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Wie wel en niet in Konfrontatie mag... dio Genes Uz. 4 

En het werd anders BIZ. B Mez-y, zei Mark Eyskens... BIZ. 6 

De werkelijke 
inzet 

Het roemloos einde van de regering Eyskens is voor 
niemand een verrassing. De onderneming was van 
meet af aan tot mislukken gedoemd. Op z'n laatst toen 
Martens-rv ten val werd gebracht door de kurieuze 
alliantie van socialistische halsstarrigheid en CVP-
dubbelzinnigheid, had de kiezer moeten geraadpleegd 
worden. Niet alleen het politiek fatsoen vereiste dat, 
maa r ook het gezond verstand. Het tijdverlies zou toen 
minimaal geweest zijn; een nieuwe regering had tijdig 
op een nieuwe lei aan de begroting kunnen beginnen. 
Nu wordt het, met hoogstwaarschijnlijk verkiezingen 
voor de deur, december vooraleer de begroting 1982 
ter hand wordt genomen. Inmiddels is die van 1981 niet 
eens afgewerkt en werd geen stap vooruit gezet naa r 
een ekonomisch herstelbeleid. Een rampzalig bilan! 
Dit is op rekening te schrijven van de regeringspartij
en, in de allereerste plaats de CVP en de PS. Het steekt 
de ogen uit dat zij het experiment-Eyskens alleen maa r 
op touw gezet hebben in de hoop, hun elektorale 
positie te kunnen verbeteren. CVP en PS hebben niets 
anders gedaan dan gezocht naa r het breekpunt, dan 
geloerd op de gelegenheid om mekaar een hak te zet
ten. Dit weerzinwekkend touwtrekken speelde zich af 
tegen de tragische achtergrond van stijgende faillisse
menten, van langer wordende rijen aan de stempello
kalen, van de ineenstortende uitvoer. 
Voor de petite histoire moge het wellicht belangrijk 
zijn, vast te stellen dat de uiteindelijke krisis veroor
zaakt werd door de arrogantie van PS-voorzitter 
Spitaels, wellicht omdat hij in een opiniepeiling gele
zen had dat het elektoraal gesternte hem niet ongun
stig zou zijn. Daarbij moet uit de mond van Eyskens de 
bekentenis worden genoteerd dat de regering niet is 
gevallen over het staaldossier. Wel integendeel: tot het 
allerlaatste moment hebben Vlaamse ministers — 
Vandeputte bij de CVP en Claes bij de SP — zich het 
vuur uit de sloffen gelopen om het door Spitaels 
geëiste geld bijeen te scharrelen, bij de ASLK of de 
NMKN en tegen woekerinteresten in het buitenland. 
Men moet het bos door de bomen blijven zien: de peri
kelen rond de roemloze val van de regering mogen 
niet het uitzicht belemmeren op de veel ruimere 
kontekst van de krisis. De val van de regering Eyskens 
bezegelt het failliet van de politieke instellingen en 
strukturen, die in het leven geroepen werden door de 
heilloze staatshervorming van Martens. 
Het dooreenhaspelen van pseudo-federale strukturen 
met een in de kern nog unitair bewind kan in het beste 
geval slechts leiden naa r immobilisme en kompromis-
sen; het voert doorgaans naa r konfrontaties zoals we 
ze thans rond het staaldossier hebben meegemaakt. 
De enige redding voor dit verziekte land is een reso
luut doorgedreven struktuurhervorming naa r konfe
deraal model, met zo ruim mogelijke bevoegdheden en 
een zo groot mogelijke eigen financiële verantwoorde
lijkheid van de deelgebieden. Voor Vlaanderen is het 
een kwestie van erop of eronder: behoud van onze wel
vaart of drastische verarming door de Belgische 
diefstal. 
De inzet van verkiezingen wordt dan ook dit: voldoen
de Vlaams-nationale macht opbouwen rond de Volks
unie, om iedere regering te dwingen tot een parallelle 
aanpak van het sociaal-ekonomisch herstel en van 
een definitieve staatshervorming. Een meerderheid in 
Vlaanderen voelt instinktmatig aan, dat alleen 
Vlaams geld in Vlaamse handen een waarborg is voor 
de toekomst. De Volksunie moet de politieke speerpunt 
zijn van deze meerderheid. 

tvo 

Foto van de week 

Blijvende verantwoordelijkheid 
De ziekte van België kan best gemeten worden aan de steeds groter 
wordende afstand tussen de koortsgolven die het schokken. 
Alhoewel er verschillende manieren van berekenen zijn, mag men 
stellen dat België sinds zijn ontstaan in 1830 ongeveer 75 regeringen 
heeft geteld Vanaf 1830 tot aan de Tweede Wereldoorlog waren het 
er 43, wat een gemiddelde levensduur van ruim twee en een half jaar 
uitmaakte. 

Sinds de jongste oorlog waren we met Eyskens aan de 33ste regering 
toe De gemiddelde levensduur van een bewindsploeg zakte voortdu
rend. Over de gehele periode gezien bedraagt hij nauwelijks iets meer 
dan een jaar. Wanneer men de tweede helft van de periode 
beschouwt, is hij tot beneden het jaar gezakt. Van 1979 tot vandaag 
werden er niet minder dan vi;f regeringen versleten Hun gemiddelde 
levensduur bedroeg nog nauwelijks vijf maanden. 

Op een paar onderbrekingen in 
1946-1947 en in 1954-1958 na, 
was de CVP sinds de Tweede 
Wereldoorlog permanent mee aan 
het bewind Van de 36 jaar bracht 
ZIJ er slechts drie door in de 
oppositie, voor de rest regeerde 
ze en leverde ze doorgaans — 
voor niet minder dan 17 regerin
gen — de eerste-minister De pe-

node dat het land bestuurd werd 
door een homogene CVP-rege-
ring duurde langer dan de tijd dat 
de CVP in de oppositie zetelde 4 
jaar homogeen CVP-bewind te
genover 3 jaar CVP-oppositie 
Wanneer de verantwoordelijkhe
den moeten worden vastgelegd 
voor de rampzalige evolutie die 
België heeft gemaakt van een 

voorspoedig land dat vrij onge
deerd uit de jongste oorlog was 
gekomen tot de huidige zieke man 
van Europa, dan kan men aan 
bovenstaande statistiek met voor
bij Wie praktisch p>ermanent de 
lakens heeft uitgedeeld, kan van
daag onmogelijk beweren dat „de 
anderen" de schuld zijn 
De blijvende uitoefening van de 
macht sinds jaren onafgebroken 
en zonder alternatief, corrumpeert 
en perverteert een fjartij Voor 
zover er in een dergelijke partij 
nog dynamiek aanwezig is, wordt 
ZIJ op niets anders gericht dan op 
de aflossing aan de top, op de in
wendige strijd om de macht 
De politieke struktuur waann 
Vlaanderen opgesloten zit om zich 
weerloos te laten plunderen, is 
goeddeels — onder Waalse druk 
weliswaar, en met medeplichtig
heid van SP en PVV - het werk 
geweest van de CVP-top Eys
kens Tindemans Martens 

Terwijl miljarden naar Wallonië afvloeien,.. 
Deze week in „Wij" een kijk op Kempense problemen. 

Op biz. 10 en 11 



m Brieven 

NICARAGUA HELPEN 

Woensdag 8 aug '81 was de Sandinis-
tische regenng van Nicaragua ver
plicht de ekonomische noodtoestand 
uit te roepen De Amerikanen zijn weer 
kommunisten aan het maken aan de lo
pende band Na de val van diktator So-
moza, hebben ze alle ekonomische 
hulp aan Nicaragua op een klem pitje 
laten branden President Reagan heeft 
nu alle hulp stopgezet en die aan de 
militaire junta van El Savador opge
voerd Nicaragua dat door de jarenlan
ge burgeroorlog grondig vermeld was 
heeft nood aan graan uit de VSA dat 
het nu met kn jgt Het voert de mais-
produktie op, maar dit gaat ten koste 
van de opbrengst van katoen, suiker 
en koffie, waarmee het zijn buitenland
se deviezen moet verdienen om zijn in
voer van b v machines te betalen Er 
liggen reeds enkele Russische sche
pen met graan en machines in de 
Nicaraguaanse havens De Sandinis
ten willen echter het voortaeeld van 
Cuba met volgen en zich met binden 
aan de Sovjetunie Zo geraken ze 
tussen hamer en aambeeld de Amen-
kanen willen mets meer leveren om 
hen op de knieën te knjgen en de Rus
sen leveren bij mondjesmaat om hen 
te dwingen grote toegevingen te doen 
b v n vlootbasis afstaan Nicaragua 
moet zijn zuurgewonnen vrijheid en 
onafhankelijkheid afstaan tenzij de 
Euromarkt de grootste ekonomische 
macht ter wereld, met 280 miljoen 
inwoners-verbruikers, een menselijke 
en verstandige beslissing neemt en nu 
besluit om met spoed een deel van de 
Europese boterljerg, melkpoederberg 
en andere overschotten naar Nicara
gua te verschepen Nicaragua zoekt 
een derde weg van ongebondenheid. 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v z w 
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die eigenlijk ook Europa aan 't zoeken 
IS De Euromarkt heeft enkele jaren 
geleden miljoenen ton boter aan de 
Sovjetunie verkocht C ) met een enor
me subsidie er boven op Die boter 
kwam alleen terecht op de tafels van 
de 2 miljoen partijleden op de 220 
miljoen inwoners Waarom zouden we 
het deze keer met doen voor het kleine 
Nicaragua met 4 milj inwoners ' Het is 
opvallend dat wanneer een volk strijdt 
voor zijn onafhankelijkheid, het kan 
rekenen op de hulp en simpatie van 
zeer velen Na de onafhankelijkheid 
laten velen het verkommeren Dit is 
met realistisch Nu moeten we Nicara
gua helpen Wanneer wordt een bank
rekening nr bekendgemaakt waarop 
men een bijdrage kan storten voor 
Nicaragua' 

R.d.N. Nijien 

ANTI-KERNWAPENS 

Nog een goede vier weken scheiden 
ons van de grote betoging van 
25 oktober tegen de uitbreiding van 
atoom- en neutronenwap)ens in Europa 
en voor een afbouw van het kernwa
penarsenaal in Oost en Wes t 

Tijdens het jongste kongres „Met ver
nieuwd vertrouwen' hebben wij reso
luut en ondubbelzinnig voor ontwape
ning gekozen ,De nooit meer oorlog"-
leuze van de frontsoldaten hebben wij 
als een duidelijk programmapunt van 
onze partij aangenomen Dit verlangen 
naar vrede en afkeer van elke vorm 
van militansme wint zienderogen veld 
bij de jeugd, en met enkel bij onsi Als 
we over onze kleine landsgrenzen 
heen kijken naar Nederland Duitsland, 
Franknjk, de Skandinavische landen, 
zien WIJ dat overal de jonge mensen de 
oorlog verwerpen en zich afzetten 
tegen een wereld die gebaseerd is op 
macht en onrecht De diepe ekonomi
sche en morele knsis die wij op dit 
ogenblik op wereldschaal meemaken 
komt voor een groot deel voort uit de 
schrijnende onrechtvaardigheid van 
de twee machtsblokken en het egoïs
me van de njke landen Het is enkel 
door het in stand houden van de 
waanzinnige spiraal van de bewape
ningswedloop dat een steeds kleinere 
groep meer macht en rijkdom verwerft 
terwijl de overgrote meerderheid van 
de mensheid krepeert van de honger' 

Gelukkig heeft de VU dat tijdig inge
zien en hiervan een van zijn basispro 
grammapunten gemaakt Daarom doe 
ik langs deze weg een beroep op ieder 
lid van VU of WIJ lezer en op al de 
mandatarissen om op 25 oktober aan 
wezig te zijn in Brussel Alle afdelingen 
die beschikken over afdelingsvlaggen 
VUJO vlaggen slogans of fanfares 
moeten prezent zijn zodat heel Vlaan 
deren ziet dat wij als partij kiezen voor 
de vrede dat onze verkozenen zich 
hiervoor durven laten zien want wees 
ervan overtuigd de koppen zullen 
worden geteld i Laten we ons met 
afschrikken om als kryptokommunis-
ten naïevelingen of nuttige idioten te 
worden voorgesteld Wij staan zo 
dicht bij de laatste wereldoorlog zo 
vlak voor de totale vernietiging dat 
het misdadig is nu onze kop in het zand 
te steken en te laten gebeuren wat de 
machtshebbers in het Kremlin of in het 
Witte Huis met ons voorhebben Wij 

als klein volk in Europa moeten — 
zoals reeds vaker in de geschiedenis 
— aan de .grote" volkeren het voor
beeld geven Als wij allen samen wer
ken zullen WIJ de Vrede ' winnen maar 
daarvoor mag met een ontbreken 

Dr M V C De Haan 

BOELSTAKING 

In verband met het artikel „Boelstaking 
gebroken" in ,WIJ" nr 37 van donder
dag 10 september dat Vlaamse arbei
ders in hun stnjd voor werkbehoud 
veel minder op steun moeten rekenen 
dan hun Waalse kollega's, noch door 
de regenng noch door de partijgebon
den vakorgamzaties is nogmaals ge
bleken op welke wijze de Boelstaking 
werd gebroken 
Dat bij elke grote of wekenlange sta
king infiltraties gebeuren van personen 
of groep)en die met de stakingen in het 
geheel mets te maken hebben, maar 
het er enkel om te doen is contra te 
zijn tegen al wat patroon of werkgever 
IS weten we reeds tang 
Dat het partijgebonden A C V en 
ABVV dit motief gebruikt hebben om 
plots na 22 weken staking, na het 
referendum waarbij geen 2/3-meer-
derheid werd behaald zijn evenzeer af 
te keuren daar bij goed weten de 
partijvakbonden van in den beginne 
nooit volledig achter hun aangesloten 
stakende leden hebtjen gestaan 
Nog een bedroevend feit is dat de V U 
met haar slogan van „Sociaal" pleit 
voor vnjheid van aansluiting bij vak-

• Jongeman uit Mechelen met 
diploma lager secundair onder
wijs handel A3 zoekt een pas
sende betrekking Militieverplich-
tingen voldaan einde september 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-217900 ref nr 
2082 
• 29-jange man met een diplo
ma A2 elektnciteit zoekt een ge 
paste betrekking in het Brusselse 
of ten westen ervan 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers 5691604 

• 23-jarige 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 5691604 

• Ervaren handelsreiziger, 55 
jaar specialiteit bouw zoekt dnn-
gend een passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem - senator 
Oud-stnjdersstraat 29 9219 
Gentbrugge, tel 091-307287 

bond van hun keuze Akkoord maar 
dan zou de VU moeten begrijpen dat 
het slechts partijgebonden vakbonden 
zijn die reprezentatief zijn en die hun 
Vlaamse arbeidersleden met de regel
maat van een klok de slag op het 
hoofd toebrengen De Boelstaking 
heeft dit alweer eens bewezen 
Het IS voor de Vlaamse partij goed be
kend dat er een even goede en vol
waardige onafhankelijke Vlaamse vak
bond bestaat (spijtig genoeg niet re-
prezentatieO die noch door een rege
ring noch aan enige politieke partij is 
gebonden 
W I J kunnen er op bogen dat we tot 
hiertoe nog geen enkele van onze 
leden in gelijk welk konflikt als een 
baksteen hebben laten vallen wat van 
de kleurvakbonden nu bepaald met 
kan gezegd worden maar toch nog de 
onrechtstreekse voorkeur genieten 
van de VU 
Algemeen Verbond van Vlaamse Syndika-
ten. St-Bernardsesteenweg 424. 2000 Ant
werpen 

KIJK- EN LUISTERGELD 

De Taalklachtenbus interesseert mij 
geweldig omdat ik op dit gebied zelf al 
heel wat heb ondernomen Het is 
echter een spijtige zaak dat het alleen 
maar bij vaststellingen blijft en er ver
der weinig of mets gedaan wordt om 
eraan te verhelpen Een voorbeeld zal 
het duidelijk maken De RTBF die de 
helft van de kijkgelden opstnjkt en 
hierdoor meer dan zijn gerechtigde 
deel ontvangt laat met na op de kap 
van de Vlamingen en het Vlaamse volk 
te zitten Wat gebeurt e r ' 
Een bewuste Vlaming schreeuwt zijn 
woede ui t schnjft eventueel een bnef-
je om deze wantoestand aan te klagen 
Resultaat er verandert mets 
Hoe kan er wel iets veranderen ' Ikzelf 
heb reeds twee jaar naeen het volgen
de gedaan De dag dat ik mijn bnefje 
kreeg voor de betaling van radio- en tv-
taks, heb ik op het stortingsbulletin 
laten vermelden door mijn bankinstel
ling dat het mij onmogelijk was. gezien 
de houding van de RTBF. nog verder 
de volle pot te betalen Van het volledi
ge bedrag betaal ik nog 65 %. wat 
overeenkomt met het percentage Vla
mingen in dit land Ik heb verschillende 
nieuwe aanmaningen gekregen om het 
nog verschuldigde bedrag te „regulan-
zeren" Steeds verwijzend naar mijn 
eerste schnjven. heb ik alle regulanza-
ties teruggestuurd Na vertoop van tijd 

heb ik de BRT dan laten weten dat zo
lang er geen verandering in deze situa
tie kwam ik alle verdere korrespon-
dentie van de BRT als onbestaande 
zou beschouwen Resultaat de BRT 
heeft het opgegeven en schrijver de
zer bnef 18 blij dat een stukje van zijn 
geld met opnieuw tegen hem en het 
Vlaamse volk waartoe hij behoort 
wordt gebruikt 
Indien niet een persoon maar massaal 
op deze wijze zou gereageerd wor
den dan denk ik dat in de kortste tijd 
de BRT en de RTBF over hun eigen in
komsten zouden kunnen beschikken 
Uiteraard zouden de Vlamingen dan 
veel meer hebben dan nu het geval is 

M L . St-Andnes-Brugge 

ST.-JACOBSKERK 

Om rechtvaardig te zijn moet men met 
boos worden 
Antwoordend op de verklaring van de 
VUJO-Leuven in Wi j ' van 1791981 
deel ik u mede wat volgt 
1 — De verantwoordelijke voor de 
kunstschatten is de eigenaar d w z 
met de Stad Leuven zodat ik mets weg 
te schuiven heb 
2 — De eigenaar kreeg van het VU-lid 
nooit een aanmaning maar wel een 
verzoek om het op zijn manier te re
gelen d w z langs de politieke tv-tnbu-
ne met alle gevolgen vandien 
3 — De diskrete middelen zoals aan
getekend verzoek om hulp. heb ik 
nooit ontvangen 
4 — De inbrekers hebben spontaan 
verklaard gehandeld te hebben inge
volge de tv-uitzending van het VU-lid 

A VANSINA. 
burgemeester 

WIJ ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand m evenals scheld en smaad-
bneven De andere publiceren wij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt m een lezersbrtef 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

De man 
achter de koning 

Herman Lierbaers, hofmaarschalk van 
koning Boudewijn, verlaat het paleis. Een 
portret van deze figuur, die zo lang „de 

man achter de koning" is geweest. 

Met Nothomb naar Amerika 
Johan Struye reisde als enig Vlaams 
journalist mee met de minister van 

Buitenlandes Zaken. Een verslag over het 
gesprek met Alexander Haig betreffende 
de plaatsing van de kernraketten in ons 
land, en over de rede van Nothomb voor 

de Uno. 

Gesprek met Andre Leysen 
en verder... 

de nieuwe encycliek van paus Johannes 
Paulus II, het Bekaert-Stanwickrapport 
over de kansen van FLAG, Cambodja, 

enz... 
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Mensen 

De oren 
van 
de koning 
het behoort tot de ongeschreven 
wetten en geplogenheden, dat de 
kroon niet wordt ontbloot zoals 
dat heet. De vorst zelf gedraagt 
zich diskreet en de politici leggen 
doorgaans eveneens diskretie aan 
de dag over de kontakten die ze 
met hem hebben. De bedoeling 
daarbij is, dat de koning een neu
trale scheidsrechter buiten en bo
ven de partijen blijft. En het gevolg 
daarvan is, dat de koninklijke ge
dachten doorgaans moeilijk te 
doorgronden zijn. 
Tijdens de jongste regeringskrisis 
werd een paar maal een stukje 
van de koninklijke kroon ontbloot 
Spitaels suggereerde, dat paleise-
lijke invloeden niet vreemd waren 
aan de telefonische excuses die 
Eyskens hem zou aangeboden 
hebben. En Mathot meende vast 
te mogen stellen dat Eyskens na 
diens bezoek aan het hof een 
toontje lager zong dan voordien. 
Het bevestigt alleen maar de oude 
wetenschap, die minstens al da
teert van de Koningskwestie, dat 
het hof steeds extreem bezorgd is 
voor de houding van de socialis
ten en speciaal van de Waalse 
socialisten. 

Naar verluidt had Eyskens ge
hoopt op koninklijke instemming 
om de stakende Waalse ministers 
uit de regering te zetten. Die hoop 
zou dan ijdel gebleken zijn. 

Koude soep 
ten paleize 
Tot de tragi-komische intermezzi 
bij de val van de regering be
hoort het gestoorde eetmaal vrij
dagmiddag ten paleize. 
Enkele dagen vóór de regerings

krisis, toen er nog geen vuiltje 
aan de lucht was, had de koning 
de eerste-minister en diens vice-
premiers uitgenodigd voor een 
middaglunch ten paleize. 

Toen Mathot vrijdagochtend 
weet kreeg van de onheuse ter
men die Eyskens te zijnen op
zichte had gebruikt liet hij het 
hof berichten dat hij niet mee zou 
komen tafelen en dat hij om een 
dringend onderhoud met de ko
ning verzocht 

Zo stonden de zaken, toen de 
eerste-minister met zijn twee an
dere vice-premiers zich om 
13 uur ten paleize aanboden. De 
koning ontving hen, liet een ape
ritief uitschenken en trok zich 
dan terug om in vorstelijke af
zondering Mathot te woord te 
staan. 

Het is maar om kwart voor drie 
dat de koning terug opdaagde 
om samen met zijn gasten te 
tafelen. 

Gillen terug 
in de Voer 
Om de Waalse feesten en de 
vakbondsmeeting morgen vrij
dag te Seraing luister bij te zet
ten, heeft ruitenbreker Mathot de 
hardste onder de Luikse syndi-
kale leiders op de affiche gezet: 
niemand minder dan Gillon zal er 
het woord voeren. Misschien 
wordt dat de aanleiding voor een 
gezamenlijke raid tegen de ban-
ken-
Hoe dan ook, van Gillon mag 
men ook morgen verwachten dat 
hij opnieuw zal uitvaren tegen 
Sidmar en tegen het Vlaams im-
peralisme. 
Verleden zondag was Gillon 
eens te meer in de Voerstreek, 
als gast van bendeleder José 
Hapart op de fêtes du peuple 
Fouron. 

Vandeputte 
op de bedel 
Maandagochtend, toen alle hoop 
voor de regering Eyskens nog niet 
verzwonden scheen, haastte het 
kabinet van minister Vandeputte 
ztoh om nnede te delen „dat het mi
nisterie van Financiën op dit ogerv 
blik de besprekingen afrondt met 
buitenlandse bankoers om onge
veer tien miljard te lenen voor de 

Waalse staalnijverheid". 
Trieste fin de carrière, deze bedel-
tocht langs de loketten van buiten
landse banken om te pogen, de 
honger van Spitaels te stillen.... 

Waals 
offensief 

Deze week dit... 
Wat ik ook tijdens vorige week 
moge beleefd of opgemerkt 
hebben, het verzinkt in het niet 
in vergelijking met de val van de 
regering. De kruik ging reeds 
lang genoeg te water. Eindelijk is 
ze dan toch gebroken. Het was 
de hoogste tijd. Regeringen 
hoeven niet te „bestaan", ze 
moeten regeren. Zeker in de 
huidige tijd waarin steeds sneller 
de Vlaamse ekonomische 
welvaart en het sociaal welzijn 
aftakelen als gevolg van het 
jarenlange lanterfanten, de 
groeiende onbetrouwbaarheid, 
de sprekende onmacht en 
besluiteloosheid van de 
traditionele kleurpolitiekers. 
Je mag en kan Spitaels zijn 
arrogantie verwijten. Dit is 
trouwens geen nieuws. We 
kennen de Waalse 
pappenheimers al 150 jaar. Maar 
verdraaid, ik zou wensen dat de 
Vlaamse politieke leiders uit de 
traditionele partijen dezelfde 
punch hadden. Dat Tindemans, 
Van Miert en De Clercq 
evenveel haar op hun tanden 
hadden om even krachtdadig de 
belangen van hun volk te 
verdedigen. Onze Vlaamse 
gemeenschap zou er heel wat 
beter voorstaan. Maar neen, zij 

durven geen konsekwente 
Vlaamse lijn volgen. Zij 
verkiezen grote staatslieden te 
zijn, bezorgd om het Belgisch 
voortbestaan. Door hun zorg om 
het Zuiden, verliezen ze het 
Noorden. 
Meer dan waarschijnlijk 
stevenen we recht op 
verkiezingen af. Het uur van de 
waarheid slaat ook voor de 
Volksunie. Het ogenblik is 
aangebroken om ten volle onze 
opdracht en dus ook onze 
verantwoordelijkheid te beseffen. 
Op twee vlakken onderscheidt 
de Volksunie zich duidelijk van 
de traditionele partijen. Wij, 
Vlaams-nationalisten, hebben de 
overtuiging dat ons volk nood 
heeft aan een eigen Vlaams 
gezag in een eigen Vlaamse 
staat Om principiële, maar in de 
huidige krisis ook om sociale en 
ekonomische redenen. Er is 
geen uitweg uit de donkere 
tunnel, dan wanneer de Vlaamse 
gelden in eigen handen blijven 
en voor eigen volk worden 
gebruikt Zover durven noch 
CVP, noch SP noch PVV gaan. 
Zij verkiezen Belgische armoede 
boven Vlaamse welvaart. Wie 
niet leren wil, moet voelen! 
Daarvoor zorgen, is onze 

Vlaams-nationale plicht. 
Bovendien onderscheidt de 
Volksunie zich door de 
samenhorigheid van alle 
geledingen van ons volk voorop 
te stellen, in tegenstelling met de 
klassenstrijd en het 
konfliktmodel van de andere 
partijen. We geraken pas uit de 
krisisperiode als iedereen bereid 
is een stukje af te geven, in het 
volle besef dat we elkaar nodig 
hebben. Zoals in een familie 
waar zowel de ouders als de 
kinderen, zonder tegensputteren, 
het met wat minder doen als er 
een tegenslag is. 
Leg alle klem-menselijke 
geschillen bij. Zie eikaars 
hoedanigheden en vergeet de 
gebreken. Kijk naar wat ons 
bindt; de Vlaams-nationale idee. 
Onvermoeid de hand aan de 
ploeg! Ik beloof je vóór te gaan 
Maar je moet volgen. 

Vic ANCIAUX 

In Wallonië lijkt een waar offen
sief op gang gekomen te zijn om 
te streven naar een grote zelf
standigheid op sociaal en ekono-
misch vlak. 
De uitspraak van Spitaels tijdens 
zijn duel met Tindemans is teke
nend: desnoods zullen de Walen 
hun eigen potje koken, ook wat 
het staal betreft Ook de opvat
tingen van het Front Commun 
van de Waalse vakbonden liegen 
er niet om. 
Een verheugend offensief, waar
bij de Walen toch met een zaak 
moeten rekening houden: meer 
bevoegdheden en meer macht 
betekenen tegelijk ook een eigen 
financiële verantwoordelijkheid. 
Want dat schijnt men ten zuiden 
van de taalgrens nog niet begre
pen te hebben: Vlaanderen 
wenst niet langer op te draaien 
voor de Waalse zotternijen. 

Mathot en 
de bankoverval 
Met ontzetting wisten een aantal 
ministers te vertellen, dat PS-vice-
premier Mathot zich in volle kern
kabinet volgende krasse uitspraak 
had laten ontvallen: „Als de Waal
se arbeiders de banken in de prak 
willen slaan, zal ik een half uur 
wachten om de politie ter hulp te 
roepen". Volgens een andere ver
sie zou Mathot, die niet alleen vice-
premier en volksvertegenwoordi
ger maar ook burgemeester van 

Seraing is, gezegd hebben: „Als 
men morgen te Seraing de banken 
bestormd, hou ik mijn politie-kom-
missaris binnen". 
Andere oorgetuigen beweren nog 
straffere taal gehoord te hebben. 
„Als de metaalart)eiders de ruiten 
van de banken gaan inslaan, zal ik 
mij aan hun hoofd bevinden". 
Wat ons betreft: hij doet maar. Hij 
mag in Wallonië precies zoveel 
kapot slaan als hem belieft Maar 
om het in de taal van Renard te 
zeggen: pas de pattes wallonnes 
sur Ie sol flamand. 
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Niet alleen in de Brusselse Wetstraat wordt een onheilsspel gespeeld, en ook nog voor ernst genomen. De 
NA VO-herfstmaneuvers in West-Duitsland werden in de voorbije dagen al evenzeer in vervaarlijke mistige 
omstandigheden gehouden. Maar hoe het met onze NA VO-verbintenissen staat inzake nukleaire en chemi
sche ooHogsvoenng: ook op dit gebied speelt de regering-Eyskens een dubieus spel. 

Stugge 
Vlamingen? 
De zogenaamde stugge en Vlaam
se houding van CVP en SP is van 
a tot z een legende. 
Op het ogenblik dat de banken 
weigerden verder betrokken te 
worden in het Waalse staalavon-
tuur, stemden de Vlaamse „voor
vechters" binnen de regering in 
met een plundering van de para-
statale kredietinstellingen. De 
twee Vlaamse meerderheidspartij
en konden er in komen dat de ge
meenschapsgelden van de ASLK 
en de NMKN verloren zouden 
gegooid worden in de txxJemloze 
put van de Waalse staalindustrie. 
Gemeenschapsgelden die voor 
het grootste deel uit Vlaamse 
spaarcenten bestaan. 
Dergelijke politiek moet als misda
dig bestempeld worden. Zeker 
wanneer men weet dat de NMKN 
reeds voor ruim 100 miljard in het 
Waalse staal geëngageerd is en 
eenvoudig geen geld meer kan 
leveren. De ASLK van haar kant 
zou slechts onder politieke druk 
30 miljard kunnen te voorschijn 
toveren, maar dan moet deze in
stelling aan haar sociale opdracht 
verzaken. Nu reeds heeft zij de so
ciale huisvestingskredieten moe
ten beperken. 
Het moet voor de schrijvers van 
de Vlaamse kleurpolitieke pers 
een echte heksentoer geweest 
zijn om deze misdadige politiek als 
stug en Vlaams voor te stellen. 

