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Geen Belgische armoede 

maar Vlaamse welvaart 
Een afschuwelijke puinhoop is alles wat de regerings
partijen achterlaten: de begrotingen 1981 niet eens af
gewerkt, geen spoor van begroting voor 1982, geen stap 
vooruit n a a r financiële sanering of ekonomisch her
stel. Om de kwalijke erfenis kompleet te maken: het 
afgrijselijk misbaksel van een staatshervorming, die 
regelrecht mee de chaos heeft doen toenemen. Tussen 
haakjes: er weze aan herinnerd dat de PW-PRLW, in 
ruil voor kortstondig ministerieel jolijt, dit misbaksel 
mee boven de doopvont heeft gehouden. 
België is in een draaikolk terechtgekomen. Sinds 
december 1978 hebben liefst niet minder dan vijf 
regeringen mekaar opgevolgd. In minder dan tien 
jaar tijds wordt de kiezer voor de zevende keer naa r de 
stembus geroepen. Regeringen worden gemaakt en 
gekelderd al n a a r het past in de enge partijpolitieke 
berekeningen of in de machtsstrijd tussen topfiguren. 
Intussen bleef het land stuurloos overgeleverd aan de 
steeds dieper bijtende gevolgen van de krisis. ledere 
kalenderdag, alle 24 uren moet de n.v. België ergens 
een miljard bijeen zien te scharrelen op de buitenland
se leningsmarkt. 
In deze draaikolk wordt Vlaanderen meegezogen, 
vastgebonden aan Wallonië. Twee machteloze zwem
mers precies omdat ze, aan mekaar vastgebonden, me
kaa r meer hinderen dan helpen. Zo verliezen ze iedere 
kans om, ieder voor zich en op eigen kracht, zichzelf te 
redden. 
De Walen hebben deze week op hun fétes de Wallonië 
luidruchtig geëist dat het touw wordt losgemaakt. 
Warom hen dat geweigerd? 
Het is thans immers erop of eronder: het wordt ook op 
korte termijn een levensnoodzaak dat Vlaanderen 
armslag krijgt om, op eigen kracht, aan de Belgische 
draaikolk te ontsnappen. Het is hoog tijd, maa r nog 
niet te laat. De Vlaamse ekonomie staat nog altijd vol
doende overeid, de Vlamingen zijn nog altijd mans ge
noeg om de krisis te overwinnen, om werk te geven aan 
de aktieven en om de zorg op te nemen voor de derde 
leeftijd, de gehandicapten, de zwakkeren. Een Vlaam
se staat, beschikkend over de zuinig beheerde geld
middelen opgebracht door Vlaamse arbeid, kan zijn 
mensen werk en zekerheid bieden. 
Over iets meer dan een maand krijgt de Vlaamse kie
zer de kans om duidelijk te zeggen in welke richting 
het moet: geen Belgische armoede maar Vlaamse 
welvaart. 
In de politiek bestaan er geen wonderzalven en tover
middelen. De remedies die de jongste jaren om de ha
verklap aangeprezen worden door de kwakzalvers 
van de drie traditionele partijen, hebben stuk voor 
stuk gefaald. 
De verloren tijd kan niet meer worden ingewonnen. En 
de fouten uit het verleden zullen niet in een handom
draai en zonder pijn kunnen hersteld worden. Maar 
een krachtig, moedig en vernieuwend beleid, een 
volgehouden inspanning van gans het Vlaamse volk 
biedt een uitweg. De Vlamingen zullen morgen een be
roep moeten doen op al hun energie, hun solidariteit 
en hun wederzijds begrip om definitief aan de draai
kolk te ontsnappen. 
Dit kan alleen met een eigen Vlaamse aanpak, los van 
Waalse avonturen en experimenten, buiten de Belgi
sche vlees-noch-vispolitiek. Dit kan alleen als voldoen
de eerlijke en ongebonden Vlaamse burgers straks in 
het kieshokje duidelijk maken dat zij het geknoei 
kotsbeu zijn en dat zij hun eigen toekomst voortaan 
zélf ter hand willen nemen. 
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Foto van de week 

De PS'ers Mathot, Spitaels, Moureaux en Busquin. Zij hebben hooghartig beslist dat middels de „lopende za
ken" de miljardenuitgaven van de regering Eyskens dezer weken uit de hand zullen blijven lopen. Het Waalse 
staal krijgt dezer dagen alweer zon 7 miljard fr. toegeschoven. En de Vlaamse bouwvakkers, de textiel en de 
scheepbouw? Na jaren CVP- enSP-regeringsbemoeienis blijven de Vlaamse sektoren in moeilijkheden aan 

hun lot overgelaten... 

De dood van de demokratie 
De resultaten van de opiniepeiling die deze week werden be
kend gemaakt, bevestigen een trend die bij het Vlaamse kie
zerskorps reeds sinds ruim twee jaar aanwezig is: de rege
ringspartijen worden afgestraft en de oppositiepartijen win
nen. Voor de Volksunie-militanten die nu de verkiezingsstrijd 
ingaan is het een aanmoediging te weten, dat hun inspannin
gen zullen beloond worden: sinds 1979 tot op vandaag is bij 
iedere opiniepeiling de opwaartse trend van de Volksunie on
afgebroken gehandhaafd gebleven. 

Het zijn echter niet deze kiesin- komen In de put werd gewerkt 
tentjes die het meest in het oog 
springende element van de 
opiniepeiling vormen. Er is bij 
de pelling gebleken, dat meer 
dan éénvierde van de kiezers 
nog onbeslist Is en dat meer 
dan drievierden daarvan het 
voornemen hebben om blanco 
te stemmen. 
Bijna 20 % kandidaat-blanco
stemmers, één burger op vijf 
die de elektorale mist Ingaat: 
dit onthutsend resultaat mag 
gevoegd worden bij de kwalij
ke erfenis van de traditionele 
partijen. De burger heeft 
machteloos moeten toekijken 
hoe ons land, dat tien jaar 
geleden nog tot de welvarend
ste ter wereld behoorde, vol-

België staat thans reeds op de 
zwarte lijst van de Internationa
le financiers. Het heeft onze 
spaarpot opgeteerd. Het Is de 
trieste koploper geworden van 
de werkloosheid, de ekonoml-
sche ontreddering, de zieke 
munt, de katastrofale staats
schuld. 
Dit alles heeft zich afgespeeld 
boven het hoofd van de mach
teloze burger. Er wordt al lang 
niet meer geregeerd. De koe
handel en het immobilisme 
hebben zich permanent in het 
beleid genesteld. Akkoorden 
en beloften werden schaamte
loos verscheurd. De welvaart 
werd verkwanseld, de fiskall-
telt onredelijk opgeschroefd. 

de bouw onbetaalbaar ge
maakt. De sindikaten, de socia
le en financiële drukklngsgroe-
pen kregen vrij spel om de 
staat te gebruiken voor hun 
eigen doeleinden. 

Naast de ekonomische en de 
politieke krisis zitten we, zo 
wordt door de opiniepeiling be
vestigd, middenin de krisis van 
de demokratie. De doodgra
vers van onze welvaart zijr er 
ook In geslaagd, de demokratie 
naar het leven te staan. 

