logistieke hulp voor 
Vlamingen die ergens in de Derde 
Wereld vaak machteloos aan het 
wroeten waren op hun chaotische 
vierkante kilometer, of vanuit dat 
carré werken voor een onover
zichtelijk getormenteerd gebied. 
Velen kregen tot voor kort niet de 
nodige steun van het thuisfront, of 
kenden de administratieve wegen 
niet, of hun materiële nood was zo 
kleinschalig dat hun stem geen 
weerklank vond in de beleidsoren 
die slechts gevoelig blijken te wor
den voor hoge cijfertrillingen. 
Onze nieuwe organizatie is 
slechts mogelijk geworden door 
de steun van duizenden studenten 
die met het VIW naar Zuid-Ontano 
trokken om er de Vlaams-Canade-
se farmers te helpen bij de tabaks

oogst: ze schonken elk duizend 
frank voor de VlWOS-werking. 
Thans lopen er 22 VlW-projekten 
voor een financiële inzet van meer 
dan 62 miljoen frank. Onze finan
ciële en logistieke steun komt 
rechtstreeks de wroetende ont
wikkelingshelpers te hulp in onder 
meer Brazilië, Suriname, India, Zaï
re. Indonesië, Sri Lanka. Rwanda, 
Argentinië, Bolivië, Paraguay, Chili, 
de Filippijnen-." 
Pater Arthur Verthé vermijdt 
door veelvuldig reizen met zijn 
VlW-werking het gevaar van bu-
reaukratizering dat zoveel hulp-
organizaties mettertijd besmet 
Hij houdt zitdagen in Vlaamse 
kolonies, luistert er naar de no
den, brengt parlementsleden van 
bij ons „op het front', stuurt 
volksdansinstrukteurs uit (de 
dans is het universele medium 
voor het beleven van de volks
verbondenheid). VIW bezorgt op 
de vijf kontinenten ook Vlaamse 
boekenzendingen, tijdschriften, 
films, helpt mee het taalonder
richt te verbeteren-
Arthur Verthé: In ons land heeft 
de Vlaamse gemeenschap, zij het 
op nog omstreden wijze, een de-
kretale infrastruktuur uitgebouwd. 
Het is jammer dat de Vlamingen in 
het buitenland in ons kultuurbeleid 
grotendeels verwaarloosd wor
den. Wij trachten daar iets aan te 
verhelpen: niet door onze ziens- • 
wijze op te dringen. Wél door in te 
spelen op konkrete noden. Eén 
voorbeeld maar: de „Gazette van 
Detroit" is met verdwijnen be
dreigd. Samen met een werk
groep in Noord-Amerika willen wij 
integendeel deze merkwaardige 
krant professioneler uitbouwen. 
Momenteel testen wij kandidaten 
voor de funktie van vast redakteur 
bij deze Vlaamse „gazette" in De
troit." 

HDS 

Voor informatie over de VlW-werking 
en het kongres Blanchestraat 11,1050 
Brussel Tel. 02-538.6291 
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