55 fr. per uur 
Vorige week werden de gemid
delde uurlonen in de nijverheid 
van oktober 1980 bekend ge
maakt Deze „kleine'cijfers ver
zeilen evenwel in de varia-rubrie-
ken van de dagbladen, bedolven 
onder het miljarden-geweld van 
het Waals staal. 
In oktober 1980 bedroeg het ge
middeld uurloon In de nijverheid 

222,39 fr. In Wallonië lag dit ge
middelde met 239,63 fr. heel wat 
hoger dan in Vlaanderen, waar 
215,90 fr. genoteerd werd. 
Een indeling per provincie leert 
ons dat Luik aan de kop ligt met 
een gemiddeld uurloon van 
255,71 fr. Aan de staart bengelen 
Oost- en West-Vlaanderen met 
respektievelijk 210,01 fr. en 
20731 fr. 
Konkreet: een staalarbeider van 
Sidmar verdient gemiddeld 55 fr. 
per uur minder dan zijn kollega te 
Luik. 

Zelfkennis 
Het heeft geduurd tot na zijn 
ontslag vooraleer de eerste zinni
ge uitspraak van Mark Eyskens 
kon genoteerd worden. Op de 
vraag of er een kabinet Eyskens II 
komt, antwoordde hij: „Neen, na 
vijf jaar regeringservaring is er 
gevaar voor intellektuele verar
ming. Ik heb geen tijd meer om te 
lezen of te denken". 
Was de gewezen eerste minister 
toch maar enkele maanden gele
den tot die vaststelling gekomen. 

Vol begrip 
Zowat 10 maanden geleden be
sliste de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht dat het gemeente
bestuur van Komen de taalwet 
had overtreden met de uitgave 
van een eentalig Franse informa
tiebrochure. 
Dat volstond echter niet voor 
minister Busquin van Binnen
landse Zaken om de gezagsdra
gers van „Comines" op de vin
gers te tikken. Hij gelastte de 
arrondissementskommissaris 
met een bijkomend onderzoek, 
dat uiteraard tot een zelfde resul
taat leidde. 
Op dat ogenblik kon Busquin 
moeili jk anders dan vaststellen 
dat — hoe spijt ig ook — de 
taalwet was overtreden. Hij toon
de evenwel begrip voor de han
delwijze van het gemeentebe

stuur dat „zich bekommerd heeft 
om de overheidsgelden en de 
vri jwel nutteloze uitgave heeft 
willen vermijden van een dubbe
le tweetalige brochure of van 
7.000 eksemplaren van de Neder
landse versie". 
Dat weten we dan ook weer: 
eigenlijk is het Vlaanderen dat 

dit land naar een financiële kata-
strofe leidt,- door de toepassing 
van de taalwet te eisen! 

CVP-erfenis 
Met Tindemans, Martens en Eys
kens heeft de CVP tijdens de 
jongste 10 jaren haast permanent 
de eerste viool gespeeld in de 
Belgische regeringen. 
De erfenis van dit onafgebroken 
CVP-bewind is prachtig: een 
staatsschuld van 3.000 miljard, een 
tekort op de handelsbalans van 
300 miljard, ruim 400.000 werklo
zen en een niet meer te becijferen 
aantal faillissementen. Daarnaast 
zijn er nog de failliete staalnijver-
heid, de aan z'n lot overgelaten 
textielsektor, de ineengestorte 
bouwwereld... 
En enige verbetering is niet direkt 
merkbaar. Het tekort op de begro
ting van 1981 zal de 200 miljard 
overschrijden, terwijl men voor 
1982 wil starten met een propere 
lei van „min 200 miljard". 
Het getuigt dan ook van niet wei
nig lef om zoals Tindemans te 
t)eweren dat het de volgende maal 
met de CVP allemaal anders en 
beter zal worden... 

Reeds 
10 miljard 
Het onuitputteli jke staaldossier 
is en blijft slechts de top van een 
ijsberg, van de vele miljarden die 
dag-in dag-uit van Vlaanderen 
naar Wallonië overgeheveld wor
den. 
Haast traditioneel is de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad (VLIR) 
ook dit jaar tot de vaststell ing 
gekomen dat Vlaanderen op het 
vlak van het universitair onder
wijs en wetenschappelijk onder
zoek opgelicht word t Van de 
totale begroting, die 30,5 miljard 
bedraagt ontvangt het nauwe
lijks 14 miljard of 45,8 t h . 

Tijdens de jongste 5 jaren heeft 
de Vlaamse gemeenschap, alleen 
reeds op dit domein, een verlies 
geleden van meer dan 10 miljard. 

Grootspraak 
Een grootsprakerige Eyskens 
heeft de bevolking steeds voor
gehouden dat hij voor het Parle
ment ten val zou gebracht wor
den en nergens anders. 
Dat parlement is er de jongste 
weken zelfs niet meer aan te pas 
gekomen. De begrotingsperike
len werden netjes afgehandeld 
met de partijbureaus van de 
meerderheid en de sociale part
ners. En ook inzake het staaldos
sier achtte Eyskens het niet no
dig de verkozenen van het volk 
te raadplegen, ondanks een vroe
gere belofte in die zin. 
Een roemloze aftocht na een al 
even roemloze regeringsperiode, 
die hij slechts met onzinnige 
grootspraak wist te vullen. 

Ondanks 
fransdolheid 
Het nederlandstalig onderwijs in 
de Voerstreek heeft een prachti
ge vooruitgang geboekt 
Alleen reeds de kleuterafdelingen 
van Sint-Maartens-Voeren tellen 
11 kleuters meer dan tijdens het 
vorige schooljaar. Ook de lagere 
scholen en de middelbare school 
van 's Gravenvoeren zien hun 
leerlingenaantal met enkele een
heden stijgen. 
Het franstalig onderwijs daarente
gen boert verder achteruit on
danks de miljoenen investeringen 
van het gemeentebestuur. 
Het sukses van het nederlandsta
lig onderwijs in de Voerstreek is 
ronduit verbazend, zeker wanneer 
men rekening houdt met de daling 
van het geboortecijfer en de 
voortdurende frankofone agres
sie. 

De wijze waarop in Vlaanderen tv-debatten tot stand 
komen of niet tot stand komen, is een blijvende bron 
van verbazing en ergernis. Ten minste dan toch voor 
wie in staat is om achter de schermen te kijken. 
Want óp het scherm lijkt het, alsof er geen vuiltje aan 
de lucht is De geachte kijker verneemt nooit ofte 
nimmer van de BRT zelve, welke poespas er is voor
afgegaan aan bij voorbeeld een zondagse Konfron-
tatie-uitzending. 

Enkele staaltjes uit fjet recent verleden. Onlangs 
kwam de informatiesektor van de BRT in hoogstei-
gen persoon tot de bevinding dat het boeiend zou 
zijn, minister Willy Class en diens staaklossier te 
konfronteren met enkele lui die er een andere dan 
de ministeriële mening op nahouden. De BRT nodig
de onder meer VU-ondervoorzitter professor Jef 
Maton uit Maar minister Claes sprak een veto uit 
tegen deze eminente deskundige. De BRT schikte 
zich naar het veto, liet Maton vallen en verzuimde 
nadrukkelijk om een en ander bekend te maken aan 
de kijkers. 

Twee weken geleden werd een BRT-studio tijdens 
de opname voor een debat meer dan een uur stil 
gelegd door een syndikale ABVV-bons, nota bene 
daarenboven lid van de BRT-t>eheerraad. Het panel 
dat op het scherm over de Boel-staking debatteerde, 
was eens te meer onvolledig en verminkt De kijkers 
konden dat de dag daarop wél in een aantal kranten 
lezen. Maar de nieuwsjongens-van-dienst hadden op 
het scherm weer van krommenaas gebaard. 

Voor vorige zondag was, op bloedeigen BRT-initia-
tief, een Konfrontade gepland tussen de zogenaam
de eerste minister van Vlaanderen Geens en VU-
ondervoorzitter Hugo Schiltz. Een half uur vóór de 
opname liet Geens het doodgemoedereerd afweten. 
De BRT zat meteen met een gat van een uur in haar 
zondagvoormiddagprogrammatie In arren moede 
— en uiteraard eens te meer zonder de kijkers maar 
één woord uitleg over de achtergronden te ver
schaffen — pikte zij dan maar in bij het RTBf-initiatief 
om PS-voorzitter Spitaels tegenover CVP-voorzitter 
Tindemans te plaatsen. 

Dit debat tussen twee voorzitters die in hun lands
deel weliswaar de grootste partij doch slechts een 
minderheid van het kiezerskorps en de bevolking 
vertegenwoordigen, werd aangekondigd als de 
krachtmeting tussen de Haan en de Leeuw. 
Nou, de beide heerschappen vroegen en vragen niet 
beter. Elektoraal kunnen zij mekaar geen schade be
rokkenen. De ene moet het hebben van het kiezers
korps aan Samber en Maas, de andere van dat aan 
Schelde en Leie. Zij kunnen mekaar geen pijn doen. 
Het gevecht dat zij leveren, is in feite slechts een 
schijngevecht zonder risico voor eigen lijf en leden. 
Zij zijn alle twee leep genoeg om te beseffen dat zij, 
allebei samen en ieder van hen afzonderlijk, er 
elektoraal beter van kunnen worden door met 
stierlijke ernst een schimmenspel op te voeren. 
Ondanks hun vijandschap zijn zij, zoals men dat 
noemt in het jargon, mekaars objektieve bondgeno
ten. 
Zo is dit voorzitterlijk debat verleden zondag de tref
fende illustratie geworden van een monsterachtig te
gennatuurlijke toestand die drie jaar en vijf regerin
gen lang heeft aangesleept, met Tindemans over 
Cools naar Spitaels: iedere kwade maatregel werd 
twee keer verkocht aan de Walen als made in Flan
ders en aan de Vlamingen als made in Wallonië. 
Tussen de verkoop in Vlaanderen en die in Wallonië 
was er slechts één enkel verschil: in beide gevallen 
tyetaalden de Vlamingen 
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Sociaal-ekonomisch mi 
Als de bladeren en de maskers vallen 

Op de internationale wissel-
marl<ten bengelde de Belgische 
frank dinsdag alweer aan de 
staart van de Europese slang. 
Als gevolg van de zoveelste 
regeringskrisis mogen we ver
wachten dat de frank dezer 
dagen nog verder omlaag zal 
tuimelen. We kunnen slechts 
het minst slechte verhopen. Zo
als ook het beste mag verhoopt 
worden wat betreft het behoud 
van de tewerkstelling op het 
huidig reeds dramatisch laag 
peil. 400.000 Volledig werklo
zen op een aktieve bevolking 
van 10 miljoen mensen is een 
krisisrekord. 
Mocht daar tegenover een 
krachtdadig relancebeleid van 
de regering staan dan zouden 
we zelfs op korte termijn reden 
hebben voor optimisme. 
Maar sinds een goede vier jaar 
hebben we in feite niets méér 
mogen aanschouwen dan kabi
netten die in feite alleen maar 
de lopende zaken afhandelden. 
De lobby's die het hardst roe
pen en aandringen komen het 
best aan de bak. De rest van 
het land wordt op zijn honger 
gelaten. Die politiek van wan
beleid leidde uiteindelijk tot de 
impasse die we vandaag (al
weer) kennen. 

Vandaag moeten de regerings
leiders niet jammeren over het 
feit dat het land nu nog slechts 
geregeerd wordt op basis van 
kasverrichtingen. 
Reeds bij de vorming van de 
regerIng-Eyskens was de dub
belzinnigheid groot en werd de 
konfliktstof danig ingebakken in 
het regberwerk. Nadat Martens, 
officieel althans, struikelde over 
zijn plannen voor wijziging van 
het indexsysteem, stelde Mark 
Eyskens in verdoezelende be
woordingen dat de regering met 
de sociale partners zou onder
handelen „om bepaalde kosten-
bestanddelen van de produktie 
te drukken". In de voorbije we
ken is gebleken dat hiermee 
niets meer of niets minder werd 
bedoeld dan het opnieuw opra
kelen van Martens' plannen. 
De regering Is daarop met ge
struikeld; wél op de hete staal-
brij. In tegenstelling tot wat de 
CVP nu beweert wordt nog elke 
week zonder ophouden geld 
vanuit de Vlaamse gemeen
schap gedraineerd naar de 
Waalse staalbekkens. Alleen 
werd de arrogantie van de Waal
se socialisten zo tergend groot 
dat de CVP dit alibie dankbaar 
aangreep om let flamingantische 
sporen naar de stembusslag te 
gaan. 

Alleen wordt syblllijns gezwegen 
over het feit dat na de verkiezin
gen de CVP alweer bij een zo
veelste regeringsdeelneming het 
potverteren van de Waalse 
staalbarons, zij het onder „zeke
re voorwaarden", zal blijven dul
den. 

Afrekeningen en 
bolwassingen 

Maar de misene van vandaag 
IS nog veel ruimer dan alleen 
maar de verkwisting van miljar
den in zieke staalbekkens. Ook 
zonder regenngskrisis was het 
een tergend wachten op Godot, 
wat betreft de plannen van mi
nister van Ekonomische Zaken 
Willy Claes voor een vernieuwd 
industrieel beleid. 

En het werd anders... 
Ook zonder regeringskrisis 
mochten we al het schouwspel 
meemaken van de knoeiboel bij 
de opmaak van de rijksmiddelen-
begroting voor volgend jaar. In 
een verbaal opbodspel verloo
chenden én de premier én de mi
nister van financiën én de minis
ter van begroting het schabou-
welijk begrotingswerk. 
Eyskens zelf viel scherp uit te
gen de Waalse socialistische mi
nisters die zich volgens hem 
buiten de regering plaatsten 
door fundamentele bezwaren te 
uiten over de eerder goedge
keurde ontwerpbegroting. 
Zijn woorden waren nog niet 
koud of Mark Eyskens zelf bleek 
op werkvergaderingen van de 
verenigde CVP-PSC leiding een 
zeer aktieve rol te sjselen bij het 
uitwerken van alternatieve voor
stellen voor de begroting.... 
De aanspraken die de Waalse 
socialisten de voorbije dagen 
maakten Inzake de financiering 
van de Waalse staalverkiezingen 
blijven uiteraard grotesk, maar 
anderzijds moet toch toegege
ven worden dat hun krikkele 
houding Ietwat te begrijpen valt. 
Immers, omtrent de precieze af
spraken die In het soclaal-ekono-
mlsch kernkabinet In de maand 
mei werden gemaakt spraken de 
CVP-premlers Eyskens en 
Geens (Vlaamse deelregering) 
mekaar publiekelijk regelrecht 
tegen; Eyskens gewaagde van 
een koherent staalplan, terwijl 
Geens volhield dat er slechts 
enkele staalopties werden geno
men. ! 

Bij de jongste grondwetswijzi
gingen was Immers de dubbel
zinnigheid van de CVP-onder-
handelaars de grote troef Dat-
zeldfe spelletje speelt diezelfde 
partij ook Inzake het sociaal-
ekonomisch beleid. 
Er worden akkoorden onderte
kend die er achteraf geen blijken 
te zijn; er worden handtekenin

gen geplaatst die even later wor
den verloochend. Diegenen die 
de toepassing van de akkoorden 
vragen worden dan met politieke 
banbliksems bestookt. Waar een 
tijd geleden de innerlijke galerij 
afgeschermd en ontkend werd. 
Is tijdens de ambtstermijn van 
premier Mark Eyskens de onbe
trouwbaarheid van zijn rege
ringspartij gebleken door een 
aaneenrijging van afrekeningen 
en bolwassingen in de schoot 
van de CVP zelf. Als Eyskens 
met de liberalen een geheim 
gesprek poogt te hebben steekt 
de toorn van Tindemans op. Eys

kens en Geens (de Leuvense 
elektorale CVP-kemphanen) lig
gen met mekaar overhoop In 
verband met de staalafspraken. 
Eyskens en Martens ruzieën bit
sig over de afwikkeling van de 
(slechte) gewestvorming. 
De Franstalige socialisten maken 
van dit gehakketak duchtig ge
bruik om er hun zware eisen 
door te drukken. Het gevolg van 
dit alles is jammer genoeg dat de 
Vlaamse gemeenschap de dupe 
blijft Bij gebrek aan een op maat 
van onze gemeenschap gesne
den vernieuwd Industrieel beleid 
(waaronder de heronëntering 

van onze energievoorzieningen 
en het stimuleren van de sptits-
sektoren) worden we nr>eege-
sleurd In de ekonomische afta
keling van het Waalse gewest 
Maar, geen nood geklaagd, Tin
demans (die een carrière in het 
Europees parlement door zijn 
EV P-partner Klepsch afgeremd 
ziet) stelt voor na de verkiezin
gen alweer „een ernstige en 
globale herstelpolitiek" in het 
vooruitzicht. 
Na de regenngen-Tindemans, 
Martens en Eyskens zal het dus 
morgen toch nog anders wor
den... 

15 mei '81. De regering Eyskens „heeft een akkoord bereikt over een nieuw ekonomisch en industrieel 
programma." Vandaag blijft van die forse plannen alleen nog de Maribelkater (vooral BTW-verhogingen 

en indexmanipulatie) en de zoveelste regeringskrisis over... 

Chaberts bravourestuk 
De financieel-Ekonomische Tijd 
wist vrijdag te melden dat „drie 
jaar na de ondertekening van een 
raamkontrakt tussen de staat en 
een groep ondernemingen voor 

de bouw van een reusachtige 
scheepslift op het Centrumkanaal 
in Strépy-Bracquegnies, het minis
terieel begrotingskomitee vonge 
week het licht op groen zette voor 

twee deeltijdse kontrakten. Het 
projekt omvat de bouw van een 
hydraulische scheepslift voor bin
nenschepen tot 1.350 ton op het 
Centrumkanaal tussen Bergen en 
La Louvière. 
Aan studlewerk besteedde de re-
gerlng-Eyskens reeds bijna 1,4 mil
jard frank... Het ministene van 
CVP'er Jos Chabert gewaagde 
ter zake van een „bravourestuk 
van civiele bouwkunde". Het 
schandaal van het „hellend vlak 
van Ronquiéres" dai vandaag nog 
slechts dienst doet als toenstische 
attraktie maar van generiel ekono
misch nut Is, dreigt in het kader 
van de gepredikte bezuinigingen 
dus nog maar eens overgedaan te 
worden. Want experten hebben ai 
gewezen op technische onvol
maaktheden van de „overtoom", 
op de voor de hand liggende 
onrendabiliteit en op het gebrek 
aan koordinatie in het nationaal 
transportbeleid. Er werd zelfs 
geen kosten-baten analyse van dit 
bravourewerk gemaakt' Jos Cha
bert tekent voor die miljardenver-
spilling als verantwoordelijke, hoe
wel hijzelf natuuriijk niet wil toege

ven dat het mlljardenengagement 
perfekt past in de verspillingspoli-
tlek. 

Zonder 
planning 
In het informatieblad van de Ge
westelijke Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen wordt onom
wonden gesteld: „Van een kohe-
rente sociaal-ekonomische plan
ning is in België geen sprake.' 
De GERV pleit voor „het op de 
sporen zetten van een effektieve 
sociale planning binnen het 
Vlaams gewest". Daarbij wordt 
verwezen naar gunstige resulta
ten in Nederland. Konkreet stelt 
de GERV voor het bestaande 
Nationale Planbureau regionaal 
te splitsen en per gemeenschap 
een Planbureau op te richten 
voor de persoonsgebonden en 
kulturele materies. Inzake ruimte
lijk beleid zou per gewest een 
planningsinstituut kunnen voor
zien worden. 
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Koppigheid 
De Vlaamse traditionele partijen 
weigeren nog steeds de harde 
realiteit van dit land onder ogen 
te zien. Namelijk dat dit land twee 
grote volksgemeenschappen 
omvat, die op sociaal en ekono-
mlsch vlak verschillende noden, 
behoeften en inzichten hebben. 
Niet één dossier ontsnapt nog 
aan de kommunautaire tegen
stelling. Dat wordt grif toegege
ven door Tindemans, Van Miert 
en Declercq. Maar koppig weige
ren zij hieruit de konsekwenties 
te trekken. 
Dat doet enkel de Volksunie: een 
verregaande Vlaamse staatsvor
ming! 

De frank... 
„Het lot van de Belgische frank 
berust nu meer dan ooit in han
den van onze politici. Alleen een 
krachtig en eensgezind optreden 
van de regering met het oog op 
de sanering van de openbare 
financiën en de heropleving van 
de konkurrentlekracht van de in
dustrie kan het vertrouwen in de 
frank herstellen." 
De wisselmarkten zijn vertrouwd 
geraakt met berichten over de 
zoveelste Belgische lening in 
het buitenland' en over „zoveel 
miljard tussenkomst van de Na
tionale Bank ter ondersteuning 
van de Belgische frank". 
De wisselmarkten leggen er zich 
bij neer dat de doodsstrijd is 
ingezet voor de BF. De enige 
onzekerheid die nog rest betreft 
het ogenblik waarop de band die 
de BF aan de Duitse Mark en de 
Nederlandse Gulden bindt, zal 

doorgehakt worden. Deze twee 
munten zijn duidelijk revaluatie-
kandidaten". 
Aldus berichtte reeds vorige 
week het gespecializeerd finan
cieel t i jdschrift „Test-Budget". 

... en de 
rentevoet 
Datzelfde tijdschrift schreef ook 
nog „dat het politiek getreuzel een 
•-amp is voor de Belgische beurs." 
In het licht van deze beschouw/in-
gen kunnen we slechts hout vast
houden voor wat nu gaat geschie
den aan onheil bij deze zoveelste 
regeringskrisis. 
Er moet daarom met noodzakelij
kerwijze een cascade van deva
luaties verwacht worden. Immers, 
zo bericht „Test-Budget" deze 
week, de Belgische overheden 
worden nu eveneens gedwongen 
de rente op te trekken willen ze de 
frank in de Europese slang hou
den. We denken dat de Nationale 
Bank, eventueel zonder regering, 
de pariteit van de frank nog verder 
zal blijven verdedigen. 
Indien de rentevoet voldoende 
hoog wordt opgetrokken dan kan 
dit een positieve invloed hebben 
op de positie van de Belgische 
frank". 
Wat er niet wordt aan toegevoegd 
is dat het nog maar eens verhogen 
van de rentevoet onmiddellijk tien
tallen bedrijven in moeilijkheden 
brengt en de dramatische toena
me van de werkloosheid in de 
hand werk t 
Dat is het resultaat van vier jaar 
CVP-bewind dat een verregaande 
financiële en ekonomische auto-
•nomie voor Vlaanderen hooghar
tig van de hand blijft wijzen. 

Met of zonder 
De liberale violen bleken ditmaal 
minder goed op mekaar afge
stemd. Nauwelijks was Eyskens 
terug van zijn koninlijk bezoek of 
de Waalse liberale voorzitter Gol 
verklaarde zich bereid een hel
pende hand uit te steken. 
Gewoontegetrouw verwachtte 
hij van zijn Vlaamse vrienden een 
gelijkaardig gebaar. Iedereen 
trouwens: de regeringsgeilheid 
van de liberalen is nu eenmaak 
spreekwoordelijk geworden. 
Tot grote verbazing besliste De
clercq daar anders over: eerst 
verkiezingen. Hebben de Vlaam
se liberalen dan toch hun lesje 
geleerd na de jongste regerings
deelname, waarbij ze misbruikt 
werden voor een halfbakken 
staatshervorming en daarna koel 
de laan uitgestuurd? Of voelt 
Declercq de adem van de ambi
tieuze De Croo in zijn nek, die 
mededingt naar het partijvoorzit
terschap? 

„AllonS'Y 
/ / 

„Allons-yrMet die~hoopvolle kreet nam Mark Eyskens op 6 april van T r i p a r t i t e 
dit jaar plaats op de ministeriële zetel van de Wetstraat 16, waar het 
kabinet van de eerste minister gehuisvest is. Daarmede was ons land 
toe aan de 33ste naoorlogse regering, de 76ste sedert het ongeluks
jaar 1830. Wat de gemiddelde leeftijd van de Belgische regeringen 
bracht op om en bij de twee jaar. Een periode waarin Wilfried Martens 
erin slaagde niet minder dan vier regeringen te verslijten. 

Op 3 april 1979 legde voormalig 
CVP-voorzitter Martens voor de 
eerste maal de eed af als minister 
en premier. Zijn eerder ongewone 
koalitie van kristen-demokraten, 
socialisten en FDF kende een zeer 
moeilijke bevalling, bijna vier volle 
maanden. 
Na de verkiezingen van 17 de
cember 1978 mocht de Vlaamse 
socialist Claes een eerste informa
tierondje lopen, waarna reeds op 
2 januari Martens met een infor
matie-opdracht werd belast Vol
gens de meeste waarnemers te 
vroeg. En inderdaad, op 12 februa
ri zaten de onderhandelingen 
strop. Even tevoren had de Volks
unie zich reeds teruggetrokken 
omdat de Franstaligen halsstarrig 
weigerden rekening te houden 
met de essentiële Vlaamse belan
gen, vooral inzake Brussel en de fi
nanciering van gemeenschappen 
en gewesten. 
Martens daagde echter snel op
nieuw op, nadat eerst Claes en 
Nothomb als bemiddelaars en na
dien Vanden Boeynants als forma
teur voor hem de weg geëffend 
hadden. Deze laatste slaagde erin 
het kortstondige Vlaamse front te 
doen uiteenspatten, waarna de 
Volksunie definitief neen zei, en 
tegelijk kreeg hij de CVP zover 
dat scheep werd gegaan met het 
FDF. 

Met het FDF 

Die ongewone koalitie zou slechts 
moeizaam hiet jaareinde halen, 
dag-in-dag-uit gekonfronteerd met 
communautair getwist Het laks 
optreden van de regering her
schiep de rustige en landelijke 
Voerstreek in een haard van on
rust en frankofone agressie. De 
ontmoeting tussen Happarten sire 
Boudewijn en de schietpartij van 
'afébaas Grosjean op Vlaame 
Voerenaars ontnamen de Vlamin
gen het laatste greintje geduld en 
leidde tot verhevigde reakties. Dat 
alles werd nog aangewakkerd 
door het eindeloos anti-Vlaams 
getalm om in de faciliteitenge
meente Komen een Vlaamse 
school op te richten. 

Uiteindelijk zag Martens in dat met 
het FDF geen land te bezeilen viel 
en op 16 januari 1980 zette hij de 
FDF-ministers aan de deur. 
Maar ook de tweede editie van 
Martens zou het communautair 
dossier niet rond krijgen. Niet dat 
het aan plannen ontbrak: het ene 
na het andere rolde als het ware 
uit de Wetstraat 16. Maar het 
kunstige knip- en plakwerk zou 
het senaatsdebat niet overleven. 
Op 2 april kon Martens opnieuw 
koningwaarts. 

Ondertussen stak CVP-voorzitter 
Tindemans zijn voorkeur voor een 
„tripartite" niet meer onder stoelen 
of banken. In de liberalen vond hij, 
hoe kan het anders, gretige toe
hoorders en op 20 mei kon Mar
tens III zijn regeringsverklaring 
voorlezen. 

Met de hulp van de liberalen was 
een tweederde meerderheid ver
zekerd en tot diep in augustus 
werd aan een hels tempo een 
staatshervorming in mekaar ge
knutseld, die Vlaanderen op niet 
één punt kon bevredigen. 

Een „wesp"-prik! 

Vanaf deze week gaal onze wesp weer 
geregeld prikken ten behoeve van de regio
nale Wij-pers. Regionale Wij-redakties, 
neem deel aan onze prikaktie-

Maar daarmede liep de inbreng 
van de liberalen ook ten einde. 
Voor de sociaal-ekonomische 
dossiers waren zij slechts een 
ballast en op 1 oktober werden zij 

vriendelijk bedankt voor de bewe
zen diensten. 

Vastenplan 

Zo belanden we bij Martens IV. 
Nu de staatshervorming achter de 
rug leek, zouden de échte proble
men aangepakt worden. Maar ook 
dat liep niet van een leien dakje. 
De Nationale Arbeidskonferentie 
werd een sisser, de mini-mati-
gingswet bleef vasthangen in be
doelingen en de herstelwet vorm
de een ordeloos geheel van frag-
mentaire maatregelen zonder enig 
uitzicht op een sociaal-ekono-
misch herstel. Ondertussen groei
de het begrotingstekort ziender
ogen, verzwakte de Belgische 
frank dramatisch en wist Martens 
nog wat olie op het vuur te gooien 
met zijn liefdesverklaring aan Mo
butu. 

Nogal vrij onverwacht kwam er 
een eind aan de ministeriële carriè
re van Martens. Onder druk van 
de Europese Gemeenschap 
kwam hij plots aandraven met een 
„te nemen of te laten" vastenplan, 
waarin onder meer een aantal 
maatregelen in verband met de 
index. Voor de socialisten alleszins 
niet te nemen. 

Op nauwelijks twee jaar tijd was 
Martens toe aan zijn vierde mis
lukking. Hijzelf werd vervangen 
door Mark Eyskens, maar zijn 
ploeg bleef behouden. Voor niet 
lang evenwel. Ditmaal zorgde het 
staaldossier voor een onoverko
melijke hindernis. 
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8 m Onze wereld 

VS-generaal Kroesen aan de dood ontsnapt. 

Iran-Irak, de vergeten oorlog 
Tegen de achtergrond van de 
toenemende chaos in Iran, de 
golf van aanslagen en de massa
le executies van echte of ver
meende tegenstanders van het 
regime, is de oorlog tussen Iran 
en Irak in de vergetelheid ge
raakt Nochtans wordt er nog 
steeds, zij het sporadisch, ge
vochten langs het 800 km lange 
f ron t En deze week was het net 
een jaar geleden dat die oorlog, 
die de islamitische wereld diep 
verdeel t uitbrak. 
Op 21 september 1980 trokken 
Iraakse troepen en tanks de 
grens over. Doel van de Iraakse 
leider Saddam Hoessein: op
nieuw kontrole verwerven over 
de Shatt-EI-Arab, de rivier die de 
grens vormt tussen beide landen, 
en over een deel van de zuidelij
ke, overwegend door Arabieren 
bewoonde Iranse provincie Khu-
zestan. Ook wil Irak dat drie 
eilandjes in de strategische 
Straat van Hormoez (Groot en 
Klein Toem1) en Aboe Moessa), 
die desti jds door de sjah werden 
bezet weer onder Arabische 
kontrole komen. 