De Volksunie moet aan de 
vertwijfelde burger een uitweg 
bieden: niet alleen willen we 
een Vlaamse staat, maar het 
moet een demokratlsche staat 
zijn waarin de burger de basis 
van de politieke macht vormt 
tegen de overwoekering van 
het beleid door sindikaten en 
korporatlstische drukkings-
groepen. Demokratie Is alleen 
leefbaar, wanneer ze geëerbie
digd wordt door het gezag en 
wanneer het demokratlsch ge
zag eerbied afdwingt 
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NU OF NOOIT! 
Na amper 5 maanden polibeke touw
trekken), zeg maar niet regeren, heb
ben de 2 grootste politieke partijen, de 
Vlaamse CVP en de Waalse soaalis-
ten, dit doodzieke land zomaar in de 
steek gelaten De verantwoordelijk
had van deze koalitie, die over een 
zeer grote meerderheid beschikte, is 
verpletterend groot Mare Eyskens 
sprak terecht over onaanvaardbare 
metoden gebruikt door de Waalse 
socialisten en gevaarlijk voor onze 
instellingen zelf, maar hij zei niets over 
de even onaanvaardbare metoden ge
bruikt door zijn eigen partij, de CVP 
Sedert jaren sluit die akkoorden en 
ondertekent verbintenissen om die 
enige öjd later, bij de minste elektorale 
tegenwind of protest van een van haar 
standenorganizabes weer te verloo
chenen Een totaal gebrek aan politie
ke moed IS de grootste kwaal, die de 
CVP sinds lang^teistert Zij die noch
tans voortdurend stelt „de" beleidspar-
tij te zijn 

Intussen is voor de zoveelste keer en 
nu zonneklaar bewezen dat de meer
derheid van de Waalse politia pnnci-
pieel anders dan hun Vlaamse kolle
ga's denken over de manier waarop 
een land ekonomisch en sociaal geleid 
moet worden 
De reeds 15 jaar oude ets van de 
Volksunie voor het verlenen van een 
ver doorgedreven ekonomisch zelfbe
stuur aan Vlaanderen en Wallonië 
wordt nu plots uit verschillende hoe
ken, ZIJ het zeker niet altijd even 
duidelijk en goed bedoeld, bijgetreden 
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Ats de Vlaamse beweging de nu gebo
den kans om diep in die richting door 
te stoten met gnjpL mag ze aan haar 
eigen bestaan twijfelen 

H.V.DJV,, Schoonaarde 

„GEEN TAAL 
VOOR ONS STAAL" 
In een retonsch-achterhaalde pseudo 
staatsmansstijl Clk heb veel respektl 
Ik heb gemeend! ") schnjft CVP'er dr 
P De Vlies, volksvertegenwoordiger, 
in „De Standaard" v^n 9981 een le-
zersbrief, waardoor hij de „kommunau-
taire kontroverse niet wenst te aktive-
ren" maar toch de regenng aanraadt 
geen geW meer te besteden aan het 
Waalse staal „zonder voorafgaand, de
gelijk, rustig en grondig beraad"' 
Moet er nog zand zijn' 
Dit orakel van het „geachte lid" mag de 
burger vernemen na een parlementair 
snoepreisje naar Zuid-Korea, in gezel
schap van enkele socialisten, CVP'ers, 
PSC'ers en een FDFer Die burger 
wist dat orakel natuurlijk al lang vanuit 
zijn bed, bij de heer De Vlies njpt 
zoiets met in Vlaanderen, maar slechts 
in een Zuid-Koreaanse staalgietenj 
In het hele staaldebat echter zweeg de 
heer De Vlies als een vis De Volksunie 
onder leiding van Hugo Schiltz stond 
alleen de Vlaamse staalbelangen te 
verdedigen De 65 kranteregels van de 
heer De Vlies behoren tot het elekto-
raal opbod, zijn parlementair toensme 
verrechtvaardigt zijn afwezigheid met 
in de Kamer, waar gedurende dezelfde 
penode belangnjke beleidsdelen voor 
¥et Vlaamse volk behandeld werden 
Denken we zowel aan de wet op de 
oprichting van het Nationaal Insttuut 
voor Oudstnjders en Oorlogsslachtof
fers, waarbij de Vlaamse Oud-Stnj-
dersveremging (VOS) werd uitgeslo
ten niettegenstaande de amendemen
ten van VU-parlementairen Rob Van-
dezande en Joos Somers, maar ook 
aan de wet die het Fonds voor Ontwik
kelingssamenwerking unitair regelt en 
waardoor Vlaanderen weer eens dub
bel betaalt VU-kamerlidWilly Kuypers 
trachtte dit regenngsontwerp te fede-
ralizeren 

J.V, Erps-Kwerps 

FIER OP DE VU 

Als ik vaststel dat zelfs de CVP en de 
SP ons beginnen na te praten, dan ben 
ik fier ooit eens voor de VU iets 
gedaan te hebben En met mij mogen 
allen die ofwel iets gedaan hebben 
voor de VU gestemd hebben en zelfs 
ZIJ die zich er zo nu en dan eens een 
beetje of erg hebben kwaad op ge
maakt fier zijn 
Want de VU leidt de dans Eerst wou 
de CVP geen verkiezinge^jdaags na
dat de VU zet ze wel te wülein, zei de 
CVP ook ja De SP zou willen de 
indruk wekken dat nu eens en vooral 
aan het dagelijkse brood moet worden 
gedacht Ze voelen het echter wel dat 
het Vlaamse brood alleen gered is als 
de grondwet nu eens degelijk wordt in
eengestoken Dus zoals de VU is de 
SP ook voor een nieuw grondwetge
vend (jarlement 

SederT haar^öntetaan gaf de V ü 
steeds meer en meer de kadans aan 
Het begon met „Werk in eigen streek", 
het ging verder met het willen of niet 
splitsen van de tradibonelen en het 
kwam zelfs zo ver dat al die gesplitste 
partijen, zoals wij oprechte of be
schaamde federalisten werden 
Hugo Schiltz lanceerde de idee van 
het ekonomische federalisme De vak
bonden beginnen het nu ook al te 
vragen en zelfs zij splitsen zich en 
kiezen voor de eerlijke oplossing Wal
lonië en Vlaanderen mogen alleen het 
geld opdoen dat ze verdiend hebben 
Zelfs dan is een vnjwillige solidanteit 
beter mogelijk dan het zakkenrollen 
van nu Maar hoe bekwam de VU dit 
ene sukses na het andere' Omdat ze 
door nuchtere, verstandige mensen 
werd geleid Geen mensen met onmo
gelijke slogans of histonsche droom
beelden ZIJ die de VU hebben ge
sticht, ZIJ die elkaar hebben afgelost of 
opgevolgdno-de leiding hebben fiuch-
ter en verstandig hun best gedaan om 
dwaasheden te vermijden Ze glim
lachten begnjpend als ,Belgikske niks-
ke" werd geroepen, maar ze riepen 
liever wat uitvoerbaar was Dank zij de 
VU en haar aanhangers nep men 
tijdens de marsen in Brussel niet „Bel-
gikske nikske", men nep „Unitair neen 
— federaal ja" en dat idee kwam 
erdoor De honderdduizenden die een
der hoe — ^ was tiet maar door-
slechts eens voor de VU te hebben 
gestemd — de VU hebben gesteund, 
mogen fier zijn 

Hun fierheid kan zelfs mooi bekroorK) 
worden door deze keer in het stenv 
hokje voor de partij te stemmen die al
tijd gelijk had en gelijk haalde 

MV„ Vilvoorde 

VLAAMS GELD VOOR 
WAALS STAAL 

Donderdag 17 september '81 kwam 
het bericht dat de Brusselse banken 
weigerden de regenng de nodige 
30 miljard te lenen voor het Waalse ~ 
staal, Cockenll-Sambre Ovengens 
ekonomisch terecht Cockenll-Sambre 
zal in 1981 een verlies lijden van 
18 miljard Nu zal de regenng die 
(Vlaamse) 30 miljard halen" bij haar ei
gen staatsbanken nl Gemeentekre
diet ASLK (Algemene Spaar- en Lijf
rente Kas) NMKN (Nationale Maat
schappij voor Krediet aan de Nijver
heid) NKLK (Nationale Kas voor Land-
bouwkredieü, NKBK (Nationale Kas 
voor BeroepskredieO 