Saddam Hoessein dacht een 
gemakkelijke prestigeslag thuis 
te halen. Hij rekende erop dat het 
Iraanse verweer, wegens de in
terne konflikten in dat land en de 
ontreddering van het eens zo 
machtige leger van de sjah, snel 
ineen zou storten. Maar daarin 
misrekende hij zich. Weliswaar 
konden de Iraakse troepen stel
lingen betrekken tot 30 km diep 
op Iraans grondgebied. Maar de 
Iraanse defensie stortte niet in 
elkaar. Op de grond hielden de 
Iraanse troepen stand en in de 
lucht hadden de Iraanse piloten 
met hun Amerikaanse Phantoms 
een duidelijk overwicht Ze bom
bardeerden olieraffinaderijen en 
andere installaties in vri jwel heel 
Irak, en voerden herhaalde aan
vallen in de nabijheid van de 
Iraakse hoofdstad Bagdad u i t 
De Iraakse troepen konden 
slechts één belangrijke stad in

nemen: het dicht bij de grens 
gelegen Khorramshar. 
Ze vernielden wel de belangrijke 
olie-raffinaderijen van het nabij 
gelegen Abadan, maar de stad 
zelf bleef in Iraanse handen. Vol
gens militaire experten waren de 
mislukkingen van de offensieven 
tegen Abadan o.m. te wijten aan 
het feit dat het Iraakse leger, dat 
op Sovjet-model gestruktureerd 
is, vasthield aan een uiterst ge-
centralizeerde, hiërarchische 
planning. Terwijl voor de inname 
van een stad, en de daarmee 
gepaard gaande straatgevech
ten, juist soepel opererende klei
ne eenheden nodig zijn. 

Begin dit jaar lanceerde het 
Iraanse leger een tegenoffensief 
en in juli j l . opnieuw. Beide malen 
zonder noemenswaardig sukses. 
De stri jd is voor het ogenblik in 
een stellingenoorlog verzand. 
Wat niet belet dat in de gevech
ten naar schatting al vi j f t igdui
zend doden gevallen zijn en 
150.000 gewonden. De meesten 
onder hen vielen bij de burgerbe
volking. Beide legers gaan im
mers grote rechtstreekse ge
vechten uit de weg, en koncen-
treren hun aktiviteiten op be
schietingen en bombardementen 

Eén jaar 
geleden 

begonnen 

van steden en industriële instal
laties. 
De Iraanse strijdkrachten verke
ren in een patstelling. Ze waren 
sterk genoeg om het Iraakse of
fensief tot staan te brengen. 
Maar ze zijn niet sterk genoeg 
om de Iraakse troepen weer van 
het Iraanse grondgebied te ver
drijven. Temeer daar een deel 
van de Iraanse troepen wordt 
vastgehouden door de onrust in 
Koerdistan en andere provincies 
waar woelige minderheden wo
nen. 
Gezien die militaire patstelling, 
en het feit dat alle bemiddelings
pogingen van de islamitische we
reld tot nog toe gestrand zijn op 
de tegenstrijdige voorwaarden 
van beide partijen, ziet het ernaar 
uit dat de nu meer dan een jaar 
oude oorlog tussen de twee olie
rijke buurlanden nog een eind 
kan aanslepen. 

H.O. 

Anti-Amerikaans 
protest 
in de Bondsrepubliek 

Aanslagen tegen een Amerikaanse generaal en Amerikaanse militaire 
installaties in de Bondsrepubliek. Een betoging van vijftigduizend 
mensen tegen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Haig 
in hetzelfde West-Berlijn waar achttien jaar geleden president 
Kennedy een wild-entoesiaste ovatie kreeg voor zijn Ich bin ein Berli
ner. Toenemend verzet tegen de installatie door de NAVO van nieuwe 
Amerikaanse kernraketten in West-Europa. Waait er een wind van 
anti-Amerikanisme door de Bondsrepubliek? 
Het zou verkeerd zijn alle uitingen van protest tegen het Amerikaanse 
beleid op een dergelijke noemer terug te brengen. Het is waar dat de 
Rote Armee Fraktion die de recente aanslagen opeiste aankondigde^ 
de campagne tegen het Amerikaanse imperialisme te zullen voortzet
ten. Maar niemand kan beweren dat de RAF over een brede basis be
schikt of erg populair is in de Bondsrepubliek. 

Betrouwbare opiniepeilingea wij
zen integendeel uit dat een meer
derheid van Westduitsers voor 
een nauwe samenwerking met de 
Verenigde Staten is, en dat met 
minder dan 80 t.h. wil dat hun land 
hd van de NAVO blijft. 

Wat wel het geval is, is dat de 
meeste Westduitsers vinden dat 
vriendschap met de Verenigde 
Staten met betekent dat de 
Bondsrepubliek onvoorwaardelijk 
het beleid van de Amenkaanse 
president moet volgen. En dat ze 
heel wat minder complexen dan 
vroeger hebben om dat openlijk te 
zeggen, en om erop te wijzen dat 
de eerste plicht van de regering 
van de Bondsrepubliek erin be
staat de belangen van de Bonds
republiek te dienen. 
Vandaar de kritiek in de Bondsre
publiek op het buitenlands beleid 
van Reagan, en in de eerste plaats 
op diens visie op de Oost-West
betrekkingen. Reagan heeft duide
lijk gemaakt dat zijn eerste priori
teit gaat naar het opdrijven van de 
militaire sterkte van de Verenigde 
Staten, en dat hij geen grote haast 
maakt met het hervatten van de 
onderhandelingen met de Sovjet
unie over bewapeningskontrole. 

De Westduitse regering daarente
gen, daarin gesteund door een 
groot deel van de bevolking, heeft 
er bij Washington herhaaldelijk op 
aangedrongen het overleg met de 
Sovjetunie te hervatten om de 
Oost-West-betrekkingen op een 
zo goed mogelijk peil te houden. 
ZIJ doet dat met uit sympatie voor 
de Sovjetunie, en nog minder, zo
als sommige Amerikaanse leiders 
beweren, omdat de Westduitsers 
„zo in slaap gewiegd zijn door de 
détente dat ze geen realistische 
kijk meer hebben op de Sovjet-
dreiging". Honderden kilometers 
prikkeldraad doorheen het gedeel
te Duitsland en de Berlijnse muur 
maken dat de Oosteuropese sys

temen weinig sympatie genieten in 
de Bondsrepubliek. 
De realiteit is gewoon dat West-
Duitsland een aanzienlijk en zeer 
reèel belang heeft bij de voortzet
ting van zijn Oostpolitiek. Niet al
leen zorgen de grote industriële 
kontrakten met Oosteuropese lan
den voor tienduizenden arbeids
plaatsen in de Bondsrepubliek, en 
staat ook een aanzienlijk deel van 
het bedrijfsleven achter een voort
gezette Oostpolitiek 
Maar daarnaast heeft de ontspan
ning in Oost-Europa, en de elf jaar 
geleden door Willy Brandt ingezet
te Oostpolitiek, geleid tot een ver
soepeling in de kontakten tussen 
de twee Duitslanden. En dat heeft 
— en hoe kan het ook anders — 
voor de Westduitsers een enorm 
psychologisch en emotioneel be
lang. Uit een recente peiling bleek 
dat de meeste inwoners van de 
QBondsrepubliek zich geen illu-
zies maken over de mogelijkheid 
van een hereniging van de twee 
Duitslanden op enige afzienbare 
termijn, en dat een aantal van hen 
niet eens zeker is of dit wel een 
wenselijke zaak is. 
Maar daarom zijn ze juist des te 
meer gesteld op het behouden en 
verbeteren van de verruimde kon
takten met het andere Duitsland 
die door de détente mogelijk zijn 
geworden. 

En daar de toestand van de Oost-
West-betrekkingen, ook in Europa, 
in de eerste plaats afhangt van het 
klimaat in de relaties tussen de 
twee grote mogendheden, de Ver
enigde Staten en de Sovjetunie, is 
het normaal dat het beleid van 
Reagan terzake in de Bondsrepu
bliek met de grootste aandacht 
gevolgd wordt En dat er kntiek 
komt als men er de indruk heeft 
dat Washington onvoldoende re
kening houdt met de specifieke 
belangen van zijn voornaamste 
NAVO-bondgenoot 

H. Oosterhuys 

Flitsen 
FRANKRIJK 
In het laatste Westeuropese land 
dat de doodstraf nog toepaste 
wordt de guillotine weldra naar het 
museum verwezen De Franse Ka
mer van Volksvertegenwoordi
ging aanvaardde in eerste lezing 
een wetsvoorstel dat de doodstraf 
afschaft. 

VERENIGDE STATEN 
In een eerste grote betoging tegen 
het beleid van de president Rea
gan betoogden zowat 150000 le
den van de vakcentrale AFL-CIO 

tegen de ekonomische politiek 
van de president De lagere inko-
mens-klassen zijn ongelukkig met 
de forse besnoeiingen in de socia
le uitgaven. Ook in Wall Street is 
de euforie over de „reaganomics" 
voorbij 

Daar voert men aan dat de 
president het begrotingsdeficit 
niet zal kunnen wegwerken door 
enerzijds de belastingen te verla
gen en anderzijds de militaire uit
gaven fors te verhogen Ook is 
men er niet gelukkig met de zeer 
hoge rentetarieven die de ekono
mische aktiviteit afremmen Onder 
druk van die kntiek verminderde 

Reagan de voorziene verhogingen 
van de militaire uitgaven Maar 
door de bemoeienissen van het 
Pentagon, en in het biezonder 
minister van Defensie Weinber
ger, gebeurde dat in veel mindere 
mate dan begrotingsdirekteur 
Stockman had gewild Zodat Rea
gan opnieuw in andere sektoren 
gaat zoeken voor de drastische 
bezuinigingen waarmee hij tegen 
1984 het begrotingstekort wil 
wegwerken. 

BELIZE 
De wereldgemeenschap is een 

nieuwe onafhankelijke staat rijk. In 
het voormalige Britse Honduras 
werd de Union Jack gestreken en 
de vlag gehesen van het onfhan-
kelijke Belize Over de geboorte 
van de kleine Centraal-Amerikaan
se staat hangen echter donkere 
wolken Guatemala maakt immers 
aanspraken op het grondgebied 
van Belize, waardoor dat land met
een een uitweg naar de Caraibi-
sche Zee zou verkrijgen Om 
„avonturen" af te schrikken lieten 
de Britten 1500 soldaten achter, 
ter versterking van de slechts 
driehonderd man tellende strijd
macht van Belize 
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opinie m 
PERSpektief 

HIK mMilN 
OM Moc- zomi 

Wat iedereen al maanden wist en wat we hier al geregeld hebben ge
schreven, is dan toch gebeurd: Eyskens is net zoals Martens 
roemloos gesneuveld Zogezegd was het Waalse staal de aanleiding, 
maar in feite was alles zo verziekt dat gelijk welk diskussiepunt de 
aanleiding had kunnen zijn. En wat het Waalse staal betreft: laat ons 
niet vergeten dat CVP en SP bereid waren de Vlaamse miljarden aan 
het failliete Waalse bedrijf te geven, maar uit vrees voor de Vlaamse 
publieke opinie die miljarden wilden verpakken in een mooie doos. De 
PS daarentegen wou meteen boter bij de vis en daarom lukte de CVP-
SP-camouflagetechniek niet. 

IN elk geval het is duidelijk de 
Vlaamse kiezer moet zich kun

nen uitspreken, en vlug Dat zegt 
ook Het Belang van Limburg: 
„Gezien de emotionele geladen
heid van dit politieke breekpunt 
moet er de komende uren uiterst 
voorzichtig worden gemaneu-
vreerd om erger te voorkomen 
Want de kans is met gering dat de 
verhitte Walen de passies rond de 
staalneurose zo hoog laten oplaai
en dat er steekvlammen ontstaan 
die uiteindelijk op korte termijn het 
land zelf terminaal verscheuren 
De laatste dagen was reeds over
vloedig merk- en hoorbaar dat 
deze staat nooit dichter heeft ge
staan bij de mokerslagen van een 
wild separatisme Vooral in Wallo
nië lijken de geesten nu kompleet 
rijp voor de afscheiding Met deze 
draak voor ogen zou het ook voor 
het staatshoofd uiterst gevaarlijk 
kunnen zijn om zijn zegen te ge
ven aan een zakenkabinet of an
dere vreemdsoortige experimen
ten Dat zou voor Wallonië het 
sein kunnen worden voor een 
algemene opstand En overigens 
zien we niet in hoe een stel tech-
nokraten de politieke rotzooi nog 
drastisch zou kunnen opruimen 
Na het ontslag van het kabinet-
Eyskens blijft er maar een zindelij
ke konsekwentie meer over on
middellijk verkiezingen De bevol
king heeft al te lang met lede ogen 
en verkrampt hart moeten toezien 
hoe al die schimmige regerinkjes 
van de voorbije jaren onze overle
vingskansen hebben verloederd in 
al hun viswijverij, inertie en zelfs 
immoraliteit Het wordt tijd dat de 
verbitterde kiezer daar nu eens 
zijn zeg over krijgt" 

DAT de kiezer verbitterd en 
negatief ingesteld is, weten 

v^e De VU moet proberen die 
verbittering om te zetten in Vlaam
se hoop, v»/ant dank zij Vlaamse 
zelfstandigheid is er nog hoop, is 
er nog een uitvs/eg uit het Belgisch 
moeras Het zijn de Walen die 
moeten inbinden Dat zegt ook 
Gazet van Antwerpen: „Vlaande
ren dient zich in geen geval te la
ten intimideren De Waalse herrie
schoppers hebben met hun gedoe 
alles te verliezen en niets te win
nen Dreigementen met een auto
noom Wallonië kunnen de onder
gang van de Waalse industrie niet 
redden en zullen zeker geen geld 
doen toevloeien, uit Vlaanderen 
noch van elders Die dreigemen
ten mogen de Vlaamse partijen 
met beroeren, zelfs met wanneer 
hofkringen aanzetten tot meer be
grip voor de Waalse oproerlingen 
Het zijn deze oproerlingen die 
moeten inbinden, met Vlaande
ren" 

HEBBEN de Walen, en vooral 
dan Monsieur Wallonië Guy 

Spitaels, met keihard gespeeld"? 
Hebben zij geen blijk gegeven van 
onvoorstelbare lef en chantage"? 
En heeft Spitaels de Vlaamse 
mossels van CVP en SP geen 
lesje gegeven in doorzettingsver
mogen*? 

Het Laatste Nieuws ziet in elk 
geval al de liberalen in de rege
ring „Men heeft Spitaels een ech

te tribune gegeven, waarin hij zich 
kon voorstellen als de agressieve 
voorvechter van Wallonië, die de 
demagogie beheerst en mets ont
ziet, met tegenover hem een zal
vende Tindemans, die niet eens 
antwoordde op de pertinente on
waarheden van Spitaels Deze dis
te weer het verhaal op van de zo
gezegde achteruitstelling van Wal
lonië, maar vergat te zeggen hoe
veel tientallen miljarden jaarlijks 
van Vlaanderen naar Wallonië 
worden overgeheveld 

Het was en is de Waalse PS 
slechts te doen om geld voor een 
Waalse staalfusie, waarvan men 
nu al weet, dat het een bodemloze 
put wordt, even bodemloos als 
destijds de Waalse mijnen Want 
als het nu om „slechts" 12 miljard 
zou gaan, dan zullen er in de 
volgende vier jaar 60 tot 100 mil
jard nodig zijn Dit geld zal dan 
schromelijk ontbreken voor de an
dere industrietakken Maar dat zo
veel mensen werkloos zijn in de 
textiel en in de bouw raakt de 
koude kleren van Spitaels met 
Het had geen zin meer met de 
Waalse socialisten nog te willen 
verder doormodderen Want zo
dra ze er zouden in geslaagd zijn 
de miljarden voor Cockenll binnen 
te halen, zouden ze onmiddeltijk 
met dezelfde obstruktie begonnen 
zijn, wanneer de begrotingsmaat
regelen zouden te berde gekomen 
zijn" 

r ^ A T de iberalen de socialisten 
' ^ eruit willen is met zo nieuw, 
maar ook de spreekbuis van het 
Vlaamse ACV, Het Volk, denkt er 
zo over „Op termijn was deze 
regering trouwens toch veroor
deeld Er valt met de Waalse socia
listen immers met te regeren om
dat Waalse socialisten, vooral in 
krisistijd, hun politiek via de straat 
voeren en niet in de regering of in 
het parlement Het immobilisme 
van een regering is trouwens in de 
huidige sociaal-ekonomische om
standigheden even nefast als het 
lichtzinnig uitlokken van een poli
tieke krisis En zowel voor dit 
immobilisme als voor het lichtzin
nig uitlokken van de krisis draagt 

de Parti Socialiste de grootste 
verantwoordelijkheid Guy Spi
taels heeft ter wille van zijn popu
lariteit de zijde gekozen van het 
minste verzet tegen de destruktie-
ve krachten in eigen rangen Zijn 
bedoelingen waren vooral elekto-
raal en dienden de natie met Ook 
de Waalse staalarbeiders verlie
zen bij deze krisis, want er is nu 

helemaal mets opgelost Het is 
mogelijk dat zij hun woede in de 
straat zullen luchten maar ook 
daarvoor zal alleen de Parti Socia
liste verantwoordelijk zijn" 
Waarom durft geen enkele kom-
mentaarschrijver de logische kon
sekwentie doortrekken van wat hij 
schrijft nl dat Vlaanderen en Wal
lonië grondig verschillen Dat ver

schil wordt in deze krisitijd zéér 
scherp aangevoeld Zelfs een uni-
tair-denkend man als de CVP'er 
Vandeputte denkt er zo over 

NEEN, die moed hebben de he
ren vooralsnog met Alléén 

de VU spreekt klare taal over het 
staal Vlaamse zelfstandigheid, 
een eigen Vlaamse staat voor 
onze eigen Vlaamse mensen kan 
onze problemen opbssen, op een 
manier zoals de Vlamingen dat 
willen en met zoals de Société 
Generale of de linkse Waalse vak
bonden dat willen 

?eN w ve 

JNDüSTl^(6 

"HMRPAT'IS^ 

(moOFD) 

dROmU MAG BEST... 

DOCH DROOM VERSTAHDIG ! 

Morgen komt wellicht uw beurt 
om lid te worden van 

de Club der Miljonairs... 
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Het grote sociaal-ekonomische drama dat zich aan het voltrek
ken is, is het feit dat ingrijpende expansieplannen vooralsnog 
ontbreken om een einde te maken aan de toenemende 
werkloosheid. Nochtans hebben veel regio's in Vlaanderen 
unieke troefen, die miskend worden door de Brusselse 
bewindvoerders. 
Neem bijvoorbeeld de Kempen die aan het verworden is tot 
een waar noodgebied. 
Het Vlaams Aktiekomitee voor de Kempen gaat in de aanval 
met de publikatie van een sociaal-ekonomisch dossier over 
het noodgebied Kempen en bijhorende akties zoals een 
spoedbetoging in oktober. 

We geven hierbij een beknopte doorlichting van de zwakke en 
sterke troeven van de Kempen, en laten middels een groene
tafelgesprek de mensen van het VAKK aan het woord. 

VAKK-koördinator Guide De 
Schuyteneer: „Wij vormen bij uit
stek een aktiegroep, die evenwel 
ageert en initiatieven onderneemt 
op basis van gedegen studiewertc 
Studies van onze mensen of van 
andere diensten. 
Het VAKK is een uitloper van het 
plaatselijk Egmontkomitee. Met de 
fameuze strijddag in Turnhout 
hebtjen we eerder reeds de grote 
strijdtema's van de Vlaamse be
weging in onze streek geaktuali-
zeerd en scherpgesteld. Onze ak-
tie blijft een protestaktie, in het 
verlengde van de Fronttieweging, 
met de bittere ervaring dat we nog 
immer in de Kempen en in gans 
Vlaanderen de narigheden moe
ten ondervinden van het uitblijven 
van zelfbestuur voor ons volk." 
— Er was de inderdaad sukses-
rijke strijddag In de Turnhoutse 
Warande. Maar, behalve het eve
nement zelf, heeft de Kempen 
daar een politiek bredere arm
slag aan overgehouden? 
Paul Van Autenboer: „Het is on
derhand geweten, en het wordt 
hier bij ons als een zware beproe
ving gevoeld dat de Kempen (sa
men met veruit gans de provincie 
Limburg overigens) het hoogste 
werkloosheidscijfer arm is. Als 
Vlaamse Kempenaars zijn we het 
reeds lang gewoon gemaakt bena
deeld te worden. Sinds '68, nu 
inmiddels al 13 jaar lang, staan 
wijzelf en vrienden van ons hier op 
de bres. Politieke onmondigheid 
hebben we niet meer. Gedegen 
zeggingskracht het moet toege
geven worden, moeten we nog 
afdwingen." 

— Staf Driesen: „Het is een onbe
twistbaar feit en ik wil t>ij deze ge
legenheid een pluimpje gooien 
naar de werkers van het eerste 
uur van het VAKK, dat de voorbije 
twee jaren het aantal en de politie
ke intensiteit van de initiatieven is 
toegenomen. Het is een verwor
venheid dat vandaag de onder
scheiden Vlaamse verenigingen in 
de Kempen aan éénzelfde zeel 
trekken." 

Bittere nasmaak 
— De werkloosheid teistert al de 
Vlaamse gewesten. In de Kem
pen is volgens uw persdossier 
het alarmpeil nagenoeg over? 
schreden. 

Jan Tollenaere: „Wat Tumhoul. 
betreft om één cijfer te citeren, 
moeten we opkijken tegen een 
werkloosheidsgraad van 19,4 pro
cent Daartegenover staat het 
groot aantal jongeren dat zich nog 
immer bij ons elk jaar op de ar
beidsmarkt aanbiedt Onze jonge 
mensen worden wandelen ge
stuurd. Tegenover hun gedegen 
opleiding in de streek staat het 
falend tewerkstellingsbeleid." 
— Staf Driesen: ,Zoals overal 
krijgen we de klappen van de 
ekonomische konjunkturele inzin
king. Maar nu ervaren we bitter 
dat nooit ernstig werd gedokterd 
aan een werkloosheidskanker die, 
zoals ekonomisten het omschrij
ven, in de Kempen in belangrijke 
mate van strukturele aard is." 
— Guida De Schuyteneer: „In 
perioden van ekonomische bloei 
bleven in de Kempen de geplande 

e - ' f-

-IWj Reportage 

Een stilleven is het hier onverminderd. Sociaal-ekonomische expansieprojekten blijven opvallend afwezig. 

— VAKK-trekpaarden Gul Van Gorp en Paul van Autenboer 

Industrieterreinen eerst onontgorv 
nen, en op vandaag liggen ze er 
nog immer verlaten bij. Politieke 
beloftes van de jaren '50 werden 
nooit gedegen uitgewerkt 
Het is met een bittere nasmaak 
dat we onder meer een publikatie 
van volksvertegenwoordiger Jos 
Dupré over werkloosheid in de 
Kempen gelezen hebben, terwijl 
toch niemand anders dan zijn poli
tieke CVP-vrienden het in de voor
bije jaren voor het zeggen hadden. 
Akkoord, ik moet wat nuanceren: 
door het uitblijven van volwaardig 
zelfbestuur hebben onze Vlaamse 
gewesten tot nog toe niet gekre
gen wat we inmiddels wél voor de 
nationale pot inbrengen." 

— Staf Driesen: „Onze Vlaamse 
ekonomie is vooral de t)edrijvig-
heid van zus en zoveel kleine en 
middelgrote ondernemingen. Aan 
die kleinschalige aktiviteit die hoe 
dan ook sterker dan ooit voorheen 
onze grote troef blijkt is in de 
Belgische regering niet de minste 
zorg besteed. 
Terwijl miljarden in één fjennetrek 
vrijgemaakt worden voor Waalse 
industriefilialen van de Société Gé
nérale worden onze Vlaamse on
dernemers volkomen aan hun lot 
overgelaten." 

— Gul Van Gorp: „De ekonomi
sche bedrijvigheden-met-toe-
komst veelal te zoeken bij de 
KMO-ers, worden op schandalige 
wijze verstoken van overheids
hulp. In de Kempen zijn er een be
hoorlijk aantal vestigingen waar de 
spitstechnologie nog met méér 
ijver dan vandaag zou kunnen 
ophef maken. Maar het gaat om 
bedrijven die Vlaamse werkne
mers tewerkstellen, en dus. 

— Is de potentiële tewerkstelling 
in de bedrijven in de Kempen nog 
voor uitbreiding vatbaar? 
Guido De Schuyteneer: „Zeer ze
ker. Uiteraard is bij voorbeeld aan
zienlijke nieuwe werkverschaffing 
bij een Instelling als het SOK in 
Mol niet voor morgen. Maar het 
uitt)reiden en stimuleren van on-

bedrijfsleider ütat Driesen. 

derzoeksprogramma's kan wél 
meteen van aard zijn om in andere 
ondernemingen de aktiviteit op te 
vijzelen. 
Het SOK kan zo bijvoorbeeld de 
aktiviteit stimuleren op liet gebied 
van nucleaire beveiligingsmekanis-
men. Meer algemeen is er groot 
werk op het gebied van beveili
ging van ons leefmilieu. Maar ook 
dit facet van een toekomstgericht 
ekonomisch expansiebeleid wordt 
schromelijk verwaarloosd." 
— Staf Driesen: „Het aanwenden 
van vreemd kapitaal in onze eko
nomie, onder meer middels het 
aantrekken van de multinationals, 
is een pepmiddel geweest Maar 
het werd grotendeels gebruikt als 

injektie in die (Waalse) sektoren 
die al aan het uithollen waren in 
het begin van de jaren '70. 

Een ander probleem is dat ons 
onderwijs van langsom meer ver
oudert. We voelen dit scherp in de 
Kempen waar wél veel technische 
scholen voorhanden zijn, met 
naam en faam, maar waarvan de 
laureaten bij het afspeuren van de 
art>eidsmarkt op hun honger blij
ven zitten omdat zij ietwat gede-
modeerd geschoold blijken. We 
moeten dit durven toegeven en 
ook signaleren." 

Knoeiwerk 
Guido De Schuyteneer: „Er zijn in 
de Kempen wel een aantal over
heidsinitiatieven geweest die 
evenwel nauwelijks van aard wa
ren om ons te sussen. Zo heeft 
het „Ekonomisch Komitee voor de 
Kempen" almaar te weinig dyna
misch werk gepresteerd; ekono
mische analyses werden er daar
entegen ten overvloede gemaakt 
— En wat zijn de sterke troeven 
van de Kempen dan wel? 

Staf Driesen: „Zoals elders in 
Vlaanderen is er de opmerkelijke 
arbeidslust Het prachtig samen
spel van werknemers en werk
gevers om de bedrijvigheid van 
kleine en middelgrote onderne
mingen nieuw leven in te blazen. 
Maar de ondernemingszin van de 
Kempenaars wordt door de over
heid langs geen kanten gesteund." 
Guido De Schuyteneer: „Er is 
naar het schijnt wel iets wat op 
een Vlaamse deelregenng gelijkt 
maar van een geëigend Vlaams 
sociaal-ekonomisch beleid is nog 
geen zier te bespeuren. Ook de 
regionale Kempische organizatles 
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Vlaamse premier Geens nam fors 
besluit op Kempense koffietafel... 

— VAKK-voorzitter Jan Tollenaere en koördinator Guido De Schuyte-
neer. 

Wie of wat is het Vlaams 
Kempen? 

Het Vlaams Aktiekomitee Kem
pen is een apolitieke groepering 
van Vlamingen in de Kempen die 
tot doel heeft Vlaamse akties in 
de Kempen te koördineren die 
kunnen bijdragen tot het ontwik
kelen of sterker maken van een 
Vlaams bewustzijn. 
De werking van het VAKK berust 
op vrijwilligerswerk. 
Elke Vlaming van eender welke 
politieke strekking, die er van 
overtuigd is dat Vlaanderen een 
verregaande vorm van zelfbe
stuur moet krijgen, is welkom om 
met het VAKK mee te werken. 
Het VAKK kan een beroep doen 
op ongeveer 120 plaatselijke ver
tegenwoordigers die het moge
lijk maken om op een snelle en 
efficiënte manier bepaalde initia
tieven uit te voeren. 
Het VAKK verspreidt een twee
maandelijks tijdschrift dat wordt 
verzonden op 3.000 adressen. 

werken versnipperd en zeer 
stroef. Er is geen bezieling die 
aanmoedigt tot vernieuwing in de 
ekonomische bedrijvigheid in de 
Kempen. 
In organizaties als de GOM (Ge
westelijke ontwikkelingsmaat
schappij) zijn ambtenaren aan het 
knoeien op posities die managers 
zouden moeten innemen..." 
— Jan Tollenaere: „Hoe dan ook 
ontberen we zowel communautair 
als in ons klein Vlaamse huishou
den de stimulerende dimensie van 
zelfbestuur en medeverantwoor
delijkheid. We zijn er van over
tuigd dat ekonomisch, financieel 
en politiek zelfbestuur voor Vlaan
deren ook en vooral voor de Kem
pen een uitweg biedt. 
Akkoord, ook nu hebben Vlaamse 
ministers grote zeggingskracht op 
sleutel-departementen. 
Maar ze worden niet in het minst 
ertoe gedwongen om de mentali
teit van federalisten in politieke 
besllsingsmacht om te zetten. Ter 
zake Is er zeker geen lange-ter-
mijn inspanning. En zo wordt een 
regio als de Kempen stiefmoeder
lijk behandeld en verwaarloosd. 
Gui Van Gorp: „Vandaag zijn er 
slechts Waalse ministers en Belgi
sche ministers. De Vlaamse ge
meenschap blijft gevangen in een 
politiek niemandsland." 
— Guido De Schuyteneer: „Niet 
alleen de Kempen, maar nog ande
re Vlaamse streken zijn verwor
den tot noodgebieden Met onze 
akties pogen we uiteraard aller
eerst de Kempenaars wakker te 
schudden, maar op termijn is het 
onze bedoeling de andere knsis-
komitees in Vlaanderen de hand 
te reiken" 

Het VAKK spant zich in om deel
nemers bij elkaar te krijgen en 
samen op te trekken naar belang
rijke Vlaams-nationale gebeurte
nissen: een betoging, het 
Vlaams-Nationaal Zangfeest, 11 
juli-vieringen, de IJzerbedevaart 
enz_ 

Het VAKK groepeert vertegen
woordigers van verschillende 
verenigingen zoals o.a. Het Da-
vidsfonds, de VTB-VAB, de 
Vlaamse Volksbeweging, de 
Vlaamse Kringen, de Federatie 
van Vlaamse Vrouwen, het Taal-
aktie Komitee, de Nationalisti
sche Studentenvereniging, de 
Vlaams Republikeinse Bewe
ging, de Kempense Rodenbach-
bonden, de St.-Maria Chiro, het 
V.NJ., de Vlaamse Scholieren-
Vereniging enz-
Sekretariaat: Mevrouw Kenis, 
Korte Veldstraat 81, 2300 Turnhout 
Tel.: 014/41.97.48 na 18 uur. 

Op nationaal vlak bestaat er maar 
weinig begrip en weinig belang
stelling voor de Kempense proble
men. 
Wallonië krijgt immers alle aan
dacht en slorpt alle beschikbare 
gelden op. De probleemgebieden 
in Vlaanderen worden daarente
gen, in het beste geval, naar de Eu
ropese gemeenschap verwezen. 
(Zo was er de verklaring van 
minister G. Geens tijdens de Kem-
pische koffietafel te Vorselaar) 
In sommige mkidens formuleert 
men het dan zo alsof hiermee de 
Kempense problemen reeds aan 
een oplossing toe zijn. 
Maar niets is mirKler waar. De 
Vlaamse deelregering heeft alleen 
haar goedkeuring gehecht aan het 
voorstel om de Kempen door de 
EG als ontwikkelingsregio te laten 
erkennen. 
Maar of deze erkenning er ooit zal 
komen blijft een open vraag. De 
Kempen komt immers in kompeti
tie met een hele reeks van pro
bleemgebieden binnen de EG, 
d.w.z. van het uiterste zuiden (Ca-
labrië) tot het uiterste Noorden 
(de Eskimo's). 
Bovendien lijkt de EG voorname
lijk interesse te hebben voor pro-
jekten i.v.m. de „IJzeren Rijn" (de 
spoorlijn Antwerpen-Mönchen-
gladbach). 
Een herwaardering van de „IJze
ren Rijn" kan op zichzelf een be
langrijk gegeven worden voor de 
Kempen. Maar dat alleen Is met 
voldoende. 
De Kemfsen heeft behoefte aan 
een veel uitgebreider investerings
plan: dat wil zeggen een investe-
rlgsplan dat evenwichtig gespreid 
is over al de groeisektoren en dat 
bovendien rekening houdt met al 
de Kemfjense regio's. 
Naast een aanmoediging van de 

De Vlaamse Kempen moet zich vooralsnog tevreden stellen met 
kruimels die van de beheerstafels van Openbare Werken tuimelen... 

bestaande bedrljfstakken-met-toe-
komst Is het absoluut noodzakelijk 
een systematische promotie te 
voeren in binnen- en buitenland 
rond de belangrijke troeven waar
over de Kempen beschikt. Een 
dergelijke volgehouden aktle, sa
men met een belangrijk voorde
lenpakket vanwege de overheid, 
kan mets anders dan resulteren In 
de vestiging van nieuwe moderne 
bedrijven (en dat zelfs midden In 
een krisisperlode). 
Maar voor een dergelijke diep
gaande aanpak zal een eventuele 
EG-tussenkomst verre van vol
doende zijn. 
Er moet een koherent expansiebe-
leid tot stand komen waarbij het 
bedrijfsleven en de overheid opti
maal op elkaar Inspelen. 
Helaas, op nationaal vlak is de 
politieke toestand volledig ont
spoord. Er bestaat een flagrant 

onevenwicht in de prioriteiten ten 
aanzien van de probleemgebieden 
en de probleemsektoren. 

Ook het gevoerde beleid (?) op 
nationaal vlak — voor zover men 
van beleid kan spreken — gaat In 
tegen de behoefte die in Vlaande
ren wordt aangevoeld. In plaats 
van investeringen in toekomst-ge
richte bedrijven, wordt massaal 
geld gepompt in verlieslatende be-
dnjven, zoals het Waalse staal. 
Door een dergelijk kortzichtig be
leid heeft de overheid een niet te 
stillen geldbehoefte met als gevolg 
een uiterst krappe kapitaalmarkt 
en zeer duur geld. De probleem
gebieden in Vlaanderen, waaron
der de Kempen zijn daar in de al
lereerste plaats de dupje van. 
Het Is dan ook In deze probleem
gebieden dat men zeer sterk de 
noodzaak van zelfbestuur voor 
Vlaanderen aanvoelt 

Eén op vijf Kempenaars zonder werk... 

^ 

Het Vlaams Aktiekomitee voor de Kempen (VAKK) heeft aan de 
gemeentebesturen en -raadsleden in deze regio een ontwerp van 
motie toegezonden. Het is nu afwachten hoe de regionale politici de 
Kempense problemen daadwerkelijk aan het adres van de Brussel
se Wetstraat willen verdedigen. 

„De gemeente- wil met 
deze motie erop wijzen dat 
de ekonomische krisis in 
de Kempen zeer ernstige 
afmetingen aangenomen 
heeft In juli 1981 noteerde 
men meer dan 22.000 
werklozen in het 
arrondissement Turnhout, 
waaronder zeer veel 
jongeren. 
Eén op vijf Kempenaren 
heeft geen werk meer 
De toestand in de Kempen 
is vandaag nog veel 
ernstiger dan in de jaren 
vijftig toen er biezondere 
ontwikkelingsprogramma's 
voor deze regio werden 
uitgewerkt 
Tegen 1985 is er een 
behoefte aan 41.000 
bijkomende 
arbeidsplaatsen. En hieraan 
kan enkel worden 
tegemoetgekomen door 
het uitstippelen van een 
biezonder ekonomisch 
beleid. 
Op nationaal vlak béStaat 
er maar weinig 

belangstelling en weinig 
begrip voor de Kempense 
problemen. Wallonië krijgt 
immers alle aandacht en 
slorpt alle beschikbare 
gelden op. 
Derhalve eist de 
gemeente- dat de Vlaamse 
Raad en de Vlaamse 
deelregering zelf een 
prioritair krisis- en 
expansiebeleid voor de 
Kempen zouden uitwerken. 
De Vlaamse Raad en de 
Vlaamse deelregering 
moeten hierbij niet alleen 
ten volle gebruik maken 
van hun mogelijkheden, 
maar bovendien ook 
initiatieven nemen om in 
dit opzicht hun 
bevoegdheden en hun 
geldmiddelen in 
belangrijke mate uit te 
breiden. 

In ieder geval zal de 
Kempen geen genoegen 
nemen met een 
eenvoudige verwijzing van 
zijn problemen naar de 
Europese Gemeenschap'. 
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

SEPTEMBER 

BRT 1 
15.30 Festival van Vlaanderen 
(happening te GenO. — 16 00 Dag 
aan dag. — 16.30 Festival van 
Vlaanderen (happening). — 17.00 
Teleparty (show). — 18.00 Ti-Ta-
Tovenaar. — 18.05 Harold Lloyd 
(humor). — 18.30 Festival van 
Vlaanderen (happening). — 18.55 
Dit leuke land. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Shelley (fJ. - 20.35 Het 
staat in de sterren geschreven 
(show). — 21.35 Groene ogen. 
(weekendfilm). — 23.10 Nieuws. 

NED. 1 

NED. 2 

RTB 1 

ARD 

ZDF 

D 3 

15.30 Nieuws. — 15.32 Maja de bij. 
— 16.00 Sjakie en de sjokoladefa-
briek (kindermusical). — 17.45 
Medelanders en Nederlanders. — 
18.58 Nieuws. - 19.00 Love boat 
(f J. — 19.50 The world's greatest 
escapes (ontsnappingskunsO. — 
20.40 De Onedin Lijn (f J. - 21.37 
Nieuws. - 21.55 De lift (tv-film). -
23.05 Voetbal '80. - 23.20 Simon 
Carmiggelt leest voor. — 2335 
Nieuws. 

18.35 Sesamstraat — 18.50 Toe
ristische tips. — 18.59 Er was 
eens., (strips). — 1925 Smokke
laar (f.). - 20.00 Nieuws. - 20.27 
The great dictator. — 22.30 Sport 
op zaterdag. — 23.00 De roomsen 
en de rooien (dok. over de Ned. 
vakbonden). — 23.45 Nieuws. 

19.30 Nieuws. — 19.55 Chèval mon 
ami (dok j . — 2025 L'oeil du mono
cle (film). - 22.05 Militaire taptoe. 
— 2320 Nieuws. 

20.00 Nieuws. — 20.15 Das spricht 
Bande (show). — 22.05 Fluchtweg 
St-Pauli Grossalarm für die Da-
vidswache (film). — 23.30 Nieuws. 

19.00 Nieuws. - 19.30 Projekt XX 
72 (fJ. - 20.15 Die Kluge Witwe 
(tv-spel). — 21.45 Nieuws. — 23.05 
Der Kleine Doktor (f J. — 00.05 
Nieuws. 

19.55 (jewesteli jke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Kammer-

Mick Jagger in Gimme Shel
ter, de A m e r i k a a n s e muzil<ale 
d o k u m e n t a i r e f i lm van D a v i d 
M a y s l e s (1971) o v e r een p o p -
k o n c e r t m e t o.a. The Ro l l i ng 
S t o n e s , J e f f e r s o n A i r p l ane , 
T ina Turner , The F ly ing B u r r i t o 
B r o t h e r s . 
(dinsdag, BRT 2 om 20 u. 40) 

musikfest Lockenhaus 1981. — 
21.15 Fernsehspiel des Monats. — 
22.45 La Promenade (experimente
le film). - 23.00 Nieuws. 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Stars 
(show). — 21.45 Madame Colum-
bo (f J. — 22.30 Voetbatmagazine. 
— 23.30 Nieuws. 

A 2 
19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les hèri-
tiers (f J. — 22.05 La chasse au tré-
sor (kwis). — 23.00 Les camets de 
l'aventure (dokJ. — 23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La ville noire (tv-film). — 
22.00 Nieuws. - 22.20 Ciné re
gards. 

BRT 
9.15 Voor boer en tuinder (Open 
School). — 10.00 Ommekaar: afa
sie. — 10.40 Koncert (Telemann). 
- 11.00 Konfrontatie (debaO. — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.30 Handel en wandel 
(Open School). — 15.00 Sesam
straat — 1525 Camera op Roos-
marijn (jeugdfilm). — 16.55 Sport
uitslagen. — 17.00 Teleparty 
(show). — 18.00 Jonger dan je 
denkt-klub. — 18.30 Ti-Ta-Tove
naar. — 18.35 Van Pool tot Eve
naar. — 19.45 Nieuws. — 20.00 
Spwrtweekend. — 20.30 Palmers-
town USA (fJ. - 2120 Mezza 
Musica (lichte muziek). — 22.25 
Nieuws. 

NED 1 
11.00 Omroepparochie. — 19.00 
Nieuws. — 19.05 Donald Duck en 
zijn neven. — 19.14 Bassie en 
Adriaan in het circus (reportage). 
— 1950 Simonskoop (filmmmaga-
zine). - 20.15 Tator (fJ. - 21.45 
Ein Abend in Wien (koncert). — 
22.50 Nieuws. 

NED 2 
14.30 Magazine (jeugd). — 15.30 
Nieuws. — 15.35 Heidi (gezinsfilm). 
- 17.05 Studio Sport 1. - 17.30 
Wespeteater op streektoumee. — 
18.45 Sesamstraat - 19.00 Studio 
Sport 2. - 20.00 Nieuws. — 20.10 
Panoramiek. — 20.45 De lachende 
scheerkwast (f). — 21.15 De kat
vanger (dok. over koppelbazen). 
— 22.45 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire Ie point (Debat). — 
13.00 Nieuws. - 19.30 Nieuws. -

19.55 Festival de la chanson Fran-
gaise „Pare 81". — 21.05 Les Insu-
laires (TV-film). - 22.05 Echos 
c'est la fête a Hélécine. — 22.35 
Nieuws. 

ARD 

19.20 Aktualiteitenmagazine. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Waar de 
koekoek roept (DokJ. — 21.05 lm 
Laufe der Zeit (Film). - 23.55 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Strassburg 
oh Strassburg (Verhaal). - 20.15 
Der Fall Maurizius (TV-film). — 
21.35 Nieuws. — 21.50 Filmforum 
(Andrzej Wajda). - 22.35 Vom 
Zauber des Tanzes (DokJ. — 
23.35 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Unbekann-
tes China (DokJ. - 21.00 Aus-
landsstudio. — 21.45 Hoffnungs 
Musikfestival (KoncerO. — 23.00 
Show (Vivian Reed). - 23.35 
Nieuws. 

LUX. 
19.00 Tele-Lux-Hebdo (Nieuws). — 
20.00 Les Roses de Dublin (FJ. — 
21.00 Les derniers jours d'Hitler 
(Film). 

F 1 
19.15 Langousten (DokJ. - 19.45 
Suspens (FJ. — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Charade (Thriller). - 2220 
Concert Menuhin a Tonnerre 
(KoncerO. — 22.50 Autorennen 
(GP van Canada). — 23.20 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Le Témoin 
(Film). — 2210 Festival van Nancy 
1980. - 23.40 Nieuws. 

F 3 
15.30 Aspects du court métrage 
Frangais. — 20.00 La Malediction 
du Kriss Pusaka (FJ. - 20.30 
Notre-Dame de Paris (DokJ. — 
21.25 Nieuws. — 21.40 Vive l'histoi-
re (CreusoO. — 22.35 La vie Pari-
sienne (Film). 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti-
Ta-Tovenaar. — 18.05 Maja de Bij. 
— 18.30 Mohadjirin (Open 
School). — 19.00 Lanzarote (DokJ. 
— 19.15 Uitzending door derden 
(Vakbond). — 20.15 Martin Eden 
(FJ. - 21.05 Sportshow. - 21.55 
Anorexia Nervosa: een beeld van 
binnenuit (over een moderne ziek
te). - 22.45 Nieuws. - 23.00 
Handel en Wandel (Ofjen School). 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 18.58 
Nieuws. — 19.00 Donald Duck 
(Strip). — 19.15 Met de Tros de 
winter door (Show). — 20.35 Het 
nieuwe land (FJ. — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Vier manieren om je 
vrouw (kortfilm). - 22.25 Vrou
wen en weerwerk (Info). — 23.05 
Nieuws. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Scooby 
Doo (Stnp). - 19.20 Het donkere 
bos (FJ. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Achter het nieuws. — 21.10 De 
verdachten (FJ. - 22.05 De Om
budsman. — 22.35 Op 't rechte pad 
(FJ. - 23.10 Nieuws. 

RTB 
1330 T e l e t e k s t - 19.30 Nieuws 
— 19.55 Nous nous sommes tant 
aimés (film en debat) — 23.00 
Nieuws en weerbericht tot 2.20. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Strumpet 
City ( f ) . — 21.10 Jeugdscène -
drugscène. — 21.15 Interviews 
over persvrijheid. — 21.45 Bitte 
Umblattern (show). - 22.30 Ta-
gesthemen. — 23.00 Der Cowboy 
(western). — 0.50 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Musicbox 
mit Desiree. — 20.15 Stichproben. 
Voor de verbruiker. — 21.00 Heu-
te-Journal. — 21.20 Der Mann aus 
Marmor (film). — 23.55 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Leningrad 
(dokJ. — 21.15 Anruf erwünscht 
— 23.45 Nieuws. 

LUX. 
19.57 Nieuws. — 20.00 Sur un 
plateau (variété). — 21.00 Une 
aurore Boreale (tv-film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. — 20.30 Un espion 
de trop (thriller en debaO. - 23.30 
Nieuws. 

A 2 
19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Nationalize-
ringen in Frankrijk (info). — 21.55 
Variétéprogramma. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Don Angelo est mort 
(film). - 22.20 Nieuws. 

Dinsdag 
29 SEPTEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti-
ta-tovenaar. — 18.05 Sesamstraat 
- 18.30 Boter (kortfilm). - 18.35 
Maatschappelijk vrouwen (open 
school). — 19.07 Uitzending door 
derden (het vrije woord). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Zuid-Noord 
(praatshow). — 21.10 Reisverhalen 
uit de ruimte (dokJ. - 22.00 I.Q. 
(kwis). — 22.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Allemaal beestjes (dieren
programma). — 20.40 Gimme Shel
ter (popreportage). — 22.05 Bon
jour la France. (Open school). 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.( 
meer bij (kleuterpn 
19.30 Een gehanc 
vrouw. (dokJ. — 21 
mens ( f ) . - 2 1 . 2 5 Te 
tatie). - 2137 Niei 
Den Haag vandaag, 
en vrouw in oktobe 
balveld (kortfilm). — 

NED 2 
18.35 Sesamstraa 
Jeugdjournaal. — 18 
pop. - 19.25 Wie 
(kwis). — 2000 Nie 
Viermaal verkocht 
22.55 Nieuws. 

RTB 1 
13.30 Teletekst — 
gewestelijke aktualit 
Nieuws. — 1955 C 
— 20.30 Les charm 
— 21.25 Rencontre 
tier (portreü. — 22. 

ARD 
20.00 Nieuw». - 2 
ich?(kwis). - 21.00 
21 .45Da l las ' ( f J . -2 
men. — 23;00 Life: 
(show). ^ 23.45 
23.50). 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19 
me Grafin (film). — 

Z A T E R D A G (26 s e p ü — Een dag je Festival van 
Vlaanderen o p BRT, a fgewisse ld d o o r o.a. f r agmen ten 
van f i lms me t de komiek Harold Lloyd. He t BRT-
p r o g r a m m a heef t als h o o f d b r o k e e n merkwaa rd ige 
w e e k e n d f i l m : Groene ogen ( G r e e n eyes) , een f i lm d ie 
d e t r iest ige realiteit benader t . Een z w a r t e g e w o n d e 
V ie tnam-ve te raan keer t t e rug naar Amer ika . Hier v ind t 
hij een vader land, waar bl i jkbaar geen plaats meer is 
v o o r h e m : rassenhaa t we rk looshe id en onve rd raag 
zaamhe id hee rsen hier. Hi j beslu i t t e rug te ke ren naar 
Sa igon, naar een meis je da t hi j z w a n g e r achterge la ten 
h e e f t To t z i jn ve rbaz ing v ind t hij in Sa igon du izenden 
weesk inde ren , v e r w e k t d o o r Amer i kaanse so ldaten die 
t e r u g g e k e e r d zi jn naar hun land, d e meis jes me t hun 
k inde ren achter la tend. Hi j wi l t e al len pr i jze zi jn baby 
vinden... D e V a r a (Ned . 1) draaai t d e zeer spannende 
TV-f i lm De lift (The e levator ) d ie al ee rder o p BRT w e r d 
v e r t o o n d . — A l in 1937 w e r d er bi j Char l ie Chapl in o p 
aanged rongen o m e e n f i lm te m a k e n o v e r Hitler. Char l ie 
voe lde er niet vee l voor , maar d e on tw ikke l ingen in nazi-
Du i ts land ze t ten er h e m toe aan o m toch aan het p ro jek t 
t e beg innen. O k t o b e r 1940 w a s The Great Dictator 
klaar. En t o e n de f i lm u i t k w a m w e r d Char l ie bedre igd 
d o o r pro-nazi 's, d ie d re igden da t zij d e zalen z o u d e n 
b o y c o t t e n enz. Char l ie ze t te d o o r en de f i lm w e r d e e n 
g r o o t sukses, z o w e l in A m e r i k a als in Engeland. In „The 
Grea t D ic ta to r " speel t Char l ie Chap l in een dubbe l ro l : 
d ie van Hynke l , d e d ik ta tor van Tomania e n d ie van een 
j o o d s e kapper... CKRO/Ned . 2). 

Z O N D A G ( 2 7 s e p t . ) — L ie fhebbers van musical-
muz iek en l ichtk lassieke of ope re t temuz iek k o m e n 
v a n a v o n d g o e d aan hun t r e k k e n : Mezza Musica (BRT) : 
w e r k e n van o.a. Ge rshw in , Rodgers -Hammers te in , Loe-
w e . C o l e Por te r e.a. en Ein Abend in Wien ( T r o s / N e d . 1) 
me t w e r k e n van Rober t Stolz. — N u d e reeks teken
f i lms o v e r Heidi a fge lopen is, zo rg t d e N C R V (Ned . 2) 
v o o r en ige kompensat ie . In het nam iddagp rog ramma 
w e r d de f i lm Heidi van De lbe r t M a n n o p g e n o m e n (met 
Maximi l ian Schel l , M ichae l Redgrave , Jenn i fe r Edwards 
e.a). — D e V P R O (Ned . 2) b reng t een heru i tzending 
van d e Katvanger, een dokumen ta i re ove r d e malaf iede 
prak t i j ken van koppe lbazen . 

M A A N D A G ( 2 8 s e p t . ) - Rapport si h e e f t e e n 
med isch p rob leem als o n d e r w e r p : Anorex ia Ne rvosa 
(ze l fverhonger ing - BRT). — T ros s tar t vanavond me t 
e e n n ieuwe reeks : Het nieuwe land (The Timeless 
Land) , een Aust ra l ische reeks waar in e e n 25-tal jaar uit 
de gesch ieden is van Aust ra l ië w o r d e n behande ld , aan 
de hand van de gesch ieden is van d e inwl jkel ingenfami-
lle Mann ion . D e reeks w e r d gesch reven d o o r een man 
die het k lappen van de i w e e p ken t Peter Ye ldham, de 
auteur van d e reeksen „ D e ver la ten mi jn " en „De Levkas 
Man" , d ie al ee rder d o o r d e T ros w e r d e n u i tgezonden. 
„Het N i e u w e Land " begint me t d e k o m s t van een g r o e p 

have loze Br i t ten d ie zstdrer n 
de s t i ch te rs zi jn van e e n nieu 
dee lden, mariniers, hoeren en 
aan d e O o s t k u s t vao \Aus t r£ 
leiden... (Ned . 1 - T ros> .— D e ' 
d e T ros e n beg in t vanavond nr 
Br i tse feui l le tons: Het don! 
Chase) , een avon tu ren reeks 
dachten ( W e the accused) , e< 
d e m isdaadroman van Ernesl 
schoo lmees te r Paul die zi jn v 
m e t zi jn kol lega M y r a o p te 
s lo t te Op 't rechte pad (Goin 
reeks me t Ronn ie Barker over 
gedee l te van zi jn leven in d e c 
N u hij al in d e veer t ig is en pas 
genis, wi l hij een normaeil lev 

DINSDAG (29^ept) -
den, d ie v e r z o r g d w o e d t x k w r 
aan de bedre ig ing -van o n 
gegevensbanken . D e a/raag d 
„Is e e n a f d o e n d e beschermir 
moge l i j k?" — D e eerder ma 
w a s deels te w i j ten aan d e 
dee ls aan d e niet-opf<Je-ten€ 
Regine C lauwaer t , van w ie wi 
ve rander ing verwachter» en c 
van K o o s Pos tema die niet w 
o p ons s c h e r m mag ^en niet 
vandaag be loo f t be ter te w o 
me t d e gas ten : een gro te vei 
d ie o p he t v lak van hun speci i 
len h e b b e n : Chr ie t Titulaer, 
Her fs t en Erik G e r e t s (BRT-1 
BRT 2 k u n n e n o v e r h o o p ge 
even tue le rep)ortage over ee i 
match . Wie van de drie? ( 
pr i jsbeest je van de A v r o w a 
doo rgegaan w o r d t . Een^ m in 
s taande uit A lbe r t Mol , M a r l 
Evel ine Ve lsen p robee r t uit d 
te w i j zen d ie een opgegeven I 
zonde r pretent ie , waarbi j noc 

WOENSDAG (30 sef 
st r i jden van de eers te ronde 
— A ls Studio Vrije Tijd geen 
het voetba l , kunnen volgendi 
w o r d e n : A n t w e r p s e s t reekg 
beu rs in B rugge ; Jazzba l le t ; ' 
Aa ls t (BRT-2). - Het TV-spe 
hand en de Japanse film Beja 
N o s ) gaan be iden over de si 
jaardentehu izen. — Veron ica 
totaal gew i j d aan de hersench 
ta i re en een diskussle. (Ned . 

24 SEPTEMBER 1981 



m TV-programma's 13 

leuws. — 19.00 D'r kan nog 
lij Ckleuterprogramma). — 
Een gehandicapte jonge 
CdokJ. — 21.00 De nieuwe 
.). — 2125 Ten slotte (medi-
- 2Ï.37 Nieuws. - 21.55 
lag vandaag. — 22.10 Man 
iw in oktoberlicht op voet-
(kortfilnO. - 22.45 Nieuws. 

Sesamstraat — 18.50 
)urnaal. — 18.59 Avro's top-
• 19.25 Wie van de drie 
— 2000 Nieuws. - 20.27 
al verkocht (blijspel). — 
lieuws. 

eletekst. — 19.00 Waalse 
elijke aktualiteiten. - 19.30 
. - 19.55 Ciné-Tilt (kwis). 
O Les charmes de I'èté. (f.) 
5 Rencontre: Gerard Mor-
rtret). — 22.25 Nieuws. 

Jieuw». — 20.15 Was bin 
vis). — 21.00 Panorama. — 
alias Cü. — 22.30 Tagesthe-
- 23.00 Life: Ingrid Gaven 

-^ 23.45 Nieuws (tot 

ieuws. — 19.30 Die Seltsa-
ifin (film). - 21.00 Heute-

Journal. — 21.20 Die Schattenseite 
des Mondes (reportage) 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
2000 Nieuws. — 2.15 Landesspie-
gel. - 21.00 Portrait. - 21.15 
Kinderarbeid (dok.). — 21.45 Nach-
frage. — 22.30 Natuur-medicijnen. 
— 2315 Nieuws 

LUX 

19.57 Nieuws. — 20.00 L'Homme 
qui valait trois milliards (f) . — 21.00 
Le retour de Don Camillo (film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. — 2.30 Dickie Roi 
(f.). — 21.30 Aktualiteitenmagazine. 
— 22.45 Magdalena Abakanouvicz 
(portreO. — 23.40 Nieuws. 

A 2 
18.30 C'est la vie & nieuws. — 
18.50 Des chiffres et des lettres: 
spel. — 19.45 Les gens d'ici (maga
zine). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
D'accord, pas d'accord. — 20.40 
Un apres-midi de chien. (film en 
debaO. - 23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La flibustière des Antilles 
(film). — 21.55 Nieuws. 

Woensdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
15.30 Open school - 17.00 Op 
het schildpadpleln. — 18.00 Klem, 
klem kleutertje. — 18.15 Ti-Ta-To
venaar. - 18.25 Chips (f) . - 19.12 
Uitzending door derden (PVV). — 
19.45 Nieuws. - 20.20 Arnold (f.). 
— 2045 Niets aan de hand. Tv-
spel. — 22.15 Puur kuituur., over 
derden. Ludo Bekkers praat met 
Frangoise Giroud over Marie Cu
rie. — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
Voetbal. Indien er een rechtstreek
se of samenvattende reportage 
van een van de terugwedstrijden m 
het kader van de Europese Beker
kompetitie wordt uitgezonden, dan 
zal het avondprogramma aange
past worden. 
20.15 Studio vrije tijd. — 21.15 De 
vijf geheimen van de woestijn (oor
logsfilm). 

NED. 1 
15.30 Angle (f) . - 15.55 De tijger 
en de vlam (avonturenfilm). — 
18.58 Nieuws. — 19.00 Van ge
west tot gewest — 19.50 Politieke 
partijen. — 20.00 Bejaarden in op
stand (film). — 21.15 Satiemania 

ie 2nth er niet van b e w u s t zi jn dat zij 
an e e n n i euwe natie. He t zi jn veroor -
, hoeren enz., die in een t en tenkamp 
van'* Aust ra l ië e e n hard leven gaan 
•os). — D e V a r a d o e t niet onde r voo r 
vanavond maar l iefst me t dr ie n ieuwe 

Het donkere bos (The B r e n d o n 
i turenreeks voo r de j eugd , De ver-
i ccused) , e e n reeks naar de be roem-
van Ernest R a y m o n (1935) ove r d e 

ui die zi jn v r o u w van kant maak t o m 
^ y r a o p te k u n n e n t rekken . En ten 
? pad (Go ing s t ra ight ) een komische 
Barker ove r een m a n die het g roo t s te 
sven in d e gevangen is hee f t geze ten , 
tig is en pas on ts lagen is uit d e gevan-
normaal leven gaan leiden... 

[29!?ept) — D e Uitzending voorDer-
word t -door he t Vr i je W o o r d is gew i j d 
i g "van onze pr ivacy d o o r allerlei 
D e i / r a a g d ie hierbi j ges te ld w o r d t is: 
bescherming van onze pr ivacy nog 
eerder mat te star t van Zuid-Noord, 

en aan d e keuze van d e gas ten e n 
t-opf<)e-tenen-trappen-mentali teit van 
, van w ie w i j in d e t o e k o m s t niet vee l 
achter» e n dee ls aan d e onzekerhe id 
a die niet w is t en niet voe lde w a t hier 
l ag en niet mag . D e u i tzending van 
)eter te w o r d e n , reken ing g e h o u d e n 
in g ro te ve rsche idenhe id en mensen 
T hun special i te i ten heel w a t te ver te l -
et Titulaer, Jasper ina de Jong , Eric 
re ts (BRT-1) — D e p rog ramma 's o p 
verhoop gegoo id w o r d e n i.v.m. een 
ge over e e n Europese voetba lbeker -
d e dr /e? ( A V R O , Ned . 2) is een 

le A v r o w a a r nog een se izoen m e e 
It. Eerri m in o f mee r vas t panel, be-
t Mol , Mar t i ne Bijl, K e e s Brusse en 
sbeert uit dr ie pe rsonen d iegene aan 
)pgegeven b e r o e p u i toefent . Een spel 
waarbi j nogal w a t a fge lachen word t . 

^ G OOsep t . ) — Voefba/ ; T e r u g w e d -
i rste ronde van de Europese bekers , 
ie Tijd geen plaats moe t ru imen voo r 
en vo lgende o n d e r w e r p e n v e r w a c h t 
ise s t reekge rech ten ; M o d e ; Hobby -
Jazzballet; W e e k van d e Vr i je Ti jd in 
Het TV-spel o p BRT-1 Niets aan de 

se film Bejaarden in opstand (Ned . 1 -
I over de si tuat ie van oude ren in be-
- Veron ica 's t v -avond is omzeggens 
le hersenctiirurgie, me t e e n d o k u m e n -
jssie. (Ned . 1) 

D O N D E R D A G (1 okt.) - O n d e r w e r p In Een 
vinger in de pap, he t j ongerenmagaz ine o p B R T - 1 ; 
T e m a : karwe i t jes in het hu ishouden. M e t e e n por t re t 
van d e 13-jarige G e e r t uit e e n gez in waar in nogal w a t 
huisel i jke karwe i t jes o p g e k n a p t m o e t e n w o r d e n . Gast
o p t r e d e n : The Mach ines . S k e t c h i.v.m. karwei t jes. — 
A a n he t c i rcus da t Dallas hee t k o m t geen einde. D e 
manz ieke Lucy t r o u w t uiteindel i jk m e t d e „a rme" M i t ch . 