De Vlamingen betalen al ieder jaar 
200 miljard aan de Walen volgens een 
studie van de professoren Verheirstra-
ten en Van Rompuy Is dit met 
genoeg' De Vlaamse klanten van 
het Gemeentekrediet ASLK, NKLK, 
NKBK, die 70 % van heel de geld
stroom voorzien, kunnen die in een 
klap stilleggen door hun tegoeden te
rug te trekken zowel van hun spaar
boekjes als van hun zichtrekemngen 

De gewone Vlaamse man en vrouw 
kan er dus wel iets aan doen Dus de 
Vlamingen hebben de Waalse staalbe-
dnjven zelf in handen Deze werkwijze 

werd ons geleerd door Theo Lefevre, 
die tussen 1955 en '58 de staking van 
het schoolsparen invoerde en ieder
een vroeg zijn geld af te halen van alle 
financiële instellingen van de staat Op 
korte tijd lag de Belgische staat bijna 
plat Het moet nu eens gedaan zijn dat 
de Vlamingen telkens weer de on
dankbare rol van , redders van België' 
moeten spelen Er moet mets gered 
worden Ondank is 's werelds loon 

Rd.N. Nijlen 

TAALKLACHTENBUS 

De Taalklachtenbus is een prachtig 
initiatief, maar de „WIJ"-lezers kunnen 
er wel het hunne toe bijdragen het 
werk van de Taalklachtenbusman te 
verlichten 

Waarom zouden ze zelf ook eens 
geen taalklacht indienen bij de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht' 

Het volstaat een AANGETEKEND 
schnjven te sturen naar de heer voor
zitter van de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht Wetstr 70 te 1040 Brus
sel, en in de bnef de klacht te formule
ren liefst gestaafd door een fotokopie 
en met de aanduiding van de officiële 
diensten, waartegen men klacht in
dient Taaiklachten als dusdanig, die 
geen overtredingen zijn van het de
kreet Vande Zande door pnve-perso-
nen of diensten zijn met ontvankelijk 

Al eens uw „groene" verzekenngs-
kaart bekeken' 

Die IS hoogst waarschijnlijk tweetalig 
of misschien zelfs Franstalig U kunt 
dus gerust klacht neerleggen bij de 
VKT op hogervermeld adres wegens 
overtreding van het advies nr 13023/ 
Il/P VKT van 19 februan 1981 1) Door 
uw verzekenngsmaatschappij (naam 
en adres in uw klacht vermelden) 2) 
Door de betrokken Beroepsvereniging 
van Verzekenngsondernemingen het 
Belgisch bureau van de autoverzeke
raars en 3) De minister van Ekonomi
sche Zaken als toeziende overheids-
kontroledienst voor de verzekeringen 

Die groene verzekenngskaart moet 
namelijk Nederlandstalig zijn voor Ne
derlandstalige inwoners 

Beginnen we eraan' 

J.M.V.D,. St-M.-Latem 

ACHTERLIJK LAND? 

Dat bij ons de stemplicht blijft bestaan 
IS een bewijs van behoudsgezinde 
achterlijkheid Ze werd bij het opko
men en aanvaarden van het stemrecht 
door de behoudsgezinden opgedron
gen omdat ze bang waren — en ze 
hadden goed gezien — dat de kiezers, 
die geen benul hadden waarover het 
bij verkiezingen echt gaat bij zuiver 
stemrecht te gemakkelijk zouden 
thuisblijven Want — en dat wisten zij 
ook — juist die dommenken konden zij 
met al hun macht en al hun geld beter 
beïnvloeden Het is echter wel bescha
mend dat de progressieven uit de 
kleurpartijen geen inspanning deden 
om dat ouderwets gedoe te laten 
verdwijnen Die vorm van streng pater
nalisme vinden wij trouwens vaak bij 
ons terug Men rekent nooit op ons ge
zond verstand, men laat geen kans aan 
het recht om vrij voor of tegen iets te 
zijn Men MOET, zelfs als men half gek 
IS, gaan kiezen Men MOET de veilig-
heidsgordel dragen Het is normaal dat 
men iets MOET doen, als men daar
mee de zwakkeren wil beschermen 
tegen machtsmisbruik (bv school
plicht) Maar bv MOETEN gaan kiezen 
IS oorzaak van onze huidige politieke 
janboel Ik ben trouwens overtuigd dat 
zo in ons land, de stemplicht ver
dween zodat alleen wie enig benul 
heeft van wat in ons land gebeurt, ging 
kiezen, dat de CVP en de PVV samen 
minstens 20 % van de stemmen zou
den verliezen Daarover zouden onze 
opiniepeilers eens een studie mogen 
schrijven 

LB„ Brussel 

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

De redaktte 

De extreem-rechtse opkomst in de jaren 
dertig, de staatsfinanciën, de Polen, 
Johan Anthierens, de nieuwe Asterix 

(in kleur!), enz... méér dan 250 bladzijden 
aktuele informatie, nu in Knack. 45 fr. 

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

Gillon en D'Hondt: 
een vrij Wallonië 
Tijdens de Waalse Feesten heb
ben een aantal vakbondsleiders 
en politici zowat overal in Wallo
nië gepleit voor Waalse zelfstan
digheid. Dat dit in het pre-elekto-
raal klimaat gepaard ging met 
heel wat verbale krachtpatserij, 
hoeft niet te verbazen. 
In het Gemeenschappelijk Front 
van de Waalse vakbonden is een 
manifest tot stand gekomen 
waarin gepleit wordt voor een 
Waals ekonomisch model, dat in 
geen enkel geval door Vlaande
ren zal aanvaard worden. On
danks kleine verschillen in de 
opvatting, zijn de kristen-demo-
kratische en socialistische vak
bondsleiders D'Hondt en Gillon 
het roerend eens om een diep
gaande federale hervorming te 
eisen, met zelfbestuur ook op 
sociaal-ekonomisch vlak en met 
de nodige ruimte voor experi
menten met een Waals maat
schappelijk model. 

Wat ons betreft: zij kunnen dat 
allemaal krijgen, hoe eerder hoe 
liever. En natuurlijk op eigen kos
ten en voor eigen rekening. 

Exit Miei 
Van Steenkiste 
Het behoort tot de gangbare din
gen, vlak voor de samenstelling 
van lijsten voor verkiezingen, dat 
nieuwe kandidaten zich aandie
nen en oude het laten afweten. 
Te Oostende heeft volksverte
genwoordiger Emiel Van Steen
kiste meegedeeld, niet meer te 

zullen kandideren. Deze beslis
sing was ai een tijdje hangend. 
Miei Van Steenkiste heeft ge
meend, zijn voornemen te moe
ten omkleden met een ideologi
sche motivering. Dat is zijn goed 
recht, al kan men het betreuren. 
De partijpolitieke dagbladpers 
was er als de kippen bij om het 
verhaal breed uit te spinnen: 
nooit in zijn parlementaire loop
baan, tijdens dewelke hij noch
tans degelijk werk heeft verricht, 
kreeg Miei Van Steenkiste ook 
maar het tiende van de plaats
ruimte die hem thans royaal toe
gemeten werd. 

De vorst rijdt 
over 
de tongen 
Koning Boudewijn heeft de jong
ste dagen heel vaak zijn eigen 
naam teruggevonden in de dag-
bladkommentaren uit de pen van 
journalisten en politici. 
Voor éénmaal leken de bordjes 
wel verhangen. De CVP'ers, die 
de traditionele beschermers zijn 

van Troon en Altaar, veegden de 
vorst de mantel uit En de socia
listen wrongen zich in het pot
sierlijke pakje van hoveling en 
lakei. 
De CVP, die in het staaldossier 
een gedroomd breekpunt zag om 

Deze week dit... 
Het failliet van het Belgisch 
regime is volledig. Dit land is 
onregeerbaar. Er is geen 
samenhangend doelmatig beleid 
mogelijk in de huidige Belgische 
kontekst. 
Vlaanderen en Wallonië 
verschillen te veel van elkaar. Er 
IS een andere sociaal-
ekonomische struktuur, er zijn 
bijgevolg andere behoeften. Er is 
bovendien een andere struktuur, 
er zijn bijgevolg andere 
behoeften. Er is bovendien een 
andere mentaliteit, dus andere 
inzichten over de noodzakelijke 
aanpak van de problemen. 
Terwijl Wallonië in grote 
meerderheid vooral heil 
verwacht van staatstoelagen en 
-inmenging, heeft Vlaanderen 
meer vertrouwen In de 
individuele kreativlteit, het prlvé-
inrtiatief. 
Een centraal Belgisch beleid Is 
ofwel tot immobilisme gedoemd, 
ofwel zal het leiden tot 
maatregelen die hoofdzakelijk 

ten nadele van Vlaanderen zijn. 
De miljarden die de Vlaamse 
gemeenschap betaalt voor het 
uitzichtloos avontuur van het 
Waalse staal zijn daarvan een 
sprekend voorbeeld. Overigens 
heeft Vlaanderen deze miljarden 
hardstlkke nodig om haar eigen 
sociale zekerheid en 
ekonomische substantie van de 
ondergang te redden. 

De Volksunie is altijd 
voorstander geweest van het 
ruimst mogelijk zelfbestuur In 
een eigen Vlaamse staatsvorm, 
om het Vlaams geld in Vlaamse 
handen te houden, om een 
eigen politiek te voeren gericht 
op eigen noden. 

Deze verkiezingen zouden de 
Vlamingen moeten gebruiken om 
duidelijk te kiezen voor 
„Vlaamse welvaart", door een 
Vlaamse staat zoals de 
Volksunie voostelt, in plaats van 
„De Belgische armoede" die 
onafwendbaar zal volgen uit de 

politiek van de CVP, de SP en 
de PVV. 
De verkiezingsuitslagen van de 
andere partijen zullen geen 
wijziging brengen aan de 
vandaag gestelde problemen. 
Alleen een vooruitgang van de 
Volkunie zal een uitzicht op 
redding uit de sociaal-
ekonomlsche krisis In de hand 
werken. 
De Volksunie heeft een unieke 
opdracht Ik verwacht dat alle 
leden hun verantwoordelijkheid 
zullen opnemen. 
Ons partijkader staat stevig en 
paraat voor de slag. Als éèn 
man nemen we de handschoen 
op. Samen kunnen we de grote 
uitdaging aan. 
Ik ben ervan overtuigd dat Ik op 
u kan rekenen. 

Vic ANCIAUX 

haar getaand Vlaams blazoen op 
te poetsen, moest met lede ogen 
zien dat zij niet onmiddellijk het 
onderste uit de propagandisti
sche kan mocht schenken. En de 
socialisten kregen nog een gratis 
rondje Claes. 
Een paar dingen zijn inmiddels 
duidelijk. Boudewijn streelt de 
Waalse wolf liefst in de richting 
van de pels. Zijn koncept van de 
Belgische eenheid steunt op het 
axioma, dat de hardste roepers 
en zwaarste afdreigers tevreden 
moeten gesteld worden. En de 
CVP, daardoor voor één keer 
gedwarsboomd in haar elektora-
le aanloop, laboreert bovendien 
aan het Groot Ongenoegen, 
sinds lang geen steunpilaar meer 
te hebben in de onmiddellijke 
„entourage". 
En dat allemaal vlak na het 
150ste jaar-

Vandeputte 
terug thuis 
Wie met de allerhoogste graad 
van waarschijnlijkheid na de ver
kiezingen niet meer terug zal ko
men naar de Wetstraat is minister 
van Financien Vandeputte. 
Eén enkele ministeriële ervaring 
van minder dan een half jaartje zal 
hem ruimschoots volstaan. En 
hoogstwaarschijnlijk beklaagt hij 
zich zijn leven lang, dat hij op het 
portefeuille-aanbod van Eyskens 
Is Ingegaan. Ondanks zijn stevige 

reputatie als financieel deskundige 
IS hij een volkomen machteloos 
minister geweest Met de loslippig
heid van de politieke leek onthulde 
hij, wat een knoeiboel het opma
ken van de begroting is geweest 
Zijn laatste minlstenële daad was 
de verwarde scharreltocht op 
zoek naar 12 miljard ergens tegen 
een rente van om en bij de 20 %, 
om Eyskens te redden en Spitaels 
kontent te stellen. 
Met zijn fjensloen als gewezen 
goevemeur van de Nationale 
Bank en met zijn ministeriële herin
neringen heeft Vandeputte alvast 
genoeg, om zich een tijdje warm 
en onledig te houden. 
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Kommenta^r 

Duizenden Vlamingen hebben op sportieve en met-agressieve manier vorig weekend in de „Bruine Gordel" 
rond Brussel die politici gewaarschuwd die zouden ir^temmen met een verdergaande faciliteitenpolitiek... 

Eerste pamflet 
De CVP was er het eerst bij om 
de verkiezingskampanje voor ge
opend te verklaren. Nog voor de 
koning rond was met zijn raad
plegingen en een beslissing ge
nomen had om vooraf een infor
mateur aan te duiden, rolde van 
de ACV-persen al een verkie
zingsnummer van het CVP-biad 
Zeg. 

De kroon stond er maar blootjes 
bij. Alle bemiddelingspogingen 
werden door de CVP als onzin 
afgeschreven. Koning of geen 
koning, de kiesstri jd was ingezet 
Een nogal rare bedoening voor 
een partij die even tevoren de 
Waalse socialisten verweet de 
kroon te saboteren. 

schooltje bij gebrek aan leerlingen 
dicht moet Bovendien kan de on
derwijsminister hier een afwijking 
toestaan. 
Maar die onderwijsminister heet 
nu eenmaal Busquin. Met verkie
zingen in het vooruitzicht is hij 
zeker niet geneigd om deze afwij
king zonder slag of stoot toe te 
kennen. 
Aldus vraagt hij zich af of er geen 
rekening moet gehouden worden 
met de toegekende kompensaties, 
namelijk de weg Pecq-Armentiers. 
Kortom, volgens Busquin vergt 
het dossier wat nader onder
zoekswerk. 

Bij zijn botte verklaringen van 6 
juni over de Voerstreek achtte hij 
enig onderzoek nochtans overbo
dig. 

ring was men helemaal niet over
tuigd van het nut van deze opera
tie. 
Volgens Claes heeft de regering 
dan toch maar toegestemd in een 
fusie „omdat het op dat ogenblik 
de beste uitweg bleek voor een 
rationalizerlng". 

Waarvan akte. Maar van een ra-
tionalizering Is er vooralsnog 
niets in huis gekomen. 