H o e o n t r o e r e n d ! Een m o d e r n p r insessesprook je l Na
tuur l i jk ve r l oop t e e n huwel i jk in „Dal las" niet zonder hor
ten o f s to ten . — BRT 2 b reng t e e n Spaanse p roduk t ie 
van he t tonee ls tuk Fuente Ovejuna van missch ien w e l 
d e ta lentvo ls te e n v ruch tbaars te schr i j ver d ie de Spaan
s e l i teratuur oo i t heef t gekend , L o p e d e V e g a (1562-
1635). D e mil i taire k o m m a n d a n t G o m e z d ie nogal w a t 
m a c h t gek regen hee f t van he t s taa tshoo fd kon ing 
Ferd inand gaat zi jn boek je ve r te bu i ten. To t w a n n e e r 
he t vo lk he t wel le t jes v indt e n in ops tand komt... N C R V 
(Ned . 1) bes teed t aandacht aan hype rne rveuze k inde
ren (Wim en Marianne, twee ongewone kinderen). — 

Eindeli jk z o u je zo kunnen zeggen . Eindeli jk ze t d e K R O 
(Ned . 2) het lang aangekond igde feui l leton Mata Hari op 
het sche rm. M a t a Hari , d e legendar ische danseres en 
dubbe lsp ionne, d e In Neder land g e b o r e n Marga re tha 
Zel le, had na e e n turbu lent leven als danse res e n minna
res alle Eurof jese hoo fds teden ve rove rd . In 1917 ver
bleef zij in Pari js. O p 13 februar i 1917 w e r d zi j d o o r de 
poli t ie in haar s j ieke hote lsu i te uit bad gebe ld : zij w e r d 
gea r res tee rd o p beschu ld ig ing van sp ionage. M a t a Hari 
d ie het al lemaal als een spel let je zag, m e r k t e niet dat he t 
m e n e n s w a s en het on tg ing haar w a t er o p het spel 
s tond . Z i j w e r d ve roo rdee ld en te rech tges te ld ( K R O / 
Ned. 2). 

V R I J D A G (2 ok tobe r ) — Oos tdu i t se p roduk t ies 
kr i jgen w i j niet zo vaak o p het sche rm. D e Oos tdu i t se 
fi lm Solo Sunny (BRT 1), een komed ie van K o n r a d W o l f 
(1979) m a g er bes t zi jn. Sunny , een weesme is je dat op 
een fabr iek werk t , heef t net als al haar lee f t i jdsgenoten 
fantas ieën en d romen . Haar g ro te d r o o m , ooi t een 
b e k e n d e popzangeres te w o r d e n , gaat in vervul l ing. Z i j 
raakt w e g uit het gr i jze fabr ieksbestaan. Maa r ook zij 
e rvaar t dat het in de s h o w w e r e l d niet alt i jd rozegeur en 
manesch i jn is. Bu i ten de g e w o n e on tgooche l ingen k o m t 
er ook nog een mis lukte l iefde bij. S u n n y w o r d t 
gespee ld d o o r Renate Krössner . — In Idle Class, een 
ko r te s t o m m e fi lm van Char l ie Chapl in speel t Char l ie 
een opva l lende dubbe l ro l : die van een r i jke geweten lo 
ze kere l en die van een zwerve r . Charl ie, de z w e r v e r 
raakt ver l ie fd o p de v r o u w van de r i jke man W a n n e e r 
d e z w e r v e r on tdek t dat hij als t w e e d ruppe ls wa te r 
gel i jkt o p d e r i jke ech tgenoo t van de v rouw , beslui t hij 
z i jn voo rdee l daarui t te halen... ( K R O / N e d . 1). 

(piano) — 21.37 Nieuws. — 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Stu
dio sport. — 23.30 Nieuws. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat. — 18.50 
Jeugdjournaal. — 1859 Nieuws
gierig. - 19 25 Kenmerk. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Socutera (Info). 
— 20.32 Op de drempel van het le
ven (over neuro-chirurgie). — 
21.40 Diskussie over neurochirur
gie. - 22.30 Veronica 81/82 -
22.55 Veronicas agenda. - 2300 
Teleac. - 2330 Nieuws. 

RTB 1 
19 30 Nieuws. - 20 00 De zee van 
Flores: Croc-Blanc bij de Mandars 
(dok). — 21 00 Une petite femme 
aux yeux-blues (tv-fllm). — 22.30 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die Feen 
sterben aus (tv-film). — 21.45 We
tenschappelijke magazine. 

ZDF 
21.00 Heute-joumal. - 21.20 Ve
gas ( f ) . - 22.10 Treffpunkt 
ü-Wagen 4. Reportage. — 22.40 
Sport aktuell. — 0.10 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Auslandsreporter. — 22.15 
Dauernd Ferien (tv-film). — 23.25 
Nieuws. 

LUX. 
19.00 Muppet show. - 19.57 
Nieuws. - 20.00 Hit-parade. — 
21.00 Le justicier impitoyable (film). 

TF 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.35 La mafia 
(dok). - 22.35 Pollufision. TV-film. 
- 23.30 Nieuws. 

A 2 
18.50 Des chiffres et des lettres. 
Spelprogramma met „Le compte 
est bon" en „Le mot le plus long". 
— 19 45 Les gens d'ici (magazine). 
— 20.00 Nieuws. — 20.35 Palma
res '81 (variété). - 21.35 Alain 
Décaux raconte (Auguste Blanqui, 
revolutionair). — 23.50 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La mort en ce jardin (film). 
— 22.00 Nieuws. 

Donderdag 

[ 1 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti-
Ta-Tovenaar. — 18.05 Sesam
straat. — 18.30 Een vinger in de 
pap. — 19.00 Rwanda (dok). — 
19.17 Uitzending door derden 
(CVP). - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Micro-Macro (kwis). — 2040 Pa
norama. - 21.30 Dallas ( f ) . — 
22.15 Sporttnbune. - 22.45 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Fuanteovejuna (toneel). — 
22.15 Première. 

NED 1 
18.58 Nieuws - 19.00 Bolke de 
Beer — 19.10Minivoetbalshow. — 
2010 Vogelvrij — 20.40 Wim en 
Mananne, twee ongewone kinde
ren (dok.) — 21.37 Nieuws. — 
21 55 Den Haag Vandaag - 22 10 
Kosmos (dok.) — 2315 Nieuws 

NED 2 
18.35 Sesamstraat. - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Er was 

Nuria Torrey in Fuente Oveju
na een h i s t o r i s c h t o n e e l d r a 
ma van L o p e de Vega. 
( d o n d e r d a g , BRT 2 o m 
2 0 u . 10). 

eens„. (strip). — 1925 Smokkelaar 
(f.). - 20.00 Nieuws. - 2027 Mata 
Hari ( f j . — 22.10 Brandpunt. — 
22.45 Ik vind het wel fijn om het al
lemaal door te maken (reportage). 
- 23.50 Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19 30 Nieuws - 19.55Le 
Parrain (film) — 2315 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Boekenmagazine — 2025 
Soiree Stravinsky 

ARD 
2000 Nieuws. — 20.15 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.05 Manche mo-
gen's Leis'. — 21.45 Marjons 
Opernführer. — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Schwarz und weiss 
wie Tage und Nachte (tv-speD. — 
0.45 Nieuws. 

ZDF 
1900 Nieuws. - 19.30 Dalli-Dalli 
(kwis). — 21.00 Heute-Joumal. -
2120 Kennzeichen D. - 22.05 
Aischa (tv-film). — 23.30 Nieuws. 

D 3 
19.45 CSewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Trafic (film). 
- 21.45 Hobbythek. - 22.30 Hin-
ter den Schlagzeilen. — 23.15 
Nieuws. 

LUX. 

19.57 Nieuws. - 2000 Dallas ( f ) . 
— 21.00 A vous de choisir Kijkers 
kiezen uit twee films 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Pans de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Tes grand 
et puis t'oublies (tv-film) — 2205 
Boekenmagazine. — 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.45 Nous nous 
sommes tant aimés (film en spel) 
- 23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 LArgent des autres (film). 
- 22.15 Nieuws. 

Vrijdag 
OKTOBER ] 

BRT 1 
18.00Ti-ta-tovenaar - 18.05Knik-
k ie ( f ) - 18.20 Klem, klein kleuter
tje — 1835 Lichamelijk gehandi
capt (open school). — 1907 Uit
zending door derden (KRTO) — 
19 45 Nieuws. - 20.15 Solo Sunny 
(film) - 21 55 Wie schnjft die blijft 
(boekenrubriek). — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Wij, heren van Zichem (f J — 
21 15 Dzjin (klemkunsO 

NED. 1 
18.58 Nieuws - 1900 De BB-
show (kwis). — 2005 Galactica 
(sf.-f). - 20.55 Idle Class (stomme 
film) - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Praten met de minister-president 
— 22.05 Atelier Fugain (reportage). 
— 22 50 Waarom zou je een heel 
leven gehoorzaam z i j n ' (dok). — 

NED. 2 
1835 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Chariie's 
Angels ( f ) . — 20.00 Nieuws. — 
20.27 De beste van André (Van 
Duin). — 21.30 Het nieuwe land (f J 
- 22.25 Aktua TV - 23.10 Soap 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19.30 Nieuws. - 19.55 A 
suivre (info). — 21 15 L'amour han-
dicapé (film). — 2315 Nieuws. 

RTB 2 
19.00 Picasso (dok j - 19.55 
Quincy (f.) - 20.50 Vendredi 
Sjaorts 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der Letzte 
Wagen — 21.50 Ekonomisch ma
gazine — 22.30 Nieuws uit Bonn. 
- 23 00 Sportschau. - 2323 Ein 
Sheriff in New Yori< (f J. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
journal. — 20.15 Die Falie des Mr. 
Chabrol (fJ - 21.37 Hande hoch, 
der Meister kommt (filmpje). — 
22.00 Heute-Joumal - 2220 Kul-
'ureel magazine. — 2305 Die Her
ren Dracula (tnller). 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
2000 Nieuws. - 2015 Leven m 
een rolstoel (repKjrtage). — 21.00 
Nieuws uit Duitsland. — 21.30 Gott 
und die Wel t - 22.00 Skiaven (f J. 
- 22.50 Hans Albrecht Bethe 

LUX 

19.57 Nieuws - 20.00 Chips (fJ. 
- 21.00 Moderato Cantabile (film). 
- 22.35 Sportaktualiteiten 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) -
20.00 Nieuws. - 20.30 L'amant de 
Borneo (toneeO. — 22.15 A la 
poursuite des étoiles 

A 2 
19.45 Les gens d'ici (magazine) — 
20.00 Nieuws. - 2035 Mane, ma
ne (f.) — 21 40 Boekenmagazine. 
- 23 00 Nieuws -

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Reportage van de vnjdag-
avond. — 21.30 Parasite now 
(sketches) — 22.25 Nieuws 
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m Kritisch bekeken 

Willem Vermandere: „Laat mie mor lopen 
f f 

'^^t-^^sis-

Na zowat vier jaar wachten is er 
dan eindelijk een nieuwe elpee 
van de Westvlaamse bard-met-de-
baard Willem Vermandere. De ve
len die op de Vlaamse televisie 
naar de eerste uitgave keken van 
de nieuwe „Noord-Zuid" hebben 
alvast genoten van Willems pittige 
kwinkslagen en bedenkingen. Dui
delijk is zijn diepe bekommernis 
om de Westhoek nog vergroot en 
zijn nieuwe elpee gaat in die zin. In 
bijna elk liedje bezingt hij deze wat 
vergeten streek tussen de IJzer 
en de zee. Het titelliedje is een her
nieuwde kennismaking met een 
man die de lieve vrijheid lief heeft. 
En niet wil meedoen aan zoge
naamde „vooruitgang". Een voor
beeld: Het vellen van „de bomen" 
bezingt hij met de krop in de keel 
alsof het over mensen ging... Het 
nummer „Ik plantte ne keer patat
ten" is ongetwijfeld het sterkste 
nummer van de plaat en hoewel 
op ludieke toon gezongen en pittig 
verwoord klinkt het schamper en 
hard, een protestlied waardig. Ook 
in de andere nummers komen zijn 
liefde voor de aarde, de natuurele
menten en de blijvende verwon
dering om de geboorte van een 
kind. 
Op de ommekant bezingt Ver
mandere de nabije Noordzee, en 
stelt de verkwanseling van de dui
nen van „De Panne" aan de kaak 
met een vleug cynisme en bitter
heid, over „Moeder Cordula" die 
op haar jongens wacht en die alle 
zeven het zeegat uit zijn en niet 
meer terugkeerden... In „Broek
ventje" bezingt hij het geluk in de 
kleine dingen van elke dag, zoals 
het kind op vaders knie en „Om-
da'k geirne leve", kon evengoed 
de titel van de plaat geweest zijn 
en was ook het ontroerende ant
woord dat hij aan Koos Postema 
gaf „Mijn huis" bekijkt hij vanuit 
alle hoeken en is omgeven met 
een zweem van weemoed. Met 
„Winterwiegelied" sluit Vermande
re de cirkel en meteen ook de 
plaat af. Een Vermandere op zijn 
best en die zelfs beter dan ooit te
voren zijn land met tederheid en 
romantiek, met realisme en diep
gewortelde echtheid beschrijft en 
liefheeft Verpakt in een prachtig 
getekende hoes. met de teksten 
binnenin afgedrukt, op Philips uit
gebracht in stereo 6468-064. 

Sergius 

r̂  

Antwerpen wandelend ontdekken 
„Wandelen in de provincie Ant
werpen -100 tochten" wil aanspo
ren tot ontspannend en verken
nend wandelen. Hoewel ook enke
le toertjes door stad en dorp wer
den opgenomen, mikt dit prakti
sche vademecum voor gezins-
tripjes-te-voet toch vooral op het 
rustige platteland. 
De wandelpaden door diverse 
landschapstypes liggen uitgezaaid 
over vrijwel de gehele provincie 
Antwerpen, die nog ruime moge
lijkheden biedt voor een heerlijke 
vakantie of een dagje-uit. 
Buiten de Kempen met duinen, lof-
en naaldbossen en reservaten 
met hei en ven, is er het Schelde-
land met dijken, polders, wielen, 
kreken en populieren. Maar nog 
andere streken werden door de 
natuur rijkelijk begunstigd. De be-
wegwijzerd paden slingeren even

eens door landerijen, langs water
loopjes, boomgaarden en zoveel 
meer, op speurtocht naar onver
moed gave plekjes. 
Deze gids, volledig in zijn beknopt
heid, situeert duidelijk elk pad en 
geeft voldoende informatie om 
vooraf een tocht uit te kiezen en 
om de wandelaar tijdens het uit
stapje te begeleiden. De auteur 

heeft alle circuits zelf afgestapt en 
zorgvuldig beschreven. Boven
dien werd elk pad in kaart ge
bracht. Een onmisbaar boek voor 
wandelaars die de provincie Ant
werpen willen ontdekken! 

Wandelen in de provincie Antwerpen door 
Frans Verstreken. 240 biz., met 100 kaarten. 
Pri js; 398 fr. 

Groen in en rond Antwerpen 
Een mooie herfstdag kan uit
stekend gebruikt worden om nog 
eens nader kennis te maken met 
groene ruimten in en rond Antwer
pen. 
Daartoe heeft het stadsbestuur 

Door de leesbril bekeken 
Inderdaad, de ti jd staat soms stil, gestold als een 
plots onderbroken beweging die heel even haar 
hoedanigheden van beweging geruild heeft voor„ 
onbeweeglijkheid. Dit gebeurt bij voorbeeld wan
neer je in een deftig, burgerlijk hoofdstedeli jk café 
zit te wachten op iemand die uiteindelijk niet komt 
Je hebt je verbinding met zorg nagekeken, er 
angstvallig op gelet je trein niet te missen (met de 
jaren heb je immers verleerd een trein vroeger te 
nemen) en inderdaad, het luk t enkele minuten vóór 
het vastgestelde uur stap je zelfverzekerd en goed 
voorbereid het keurige lokaal binnen, waar je 
reeds een paar keer van gedachten wisselde met 
je gesprekspartner, een jonge wetenschapsman 
die een colloquium organizeert over een of ander 
al dan niet esoterisch onderwerp waar je, terecht 
of ten onrechte, geacht wordt iets van af te weten. 

Je referaat wordt reeds bij Voorbaat door de 
organizatoren bestempeld als een onmisbare bij
drage, en je weet dus — ach, die knagende 
twi j fels! — dat ze nog slechts ontgoocheld kunnen 
worden, maar dat neem je er dan maar bij. Je gaat 
zitten, bestelt een kopje koffie en bladert wat in het 
weekblad dal je op de trein reeds inkeek — en 
waar eens te meer haast niets in te vernemen staat 

dat je maar enigszins kan boeien. Je gaat toch 
maar aan 't lezen, goed beseffende dat je dit 
slechts doet om de mechanische ti jd te helpen 
verbruiken. Je wist het al, maar plots merk je be
wust op dat je afspraak blijkbaar reeds tien 
minuten vertraging heeft opgelopen. En hij is 
anders zo stipL. Nou, in dit geval letterlijk, het aka-
demisch kwartiertje, enzovoort Nog later, bij een 
tweede kopje koffie, doe je nog maar alsof je aan 't 
lezen bent je gluurt naar je buurvrouw, je staart 
naar de deur. Misschien was de afspraak niet vast
gelegd om halfzeven, maar om halfacht? Al draai
en de wijzers van de klok tergend traag, de tijd 
staat stil. De leesbril heb je reeds verwisseld voor 
de kijkbril, je ervaart zelfs geen duur meer, alleen 
nog de onbeweeglijke, gestolde spanning van het 
wachten. Van het nutteloos wachten, dat weet je nu 
ook al. En wanneer je uiteindelijk terug naar het 
station loopt, ben je kalm en ontspannen — net 
verjongd. 

Henri-Floris Jespers 

drie brochures ter beschikking. 
„Zomer in en rond Antwerpen" 
geeft een bondig, maar duidelijk 
overzicht over alle groene plekjes 
en rekreatiemogelijkheden in de 
stad, de randgemeenten en de 
periferie. Deze brochure is gratis 
te verkrijgen op eenvoudige aan
vraag 

„Wandeling doorheen het Stads
park" (40 fr.) geeft een historisch 
overzicht van de groene driehoek 
aan de Rubens-, Van Eyck- en 
Quinten Matsijslei. De monumen
ten en gedenktekens in het stads
park worden beschreven en de 
voornaamste planten- en boom
soorten worden toegelicht. Aan 
de hand van een vouwplan kan 
een uitgestippelde wandeling wor
den gevolgd. 

De brochure „Plantentuin" is een 
handige in vierkleuren gedrukte 
uitgave waarin, naast een korte 
historische schets van de tuin dn 
de volksmond, botanique hof of 
kruidtuin) aan de Leopoldstraat, 
de talrijke planten- en bomenfami-
lies, de serreplanten en de be
schermde planten biezondere 
aandacht krijgen In de brochure 
(50 f r ) steekt een situatieplan met 
aanduiding waar de families zich 
bevinden. 

De brochures zijn te bekomen bi j : 
— de afdelmg „Informatie". Grote Markt 29. 
2000 Antwerpen, tel. 33.70.93 of 31.1650, 
toestel 341. 
— de Dienst voor Parken en Plantsoenen. 
Gerard Legrellelaan 5, 2020 Antwerpen, tel. 
27 79 48 
— Dienst voor Toerisme. Suikerrui 19. 2000 
Antwerpen, tel. 3201.03. 
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Kritisch bekeken 

In naam van Mohammed 
en zijn zwaard 

m 15 

Elsevier heeft met „Mohammed, 
Allahs Prophet und Feldherr" van 
Gerhard Konzelmann (vertaling 
L. Van Rijswijk) een ongewoon 
boek op de markt gebracht. 
Konzelmann is Midden-Oosten
kenner. In het leven en de leer van 
Mohammed speurt hij naar de 
wortels, naar de inspiratiebronnen 
van de huidige Islamitische of Ara
bische politiek. De ondertitel van 
het werk (De Islamitische Revolu
tie) laat desbetreffend geen twijfel 
bestaan. 
De lektuur vraagt inspanningen. 
Onderhoudend is het werk niet 
Het is zelfs enigszins dor, maar 
zeer zeker leerzaam. Konzelmann 
gaat uit van het leven van de 
profeet. 
Hij schetst het klimaat (zowel 
geestelijk als materieel) waarin de 
leer van de profeet uiteindelijk kon 
gedijen. De Islam gelooft duidelijk 
evenzeer (en in feite zelfs méér) in 
de kracht van het zwaard dan in 
de kracht van het woord. Moham
med kan men zeker geen materia
listische neigingen ontzeggen. Hij 
was minstens evenzeer een ambi
tieus politicus als een overtuigend 
(???) profeet Hij legde de kiemen 
voor een maatschappijbeeld dat 
eeuwenlang ongewijzigd stand
hield en dat zich nu met ongewone 
kracht verzet tegen verwesterlij-
king. Van stonde af aan vermeng
de Mohammed, naar zijn zeggen 
in opdracht van Allah, kerk (of 
geloof of religie) en staat Hij ba
seerde zijn overtuigingskracht op 
(lonende) veroveringen en een 
strenge maatschappijordening. 
Het is Konzelmanns verdienste 
dat hij de „link" heeft kunnen leg
gen tussen toen en nu. Hij bena
dert zijn stof afstandelijk ook al 
brengt hij dukJelIjk veel begrip op 
voor de Islam en haar werkwijzen. 

Het boek is ongewoon van opvat
ting en uitwerking. De openbarin
gen van Mohammed — zij ge
schieden meestal wanneer de pro
feet ze „nodig" had — de koran
teksten en de geschiedschrijving 
(de overlevering) worden behen
dig door elkaar gevlochten in een 
poging de aandacht van de lezer 
vast te houden. Het werk verhel
dert vele begrippen. O.m. dit van 
de historische vijandschap met de 
joden. Het uiteindelijke oordeel 
over de profeet en zijn leer laat 
Konzelmann wijselijk aan de lezer 

over. Het is zijn grote verdienste 
de Islam, die zoveel mensen en 
volkeren aan zich bindt (of ver-
knecht of bevrijdt), in zijn kader en 
in zijn wordingsproces bij de vaak 
van onwetendheid en onbegrip 
overlopende Westerling te bren
gen. De lektuur vergt inspanning, 
maar loont achter alles toch wel 
de moeite. 

„In de naam van Mohammed ' — De Islamiti
sche Revolutie. G. Konzelmann. Vertal ing 
L Van Rijswijk. 240 biz. Elsevier Nederland 
B.V.. Amsterdam/Brussel t981). 

Algemeen Nederiands Kongres 
te Brussel 
Op 2 en 3 oktober a.s. wordt op de 
Campus Oefenplein van de Vrije 
Universiteit Brussel, Reinlaan 2, 
1050 Brussel, het 38ste Algemeen 
Kongres gehouden. Dat Kongres 
werd gedurende een jaar voorbe
reid door 14 werkgroepen. De 
resultaten van deze werking wor
den gepubliceerd in Kongresdo-
kumenten en zijn gericht op ver
antwoorde aanbevelingen voor 
paiilkulier initiatief en overheid. 

Deze aanbevelingen worden aan 
het Kongres voorgelegd. 
Het programma van het Kongres 

omvat besprekingen rond: vrou
wenbeweging; het Nederlandse 
boek; grensverkeer; de Nederlan
den In de wereld; toerisme; ekono-
mie; de Franse Nederlanden; me
dia; vormings- en ontwikkelings
werk; sport; leefmilieu; onderwijs; 
vormingswerk en onderwijs; Taal
unie en overheidsstrukturen; uni
versiteit en wetenschappen. 
Belangstellenden kunnen van nu 
af inschrijven bij het ANK, Gallalt-
straat 80, 1030 Brussel (tel. 02-
241.31.64). Daar is eveneens alle 
bijkomende Informatie te verkrij
gen. 

„Landen, stad van Pepijn 
en Gertrudis' l i 

In de brochurereeks van de 
„Vlaamse Toeristische Biblioteek" 
is Landen nog niet aan de beurt 

vereniging 
Vlaamse ziekenfondsen 
sekretarlaat: gwijde v. namenstraat 7, 
8500 kortrijk - tel. 056/22 56 98 

ziekenfondsen aangesloten bij de v.v.z. 
1. Vlaams ziekenfonds ie dien, 

frederik de merodestraaf 30, 2800 mechelen 
tel 015/20 16 13 

2. vlaanfise mutualiteit antwerpen en turnhout 
vlamat, bisschopstraat 41, 2000 antwerpen 
tel. 031 /34 30 02 

3. cembel, 
leuvenselaan 43, 3300 tienen - tel. 016/81 34 35 

4. neutraal vlaams ziekenfonds leda, 
kroonstraat 1. 1680 lennik - tel 02/532 01 72 

5. algemeen vlaams ziekenfonds limburg, 
centrumlaan 11, 3600 genk - tel 011/35 67 53 

6. ziekenfonds flandria, 
keizer karelstraat 80. 9000 gent 
tel 091/23 52 27 

7. vlaams ziekenfonds schelde-dender-durme, 
em winckellaan 5, 9330 dendermonde 
tel 052/21 75 45 

8. ziekenfonds flandria meetjesland, 
gravin johannelaan 8. 9900 eekio 
tel. 091 /77 23 51 

9. ziekenfonds flandria land van rhode, 
poelstraat 40, 9220 merelbeke - tel. 091 /30.79 09 

10. ziekenfonds vlaamse ardennen, 
fortstraat 34, 9700 oudenaarde 
tel 055/31 31 15 

11 ziekenfonds de west, 
recolettenstr 66. 0450 nieuvi/poort 
tel 058/23 37 15 

12 vlaams ziekenfonds het brugse vrije, 
suvèestraat 2, 8000 brugge - tel 050/33 22 24 

13. ziekenfonds v<est flandria kortrijk, 
gwijde V namenstraat 7, 8500 kortrijk 
tel 056/22 56 98 

14 ziekenfonds west flandria roeselare, 
zuidstraat 18, 8800 roeselare - tel 051 /20 83 45 

u als vlaming sluit zeker aan bij het 
vlaams ziekenfonds van uw streek 

geweest Die Oostbrabantse ge
meente, die in 1933 haar eeuwen
oude stadstitel mocht hernemen, 
behoort tot de oude historische 
kernen van de Lage Landen. Se
dert de gemeentelijke fusie (1977) 
omvat haar grondgebied, behalve 
Landen zelf, dertien dorpen, met 
een uitzonderlijk rijk landschappe
lijk en bouwkundig erfgoed, dat 
menige toerist sterk zal aanspre
ken. Als brochure nr. 272 In de bo
vengenoemde uitgavenreeks is 
thans het werk met de boven
staande titel verschenen, geschre
ven door de heemkundige Pascal 
Delameillieure. Deze brochure Is 
een uitstekende gids voor deze 
oude nederzetting, die als verblijf
plaats van Pepijn van Landen een 
opvallende plaats bekleedt In de 
Merovingische en Frankische tijd. 
Zij is toegewijd aan Gertrudis, 
jongste dochter van Pepijn van 
Landen en abdis van Nijvel. Lan
den kende afwisselend perioden 
van bloei, belegering en brand
stichting. In 1693 en 1793 vinden 
bij Neerwinden twee veldslagen 
van Europese betekenis plaats. 
Ten slotte wordt in de brochure 
aandacht besteed aan modem 
Landen, dat zich snel uitbreidde 
rond het spoorwegenknooppunt, 
dat er in de 19de eeuw tot stand 
kwam. Een beschrijving van de 
toeristische bezienswaardigheden 
langs de Pepijnroute besluit deze 
brochure, die getuigt van de histo
rische schoonheid van het Has-
pengouwse heuvellandschap. 

Losse nummers van de „Vlaamse Toeristi
sche Biblioteek" zijn. zolang de voorraad 
strekt, te koop in de VTB-boekhandels 
tegen slechts 30 fr. per eksemplaar (32 fr. 
als over de post moet worden verzonden). 
Men kan daar ook inschrijven op een 
abonnement If achtereenvolgen
de nummv i chts 300 f r . verzen-
dingskostcii i i . 2 j . t .pen Zulk abonnement 
kan op ieder os r k ingaan. 

Frans-Vlaanderenavond 

te Brugge 
Op zaterdag 3 oktober gaat 
er In het Koncertgebouw, 
St-Jacobsstraat te Brugge, 
een Frans-Vlaanderenavond 
door. Deze manifestatie 
wordt georganizeerd door 
niet minder dan 18 Vlaamse 
verenigingen uit het Brugse 
en loopt ten voordele van de 
Frans-Vlaamse vrije radio 
Uilenspiegel. 
Aan het programma werken 
o.a. mee: Hofland, Marieke 
en Bart en tal van jonge 
dichters uit Frans-Vlaande-
ren. Verder is er een dia
reeks en een voordracht 
door „Keuntje", alias Pleter 
Vandevoorde uit Steenvoor
de. Aan „Menschen lyk wie
der" zal een som geld over
handigd worden en enkele 

tv-toestellen voor de vrije 
Vlaamse klassen in Frans-
Vlaanderen. 
Tevens zal het nieuwe boek 
van Jean-Paul Sepieter „De 
Vlaamse volksmuziek" voor
gesteld worden. Wij wijzen 
er tevens op dat het pro
gramma „Dit leuke land" 
(BRTV) zaterdag om 19 u. 
eveneens een bijdrage zal 
wijden aan dit boek. 
Rond de Frans-Vlaamse 
avond te Brugge is er ook 
een platen- en boekenstand 
verzorgd door de Westhoek 
Editions. 

Mogen wij aandringen op
dat deze avond van solidari
teit van Vlamingen voor Vla
mingen druk wordt bijge
woond? 