Tindemans: 
Konstituante 
overbodig 
Nauwelijks een paar jaar geleden 
dweilde Tindemans de parochie
zalen van Vlaanderen af met een 
schijnbaar ultraflamingantische 
boodschap, onder het motto 
„speaking for Flanders". 
Sommigen hebben zich toen ver
baasd afgevraagd, of deze door
gewinterde en doorbakken unita-
rist zich bekeerd had. Sindsdien is 
de unitaire aap al lang en herhaal
delijk terug uit de mouw gekomen. 
Naar aanleiding van de jongste 
regeringskrisis was de CVP-voor-
zitter er als de kippen bij om te 
zeggen, dat het volgend parlement 
niet moet beschikken over een 
verklaring tot grondwetsherzie
ning. 
Het IS niet omdat de oude tnkolore 
vos een paar jaar de Vlaamse pas
sie heeft gepredikt dat hij zijn 
unitaire streken zou verloren heb
ben. Zo blijkt thans weer duidelijk. 

niet één dag, niet één uur verlo
ren gaan. 

Een prachtvoorbeeld van elekto-
rale logika! 

Valse maten 
en gewichten 

Terwijl nog immer de Vlaamse 
gemeenschap het meest moet op
draaien voor de Inkomsten van de 
overheid, wordt de politiek aange
houden van twee valse maten en 
gewichten als het om de verdeling 
van kredieten gaat Zo werd de 
voorbije week nog maar eens aan
geklaagd dat de Vlaamse universi
teiten flink wat minder kredieten 
toegewezen krijgen dan de frans-
talige, terwijl anderzijds ook de 
RTBF méér geld van de radio- en 
tv-taksen toebedeeld krijgt dan de 
BRT. 

De RTBF strijkt 90 procent op 
van de kijk- en luistergelden af
komstig van de Franse gemeen
schap; knjgt de BRT die mogelijk
heid dan zou de omroep definitief 
Uit de zorgen zijn. Maar de rege
ring blijft dwarsliggen. 

Elektorale 
logika 
Na zijn aanstelling tot informa
teur aarzelde Willy Claes niet om 
zijn Waalse geestesgenoten te
recht te wijzen voor hun chanta
ge- en blokkeringspolitiek. Dat 
belette hem echter niet zich het 
vuur uit de sloffen te lopen om 
tegemoet te komen aan de drei
gementen van Spitaels. 
Ter verantwoording hiervan 
schetste hij een afschrikwek
kend beeld van de gevolgen van 
een regeringskrisis. Maar dat 
stond dan weer in schrille tegen
stelling tot de houding van de 
CVP, die te allen prijze verkiezin
gen wilde. De diepe krisis kon 
wel eventjes als „lopende zaak" 
beredderd worden. 
Bij de vorige regeringskrisis had 
diezelfde CVP zélf de alarmklok 
geluid en eventuele verkiezingen 
als verfoeili jk afgedaan. Er mocht 

VNOS 

op TV 
Volgende week, woensdag 7 
oktober 1981 om 19 u. 17, is 
er een nieuwe Vlaams-natio-
nale uitzending. 
Uiteraard zal deze uitzen
ding volkomen gewijd zijn 
aan de jongste politieke ge
beurtenissen en de werkelij
ke inzet van de verkiezin
gen. In de studio zal hier
over een panel van de partij 
aan de tand gevoeld wor
den, terwijl gewezen kamer
lid Jef Olaerts uit Limburg, 
vanuit een jarenlange erva
ring, zijn kijk geeft op de 
huidige sociaal-ekonomi-
sche en politieke krisis. 

„Nieuw" en „anders" 

Kompensaties! Ondanks alles 
Het Vlaamse schooltje te Komen 
staat weer volop in de aktualiteit 
Momenteel telt de Vlaamse 
school 10 leerlingen in het lager 
onderwijs en 12 kleuters. Alhoe
wel in de taalwetgeving enkel 
sprake is van 16 ouders die de Of)-
richting van een school aanvra
gen, vinden de Walen dat het 

Tijdens zijn informatie-opdracht 
had Wil ly Claes het lef te verkla
ren dat de samenstelling van het 
Luikse Cockeri l l met de driehoek 
van Charleroi eigenlijk niet zo 
vanzelfsprekend was. 
Niet alleen stond de studie van 
McKinsey er afwijzend tegen
over, maar ook binnen de rege-

Naar verluidt is de CVP voornemens zKhzelf bij de 
kiezers te verkopen onder de slogan „Nieuw en an
ders". De geniale jongen die op zijn kantoorkruk ze-
ven-hoog aan de Tweekerkenstraat deze idee heeft 
uitgebroed, zou eigenlijk een extra-beloning moeten 
krijgen vanwege alle politieke tegenstanders van de 
CVP. Nieuw en Anders: het zal je idee maar wezen... 
Nieuw? Zo splinternieuw als de ark van Noach. Ook 
die is voorhistorisch en ook die zat al boordevol 
beesten tot en met de worm. In 1945 — inmiddels 
ook al een eeuwigheid geleden — leek de CVP glan
zend nieuw, met een op snee verguld kersprogram
ma dat al lang vergeten is. Alhoewel, nieuw? Wie ook 
reeds in 1945 de glans een beetje afkrabde, stootte 
onmiddellijk op het wormstekig hout van de oude 
staatskatolieke partij. En sindsdien is de zich thans 
als nieuw aandienende CVP praktisch onafgebroken 
aan de vleespotten van de macht blijven verwijlen. 
Op twee enkele keren en een aantal luttele maanden 
na zaten haar excellenties knus in de roodfluwelen 
zetels van de macht, met aan de linkerkant van hun 
boezem — bovenop de plaats waar zich doorgaans 
het hart zou moeten bevinden — de lichte uitstulping 
van de ministeriële portefeuille 
Anders? Nou. voor ons niet gelaten en liefst zo vlug 
mogelijk. Een partij die van zichzelf zegt dat ze an
ders zal worden, maakt het tenminste de politieke 
tegenstrever wat gemakkelijker Want wat goed is, 
moet toch met anders worden ? Door de publiekelijk 
gesleten verkiezingsbelofte „anders" te willen wor
den, erkent de CVP dat ze voordien maar een zood-
je is geweest 

En ach, verkiezingsbehften zijn gelijk de zieke zere 
zomerbladen: zij zijgen, na een kortstondig leven, 
roemloos ter aarde. Want ook het woord Anders is 
voor de CVP niet Nieuw. Hebben we ooit niet ge
hoord dat DAT (DATin kapitalen dan nog) zou ver
anderen ? Ging het een paar jaar geleden met DEZE 
(kapitale) man ook al niet veranderen? 
Tenzij de CVP thans voornemens is, anders te 
veranderen dan bij vorige veranderingen. 
Het wordt trouwens een beetje noodzakelijk ook: als 
zij niet drastisch verandert en als zij haar kannibalisli-
sche zeden en gebruiken niet grondig laat varen, fe 
ze zó door haar voorraad eerste ministers heen 
Nieuw en Anders? Bij ons in de streek hebben ze, 
door de lange ervaring sinds paster Daens geleerd, 
een veiliger slogan: ander en beter! 
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'Sociaal-ekonomisch m 
Vlaanderen niet in rode cijfers 

We zitten dus weer opgezadeld 
met een regering die alleen 
maar de lopende zaken heet af 
Ie handelen. Uit ervaring weten 
we evenwel dat met die beper
kende regeerbevoegdheid de 
ministerraad nog alle kanten 
opkan. Het zou niet de eerste 
keer zijn dat een herstelplan 
voor het staal, en dus de bijho
rende miljardenstroom naar 
Wallonië, door een ontslagne
mend kabinet bij de lopende 
zaken wordt doorgesluisd. 
Ook dit keer weer is de kans 
groot dat het Waalse staal 
stoemelings alweer kredieten 
toegewezen krijgt Naar ver
luidt zijn de onderhandelingen 
met Zwitserse banken zo goed 
als rond om extra 7 miljard 
kredieten over te hevelen naar 
de paniekschreeuwerige Waal
se staalbarons. 