„De Zingende Heikneuters" stellen hun eerste langspeelplaat 
„Recht uit het hart" voor. Zij zingen, o.l.v. Herman Daans, 
Vlaamse liederen van o.m. Arm. Preud'homme en Lode 
Dieltiens, die ook aanwezig zullen zijn, in zaal Familia te Bedaar-
Heikant op vrijdag 2 oktober 1981 om 20 u. 
Kontaktadres; Frans Hendrickx, tel. 015-24.17.82. 
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die doorgaans zijn tegenstanders 
enkel al door zijn „presence" over
klaste, scheen nu zelf binnen zijn 
beperkingen vastgespijkerd te 
w/orden door de zelfbewuste 
speelstijl van zijn tegenstander 
Borg, die alles vlijtig aanleerde wat 
McEnroe vanzelf verwierf, verloor 
de wedstrijd al in de opslag. Hij 
kreeg nooit vat op zijn jongere, 
veel gevarieerder spelende rivaal 

McEnroe 
op 
tennistroon 
Eén week later dan voorzien ko
men wij terug op de open Ameri
kaanse tenniskampioenschappen 
Flushing Meadow 1981 was im
mers het belangrijkste tornooi der 
jongste jaren. Belangrijker nog 
dan Wimbledon dat nochtans 
meer glans en prestige afstraalt 
Flushing Meadow ontleende zijn 
ongewone betekenis aan de strijd 
om het meesterschap tussen 
Bjorn Borg en John McEnroe De 
Zweed, die al ruim drie jaar met 
ongewoon gezag het wereldten-
nis regeerde, werd immers tot 
„troonsafstand" gedwongen. Vijf
tien maanden reeds werd hij be
dreigd door de nu 22-jarige McEn
roe. Het duel tussen de ijver en de 
organizatie enerzijds en het talent 
en de improvizatie anderzijds 
werd, gelukkig voor de tennis
sport en haar verdere ontwikke
ling, door laatstgenoemde kwalitei
ten gewonnen. Borg, die zelf 
maandenlang hard heeft moeten 
vechten om destijds Connors van 
de troon te stoten, zal wel met ver
rast geweest zijn. Hij zag de bui al 
geruime tijd hangen McEnroe be
heerste zijn explosief talent im
mers almaar nadrukkelijker De 
Amerikaan bleef weliswaar altijd 
en overal (bijna onverdraaglijk) 
humeurig maar zijn (veel) ruimere 
natuurlijke gaven klonken steeds 
vaker door in het resultaat Toch 
bleven er nog enige twijfels be
staan. Toen McEnroe vorig jaar in 
hetzelfde Flushing Meadow af
stand nam van Borg en diens 
jarenlang gekoesterde Grand 
Slam-droom andermaal in rook op
ging, genoot de Skandinaviër nog 
het voordeel van de twijfel Hij 
speelde die avond inderdaad ab
normaal slecht en een aanhouden
de motregen zou daar niet vreemd 
aan geweest zijn 
Begin dit seizoen verklaarde Borg 
dat hij van de US open zijn hoofd
doel zou maken. De eindoverwin
ning in dit op één na meest presti
gieuze tornooi ontbrak immers 
nog steeds op zijn schitterend 
palmares. Hij zou in 1981 een 
tiende keer proberen de begeerde 
titel binnen te halen. 
Achter die verklaringen verschuil
den de Borgfans zich toen hun 
idool op Wimbledon voor het eerst 
in zes jaar verloor Tegen McEn
roe uiteraard. Merkwaardig detail: 
McEnroe had slechts vier sets 
nodig — en dat was toch erg 
ongewoon — om de Skandinaviër 
op de knieën te krijgen 
In Flushing Meadow, waar de 
rangorde der waarden zou wor
den hersteld, verliep aanvankelijk 
alles naar wens. Borg rekende in 
de halve finales nog maar eens af 
met Jimmy Connors en in de 
andere halve eindstrijd ondervond 
McEnroe felle weerstand van een 
„wedergeboren" Vitas Gerulaitis 
Het was duidelijk: voor Borg zou 
het nu of nooit worden. In het 
beslissend gevecht ging Borg 
evenwel andermaal ten onder En 
andermaal in vier sets. Borg ten
niste in de omgekeerde wereld. Hij 

Borg werd gedegradeerd tot de 
op één na beste tennisser ter 
wereld. Dat is natuurlijk nog niet 
mis maar het moet de door het 
sukses verwende Skandinaviër 
wel biezonder zwaar vallen. De 
vraag rijst dan ook of hij het 
karakter en de wilskracht zal kun
nen opbrengen om nog terug te 
vechten. Vandaag de dag ziet het 
er naar uit dat Borg de gezel is ge
worden van Jimmy Connors: top-
tennissers die op een geen grote 
afspraak ontbreken maar die erg 
blij zijn als zij „de beste" in de eind-
faze van een internationaal kam
pioenschap tot het uiterste kun
nen dwingen. Borgs grote droom, 
de Grand Slam, wordt voortaan 
gekoesterd door McEnroe die be
ter gewapend schijnt om in de 
voetsporen van Laver en Budge 
te treden. Al zal de Amerikaan 
dringend op het Europese gravel 
moeten komen trainen om ooit op 
Roland Garros te kunnen zegevie
ren. 

Ook het dameskampioenschap 
bleef niet verstoken van enig dra
ma. Martina Navratilova, voor het 
eerst in haar carrière in de eind
strijd, verloor op onwaarschijnlijke 
wijze tegen Tracey Austin. Navra
tilova spurtte in de eerste set weg 
van haar konkurrente: 1—6. Het 
leek een klusje te zullen worden. 

De twee volgende sets verloor de 
ex-Tsjechoslovaakse evenwel in 
de tie-breaks. Erger kon moeilijk. 
Martina, die in de halve finale 
eindelijk nog eens afstand had 
genomen van Chrissie Evert, 
weende dan ook hete tranen na 
afloop van het kwalitatief weer erg 
mager damestornooi. 

Uitverkoop van het amateurisme 
Ongeveer 120 miljoen frank hebben de Westduitse regering, de deel
staat Baden-Württemberg en de stad Baden-Baden moeten bijeen-
schrapen om van 23 september tot 2 oktober de Olympische 
beweging te kunnen huisvesten. 
Het is ongeloofli jk en tegeli jkerti jd kenschetsend voor het gigantisme 
van het hedendaagse Olympische Instituut Voor hetzelfde bedrag 
organizeerde men voor vijft ig jaar de Spelen! 

De eerste week (23/9-28/9) 
wordt het elfde Olympisch Kon-
gres gehouden. Daags nadien be
ginnen de hoge omes aan de 
84ste zitting van het lOK (Interna
tionaal Olympisch Komitee). Wat 
IS het verschil tussen een Kongres 
en de nagenoeg jaarlijks terugke
rende zitting van het lOK? 
Heel eenvoudig. Het Kongres 
heeft niets te beslissen. Het lOK 
alles Wellicht daarom heeft laatst
genoemde geen bezwaren aange
voerd toen het voorstel werd ge
formuleerd medaillewinnaars 
(waaronder Robert Van de Walle) 
en coaches op het Kongres uit te 
nodigen. De uiteindelijke knopen 
hakken de grote bonzen toch on
der elkaar door „en petit comité". 
Het Kongres wordt gehouden on
der het motto „Verenigd door en 
voor de Sport" Drie hoofdtema's 
zullen worden besproken. 
1. De toekomst van de Spelen en 
de gevaren van het gigantisme. 

2 De internationale samenwer
king. Ook buiten de eigenlijke 
Olympische Spelen. 
3 De Olympische beweging als 
organizator van een vierjaarlijks 
sportevenement of als katalysator 
voor de sport op wereldvlak? 
Op zichzelf natuurlijk aardige ge
spreksonderwerpen, maar voor 
ons staat het vast dat zij de aan
dacht moeten afleiden van de ne
teliger „neventema's" zoals daar 
zijn: de amateurstatus, de doping-
problematlek (en de eventuele be
strijding), de verdeling van de tele
visie-inkomsten, het ceremonieel 
tijdens de Spelen, de invloed van 
politiek en commercie (sponso
ring) op de topsport en uiteraard 

ook het medebeslissingsrecht van 
de nationale Olympische Komi-
tees en de almaar feller agerende 
internationale sportbonden. 

Twee neventema's willen wij er 
even uitlichten: de amateurstatus 
en de verdeling van de televisie-in
komsten. 

Het ware wenselijk dat rond de 
amateurstatus een klare toestand 
wordt geschapen. De tijd is er rijp 
voor. Voor ons mag men best 
overgaan tot de uitverkoop van de 
zogezegde „eeuwige" Olympische 
waarden. Er bestaan geen ama
teurs meer. Wie zich in deze hoe
danigheid met sport onledig houdt. 

kan onmogelijk voldoen aan de 
scherpe (sportieve) kwalifikatie-
normen. Er bestaat verder geen 
onderscheid tussen een staats-
amateur uit de Oostbloklanden, 
een Amerikaans universiteitsstu
dent, een sport beoefenende 
majoor uit een of ander Afrikaans 
leger en een Sebastian Coe die 
vierhonderdduizend frank vraagt 
om aan te zetten in een grote 
meeting. Allen worden „materieel" 
beter door het bedrijven van top
sport en dit IS, gezien de onwaar
schijnlijke inspanningen die van ze 
worden gevraagd, maar goed ook. 
De Olympische Spelen vormen 
almaar duidelijker het hoogste 
sportplatform ter wereld. Daarop 
horen enkel topsporters thuis en 
dat zijn nu eenmaal profs. Hoe 
men het ook draaaie of kere en 
het huichelachtig protest van de 
„comitards" uit de Oostbloklanden 
ten spijt! Diezelfde heren zullen 

J.A. Samaranch, lOK-voorzitter 

met schijnheiligste gezicht ter we
reld orakelen dat sport en politiek 
gescheiden moeten blijven en ter
zelfder tijd zullen zij dreigen de 
Spelen in Los Angeles te boycot
ten, indien de Verenigde Staten en 
Nieuw-Zeeland nog langer flirten 
met de Zuidafrikaanse Springbok-
ken. Zo gaat dat nu eenmaal. 

De diskussie rond de televisie
inkomsten wordt een ander heet 
hangijzer We zullen er nooit hoog
te van krijgen en dit is ook niet de 
bedoeling. Maar er is wat anders. 
Het is helemaal niet zeker, verre 
van zelfs, dat de komende zomer
spelen op onze beeldbuis komen. 
De rechten voor de Spelen wer
den voor een waanzinnig bedrag 
door een Amerikaans commer
cieel net opgekocht. Zij probeert 
de Spelen nu door te verkopen 
(met winst natuurlijk) aan de tele
visiestations over gans de wereld. 
Met de Eurovisie (de verzameling 
van de Europese stations) is men 
eindeloos ver van een akkoord 
verwijderd. Vraag en aanbod zou
den met elkaar niet eens het „aan
tal" cijfers gemeen hebben, al 
wordt daarover natuurlijk de 
grootste geheimhouding bewaard. 
De televisie wordt, over gans de 
wereld overigens, gekonfronteerd 
met de onstilbare geldhonger van 
organizators allerhande. Aan die 
honger werd doorgaans tegemoet 
gekomen. Maar de staatsomroe
pen (of hoe je ze ook wil noemen) 
worden allen met de gevolgen van 
de krisis gekonfronteerd. De geld
bronnen drogen op. Het al of met 
uitzenden van de Olympische 
Spelen wordt in de gegeven om
standigheden natuurlijk een 
staatszaak, maar hoe kan diezelf
de staat offers van de eigen bevol
king vragen en dan zelf het geld 
wegsmijten voor de uitzending 
van een sportevenement dat, zo 
hebben we ons laten vertellen, niet 
eens druk wordt bekeken. 
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m de Volksunie 
vu ziet af van eigen betoging op 4 oktober 

Zondag 11 oktober 

Nationale Vlaamse Voerdag 

„Wij"-abonnementenslag '81-'82 

De Top 20 1981-'82 is nog maar twee weken jong en daar tuimelen 
reeds namen en duiken er nieuwe op. Belangrijker dan namen zijn de 
cijfers. Lijsttrekker Jan Caudron trekt zijn (voorlopig) totaal van 156 
naar 276 punten op, Erik Vandewal le loopt van 36 naar 72 punten en 
Rik Hael terman — die ook verleden jaar in de Top schitterde — 
verovert zo maar ineens de vierde plaats, terwijl n ieuwkomer 
Georges Raes stand houdt Afspraak volgende week? 

Toen in het voorjaar van 1981 de Waalse aanspraken op de Voerstreek van 
week tot week driester werden, besliste het VU-partijbestuur om op te roepen 
tot een massale betoging te Voeren. Ondertussen was een en ander 
geëvolueerd en begin augustus schreven de Vlaamse gemeenteraadsleden 
van de Voer en hun Politiek Overlegkomitee een brief naar de Vlaamse 
partijvoorzitters. Een vrij lange brief maar ook een dokument vol zin tot 
overleg en goede wil om het Voerprobleem op een fatsoenlijke manier op te 
lossen en een einde te maken aan de daar heersende staat van beleg. Uit de 
brief lichten wj volgend belangrijk citaat: 

„Onze grond is Vlaams en dus is 
iedere Vlaming welkom Och, wij we
ten ook wel dat die Vlaamse wande
laars de Voer met uit het slop kunnen 
halen, dat is de taak van de politici, 
daarom juist zouden wij graag eens 
politici in onze Voer willen begroeten 

Om aan die verzuchting van de Voere
naar te voldoen en om een einde te 
kunnen maken aan de reeks massaler 
en gevaarlijker wordende wandelingen 
die het rijk bovendien een flinke duit 
kosten, nodigen wij U en de politici van 
uw partij uit deel te nemen aan een 
toeristische rondleiding door de Voer, 
een rijkelijke koffietafel U aangeboden 
door de Vlaamse gemeenteraadsle
den en een gesprek met het overleg
komitee van de Vlaamsgezinde Vóere-
naars. 

WIJ verzenden deze uitnodiging naar 
de CVP, de SP, de PVV, de VU en het 
Vlaams Blok 

Indien de grote partijen op onze uitno
diging zouden ingaan en met minstens 
6 parlementairen per partij aan dit 
toeristisch-informabef bezoek zouden 
deelnemen, dan zouden wij hierin een 
reden zien om de massale Vlaamse 
wandelingen te Voeren te doen op
houden WIJ zouden in dat geval dit 
standpunt ook met alle beschikbare 
middelen kenbaar maken 

Deze toenstisch-informatieve Voer-
dag voor parlementairen zal plaatsvin
den op zondag 27 september ek De 
rondleiding begint om 14 u op het 
kerkplein van Moelingen Een bus zal 
de deelnemers op dat uur opnemen 
nadat deze hun auto's op een daar
voor voorziene parking hebben ach
tergelaten Na een becommentarieer
de rondrit door de Voerdorpen en een 
kort bezoek aan enkele historische 
monumenten volgt om 15u 30 een 
koffietafel met Limburgse vla en Voe-
rense„plats 'en om 16 u 15een verga
dering samen met de leden van het 
Overlegkomitee van de Voerstreek 
(zonder uitzondering allemaal Voere
naars) Om 17 u 30 worden de geno
digden terug naar hun wagens ge
bracht 

WIJ hopen geachte heer voorzitter, dat 
u en uw partij positief op deze uitnodi
ging zullen reageren, het ts van onzen-
twege een oprechte poging om op een 
duidelijke wijze ons vertrouwen in de 
handen te leggen van hen die voor een 
menswaardige oplossing van het 
Voerprobleem kunnen en moeten zor-
'gen" 

Tot daar de vriendelijke uitnodiging uit 
Voeren Enkel de Volksunie en het 
Vlaams Blok antwoordden op de brief 

(lees smeekbede). Na sluitingstijd 
vond ook de CVP het nodig om te rea
geren De SP en de PVV achtten het 
met hun taak om op de uitnodiging in te 
gaan en lieten mets van zich horen i 
Is het geen schande dat over de 
Vlaamse partijgrenzen heen geen 
overleg mogelijk is over een Vlaams 
probleemgebied dat om een dnngende 
oplossing smeek t ' Dat SP en PVV 
voortaan zwijgen over de Voerstreek 
en andere Vlaamse aangelegenheden 
want wanneer zij er wat kunnen aan 
doen laten ze de Vlaamse Voerenaars 
doodgewoon in de steek i 
Ontgoocheld over dit gebrek aan 
eensgezind Vlaams overleg over hun 
streek hebben de Vlaamse gemeente
raadsleden en het Politiek Overlegko
mitee van Voeren een nationale 
Vlaamse Voerdag op het getouw ge
zet en wel op zondag 11 oktober a.s. 
Toen deze aktie t)ekend werd t)esliste 
het VU-partijbestuur zijn aangekondig
de betoging van 4 oktober met te laten 
doorgaan en zich achter de Voerdag 
op te stellen Het roept dan ook al de 
VU-leden op om gevolg te geven aan 
de dnngende oproep uit Voeren 

Hier de praktische inlichtingen: 

Algemene verzameling HASSELT -
Kultureel Centrum om 10 u 30 
Met de steun van 
— de vijf gemeenteraadsleden van 
Voeren en hun Politiek Overlegkomi
tee - de Harde Vlaamse Voerkern 
— Het overkoepelend komitee 
„Vlaanderen Voerstreek" 
— Talrijke Vlaamse organizaties 
De organizatie voor deze dag berust in 
handen van het Taal-Aktie-Komitee 
Bussenregeling en inlichtingen bij 
Noordzeekust Brugge Grote Markt, 
7 u 15 (050-54 5110), Wervik-leper 
kontakt opnemen met 056-31 1825, 
Kortrijk na 18 u kontakt opnemen met 
056-410248 Dendermonde Grote 
Markt, 8 u 45 (052-33 31 60), Buggen-
hout Cafe De Ton, 8 u 45 (052-
33 3160) Gent St-Pietersstation, 8 u 
(091-226896) Waasland Hotel Ser-
wir 8 u 30(031-7637 78) Antwerpen 
Berchemkerk 9 u (031-57 7240) 
Aalst Station 8 u 1 5 (053-2132 34) 
Brussel KVS, Arduinkaai, 8 u 30 (02-
242 4599), Leuven Oude Markt 
8 u 45 (02-242 4599) Tienen Grote 
Markt, 9 u 15 (016-734650), Meche-
len Grote Markt, 8 u 30 (015-
218382), Lier Grote Markt, 8 u 45 
(031 -8013 45), Nijlen Kempenland, 
9 u (031-801345), Boom-Rupel VI 
Nat Centrum, 8 u 30 (031-57 7240) 
Aarschot kontakt opnemen met 016-
56 8610 Turnhout Grote Markt, 9 u 

(014-417747), Geel Grote Mark t 
9 u 30 (014-589393), Limburg kon
takt opnemen met 011-41 1002, Bree 
en omgeving kontakt opnemen met 
011-350146, Voorkempen De Klau-
waert, Wommelgem, 8 u 30 (031-
57 72 40), Ekeren-Havengemeenten 
Christus Koningplein, 8 u 30 (031-
577240) 

Inschnjvingen op de bussen verplicht 
vóór 7 oktober 1981 
Geen txjrden, vlaggen of spandoeken 
tijdens de wandeling Het vastberaden 
Vlaamse moet die dag over de Voerse 
valleien galmen 

Top 20 
1. Jan Caudron, Aalst 276 
2 Enk Vandewalle, Izegem 96 
3 Willy Kuijpers, Herent 72 
4. Rik Haelterman, Denderwindeke 48 

Georges Raes, L e d e g e m 48 
6. Veer ie Thijssens, Ekeren 36 
7 Achiel Godens, Oostduinkerke 24 

Roos Lernout-Martens, Geluvs^e 24 
9. K o e n Van M e e n e n , Heusden 18 

10 Vierentwintig wervers met 12 punten 

Tien jaar Vlaamse 

Vrouwenvereniging leper 
Het jaarlijks zomerfeest van de Vlaam
se Vrouwenvereniging leper (VVD 
stond dit jaar volledig in het teken van 
de vienng van het tienjarig bestaan 

Enkele extra's op het programma zoals 
„verjaardsapentief" en „verrassings
brood" gepaard met muziek, zang en 
dans deed de zaal van het Jeugdsta-
dion vollopen 

Mevrouw Braem van de VVI-werk-
groep was fier en gelukkig vele leden 
te mogen verwelkomen en daarenbo
ven VU-voorzitter Vic Anciaux en 
FVV-voorzitster Huguette De Blee-
cker en een tainjke schare vrienden 

Ook de heer Romain Vinckier, voorzit
ter van de Stedelijke Kultuurraad le
per, had eraan gehouden aanwezig te 
zijn 

FVV-voorzitster Huguette De Blee-
cker opende de nj sprekers en prees 
zich gelukkig te kunnen aanwezig zijn 
bij de jubilerende vrouwenvereniging 
en dankte de werksters van het eerste 
uur die thans nog op de bres staan om 
hun volgehouden inzet 

VU-afdelingsvoorzitter Zéno Deknudt 
gevolgd door zijn voorganger Pieter 
Lerooij, thans OCMW-raadslid, schet
sten vervolgens het ontstaan en de 
doelstellingen die men zich gesteld 

VU-voorz i t t e r Vic Anciaux, FVV-voorz i t s te r Hugue t te D e Bleecker , en 
VU-a fde l ingsvoorz i t te r Z D e k n u d t vol aandacht voor de toespraak van 
de heer Romain Vinckier , voorz i t te r van de leperse Ku l tuur raad ter 
ge legenhe id van de v ier ing „10 jaar V V I " O p de ach te rg rond enke le da

m e s van het VVI -bes tuur 

had, wanneer in 1971 onder het impuls 
van het toenmalig afdelingstjestuur en 
naar aanleiding van de verkiezing van 
het eerste VU-gemeenteraadslid in le
per, besloten werd over te gaan tot de 
opnchting van een eigen Vlaamse 
Vrouwenvereniging 

De volgende spreker, de heer Romain 
Vinckier, voorzitter van de Stedelijke 
Kulturele Raad, verklaarde blij te zijn te 
kunnen aanwezig zijn op deze vienng 
van tien jaar VVI, gezien hiermede het 
bewijs geleverd werd dat in deze 
vereniging, in de werkgroep vooral, 
voldoende vrouwen aanwezig zijn die 
zich inzetten voor het sociaal-kultureel 
vormingswerk Hij tjesloot met een blik 
op de toekomst en stelde dat vroeg of 
laat ook de VVI, precies als sociaal-kul-
turele vormingsbeweging, de wel-
vaarts- en welzijnsproblematiek met uit 
de weg zal kunnen gaan, dat ook de 
VVI haar leden zal moeten inspireren, 
gevoelig maken en b>egeleiden bij de 
verandenngsprocessen die in ons land 
noodzakelijk zijn 

Als laatste spreker kwam onze natio
nale VU-voorzitter Vic Anciaux aan het 
woord Hij was vol lof voor het vele ge
presteerde werk van de VVI-leper, en 
dankte heel in het biezonder de werk
groep die door hun onverdroten inzet 
gedurende de afgelopen tien jaar het 
mogelijk maakten dat deze vereniging 
groeide en bloeide Hij besloot met een 
oproep tot meer politiek engagement 
bij de vrouwen, en drukte de wens uit 
dat over 5 jaar bij de viering van 15 jaar 
VVI ook de Nationale VU-voorzitter 
zou uitgenodigd worden en dat dit dan 
een vrouw zou zijn 

Na een daverend applaus en een 
heildronk op de jubilerende vereniging 
werd de inwendige mens versterkt en 
werd er gevierd, gezongen en gedanst 
tot laat zeer laat 
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18 mt Wij in de Voil<sunie 

„Woongeld", vernieuwbouw en 
sociaal grondbeleid krachtlijnen 
van VU-bouwplan 
Verleden week belegde de Volksunie van het arr St.-Niklaas in Het Centrum 
aan de Grote Markt te Sint-Niklaas een bijeenkomst waar een plan tot redding 
van de bouwsektor werd voorgesteld Deze belangrijke vergadering werd in
geleid door Frans Kuijpers, lid van het parti jbestuur Hij schetste de biezonder 
ernstige situatie van de bouwnijverheid in ons land, gekenmerkt door 
sti jgende werkloosheid in die sektor en een forse daling der bouwaanvragen. 
Ook het aandeel van de Staat daalt hierbij voortdurend Het investeringspro
gramma van het ministerie van Openbare Werken staat momenteel op het peil 
van 14 jaar geleden. Tijdens het tweede deel van de uiteenzetting werden dan 
een vijf tal basisoplossingen van de Volksunie voorgesteld, waarbij prioritair 
aandacht gaat naar de vernieuwbouw 

Toestand in de bouw 
Reeds vong jaar daalde in ons land het 
aantal bouwvakkers met 6 000 eenhe
den op enkele maanden tijd Half apnl 
van dit jaar zaten reeds meer dan 
45 000 bouwvakarbeiders zonder 
werk, dit is een aangroei in een jaar tijd 
met bijna vijftig pn-ocent Nu nog verlie
zen in deze sektor ongeveer tweedui
zend mensen per maand hun job zodat 
de werkloosheidsgraad bij de bouw
vakkers thans 15 procent bedraagt 
Vorig jaar werden ook slechts 48000 
bouwvergunningen afgeleverd, dit is 
14 procent minder dan het jaar voor
dien De Schatkist ontsnapte natuurlijk 
ook niet aan de ineenstorting van de 
bouw De opbrengst der registratie
rechten lag vorig jaar al 16 procent la
ger en de ontvangen hypotheekrech
ten slonken met 20 procent t o v het 
jaar voordien Ten gevolge van budget
beperkingen kon ook de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting 
slechts lOiOO sociale woningen aan
besteden tegenover 12750 in 1979 
Ook daar dus een daling met zowat 20 
procent 

Iedereen is het er over eens de 
toestand in de bouwsektor wordt kata-
strofaal 

Verhouding 
Vlaanderen-Wallonië 

De bouw is traditiegetrouw een over
wegend Vlaamse aktiviteit Zuid-Oost-
Vlaanderen, de Denderstreek, Vlaams-
Brabant, ruime delen van West-Vlaan-
deren en van de Antwerpse Kempen 
hebben steeds in belangrijke mate 
bouwvakkers geleverd Vermits het 
aantal bouwondernemingen in Vlaan
deren zo tainjk is (15 procent der 
Vlaamse bedrijven waren in '79 bouw
ondernemingen) doet de knsis zich 
daar dan ook het sterkst voelen 
Vermits nu sinds enkele jaren de huis
vestingsproblematiek tot de persoons
gebonden aangelegenheden behoort 
en een Vlaams beleid op dit moment 
nog ontbreekt is de Volksunie van 
oordeel dat een eigen Vlaamse aanpak 
voor de redding van de bouw dringend 
nodig IS Slechts wanneer Vlaanderen 
over zijn eigen inkomsten kan beschik
ken kan de bouwsektor gered worden 
van een totale ineenstorting, aldus de 
visie van de V U 
Bovendien wordt opgemerkt dat de 
bouw door zijn groot multiplikatoref-
fek t de motor vormt voor heel de 
ekonomie Prof Van Straelen becijfer
de dat een daling der aktiviteiten in de 
bouwsektor met 10 procent gelijk 
staat met een daling van 2 procent van 
het BNP 

Oorzaken van de krisis 
Spreker zette de specifieke oorzaken 
van deze krisis in de bouw nog eens 
op een rijtje de hoge kostprijs, de te 
hoge fiskaliteit. het bouwvijandig kli
maat, de zeer hoge rente op hypoteek-
leningen, enz Berekeningen wezen uit 
dat voor een perceel grond van 
500000 frank en een woning van 2,5 
miljoen frank op deze grond, de fiskale 
lasten alleen al 537 000 frank belopen 
En wie dan als ontlener 2,5 miljoen 
frank nodig heeft, zal tegen een rente
voet van 14 procent, gedurende 20 
jaar, maandelijks 32 000 frank moeten 
afbetalen Voor de meeste mensen 
wordt dit een onmogelijke opdracht, 
ook al hebben zij een dubbel inkomen 

Vijf oplossingen 
Vooreerst wil de Volksunie de investe
ringen in de bouwsektor gedurende 
een bepaalde periode bevorderen 
door een aangepast bouwvriendelijk 

fiskaal klimaat Om de rKwdige kapitalen 
te mobilizeren moet dringend paal en 
perk gesteld worden aan de kapitaal-
vlucht naar het buitenland De kapitaal
krachtigen moeten hier kunnen inves
teren, zonder dat dit aanleiding geeft 
tot een herziening van de fiskale situa
tie van de investeerder Men mag niet 
uit het oog verliezen dat elk nieuw huis 
éen miljoen frank opbrengt aan de 
Schatkist en terzelfder tijd een jaar 
werk oplevert voor twee arbeiders 
Het ingewikkeld systeem van bouw-
premie, verwervingspremie, enz, wil 
de VU vervangen zien door een sys
teem van „woongeld" Konkreet komt 
dit hierop neer dat de Staat gedurende 
twintig jaar een premie betaalt die 
afhangt van het gezinsinkomen en de 
gezinslast Wanneer bv het inkomen 
boven een bepaald plafond zou stij
gen, zou omgekeerd evenredig hier
mee het woongeld gaan verminderen 
Maar daalt het inkomen (bv door 
werkloosheid) dan stijgt het woongeld 
Volgens spreker vergt dit systeem 
veel minder paperassen en is het een 

Reddingsplan 

voorgesteld 
in Sint-Niklaas 

veel rechtvaardiger oplossing voor 
mensen die wel willen bouwen maar 
die er door het ingewikkeld premiesys
teem van tegenwoordig niet aan dur
ven beginnen 
Waar het mogelijk is blijft de Volksunie 
voorstander van vernieuwbouwpro-
jekten Het bouwen in de woonuitbrei-
dingszones zou moeten afgeremd 
worden en bij de vernieuwbouw dient 
gestreefd te worden naar minder pres
tigieuze projekten, zodanig dat iemand 
met een bescheiden inkomen in zijn te 
vernieuwen huis kan blijven wonen 
Het systeem van het woongeld zou in 
elk geval ook dienen toegepast te 
worden op de vernieuwbouw 
Het derde luik van het VU-reddings-
plan voorziet dat bewoners van socia
le woningen die een groot inkomen 
hebben, ofwel een huishuur moeten 
betalen in verhouding tot hun inkomen, 
ofwel de sociale woning moeten aan
kopen tegen de prijs van de dag, ofwel 
de sociale woning eenvoudigweg moe
ten verlaten Volgens de Volksunie 
wordt het hoogtijd dat men het beleid 
van de sociale bouwmaatschappijen 
eens aan een kritisch onderzoek gaat 
onderwerpen Hoeveel van deze wo
ningen zijn niet bewoond door politie
ke vnenden en mensen met een inko
men dat zeker met meer in verhouding 
staat met de huishuur die ze voor deze 
woning slechts dienen te beta len ' 

Dure gronden 
Het vierde voorstel van de Volksunie 
komt neer op het gaan voeren van een 
meer sociaal grondbeleid Langs de 
ene kant wordt vastgesteld dat het rijk 
en de ondergeschikte besturen dui
zenden percelen bouwrijpe gronden, 
leegstaande panden, enz bezitten An
derzijds wordt in de privesektor de 
grond peperduur verkocht, hetgeen 
voor veel jonge gezinnen juist de 
hinderpaal vormt om te bouwen Waar
om deze duizenden percelen niet aan 
de bouwlustigen verhuren tegen cijns-
pach t ' Men zou de kandidaat-bou
wers dan kunnen laten kiezen Wie het 

wenst zou dan dit perceel levenslang 
kunnen huren Maar wie op een be
paald moment voldoende geld bezit 
zou ook in de mogelijkheid kunnen 
gesteld worden om het perceel waar
op zijn huis gebouwd werd, zelf aan te 
kopen Op deze wijze zouden veel 
jonge gezinnen vlugger kunnen bou
wen, terwijl ze nu jarenlang moeten 
sparen voor een stukje bouwgrond 

Selektieve politiek 
inzake openbare werken 

Wegens de budgettaire moeilijkheden 
worden de openbare werken terugge
schroefd De Volksunie is daar wel 
voorstander van, maar gaat er niet 
mee akkoord dat geschrapt wordt in 
projekten die werkgelegenheidsbevor-
derend ztjn Dit laatste punt in het VU-
reddingsplan wijst er verder op dat 
zoveel mogelijk opdrachten naar onze 
binnenlandse firma's moeten gaan en 
dat dure buitenlandse bouwmatenalen 
moeten geweerd worden in de bouw
sektor 

De voorstellen die in Sint-Niklaas door 
de Volksunie op tafel gelegd werden, 
dienen volgens het partijbestuur on
middellijk in realiteit omgezet te wor
den 
Langs die kant is men er stellig van 
overtuigd dat het reddingsplan ten 
goede zal komen aan de Vlaamse 
aannemers, het Vlaams bedrijfsleven 
en aan de Vlaamse gezinnen, die recht 
hebben op een t>ehoorlijke huisves
ting 

P.V 

Denderleeuw 

tn memoriam 
Marcel Blom 

Te Ninove in het ziekenhuis over
leed op 66-|arige leeftijd onze vriend 
en medewerker van het eerste uur 
Marcel Blom. 
Bij Rosa en Marcel was de Volks
unie steeds thuis en welgekomen 
Talrijke malen werd ten huize Blom 
vergaderd en de eerste propaganda-
tochten startten en eindigden bij 
onze vriend Marcel Ook de Blauw-
voetvendels vonden er een onder
komen. Bij de stichting van de 
Volksunie was hij de eerste onder
voorzitter van de afdeling Dender
leeuw. 