Intussen woekert de kanker die 
dit land tot in zijn vezels dreigt 
af te takelen met verhevigde 
kracht voort: van ekonomisch 
expansiebeleid is geen zier te 
bespeuren en men blijft maar 
kaskredieten toeschuiven voor 
afhandeling van lopende zaken. 
Dat is nu zo, maar dat is de hele 
ambtsperiode van de regerin
gen Martens en Eyskens zo 
geweest 

Er wordt hier al geruime tijd 
geregeerd zonder begroting en 
zonder koherente beleidspoli-
tiek 
Wat bijvoorbeeld te zeggen 
van het feit dat „de kabinets
raad op 31 oktober zal beraad
slagen over de zes begrotingen 
voor dit jaar die nog niet door 
het parlement werden goedge
keurd-" 

Waar gestruikelde premier Mark 
Eyskens onheilspellend aankon
digt dat zal moeten geregeerd 
w/orden met kaskredieten, via 
een bijzondere financiewet, is dit 
voor veel ministeries reeds lang 
het geval, door de kunstgreep 
van „voorlopige twaalfden" in af
wachting dat begrotingswetten 
een parlementaire zegen krijgen. 
In het licht van deze praktijken 
klinkt de bewering als zou aan 
de uitgaven zijde van de over
heid slechts beperkt kunnen be
zuinigd worden omwille van tal 
van niet-samendrukbare uitga
ven, hoogst huichelachtig. 
Hakbijloperaties ten spijt (die 
vooral goed zijn voor de publie
ke galerij) blijft de regering mil
jarden verspillen via beleidsloze 
voorlopige twaalfden en bijkre
dieten. 

Het is nu een uitgemaakte zaak 
dat we ook '82 tegemoet gaan 
zonder rijksmiddelenbegroting. 
Ernstig begrotingswerk van een 
nieuwe regering nog vóór nieuw
jaar kan immers bezwaarlijk ver
wacht worden. 

Dit betekent ook dat we regel
recht afstevenen op een tekort 
van niet minder dan 500 miljard 
fr. op de overheidsrekening van 
dit jaar. Dat geld zal tot de laatste 
frank moeten getoverd worden 
via leningen in het buitenland. De 
geldhonger van de overheid zet 
enerzijds de frank onder zware 
devaluatiedruk terwijl anderzijds 
de rentetarieven van leningen 
voor het bedrijfsleven én voor 
de gezinnen desastreus duur op
lopen. Aanvankelijk was er voor 
het afwenden van een devalua
tie een gedegen alternatief; na
melijk het optrekken van de ren
tevoeten. Vandaag is zelfs zulks 

Lopende zaken, 

of uit de hand lopende verspillingen? 
geen alternatief meer, want, als 
spoedig investerings- en hypote-
kaire leningen optopen tot 15 
procent bij een jaarlijkse Inflatie-
graad van pakweg 8 procent 
dan gaan nog eens zoveel meer 
bedrijven op de fles, en worden 
alweer duizenden gezinnen in de 
finarKiële ellende gestort 
Het is wraakroepend dat dit (al
weer) allemaal moet geschieden 
als gevolg van een regeringskri-
sis, dat de reden van de krisis, 
namelijk finarxiiering van het 
Waalse staal, voor een belangrijk 
deel zal wegsnnelten bij de afwik
keling van de zogeheten k>pen-
de zaken, en dat uiteindelijk 
vooral de uit de harKl lopende 
staatsuitgaven voorwerp uitma
ken van de kapende zaken.. 
Dat wanbeleid kan slechts een 
halt toegeroepen worden door 
de potverterende poirtici de 
woestijn in te sturen en een 
financieel-ekonomische zelfstan
digheid voor de Vlaamse ge
meenschap af te dwingen. Het is 
onderhand in al voldoende stu
dies van onpartijdige ekonomis-
ten aangetoond dat de Vlaamse 
gemeenschap bij een streng fe
deralistisch beleid hoegenaamd 
niet in de rode cijfers zou zitten, 
het wordt nu wel de hoogste tijd 
om in extremis te vermijden 
meegesleurd te worden in de 
faliekante verspillingspolitiek van 
Brussels-unitaire en Waalse poli
tici. 

Plus 
200.000... 

Is de werkloosheid dramatisch 
toegenomen, dan lijkt Vx,igens 
het Planbureau het einde van de 
donkere tunnel hoegenaamd nog 
niet in z icht 

Gesteld dat de overheid van 
nu tot '85 niet méér ambtenaren 
in dienst neemt maar ook niet 
bezuinigt op het overheidsperso
neel dan zouden volgens pro
gnoses er op drie jaar t i jd nog 
maar eens 200.000 werklozen bij
komen. 

Wie denkt dat daarbij een mo
gelijke sanering in het Waalse 
staal de doorslag zal geven komt 
bedrogen uit; van de 200.000 bij
komende werklozen zouden er 
niet minder dan 151.000 in Vlaan
deren genoteerd worden. Daar 
zal de ellende in de bouwsektor 
en het alsmaar verdagen van een 
koherent herstelplan voor onder 
meer de tekstielnijverheid wel 
niet vreemd aan zijn. 

Trieste spiraal 
Tal van overheidsinstellingen, 

waaronder ook grote steden en 
een half dozijn Brusselse ge
meentebesturen, lopen mekaar 
bij buitenlandse banken voor de 

voeten om miljarden te kunnen 
lenen voor het terugbetalen van 
de rente op andere leningen 
waarvan de vervaldag nadert 

Op zichzelf is het aangaan van 
een nieuwe lening om niet de 
schulden maar slechts de in
trestlasten van vroeger aangega
ne leningverbintenissen te kun
nen betalen een faliekant fe i t 
Maar daar komt nog bij dat het 
afschuimen van de buitenlandse 
kapitaalmarkt elke keer weer ook 
een verhoging van de intrestvoe
ten tot gevolg heeft Een duize
lingwekkende spiraal. 

Beursperikelen 
De monetaire strubbelingen, 

de geheimen van de wisselmark
ten en de tribulaties omtrent de 
waarde van de frank, zullen al
licht immer voor spekulatieve 
verrassingen blijven zorgen. De 
devaluatie van een munt kan uit
gelokt worden door één verkla
ring van één gezaghebbend mo
netair special ist of door een kri-
sisverklaring van één minister. 

Zo bijvoorbeeld veroorzaakte 
de Amerikaanse beursgoeroe 
Joseph Granville begin deze 
week een krisisstemming op de 
internationale beurzen. Op het 
eerste gezicht heeft de Brussel
se beurs merkwaardig genoeg 
zich behoorlijk stabiel gedragen. 

Maar dat heeft dan wel vooral te 
maken met het feit dat de kre
dietwaardigheid van onze ekono-
mie en van het overheidsbeleid 
reeds geruime ti jd op het randje 
van de vertrouwenskrisis ben
gel t 

Dat het ontslag van de rege-
ring-Eyskens, net zoals het op
hefmakend ontslag van de rege-
ring-Martens, niet al teveel 
schokgolven op de beurzen te
weegbrengt getuigt slechts van 
het feit dat ekonomisten en 
beursspecialisten ook vóór de 
regeringskrisis slechts een be
leid van lopende zaken opmerk
ten. 

Peperduur 
Er zijn nu geen zware onheils

berichten over een mogelijke 
spoedige devaluatie van de frank, 
omdat de ontslagnemende rege-
nng blijkt te opteren voor een nog 
maar eens duurder maken van het 
leengeld, door investerings- en hy-
p>otekaire kredieten nog peper
duurder te maken dan tot op 
vandaag. Die rentevoetverhoging 
is het gevolg van een lening van 
het Gemeentekrediet waarbij ho
gere rente werd geboden om toch 
nog 30 miljard te kunnen bijeen-
sprokkelen. 

Waarnemers verwachten voor 
dit jaar nog een miljardenlening die 
uitgeschreven wordt door het We

genfonds en de RTT. Maar veel 
ruimte voor bijkomende leningen 
blijkt er niet meer te zijn. Een 
derde staatslening, zoals vorige 
jaren, lijkt dit keer volkomen on
mogelijk te zijn. 

Het drakonisch moment is nu 
stilaan aan het naderen dat de 
miljardenhonger van de overheid 
ook niet meer met buitenlandse 
leningen kan gestild worden.. 

Maar zulks neemt niet weg dat 
het nog maar eens toekennen van 
7 miljard frank aan het Waalse 
staal tot de lopende zaken van het 
ontslagnemend kabinet-Eyskens 
blijkt te behoren! 

Echt boeiend! 
Volgens eerste minister Eyskens 
IS de politiek helemaal geen k>anaal 
bedrijf. Integendeel. „Als ik 's mor
gens bij het scheren in de spiegel 
kijk, vraag ik me wel eens af: 
waarmee ben ik toch bezig, waar 
is het goed voor? Maar 's middags 
kan alles er heel anders uitzien en 
's avonds kan men ontslagnemend 
zijn of formateur. Politiek geeft 
veel variatie." 
Tot zover Eyskens over het toch 
zó boeiende politiek bedrijf. Maar 
of de burger daaraan een zinnige 
boodschap heeft is zeer de vraag. 
Vooral wanneer hij 's ochtends 
ontwaakt en niet eens weet of hij 
's avonds geen ontslagbrief op zak 
zal hebben! 
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Dubbele 
zelfmoord 
Voor eerste minister Eyskens 
li jdt het geen twi j fel : een zelf
standig Wallonië is gewoon zelf
moord. 
Het Waalse gewest zou immers 
niet kunnen ontsnappen aan een 
spektakulaire verarming, te meer 
daar het slechts 25 t.h. van het 
bruto nationaal produkt verte
genwoordigt, slechts 23 t.h. van 
de uitvoer en nauwelijks een 
vierde van de fiskale ontvang
sten. 

Nu heeft Vlaanderen inderdaad 
geen belang bij een sociaal-eko-
nomische woestijn aan zijn gren
zen. Maar met de politiek die 
Eyskens er op nahoudt, wordt 
Wallonië kunstmatig in leven ge
houden door middel van een 
Vlaamse zelfmoord! 

Diskriminatie 
De aandacht die de voorbije rege
ringen besteed hebben aan het 
staaldossier is het zuiverste voor
beeld van diskriminatie. 
Na de fusie tellen Cockerill Luik en 
de driehoek van Charleroi samen 
ongeveer 26.000 arbeiders. Een 
van de knelpunten in het sane
ringsplan is de afvloeiing van 1.500 
werknemers tijdens de eeretvol-
gende vijf jaren. 
Daartegenover staat een sektor 
zoals de bouwnijverheid die meer 
dan 200.000 werknemers tewerk-
stelt. Daarvan schuiven er nu 
reeds zo'n 85.000 aan bij de stem
pellokalen. 
Ooit gehoord van een ultimatum, 

Opinie 

dat de regering aanmaant eindelijk 
eens aandacht te besteden aan 
deze sektor? 

Waterkraan 
dicht 
De socialistische staatssekretaris 
Guy Coëme — ooit eerder van ge
hoord? — is van oordeel dat er 
geen reden meer is om nog drink
water te leveren aan Vlaanderen 
op kosten van Wallonië. 
Die verklaring legde hij juist éen 
dag na de val van de regering-Eys-
kens af. Een gedroomde slogan 
voor zijn verkiezingsstrijd: de Vla
mingen op droog brood zetten! 
De argumentatie van Coëme is ai 
even vindingrijk ais zijn slogan. 
Volgens de staatssekretaris komt 
Wallonië veel te weinig aan bod op 
het vlak van de investeringen en 
liggen de kwaliteitseisen die 
Vlaanderen stelt in verband met 
het drinkwater, veel te hoog. 
Vlaanderen heeft dus de keuze: 
vuil en giftig water oftewel geen 
wate. 

PERSpektief 
Op 8 november moeten (mogen?) we dus naar de stembus. Eindelijk 
is een eind gekomen aan het lamentabele schouwspel van CVP en 
SP, eerst onder Martens en daarna onder Eyskens. Die twee partijen 
verdienen eens goed op hun nummer te worden gezet, maar ook de 
ultra-demagogen van de P W zijn eigenlijk geen haar beter. Hun 
huichelachtigheid en platvloerse demagogie liggen er zo dik op, dat 
elke bewuste kiezer hun propaganda door heeft, en zeker de 
Vlamingen mogen niet vergeten dat de P W in grote mate nog altijd 
de Pest voor Vlaanderen is, het laatste bastion van de franskiljons en 
hoera-patriotten. 

MAAR dé hoofdvogel wordt 
afgeschoten door de CVP, 

die nu eens een nieuw en ander 
beleid gaat propageren! Dat is het 
toppunt: de partij die als geenéén 
verantwoordelijk is voor de ach
teruitgang op alle gebied (ook op 
Vlaams gebied!) gaat nu een an
der en nieuw beleid voeren. Voor 
Het Belang van Limburg is dat te 
gortig: „Naar verluidt zal de CVP 
de verkiezingen ingaan onder het 
motto: „Nieuw en Anders". Als de 
partij dus die resoluut opkomt 
voor een alternatief beleid. Dat is 
niet alleen hypokriet maar ook nog 
unfair In al die verloren jaren 
zeventig en tot vandaag is de CVP 
de sterkste machtsfaktor van dit 
land gebleven. Ze leverde de kabi
netsleider en doorgaans ook nog 
de ministers op sleuteldeparte
menten. In die omstandigheden 
gaat het niet op zich als partij nu 
met een haakse draai af te splitsen 
van wat is geweest Een staatspar
tij als de CVP moet durven uitko
men voor het beleid en beheer 
zoals dat mede door haar supe
rieure invloed tot stand kwam. 
Doet ze dit niet dan verloochent 
ze haar eigen politiek topkader 
Als de CVP nu ook nog tijdens de 
verkiezingscampagne het beleid 
verloochent dat ze zelf heeft ge
voerd, mag dat als een nieuwe 

afrekening worden beschouwd 
ta.v. haar eigen ministeriële opper
goden. De Vlaamse publieke opi
nie is het zeker niet ontgaan hoe 
meedogenloos Martens en Eys
kens tijdens hun minister-presi
dentiële bestaan door de bevrien
de omgeving gekruisigd werden. 
Daar lag de echte malaise binnen 
de CVP die ook de trouw van 
duizenden onthutste militanten 
van de partij zo zwaar beproefde. 
De CVP moet daarom nu de geur 
van vadermoorden opruimen. Ze 
kan dit alleen maar door de moei
zame inzet van de eigen topminis
ters en eerste ministers openhar
tig en loyaal te verdedigen." 