Na de dood van zijn geliefde vrouw 
Rosa, verdween Marcel uit het aktie-
ve leven van de Volksunie, maar zijn 
belangstell ing naar haar werking 
bleef even groo t 
Vriend Marcel, gij hebt u steeds 
onbaatzuchtig ingezet voor de partij, 
zeker in de beginjaren. Wij danken u 
.lervoor 

Het bestuur van de afdeling Dender
leeuw betuigt haar leedwezen aan 
de kinderen en de ganse familie 
Blom-Van Der Weeën. 

OOST-VUUNDEREN 
SEPTEMBER 
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 
091-24 5008 

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

26 SINT-GILLIS-WAAS: Poppenteater „Pomponneke en Poepoel" 
met Tante Lieve en Nonkel Wally Om 14 u 30 in de Katolieke 
Kring Inkom 30 fr Organizatie Amedée Verbruggenkring 

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 Vermindering voor grote gezinnen 

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

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

30 GENT: Spreekbeurtavond met Edgard Swinnen (dir Gentse 
gevangenis) over „Mensen in de Gevangenis" Om 20 uur op het 
FVV-sekr Binnensteeg 2 

OKTOBER 
2 LEDEBERG: VUJO-Gentbrugge-Ledeberg organizeert een reu

ze-instuif in de gemeentelijke feestzaal van Ledeberg Vanaf 21 u 
met om 22 u optreden van de formatie „Jawadde" 75 fr inkom 

2 GENT: Arr raad Gent-Eekio in Roeland, Kortekruisstraat, Gent 
Om 20 u toespraak door VU-voorzitter Vic Anciaux 

3 GENT-MUIDE - GENT-BRUGSE POORT: 5de groot Vlaams bal 
in zaal Kwalidra, Mimosastraat 194 te Gent Start om 21 u 

3 BRAKEL: Anti-knsisbal ingericht door de Vlaamse Vriendenknng 
Om 21 u in zaal Ceres Radio West Dnve In Show Inkom 50 fr 

10 LEDE: Jaarlijks bal van schepen Jules Hendrickx in zaal „De 
Klub", Rosselstraat Met Ray Franky en orkest 

VU (arr.) Aalst in kongres 
De Volksunie van het arrondissement 
Aalst hield op zaterdag 19 september 
jl een kongres waarop de sociaal-
ekonomische problemen tussen de 
driehoek Aalst-Geraardsbergen-Zotte-
gem uitvoerig werden behandeld 

Na een begroeting door arrondisse
menteel ondervoorzitter André Geens, 

Gent krijgt 
Priester Daenskring 
Op zaterdag 10 oktober om 10 uur 
wordt de Priester Daensknng voor 
Groot-Gent opgericht in het Europaho
tel, Gordunakaai te Gent 
De voorzitter van het Fonds zal een 
uiteenzetting houden over het doel en 
de werking van het Pnester Daens-
fonds, ook over zijn standpunten in de 
aktualiteit van vandaag 

Het Priester Daensfonds wil — overal 
waar het Daenskringen opncht — een 
centrum zijn waar door personen van 
verschillende nchtingen vnjelijk wordt 
gesproken om voor Vlaanderen en de 
sociale ordening tot een consensus te 
leiden in een geest van verstandhou
ding Dat doel is groot genoeg om er 
zich voor in te zetten 

(meegedeeld) 

Arrondissement Gent-EekIo 

Jawadde! 
Speciaa l ber ich t voo r d e V U J O - en de Vo lksun ie leden die j ong 
van hart zi jn. 
O p vr i jdag 2 o k t o b e r o rgan izeer t de V U J O Gen tb rugge-Lede-
be rg een reuze-instui f in d e gemeente l i j ke feestzaal van 
L e d e b e r g 
He t w o r d t e e n spe t t e rende T-Dansant me t D iscobar vanaf 
21 uur 
A l s hoogtepunt , o m s t r e e k s 22 uur, k o m t het o p t r e d e n van de 
revelat ie van de Gen t se Fees ten , de fo rmidabe le format ie „Ja
w a d d e " 

D e t oegangspn j s w e r d b i j zonder laag g e h o u d e n o m iedereen 
in staat te stel len aan het fees t dee l te n e m e n V o o r 75 
belachel i jke Belg ische f r ankskens zi jn jullie o o k van de part i j 
W I J v e r w a c h t e n alle j onge VU-sympa t i zan ten van het arrondis
s e m e n t Gent-Eeklo. 

hield dr Herman Debbaut, eerste advi-
zeur bij de Gewestelijke Ontwikke
lingsmaatschappij voor Oost-Vlaande-
ren, een inleidend referaat over de 
sociaal-ekonomische problematiek van 
de provincie Zijn uiteenzetting werd 
gevolgd door een bespreking tussen 
het pannel met de referaathouder, 
prof Jef Maton en Willy Cobbaut 
enerzijds en het publiek anderzijds 
Na het middagmaal was het de beurt 
aan Willy Cobbaut met een referaat 
over de sociaal-ekonomische proble
matiek in het arrondissement Aalst Dit 
referaat waaraan een aantal besluiten 
waren gekoppeld, was nadien het 
voorwerp van een drukke bespreking 
met de tainjke aanwezigen 

Na de goedkeunng van het eindver
slag, kregen de aanwezigen een 
spreekbeurt te beluisteren van kamer
lid Paul van Grembergen, waarna 
volksvertegenwoordiger Jan Caudron 
de besluiten trok uit de voorbije dag 
Dit arrondissementeel kongres werd 
besloten met een korte toespraak 
door VU-voorzitter Vic Anciaux en een 
slotwoord door arrondissementeel 
voorzitter Bert De Cremer 

De Vriendschap 
Aalst naar 
Frans-Vlaanderen 
Zaterdag 26 september 1981 reist de 
vzw De Vnendschap Aalst naar Frans-
Vlaanderen 

Met luxe-autocar wordt om 7 u stipt 
gestart aan lokaal Het Gulden Vlies, 
Esplanadeplein 13 te 9300 Aalst 

Volgende reisroute werd uitgestipeld 

Aalst Diksmuide, Veurne, 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 middagmaal) 
De inschrijvingen zijn beperkt tot 54 
personen Deze kunnen gebeuren in 
lokaal Het Gulden Vlies of bij mevrouw 
Marcelle Tack-De Ganck, Pontstraat 
27 te 9300 Aalst (tel 053-21 1497) 

24 SEPTEMBER 1981 
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VU Hofstade-Aalst was op reis 
Van 11 tot 13 september jl maakte de 
Volksunie afd Hofstade een dne-
daagse reis naar het gekende Duits 
Mijnstadje Rudesheim aan de Rijn 
Met een blij gezicht vertrokken op 11 
september om 6 uur in de morgen 38 
reizigers nchting Rudesheim Eens op 
Duitse wegen ging het eerst naar 
Altenahr waar het middagmaal werd 
gebruikt Nadien met de stoeltjeslift 
naar een hoger punt voor een prachtig 
uitzich op de Ahrvallei 
Terug in de bus ging het langs de 
autosnelweg tot Bingen, waar de veer
pont ons met bus en reizigers langs de 
andere oever van de Rijn bracht en we 
zo een eerste voet (wiel) in Rudesheim 
zette 

Na de installatie in het Pension en het 
avondmaal trok het gezelschap naar 
de beroemde Drosselgasse waar we 
38 plaatsen gereserveerd hadden 
Drank en vermaak in overvloed 
Het was dan ook begrijpelijk dat het 
vroeg in de morgen werd toen de 
laatsten naar het Pension terugkeer
den 

Sommigen met een zwaar hoofd an
deren nog goed f i t verschenen allen 
om negen uur op het appel voor het 
ontbij t Om tien uur stond een bezoek 
aan het Brosenburgmuseum (wijn
bouw) op het programma 

Na het middagmaal ging het met de 
gondellift opwaarts naar het Nieder-
wald-Denkmal 22b meter boven de 
Rijn (grootste standbeeld van Duits
land 35,5 m) Ook de Adierwarte stond 

op het programma dit JS een herstel 
oord voor gewonde roofvogels 

Wie de vorige avond nog geen klop 
van de hamer had gekregen besloot 
ook de tweede avond met een kruis
tocht door de Drosselgasse en omge
ving 

De laatste werd in de voormiddag een 
bezoek gebracht aan het Jagdschloss 
en het Wildpark te Assmanshausen 
waarna het met de stoeltjeslift terug 
ging naar het dal waar de bus de 
reizigers opwachtte om hen terug te 
brengen naar Rudesheim voor het 
middagmaal 

Om 14 uur moesten wij jammer ge

noeg afscheid nemen van Hudesheim 
en zijn Drosselgasse om de weg huis
waarts aan te vatten 
Via Koningswinter en Keulen kwamen 
WIJ ten slotte rond 23 u 30 aan te 
Hofstade Deze reis werd nog sukses-
njker dan de reis van vong jaar naar 
Cochem aldus de voorzitter-reisleider 
Vandecauter William die zijn tevreden
heid met onder stoelen of banken stak 
, Dit sukses IS met alleen te danken aan 
het werk van onze bestuursploeg 
doch evenzeer aan de goede geest die 
er heerste onder de reisgezellen zo 
besloot de voorzitter 
Rannen werden reeds gemaakt voor 
een reis volgend jaar 

VU-Antwerpen waarschuwt 
voor „brute fusie" 
Het politiek kollege van de V U Groot-
Antwerpen heeft zich in zijn vergade-
nng van 16 september 1981 beraden 
over het fusieprobleem Groot-Antwer-
pen 

Het politiek kollege stelt met grote 
bezorgdheid vast dat de administratie
ve en technische voorbereiding van de 
ingewikkelde fusie-operatie nog ner
gens staat waardoor het onvermijde
lijk tot een „brute-fusie" zonder meer 

dreigt te komen met als gevolg de 
volledige bestuurlijke chaos waarvan 
de betrokken inwoners duidelijk de 
eerste slachtoffers zullen zijn 
Het politiek kollege bevestigt zijn vroe
ger ingenomen standpunt dat het in
voeren van de grootschaligheid moet 
gekomgeerd worden door het installe
ren van deelgemeenteraden en het 
decentralizeren van de OCMW-
werking Bovendien moet een behoor

lijke regeling van de financiële gevol
gen van de fusie-operatie worden be
komen 

De Antwerpse V U roept de andere 
partijen uit de agglomeratie op om 
dnngend overleg te plegen ten einde 
gezamenlijk een afdoende oplossing 
uit te werken voor het Antwerpse 
fusiep>robleem en het resultaat van dit 
overleg eensgezind bij de centrale 
overheid te verdedigen 

VNJ-Aartselaar in nieuw tehuis 
Toen het VNJ in september 1980 te 
Aartselaar met een eigen werking 
startte vond het een voorlopig onder
komen in een oude woonwagen Die 

Jaarlijkse 
herdenking 
Herman 
Van den Reeck 
Deze jaarlijkse herdenking word t zo
als steeds, gehouden t jdens 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 gedachtemsvienng 
met eigen gebeden, lezingen en liede
ren Voorganger is pater A Aemouts, 
domimkaan, 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 bezinningsstonde 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 orgamzatie met verge
ten 

Vlaamsgezinden „uit diverse richtin
gen" zijn welkom mits eerbied voor 
eikaars levensbewouwelijke of partij-
|X)litieke overtuiging 

was al van bij de aanvang te klein, zo
dat links en rechts werd uitgekeken 
naar een ruimere behuizing 
Nogal wat mensen werden aangespro
ken, maar de eerste winter diende in 
kou en vochtigheid doorgebracht 
Door een toeval kon in maart een 
fiouten gebouw worden aangekocht 
Er diende zwaar geleend en hard 
gewerkt maar het resultaat mag ge
zien worden Het tweede werkjaar is 
zopas gestart in het nieuwe heem aan 
de Pierstraat 

De verdere plannen bestaan enn het 
houten gebouw verder uit te breiden 
en het inteneur verder af te werken Er 
horen ook nog tafels en stoelen in, 
want elke zondag komen er zowat 
30 leden naar het heem afgezakt Om 
het allemaal financieel mogelijk te ma
ken, werd onlangs een barbecuen ge
houden en zal men weldra loten van 
een tombola aanbieden 

Joeifeest 
Aan deze tombola zijn o A een mini-tnp 
naar Londen en een draagbare tv als 
pwijzen vertxjnden 21 November 
wordt fiet fieem plechtig geopend met 
een Vlaamse Kermis en met fiet optre
den van enkele bevnende muziekka
pellen 's Namiddags is er een mossel
maaltijd in de Rodenbach en s avonds 
volgt dan de trekking van de tombola 
Later op fiet jaar, op zaterdag 19 
december organizeert VNJ-Aartselaar 
het Joeifeest voor de Antwerpse 
gouw Dit feest dat zijn oorsprong 
vindt bij de Germanen viert de winter
zonnewende Naar aanleiding zal een 
fakkeloptocht door de gemeente trek
ken en zal aan het Parochiaal Centrum 
het nieuwe vuur worden aangestoken 
Ook de zgn joelsprong' en het eten 
van de joelkoek' maken deel uit van 
dit oud gebruik 
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Algemene ledenvergadering 
VU-afdeling Oudenaarde 

Op zondag 27 september e k om 
10 u 30 stipt wordt in het cafe 
t Brouwershuis Krekelput te Ouden
aarde een algemene ledenvergadenng 
van de VU-afdeling Oudenaarde bij
eengeroepen 

De agenda vermeldt een bespreking 
van het optreden van de VU op ge
meentelijk vlak en voornamelijk met 
het oog op de gemeenteraadsverkie
zingen van 1982 een toelichting bij het 
initiatief van gemeenteraadslid Frans 
Van Den Heede Het betreft hier de 
opnchting van een onafhankelijke Ou
denaardse Werkgroep Demokratisch 
Alternatief 82 voor een demokratisch 
efficient en vernieuwend gemeentelijk 
beleid Op maandag 28 september om 

ANTWERPEN 

20 u zal gemeenteraadslid Frans Van 
Den Heede dit initiatief toelichten op 
een perskonferentie 
De VU-leden van de afdeling Ouden
aarde zullen echter op de vergadering 
van zondag alle informatie kunnen 
ontvangen over de plannen en bedoe
lingen en zullen hun oordeel kunnen 
uitspreken In elk geval worden de 
leden opgeroepen tot aktieve mede
werking en inzet op plaatselijk vlak 
1982 kan een keerpunt worden voor 
Oudenaarde Een ander beleid is 
meer dan ooit noodzakelijk Het komt 
erop aan nu reeds het voort)ereidend 
werk aan te vatten en dit op een open 
en brede basis en in overleg met alle 
belangstellende inwoners Allen op 
post dusi 

SEPTEMBER 
24 

24 

25 

26 

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

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

BORGERHOUT , Gemeente- en O C M W werking" met o a dia
montage over ,vroeger en nu' Om 20 u 30 in zaal De Passer 
Turnhoutsebaan 34 

26 

28 

28 

MEERHOUT Optreden van de rockgroep „Mercurochroom" 
vanaf 18 uur op de terreinen van de VHV-fHondenklub langs de 
Olmsebaan Na het optreden vanaf omstreeks 22 u discobar In
kom 80 fr Orgamzatie Vlaamse Vnenden-Meerhout 
KAPELLEN Gespreksavond met jongeren over „Wat biedt ons 
de toekomst Gespreksleider J Roets In zaal 10 onze knng 
HERENTHOUT FVV-Rodekruislessen in tokaal De Kroon Ook 
op 30-9 en 7-10 

WOMMELGEM V K De Klauwaerts voettjallen tegen biljartkiub 
De WIK op het terrein fiet Scheersel 

OKTOBER 
2 GEEL Vrij Podium" in Jeugdcentrum Logen Met o a The Bugs 

Slunks High Chimmeys De Jean en Mercurochroom Inkom 
40 fr Voorverkoop 30 fr Orgamzatie VUJO 

2 WOMMELGEM Voetbal Den Klauwaert - Doornboom VK 
(Fort II) Kaart- en gezelschapsavond vanaf 20 u in Den Klau
waer t 

3 EDEGEM VU-Galabal in zaal Elzenhof Kerkplein Orkest Rico 
Zoroh & Gene Summer Vanaf 20 u 30 Inkom 120fr 

3 HERENTHOUT. VU-bal in zaal Lux met het orkest Sioux-

4 WOMMELGEM Zitdag dienstbetoon van 11 tot 12 u in Den 
Klauwaert Jef Van Haesbroeck raadslid 
WOMMELGEM Cantus (zangavond met harmomumbegelei-
ding) vanaf 20 u in Den Klauwaert 
ANTWERPEN Debatavond over de Vlaamse Republiek Om 
20 u in de lokalen van UFSIA Org KVHV VUJO TAK VRB 
MERKSEM Debat over „Vlaanderen Morgen" Inleiding door Piet 
De Pauw Om 20 u in Vlaams-Nationaal Centrum Bredabaan 360 
Orgamzatie Vlaamse Knng Groemnge 

10 

14 

15 

ZO€K?BClê 
20-jange, met ervanng in bureel 
werk, legerdienst volbracht 
zoekt betrekking in westen van 
Brabant of Brussel, in overeerv 
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 m het onder
wijs desnoods als studiemeeste
res Voor ml zich wenden volks
vertegenwoordiger dr J Valke
niers, tel 5691604 

• Jongeman - 22 jaar - vnj van 
legerdienst - zoekt passende be
trekking Dipk>ma Licentiaat in 
de Geschiedenis (Nieuwste Tij
den) Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem, senator, 
Oud-strijdersstraat 20, 9219 
Gentbnjgge, tel 091/307287 

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

Aanbevolen 

huizen 

TEL 014-21.12.07 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

VIDEO-MASTER 

PVBA 
TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel 163416 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 
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SKOM 81 = 10 jaar SKOM-Molenstede 
Voor de lOe maal werden door Mic-
key-klub Molenstede de SKOM-fees-
ten ingericht waaraan ook andere ver
enigingen hun medewerking verleen
den 
In feite startten de SKOM-aktiviteiten 
reeds op 1 augustus met het volleybal-
tornooi voor wijkploegen georgani-
zeerd door de plaatselijke volleybal-
klub Hieraan werd deelgenomen door 
23 ploegen onderverdeeld in 3 katego-
rieen nl jongeren dames en vetera
nen 
De wedstrijden werden gedurende 
3 weekends gespeeld op de speel
plaats van de gemeenteschool De 
finales werden tjetwist op 16 augustus 
en leverden drie spannende wedstrij
den 
O p 15 en 16 augustus organizeerde 
FC In Memonam in het kader van 
S K O M een mini-voetbaltornooi met 
16 ploegen op de eigen terreinen 
De eigenlijke festiviteiten S K O M 81 
vonden plaats op 20, 21 22 en 23 au
gustus 

Donderdag 20 augustus om 20 u 
opening van de diverse tentoonstellin
gen 
— boeken platen en verantwoord 

speelgoed verzorgd door Davids-
fonds 

— schilder- en tseeldhouwwerken van 
Kunstkring Molenstede 

— werken van Jeugd- Tiener- en Vol-
wassenenatelier Mickey 

— voorstelling van oude ambachten 
e d 

— tekeningen van de tekenwedstrijd 
Tijdens de opening was er een boeien
de gelegenheidstoespraak door Ar
mand Pien terwijl de muzikale inter
mezzos werden verzorgd door de 
Mirelle Singers die alle aanwezigen 
aangenaam verrasten 

Vrijdag 21 augustus om 20 u was er 
een avond, speciaal gericht naar de 
jeugd optreden van Raymond van het 
Groenewoud. gevolgd door fuif met 
discobar Sensation 

Op zaterdag 22 augustus ging de 
Derde-Leeftijd-Show door met Eddy 
Smets Letty Lanca Ricky en Sidol en 
de Amigo s De Mickey-klub zorgde 
voor een Brabantse koffietafel Dezelf
de dag om 19 u was er pnjsuitreiking 
van het volleybaltornooi terwijl de dag 

om 21 u werd besloten met een 
dansavond met Eddy Smets en zijn 
Amigo s en Corry Konings 
Zondag 22 augustus vond een fijne 
kindernamiddag plaats met animatie 
kindermarkt zang en voordracht bal
lon wedstnjd e a aktiviteiten Om 21 u 
stond, als apoteose een show-avond 
geprogrammeerd met Will Tura en 
orkest 
Zoals u ziet viel er heel wat te beleven 
tijdens S K O M 81 en was er voor 
iedereen, die een bezoek bracht aan 
Molenstede gedurende die dagen, wel 
iets mee te pikken 
De Mickey-klub verdient alvast onze 
welgemeende felicitaties voor dit initia
tief en WIJ maken nu reeds een af
spraak voor S K O M 82 

DvdW, Molenstede 

VU-Keerbergen 
legt klacht neer bij goeverneur 
Het bestuur van de VU-afdeling Keer-
bergen in spoedzitting bijeen op 16 
septemkjer 1981 acht het noodzakelijk 
de publieke opinie in kennis te stellen 
van de klacht van haar OCMW-raads-
lid Johan Luysterborg ingediend bij de 
Goeverneur van de provincie Brabant 
Allereerst betreuren wij de noodzake
lijkheid van dit initiatief toch is het 

SOCIAAL-KULTURELE RAAD 
SINT-JANS-MOLENBEEK 
werft a an : 
SOCIAAL-KULTUREEL WERK(ST)ER 
in funktie treden rond 1 december 1981 
Voorwaarden 
— burgerl en pol rechten genieten, militieverplichtingen 
voldaan hebben en min 21 ] oud 
— diploma maatschappelijk assistent(e), bij voorkeur spec 
sk v^erk, of diploma daarmee vergelijkbare post-secundai-
re opleiding of gedurende 5 jaar grondige ervaring opga 
daan hebben in het sociaal kultureel werk 
— kennis van de Brusselse situatie 
Barema Rang 22 
Sollicitaties met CV en eventueel afschrift van bekomen di 
plomas worden ingewacht tegen 21 okt 81 bi) SKR 
Molenbeek, t a v L Cortois, voorz Schoolstraat 76, 1080 
Brussel (Adv. 147) 

ST-GENESIUS-RODE 

EEN WIELERMANIFESTATIE 

VOOR GANS VLAANDEREN 

In het kader van de bruine aktie in de Vlaamse randgemeenten van Brussel 
wordt op 27 september De Gordel gereden 
Vanaf 7 uur start er een 100 km fietstocht rond Brussel 
Om 10 uur start het Familiegordeltje Dat is een 15 km fietswandeling doorheen 
het Vlaams Brabantse landschap en de omgeving van Sint Genesius Rode een 
van die 6 faciliteitengemeenten 
Je kan inschrijven of tel nummer 02-3585990 gemeentebestuur van Sint Gene-
sius-Rode Voor niet-fietsers is een wandeling en zijn er de volkssporten onder de 
begeleiding van Bloso-monitoren 
En dan een belangrijke aktiviteit s namiddags van diezelfde 27 september de 
klimtijdrit 500 meter bergop voor ploegen die s morgens in de Gordel meereden 
Bloso heeft van De Gordel een sport -l- klassieker gemaakt de ronde van 
Vlaanderen voor wielertoensten en sympatizanten Zorg dat je d er bij bent Met 
of zonder fiets Een dag om met te vergeten 
Er is een hennneringsmedaille voor alle deelnemers aan De Gordel 
Inschnjvingsrecht 150 fr 
Familiegordeltje enkel inschrijven op 27 9 81 20 fr 

onze plicht de totaal misplaatste politie
ke manipulatie door de CVP in een 
welzijnsorgaan, als het OCMW. ge
pleegd aan de kaak te stellen Het was 
nochtans de OCMW-voorzitter die in 
maart II het nieuw VU-raadslid Luys
terborg, verwelkomde met een toe
spraak waarin de klemtoon lag op de a-
politieke werking van de raad Met een 
voor de integere politicus onthutsende 
pretentie heeft de CVP-groep echter 
blijk gegeven van het tegendeel Een 
houding die haar overigens met 
vreemd is Wetende dat de opvolgster 
van de heer L Breesch in de OCMW-
raad mevrouw Schoeters is echtgeno
te van de uit de CVP opgestapte W 
Schoeters heeft ze deze opvolging 
wetens en willens op de lange baan 
geschoven Toppunt is dan nog dat in 
het CVP infoblad De Raem' van juni 
II, iedere Keerbergenaar kon lezen wat 
meerderheid en minderheid reeds lang 
wisten nl dat voornoemde heer L 
Breesch voor beroepsbezigheden 
moest verhuizen naar de VSA en 
bijgevolg wettelijk gezien geen raads
lid kon zijn 

De VU afd Keerbergen kan niet an
ders dan zulke handelswijze (de zaak 
sleept reeds vier maanden aan) laken 
en heeft daarom haar verantwoorde
lijkheid opgenomen Ze wil tenslotte 
benadrukken dat ze de laatste is die 
van het O C M W een politieke instelling 
wil maken 

VU-Keerbergeii 

BRABANT 
SEPTEMBER 

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 Melkerijstraat 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 

3 DWORP Eetfestijn in zaal Ons Huis. Vroenenbosstraat Vanaf 
17 u Ook op zondag 4-10 vanaf 12 u 

9 JETTE VUJO eerste spetterende fuif in zaal Excelsior. Kerk
straat Voorverkoop 50 fr Zaal 60 fr 

10 DUISBURG 7de VU-bal (HerfstbaO in zaal Scala te Eizer 
13 WEMMEL Debatavond met Jef Valkeniers in 't Hooghuis (aan 

de kerk) Tema „Faciliteiten in de vergeetboek" Om 20 u 15 
13 LEUVEN Optreden van de „Kreuners" + fuif van VTK-Leuven 

Om 21 u in zaal Artois Toegarig 80/60 fr 

DE BRUSSELPOORT 

Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
TeL 02-356.85.78 

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

130.000 fr. 

„Oproep randgemeenten" 
( rekeningnummer: 435-0259601-12 VU-fei tel i jke verenigmg) 

Vor ige lijst 

Vijfde lijst 
VU-a fde l ing Hever lee 
V U D H Heis t -op-den-Berg 
VU-a fde l ing D e n d e r m o n d e 
V U A J He lde rgem 
VU-a fde l ing K ru ibeke 
VU-a fde l ing Ronse 
Vlaannse Kr ing E r e m b o d e g e m 
V U V M B rugge 
VU-a fde l ing D e Panne 
VU-a fde l ing Desse l 
VU-a fde l ing Oos tdu inke rke 
Totaal 

1 000 f r 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 f r 
1 000 fr 
1 000 fr 
500 f r 

1 000 fr 
140.500 f r. 

Meise-Wolvertem verwelkomt „bruine fietsers" 
De borden zijn weg-
Het gemeentebestuur van Meise-Wol-
vertem heeft geoordeeld de slogan
borden waar Vlamingen thuis zijn 
niet langer ter beschikking te kunnen 
stellen van de aktiegroep en heeft 
besloten deze borden tijdens de va
kantiemaanden te laten wegnemen 
door de gemeentediensten 
Met de aktiegroep was overeengeko 
men om ter bekroning van de borden-
aktie de verspreide sloganborden te 
vervangen door minstens vier duurza
me eksemplaren aan de ingang binnen 
de gemeentehuizen en de sportcentra 
Het gemeentebestuur heeft weliswaar 
op eigen initiatief een verkleinde versie 
van de sloganaffiche laten vervaardi 
gen maar tot de opstelling van de 
beloofde bestendige borden is het nog 
niet gekomen 
De aktiegroep heeft gemeend de be
volking hiervan in kennis te moeten 
stellen 

... de aktie gaat door 
Zondag 27 september a s vertrekken 
honderden wielertoeristen om vanuit 
de faciliteitengemeente Sint-Genesius-

Rode een 100 km lange fietstocht door 
de Brusselse randgemeenten en 
Vlaams-Brabant te ondernemen 
Dit initiatief van de werkgroepen Wij 
houden van alle mensen die het 
Vlaams karakter van onze gemeente 
eerbiedigen heeft tot doel op een 
speelse en zachte manier geheel in de 
geest van de vroegere aktie Waar 
Vlamingen thuis zijn de aandacht te 
vestigen op de zogenaamde facilitei
tengemeenten en het behoud van 
Vlaams-Brabant De bruine-gordelfiet-
sers zullen ook de deelgemeente Mei-
se aandoen langs volgende reisweg 
vanaf de grens met Wemmei aan de 
Amelgem-molen Bosstraat Wemmei 
(omstreeks 9 u 5 Van Doorslaerlaan 
Sint-Martinuskerk Limbosweg Kapel-
lelaan en Vilvoordsesteenweg richting 
Grimbergen 

De aktiegroep is ervan overtuigd dat 
alle inwoners van Meise Wolvertem 
en Oppem die de Vlaamse aktie in de 
randgemeenten genegen zijn de brui
ne fietsers" hartelijk zullen verwelko
men 
De plaatselijke werkgroep steunt volle-

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderi jen 
lustrerie 

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

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

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-5822222 

dig dit initiatief en zal zich ook in de 
toekomst blijven inzetten voor het be 
houd van het Vlaams karakter en 
tegen de verdere verstedelijking van 
onze gemeente die Vlaams, groen en 
landelijk moet blijven 
Zij zal dit nastreven onder meer door 
een vreedzame aktie tegen Franstalige 
opschriften en reklamedruk zelfs van 
openbare instanties en ook tegen wille 
keurige en onverantwoorde verkave
lingen ZIJ rekent hiervoor verder op de 
welwillende steun van alle Vlaamse 
inwoners van de gemeente 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Vlaams Heem te Tienen 
Dit gastvrije drankhuis betekent heel 
wat voor het Vlaamse Leven te Tienen 
Zondagvoormiddag 20 september 
stortte het helemaal in nadat menigeen 
gewaarschuwd had voor de onverant-
woordelijk-slordig uitgevoerde graaf 
werken naast het huis ter uitbreiding 
van de stedelijke dienstenhuisvesting i 
De familie Rawoe werd hierbij zwaar 
getroffen - hen bieden ze onze oprech
te herstelwensen aan Willy Kuijpers 

24 SEPTEMBER 1981 

A « a 



^ 

Wij in de Volksunie m 21 

lepel & vork... V 
Restaurant 

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

Cotthem 5, 
9520 St-Üevens-Houtem 

(Oombergen) 
Tel. 091-60.55.86 

Gastronomische eetmalen 
Matige prijzen 

Sluiting: zondagavond 
maandag 
woensdagavond 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54.40.07 
/̂laandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

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

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 55-49.94.76 

Dinsd. geskDten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubbele Vatois-zegels 
aan alle leden. 

Industriële 
brood- en banketbaKkenj 
Roomijs 

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

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

Tel. 091-67.57.12 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel. 582.13.45 

Volksuniek>kaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

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

af 10 uur. 

CORTÏ ] 
UW kOFFIEHUiS 
Het Koffiehuis der 
Dunderstrock 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

FONTANA-BRONNEN 

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel. 031-7101.73 

Waters en limonaden 

*r t ^almglwwi 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
'JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0# nminMMHt nvt iTMHIfĉ  

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052•423^46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr. Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 Tel 031-36.56.54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/51.21.48. 

Sluitingsdag nnaandagavond 
en dinsdag. 

FEESTZAAL 

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

Tel 02/767 45 76 

Alle feestelijkheden. 
Mogelijkheid tot huren van 

bestekken. 

CAFE-FRITUÜR 
DE SNOECK 

DE O U D E K R I N G 

Cnfo VU-lokn,il 

Doipsplcin. Hciisdün-Lrmburg 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN ; 
Douane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-4129.22 

056-41.81.68 
Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijpen 
rechtstreeks uit de kastelen. 

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

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

Lokaal <T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS ziin. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
\iVMl?/BSl7j Deniokratiscl->e pi i|Zon 

Uitgelezen dienstbetoon. 

Kossolsleenweg 38 
2260 Nijten - Tel 031/8188 41 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel. 058/2994,91 

Gestoten, vrijdag, behalve in seizoen 

Café Het V laams Hu is 

Bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel. 011-79.70.84. 

Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

Herberg 

„ D e 7 Za l i gheden " 

Sleutelstraat 2 
hoek NationalestraaÜ 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

A.inncmcr v.ifi -illc- feesten 
Ook v r h u i i i K ) v.in li ifekjenef 

Scllilcl<>isli,i,it 33 
?000 AnlwiM|)( ri 
Tel 031 a/ziay? 

gjof ten (t'€n\)oovn 

f 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Drniik- en eethuis 

. W A L T R A .. 
Ardiiink.i.ni 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

Oe vier troeven v.in de W.lllr.i 
1 Vl.i.mis UI I h.irl vnn Brussel 
2 Jr k.in er .tltt/ti p.irkcfCii 
3 Je hnigt Cr .iltifd w,tt ie cicit 
4 De pritrcii riiti soci.i.it 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplem 5, Brakel 

Tel 055/4241,07 

Fcfsteaal voor ;ille 
gelegenheden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteltskoffie bij u ttiuis! 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

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

en Franfie wijnen. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-33.4857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

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

't Is de lichtst verteerbare. 

Dorimunder 
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.: 
02-218.74.89. 
Brugse Baan 1. Hulste (056-71.15J6) 

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

Hotel-restaurant-pub 

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

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

den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel. 02-218.48.38 - 218.41.72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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Knoeien rond Izegems 
biblioteekwezen 

mv Wij in de Volksunie 

Het IS opvallend hoe de meerderheid geprikkeld reageert als de VU het heeft over biblioteekwezen. 
De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Volksunie heeft een visie op het bibl ioteekwerk zowel ter plaatse, 
als elders in Vlaanderen 
Wij zien de openbare biblioteek als een centrale waar de hele bevolking terecht kan voor informatie, 
Ontspanning, bi jscholing, dokumentatie over zijn hobby's, aanvulling voor persoonli jke studies, enz De 
openbare biblioteek is in onze ogen een belangrijk verlengstuk van het onderwijs, eigenlijk het plaatselijke 
instrument bij uitstek voor permanente vorming van jong en oud 

Krisist i jd: 
prioriteiten vastleggen 
Nu meer dan ooit, moet gedacht w/or
den in de nchting van soberheid, effi
ciëntie en besparing Ook de gemeen
telijke overheid zou hienn moeten 
voorop gaan 
Er dient toekomstgericht gedacht te 
worden en daarom moeten er priontei-
ten vastgelegd worden 
Precies nu onze ekonomie een grondi
ge krisis doormaakt moeten wij inves
teren in de belangnjkste grondstof die 
we hebben onze grijze hersenstof 
Alles wat een maximaal gebruik van 
onze intellektueie mogelijkheden be
vordert moet voorrang krijgen 
Daarom moet juist in deze krisistijd 
gewerkt worden aan de uitbouw van 
het biblioteekwezen dat in Vlaanderen 
nog een grote achterstand heeft op de 
Midden- en Noordeuropese landen en 
op de Noordamerikaanse landen 
Maar wat stellen we vast op plaatselijk 
vlak'' 

VU heeft 
biblioteekprogramma 
BIJ de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976 stond de V U verder met haar 
programma inzake biblioteekbeleid 
dan de CVP Wij speelden toen al in op 
het biblioteekdekreet dat toen nog in 
wording was, en waar de CVP ofwel 
geen weet van had of waarvan ze 
gebaarde geen weet te hebben 
Sedertdien zijn we vanuit de oppositie 
de meerderheid telkens voor geweest 
W e hebben als het ware telkens voor
af de etappes aangeduid en hen ge-
pnkkeld tot realizaties Ik noemd enke
le punten de toepassing van het biblio
teekdekreet de uitbouw van een ste
delijk biblioteekwezen, het funktione-
ren van de beleidsorganen, het 
inschakelen van een BTK-kader, op
bouw van de relatie biblioteek-onder-
wijs, suggesties om de relaties biblio-
teek-publtek te verbeteren, enz 
De meerderheid is telkens achterna 
gekomen of heeft mismoedig „nee" 
gezegd 

Gemiste l<ansen 
Het biblioteekdekreet biedt heel wat 
kansen voor BTK- en tijdelijk perso
neel, wat voor de stad zeer goedkoop 
uitvalt Vooral voor jonge werkloze 
krachten zijn hier kansen weggelegd 
Maar de meerderheid heeft daar op de 
meest karige wijze gebruik van ge

maakt Of speelt bij de CVP misschien 
de overweging „die stemmen toch 
niet voor ons, dus moeten die ook 
geen werk hebben" ' 

VU opbouwend, 
meerderheid afbrekend 
Een potsierlijk staaltje van de negatie
ve aanstellerij van mevrouw de sche
pen van Kuituur 
Toen de VU-vertegenwoordiging in de 
Raad van Beheer van de stadsbiblio-
teek verbeteringen voorstelde aan de 
ontwerpstatuten, meende mevrouw 
de schepen die hooghartig te mogen 
afwijzen Enkele maanden later kwa
men de ontwerpstatuten terug van het 
ministerie met de verplichting, de door 
ons voorgestelde wijzigingen in te voe
ren 
Maar er is erger 
Nadat de meerderheid de V U eerst 
„heug tegen meug" gevolgd is, beleven 
we het nu dat de meerderheid afbre
kend tewerk gaat 

Alle VU-voorstellen voor uitbreiding of 
verbetenng van het biblioteekwerk 
worden systematisch afgewezen en in 
een verkeerd daglicht gesteld 
De kans voor een onmiddellijk voltijds 
werkende biblioteek en voor een me-
diateek is gemist Met een ongelooflij
ke koppigheid blijft men opteren voor 
een te kleine inplantingsplaats voor het 
toekomstig biblioteekgebouw l-lalf-
weg september 1981 was voor het 
jaar 1981 nog geen enkel tijdschrihen-
abonnement hernieuwd Het schepen-
kollege wnngt zich in alle mogelijke 
bochten om de schijn op te wekken 
dat ze het biblioteekdekreet naleven, 
enz 

Van kwaad naar erger 
De CVP-meerderheid is met gelukkig 
met het biblioteekdekreet en met het 
kultuurpakt dat daarop van toepassing 
IS Men IS zover gegaan de bij dekreet 
voorziene bevoegdheid van de Raad 
van Beheer van de stadsbiblioteek uit 

De Izegemse schepen van Kuituur, Andrea Geldhof, duideli jk in nesten, over 
het biblioteekdekreet „Ik ben er en \k blijf er wel tot in 1982, zoals ik vroeger al 
zei. Maar ik begrijp er met de dag minder van.' 

VU-Groot-Bree viert feest 
De feestelijkheden rond het vijftienja
rig bestaan van de VU-afdeling Groot-
Bree naderen hun voltooiing Na de 
verschillende aktiviteiten in het politie
ke voorjaar zal oktober en november 
nog tweemaal in het teken van dit der
de lustrum staan Daarom hier ook 
een oproep aan alle leden en sympati-
zanten van de afdeling om massaal 
aan deze orgamzaties deel te nemen 
Er IS vooreerst het groots opgezet 
ledenfeest op zaterdag 10 oktober in 
zaal El Toro aan de Breese Malta 

Alles start met een plechtige H Mis in 
de kapel van het kollege, opgedragen 
door E H Robert Market waarna men 
richting El Toro trekt Hier wordt aan 
alle leden, bestuursleden, mandataris
sen en ere-genodigden eerst een 
receptie aangeboden gevolgd door 
een warm en koud buffet en de 
daarbij horende dranken Aangezien 
bij dergelijke gelegenheden in Bree 
een sluitingsuur moeilijk te voorspel
len IS, durven we enkel voorop stellen 
dat het best eens lang zou kunnen du-

LIMBURG 
SEPTEMBER 
24 TONGEREN: De Dosfelknng organizeert een voordracht door 

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

27 GENK: Provinciale VUJO-raad om 10 u in de Slagmolen 

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

20 uur in de Kursaal 

ren 
Voor dit enig ledenfeest zullen de 
bestuursleden van de afdeling ieder 
lid persoonlijk aanspreken terwijl een 
extra-editie van „'t Leeuwke" ook nog 
eens nadere biezonderheden zal ge
ven Zaak IS zijn naam op te geven 
voor 1 oktober a s aan een bestuurs
lid 
De prijs voor deze avond bedraagt 
350 fr, alles inbegrepen (dranken, 
warm en koud buffet, receptie) Het 
hoeft geen betoog dat het bestuur 
van de Breese afdeling hoopt op een 
enorme aanwezigheid die avond men 
herinnere zich b v nog het feest t g v 
het tienjang bestaan Het zal nu zelfs 
nog beter worden 

Op de tweede plaats is er weer het 
traditionele Herfstbal van de afdeling, 
op zaterdag 7 november vanaf 20 u 
in het Brouwershuis te Opitter een 
datum om nu reeds te noteren 
Ook dit bal zal in het teken staan van 
het 15-jarig bestaan doch tevens als 
afsluiting dienen van het feestjaar De 
inkomkaarten aan 60 fr zijn bij alle 
bestuursleden verkrijgbaar 

Ene Eyckmans 

WEST-VLMNDEREN 
SEPTEMBER 

25 KORTRIJK: Informatie-avond over het Vlaamse Ziekenfonds 
West-Flandria 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 Coppieters om 20 uur in Breydelhof, Suvee-
straat 2 Inkom vrij 

OKTOBER 
3 TIELT: Filmavond „Voeren, waar Vlamingen thuis zijn" Om 20 u in 

Kultureel Centrum, St-Michielstraat 8 Organizatie Vlaamse 
Jongeren Roeselare-Tielt Inleiding door Piet De Pauw 

8 IZEGEM: „Wetenschapsbeleid en de weerslag op de tewerkstel
ling in Vlaanderen", voordracht door senator Rik Vanderkerckho-
ve Om 20 u in de bar van het muziekauditorium. Kruisstraat 
Gelegenheid tot diskussie Organizatie VSVK 

9 POPERINGE Vormingsavond Volksnationalisten en gemeente
lijke (johtiek Om 20 u in zaal 't Belfort 

te hollen en alle bevoegdheid naar het 
kollege van burgemeester en schepe
nen toe te trekken Bij de aanduiding 
van enkele BTK-personeelsleden heb
ben ZIJ zich aan verregaande vriend
jespolitiek begeven, tegen alle wetge
ving in Eerst de VU, en daarna de SP, 
hebben tegen al die zaken klacht neer
gelegd bij de Nationale Vaste Kultuur-
paktkommissie 
Ondergetekende heeft vooraf nog 
twee schepenen verwittigd en hen 
voorgesteld om tot een verzoening te 
komen, zonder klacht Dat is door hen 
misprijzend afgewezen 

De klacht bij de 
kultuurpaktkommissie 
Tegenover zoveel kwade trouw bleef 
ons alleen nog een beroep open op de 
hogere overheid Dat werd dan ge
noemde klacht bij de Vaste Nationale 
Kultuurpaktkommissie Ten overstaan 
van ambtenaren van deze Kommissie 
hebben we gesteld dat we steeds 
bereid waren tot verzoening en de 
zaken met op de spits wilden drijven 
door een veroordeling van het Izegem
se schepenkollege te eisen 
Door genoemde Kommissie is onze 
klacht over de hele lijn ontvankelijk 
verklaard en deze Kommissie heeft 
aan het schepenkollege een verzoe
ning voorgesteld 
Dat was op 2 juni 

Welnu, het Izegemse schepenkollege 
antwoordt met weigert een afspraak 
te maken en weigert dus de verzoe
ningsprocedure 

Geen biblioteekbeleid 
We zouden nog meer zwakke kanten 
kunnen aanhalen We tieperken ons 
tot dit Op de begroting van 1981 heeft 
men het voorziene bedrag voor kollek-
tievorming gehalveerd ten overstaan 
van het jaar tevoren i 
Het IS nu duidelijk 
Mevrouw de schepen van Kuituur, die 
de motor van het biblioteekbeleid zou 
moeten zijn, kan haar taak met aan, 
heeft geen beleidsvisie en remt af in 
plaats van te stimuleren Ze wordt 
daann bijgestaan door het kollege van 
burgemeester en schepenen 
Zowel van de zijde van mevrouw de 
schepen van Kuituur als van de zijde 
van haar kollega's, moeten we nog 
altijd het eerste woord horen waaruit 
blijkt dat men een beleid zou hebben 
Jammer voor de Izegemse bevolking! 

Enk Vandewalle, 
VU-gemeenteraadslid 

Oostende naar het 
Prov. Zangfeest 
Wie wil meegaan naar het 22ste Pro
vinciaal Zangfeest te Wervik in de 
sporthal „Oosthove" op 26 september 
om 20 u •' Voor Oostende en omlig
gende vertrekt er een autocar uit 
Oostende Ingangskaarten zijn te ver-
knjgen, alsook verdere inlichtingen bij 
de verantw voor ANZ-aangelegenhe-
den, B Vergote, Pycke de ten Aerde-
laan 66, tel. 059-70.87.10, alsook bij 
mevr. wed. J. Denorme (bestuurslid 
VI. Bond Gepensioneerden), War-
schaustraat 2 te Oostende, tel. 
""59-70.4292. 

De prijs heen- en terugreis met inbe-
gnp van toegangskaart is vastgesteld 
op 250 fr Toegangspnis zonder bus. 
120fr 

22e Westviaams 
Provinciaal 
Zangfeest 
in het teken 
van „Komen" 
Onder het motto „Komen, waar ook 
Vlamingen thuis zijn", grijpt te Wervik 
in de zaal „Oosthove" op zaterdag 26 
september a s het 22ste Provinciaal 
Zangfeest van het ANZ-West-Vlaan-
deren plaats 

Na de boekemnzameling door het 
ANZ, het Davidsfonds en de VTB-
VAB voor het kulturele centrum „Ro
brecht van Kassei", waar een Vlaamse 
biblioteek werd opgericht 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 riem steken Het 
ANZ-West-Vlaanderen roept iedereen 
op tot solidanteit 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 
ANZ staan in voor de strijdgeest van 
dit Provinciaal Zangfeest 
Aanvang 20 u 00 Inkom 120 fr Kaar-
tenverkoop "t Kabeljauwtje, Sint-
Maartensplein 2, te Wervik en drukke
rij Aurora, Rijselsestraat 42, te leper 

STAD BRUGGE 

OPENBARE VERHURING VAN 

Een volledig nieuw 
HANDELSHUIS 

gelegen te BRUGGE 
(naast Katelijnepoort en palende aan de stadsvestingen) 

Groot bij benadenng 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 050-3307 46, toestel 172 

(Adv. 145) 

24 SEPTEMBER 1981 

^L^tJ^-^^ 



Wij in de Volksunie mi 23 

Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen en marmerhouweni 

Brilstraat 41 
HAALTERT 

Tel 053 2122 48 

Alle werken m marmer en natuur 
steen 
Open haarden Grafzerken 

h 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesleenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tri 054 4125 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platleau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

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

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 
FINKAP,Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-2127 57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/47819 93 
Import — Export 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tol 50 m3 

VECOVEN 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 het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUW/ENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming • stoom - sanitair 
Alte herstellingen 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 8811 19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnagemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwassenj 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 2172 12 

KLEDING LENDERS 

Sint Otimi.ioiibtraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel 053-6237 65 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-330687 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45. 
1000 Brussel Tel 511 61 33 

Prive 56903 18 

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

PVBA BERT 
Assesleenweg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en pri)sofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pri|8of(«rt« 

DURASON KEUKENS 

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

I D E L - Tel 011 534349 

Gelcgenhcidsgrafick Huwcli)k - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.nid on 
etiketten Houten druklel lers - Rekla-
me-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herent.ïlseb.i.in 340 
D c u r n e Z Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
fel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-289314. 

W A 
&' 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus b e n i e u b e l d e viHa s, appar 
t emen ten en s tud io ' s te huur 

Op aanvraag grat is ka ta loog met 
fo to s 

WEST-LITTORAL 
Leopo ld II laan 212 
8458 Oos tdumkerke 
Te le foon 058 61 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL-BANKELINDEWEG 11 

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

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten # Frigo'a en 

Diepvnezers i 

DE KERAMIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

LUKOS pvba . 
Ringmappen dokumenthouder -
pocfietten - snelhechters offerte
mappen 

Fortstraal 27 
2510 IVIORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

O m te s p a r e n , te l enen o f v o o r 

een verzeker ing , wendt u z i c h In 

ver t rouwen t o t 

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

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

Waar de Vlaming zich thuis voelt 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 

014 31 1376 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 

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

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Gentsestr 155 
9300 AALST 
Tel 053/21 19 21 

Fr Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel 031/245330 

Mechelse str 59 
1800 VILVOORDE 
Tel 02/251.8166 

...Uit sympatie... 

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

lustrerie 

mare 
devriesè 
bar. ruzetlelddn 56c brugge 
050/35 /4 04 . 
baan brugge-kortrijk 

EN IROEKEN 
moeilijke maten,/ 

3l<kundige retouche 
jMccatcrktecrMMkcr 1 i 

m 
B 
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KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chaeallaan 83 
1030 Brussel(Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

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 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 21 36 36 
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24 m Mensen van bij ons 

De teatergroep „Bent" brengt dit 
aangrijpend toneelstul< opnieuw 
voor het voetlicht. Maar, niet zo
maar. 
Na de loodellende van Balen 
zitten we nu, tien jaar later, opge
scheept met de ziekmal<ende fa-
brieksuitwasemingen in Hobo
ken, Tessenderio- Het is onder
hand op vandaag in te veel uit
hoeken van het Vlaamse land 
een trieste Boel geworden. To
neelschrijver Walter Van den 
Broeck en het gezelschap BENT 
bekijken de sociale ellende nog 
eens „Tien jaar later. In 't jaar 
Tien". 
De bende van Bent omvat eer-
steplan-akteurs zoals Jo De 
Meyere, Suzanne Juchtmans, 
Hans Royaards, Willy Van Hees-
velde, Annelies Vaes, Jos Si
mons . 

Uit een gesprek aan de ontbijtta
fel in de Bent-hoeve, vorige za
terdagmiddag, met aktrice Anne
lies Vaes, regisseur Jaak Visse-
naken en de Britse decorbouwer 
Colin Winslow onthouden we dat 
op de première van „Tien jaar 
later", volgende dinsdag in Has
selt „het publiek een dreun gaat 
krijgen". 
Annelies Vaes: „We doen het met 
voorbedachten rade Reeds met 
„Groenten uit Balen" heeft Walter 
Van den Broeck tien jaar geleden 
de mensen gechoqueerd De el
lende van een arbeidersgezin in 
Balen kon niemand koud laten, 
maar het ging toch maar om een 
geïsoleerd stukje dorpsmiserie 
Tien jaar later, vandaag, heeft de 
sociale en ekonomische krisis ons 
allen aangegrepen We zien nu 
hoe datzelfde Balense gezin in 
nog toegenomen schrijnende mi
serie verder leeft 
Maar we zien het niet alleen, we 
worden er zelf door getroffen, 
door al die wanBoel" 
— Gaan jullie bij „Tien jaar later", 
met de vuist op de toneelplanken 
staan_? 

Jaak Vissenaken: „De auteur, 
Walter Van den Broeck, maakt in 
zijn stuk een stevige vuist Hij 
heeft het zo sterk geschreven dat 
nauwelijks een teatergezelschap 
het kan kapotspelen Maar, ik voel 
er zelf niet veel voor om het 
Bentgezelschap op de toneelplan
ken te laten betogen met opgehe-

Annelies Vaes 

Tien jaar 
na de „Groenten uit Balen" 
KASTERLEE (Ldge Rielen) — Ooit een staking meebeleefd 
tot de finish? Hoe plots weer alle verhevigd gaat leven: 
verraad en solidariteit, haat en liefde. Een huiskamer, een 
sociaal k ro t in een dor tuintje onder de rook van de fabriek.. 
Een inwonende grootvader, die zijn „gouden handdruk'door 
het huis zeult: de Balense loodziekte, die de rest van zijn da
gen en zijn gebroken lichaam teistert. 
Er is in dit gezin een regelrecht gevecht voor recht en rede, 
voor een stukje geluk op een lapje grond bij de „Vieille 
Montagne"in Balen. Een mooie Franse naam voor een door
deweekse chemische fabriek in Vlaanderen. 
Uit pure wanhoop schrijf je dan als goed familievader brie
ven, liefst naar Zijne Majesteit de Koning. En, met dank voor 
't begrip, en ook heel veel „Groenten uit Balen"! 
Het gelijknamig teaterstuk van Walter Van den Broeck werd 
van bij de kreatie, nu tien jaar geleden, een suksesrijke brok 
volkstoneel. 

Met — voorbedachten — rade 

teaterpubliek een dreun geven 
ven vuisten Met een zeker elitair 
avant-gardisme dat „alleen vor
men legt" IS het publiek niet ge
diend Het wegsnijden van mistoe
standen, dat IS toch de taak van 
politici Niet van teatermensen 
Wat niet wegneemt dat Walter 
Van den Broeck alles behalve 
vrijblijvende stukken schrijft" 
Annelies Vaes: „Ik heb onderhand 
reeds een vijftal „rollen" in een 
stuk van Van den Broeck ge
speeld, en ik moet zeggen dat dit 
soort teateropvoeringen mij op
perbest liggen Ik sta nu bijna 20 
jaar op de planken Altijd heb ik ge
tracht om via het teater een vat te 
krijgen op de dingen die het leven 
bij ons, die mijn leven, bezwaren 
Van kindsaf heeft het oorlogsge
beuren mij gegriefd Ik wil daar, als 
aktrice iets aan doen Zoals ik ook 
de ekonomische krisis niet onge-

De bende van Bent Jo de Meyere, Jos Simons, Hans Royaards Suzanne 
Juchtmans. Willy Van Heesvelde, Annelies Vaes en onderaan de wegwijzers 

Walter Van den Broeck en Jaak Vissenaken 

moeid over me heen wil laten 
razen 
Zo heb ik Eva Braun op de plan
ken gespeeld Op een andere ma
nier leefde ik me uit in de „Tetter-
trien". 
In stukken van Walter Van den 
Broeck voel ik me als het ware in 
mijn nopjes Want die man is een 
meester in de zelfspot die bevrij
dend werkt 
Onderhand heb ik alle soorten 
rollen gespeeld 
Maar die teatermomenten die me 
in de gelegenheid brachten om 
datgene wat uiteindelijk, neem ik 
aan, elke mens betracht, namelijk 
een vrijheid van levenswijze en 
ook wat kreatieve mogelijkheden 
voor de dag van morgen, die mo
menten heb ik immer gezocht en 
nagejaagd 

Ik geloof heel erg in de „evolutie 
van de dingen" 
Ik ben geen honkvast iemand, hoe
wel ik nu toch ook met meteen zo 
'n turbulente avonturierster ben 
Als mij de gelegenheid voor ogen 
ligt en uiteindelijk ook nog gebo
den wordt om als aktrice zinnig so
ciaal aktief te zijn, dan ben ik in 
mijn nopjes Het zal voor mij 
allicht immer zo 'n betrachting blij
ven op het toneel geen dreigende 
vuist maken, geen donderpreken 
afsteken, maar gewoon spelen
derwijze de dingen bezweren die 
mijn leven, die de mensen hier in 
Vlaanderen aangrijpen In een stuk 
van Walter Van den Broeck voel 
ik mij daarbij prima in mijn huid als 
aktrice 

Het IS dat soort van teater-van-de-
lach, waar achter de schaterlach 
ook de tranen bulken 

Als je de hele knoeiboel aan
schouwt en van dichtbij beleeft 
dan IS die houding de enige uitweg 
om zelf te overleven, om tegelij
kertijd ook het teaterpubliek te 
begeesteren, én tot bezinning te 
brengen 
— Het teatergezelschap Bent — 
heel-Nederlands aktief in de 
grensoverschrijdende Kempen
streek — is biezonder jong. Toen 
tien jaar geleden Walter Van den 
Broeck uitpakte met zijn ophef
makende „Groenten uit Balen" 
was er van Bent nog geen spoor 
te bekennen. Hoewel, de hunker 
van veel akteurs-met-naam naar 
een volksteater, los van de Grote 

Vaste Schouwburg-gezelschap
pen was immer kennelijk aanwe
zig. Meer dan één reizend volk
steater groeide en bloeide. Daar 
is nu sinds zowat vijf jaar BENT 
bijgekomen. 
Een gezelschap dat, blijkens de 
programmatie, niet alleen het pu
bliek maar ook de komplete tea-
terwereld een dreun geeft. Door 
datgene te presteren wat mid
dels een teaterdekreet voorals
nog onmogelijk blijkt. 
Jaak Vissenaken: „'t Ja, de vraag 
werd al eens meer gesteld hoe het 
mogelijk is dat een toneelgezel
schap zoals BENT het kon preste
ren om akteurs met een toch wel 
opmerkelijk palmares aan te trek
ken en ook nog teaterwerk te 
verschaffen 

De jongste is 30 jaar en heeft er 
onderhand 10 jaar toneelervaring 
opzitten Annelies Vaes staat wel
dra 20 jaar op de planken Al de 
andere BENT-akteurs en aktrices 
traden reeds meer dan twintig jaar 
geleden voor het voetlicht 
Het zal velen in de teaterwereld 
niet verrassen dat ik meer kwade 
dan goede woorden overheb voor 
het teaterdekreet Middels dat 
wetgevend werk hebben de politi
ci vooral zwakkelingen een steun
tje gegeven Wat de teaterpresta-
ties betreft ben ik nogal liberaal 
van opvatting Kijk, BENT is nu aan 
het vijfde speeljaar toe zonder dat 
eén weddefunktie door de over
heid full-time gehonoreerd wordt 
De toelage die wij, uiteraard in 
dank, aanvaarden is goed om in 
onze schuur hier aan de Lage 
Rielen in Kasterlee in een zaaltje 
met 50 plaatsen 75 keer op eén 
jaar een stukje op te voeren 
Zoals ons gezelschap nu werkt is 
die toelage goed voor een finan
ciering van onze bedrijvigheid ge

durende pakweg twee-en-een-hal-
ve maand op één jaar 
Middels het teaterdekreet werd 
een soort ondersteuning als open
bare onderstand geinstitutionali-
zeerd 
In de teaterwereld werden „veilige 
plaatsen" gecreëerd 
Dat gaat met op Want, de ene wa
gen verslijt sneller dan de andere 
Normaal worden die dan op het 
gepaste moment op het kerkhof 
gedeponeerd of in het museum 
bijgezet 
Ik weet het, ik ben scherp in mijn 
beoordeling, maar waarom moe
ten middels een dekreet toneel
spelers tot hun pensioengerech
tigde leeftijd honkvast op de loon
lijst blijven staan"^ Waarom kan 
ook in dit vak de kreatieve presta
tie met de belangrijkste zorg en 
troef blijven 

Maar goed, pers die zure citroen 
niet uit in dit interview, want dit 
heeft weinig te maken met de 
„Groenten uit Balen" en de opdof
fer die we nu tien jaar later te ver
duren krijgen" 
— Het is merkwaardig hoe een 
gezelschap als Bent in staat is 
om niet alleen gedegen akteurs 
en aktrices „van eigen bodem" 
aan te trekken, maar ook nog de 
enorme teatrale steun kan ver
werven van een decorontwerper 
zoals Colin Winslow er één is. 
Deze Brit, overgewaaid uit de 
Midlands, verdiende eerder al 
zijn artistieke sporen bij Mac-
beth-reprodukties in Edinbourgh, 
bij de fameuze militaire Taptoes-
Hij heeft alleen maar lovende 
woorden voor onze Vlaamse tea-
ter-auteur Walter Van den 
Broeck. En hij voelt zich dezer 
dagen in zijn nopjes bij BENT. 
Omdat hij vindt dat er hier van de 
bovenstebeste professionele 
plank gepresteerd wordt. Zo ho
ren we het ook eens een keer van 
een Brit, die toch ook iets van 
teater afweet, (hds) 

— De premiere van „Tien jaar later" in 
het Hasselts Kultureel Centrum, op 
dinsdag 29 september, is reeds een 
week geleden uitverkocht 
De dag daarop krijgt Hasselt een 
tweede voorstelling vooraleer BENT 
Vlaanderen en een stuk van Neder
land afreist (reservaties 011 -22 99 31) 
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