INDERDAAD: de CVP zou er 
• beter aan doen niet zo hoog 
van de toren te blazen, maar oot
moedig schuld te bekennen... Zelfs 
een trouwe Tindemans-fan als 
Manu Ruys in De Standaard wijst 
met de vinger naar de CVP: „In 
Vlaanderen — wat ons toch in de 
eerste plaats aangaat — heeft 
vooral de kristen-demokratie ge
faald in de ontleding en de tjena-
dering van de maatschappelijke 
evolutie. Zij heeft zich laten beroe-
zen door machtswellust. Zij heeft 
haar profiel laten schenden door 
te verregaande kompromissen. Zij 
heeft zich gedeeltelijk laten vergif

tigen door elementen, die vreemd 
zijn aan haar leer en opvattingen. 
De grote meerderheid van diege
nen die in haar vertrouwen stel
den, vroeg niet om de socializering 
van de samenleving en evenmin 
om een alles binnendringende 
staatsinmenging. Die CVP is toch 
die weg ingeslagen. Vandaag 
heeft zij het lastig met het verwijt 
dat zij zich heeft laten meeslepen 
en medeplichtig is voor de aftake
ling. Het is niet gemakkelijk zo iets 
tegen te spreken, wanneer men 
haast in alle regeringen heeft ge
zeten en de meeste eerste minis
ters heeft geleverd." 

EN terwijl iedereen al wist dat 
we op 8 november naar de 

stembus moeten, mocht Willy 
Claes van het Hof nog enkele 
dagen rondhuppelen, vooral op 
radio en tv, om... de Walen te 
plezieren, want het Hof en de 
Walen (de Société en de FGTB) 
zijn immers goede vrienden, voor
al als het erop aankomt het Waal
se ongenoegen te stillen met 
Vlaamse miljarden. 

En Claes heeft vlug iedereen de 
daver op het lijf gejaagd. Ook Het 
Laatste Nieuws wijst op de hypo-
kriete bedoening: „Indien de h. 
Claes deze opdracht toch gekre
gen heeft, dan heeft hij ze ook in 
zijn beste traditie meteen ver
knoeid, want hij is begonnen met 
overdrijvingen en valse informa
ties, zoals het niet betalen van de 
werklozen. Minister Claes heeft 
vijf jaar de tijd gehad om de 
tievolking te informeren over wat 
hij deed. Hij is begonnen met 
100.000 minder werklozen te belo
ven en nu zijn er 200.000 meer Hij 

heeft hoog van de toren geblazen 
over zijn nieuw industrieel beleid. 
Maar nooit voorheen werd er zo
veel verstaatst en gingen zoveel 
bedrijven failliet 
"Wie dergelijke zware verant
woordelijkheid draagt in de ver
slechtering van de ekonomische 
positie van het land is niet de 
aangewezen persoon om als ze
denmeester op te treden." 

i S de vertrouwenskrisis tussen 
• de partijen en de genneen-
schappen van voorbijgaande 
aard? We geloven het niet, want 
de kloof wordt steeds dieper en 
dieper. Eigenlijk moet iedere ob-
jektieve waarnemer toegeven dat 
alles begonnen is met de CVP en 
Egmont Dat schrijft ook Hugo 
Camps in Het Belang van Lim
burg: „Vroeger was het ondenk
baar dat een belegen staatspartij 
als de CVP het staatsfmofd in zijn 
prerogatieven op het hart zou 
durven trappen. Maar vandaag is 
de krampachtige verbetenheid in 
de Tweekerkenstraat zo groot dat 
niemand nog ontzien wordt Nog 
erger is natuurlijk de overweging 
van de Waalse socialisten om het 
(demissionaire) regeringswerk te 
blokkeren. Een partij die zelfs al
leen maar met zulk anarchistisch 
idee speelt, zou eigenlijk uit het pu
bliek apparaat moeten verbannen 
worden. 

"Dat immense verlies aan waardig
heid en wederzijds respekt is in de 
Belgische politiek een strukturele 
krisisfaktor geworden. De humeu-
righeden en onverzoenlijkheden 
van enkele heren, geënt op per
soonlijke ambitie en rancune, heeft 
de politieke stabiliteit volkomen 
ondergraven. Terecht merkt Hugo 

Schiltz op dat de ellende eigenlijk 
begonnen is met de roekeloze 
ontploffing van het Egmontpakt 
Van dan is er tussen de anderstali
ge partijen een vertrouwenskrisis 
gegroeid die een loyaal en effi
ciënt bestuur van het land onmo
gelijk maakte." 

EN dan: wat het Waalse staal be
tref t In Wallonië denkt men 

dat Vlaanderen aanstuurt op een 
ekonomisch kerkhof in Wallonië. 
Dat is natuurlijk nonsens, maar 
Vlaanderen wil alleen niet de dupe 
zijn van de vele miljarden, die 
nutteloos in het staal worden ge
stopt Dat schrijft ook Het Volk: 
„De Waalse arbeiders die vaak 
niet precies weten waarover het 
gaat zijn ook tiet slachtoffer van 
de kortzichtigheid van hun eigen 
leiders die, lang vóór de agitatie 
nodig was, hadden moeten ingrij
pen, desnoods door zelf sanering 
en matiging voor te stellen. Met de 
Waalse arbeiders moet Vlaande
ren solidair blijven want zij zijn 
slachtoffers en geen vijanden. 
Maar die Waalse arbeiders zou
den ook moeten weten dat in 
Vlaanderen de krisis hard heeft 
toegeslagen en dat er in de textiel-
en in de bouwsektor eens zoveel 
werklozen zijn als in de hele Waal
se staalindustrie; dat het textiel-
plan al evenmin bevredigend is 
opgelost en dat de versobering 
van de staatstuitgaven ook zijn 
weerslag heeft op de bouwaktivi-
teit." 

r ^ A T is het wat Vlaanderen wil: 
• ^ eigen welvaart met eigen 
geld, en geen Belgische armoede. 
En dat beloven CVP, SP, en PVV 
niet. Dus... 
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start nu een 
GRANDIOZE PROMOTIEVERKOOP 

van herenkostuums van 

GERIBDE SUPER VELOURS 

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

Profiteer 
van dit 
unielc 
aanbod ! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T S E L A A R 

OPEN elke werkdag var» 
9 tot 19 uur 
vn|dag koopiesavond 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur 
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Een gevangen Armeense guerrillero maakt het V-teken, Ijoven in het 
raam steekt een Turkse gijzelaar de handen in de hoogte. De t>ezetting 
is achter de rug... 

Zachte energie: 
2,2 miljoen 
arbeidsplaatsen in EEG 
STRAATSBURG — Alleen In augustus is het Europees Parlement niet 
bijeengekomen. Er zijn nog zo veel rapporten te behandelen, zoveel 
adviezen te geven, dat het tempo wel moet opgedreven worden. Al
leen- men vraagt zich af waartoe? Niet omwille van het gebrek aan 
bevoegdheid, maar omwille van het konstant zodanig afvlakken van 
elke stellingname, dat iedereen gediend is en alle wegen open blijven. 

gie- en tewerkstellingspolitiek een 
gepast middel om de ekonomi-
sche krisis te liestrijden? Op deze 
vragen v»̂ lllen wij een integraal-
federalistisch model toepassen, 
cijfermatig, objektief. Het debat in 
Straatsburg is echter ontgooche
lend geweest 
Jaak Vandemeulebroucke: „In
dien de kommissie, wat het regio
naal fonds betreft, eens een nieu
we stap zou hebi}en gezet, dan 
hadden wij in elk geval niet weer 
een tweede, praktisch zinloos de
bat hoeven te voeren." 

Elke maand 400.000 werklozen bij 
in de EEG. 
Reden temeer om eens een se-
neus klapke te hebben, en de 
Kommissie eens op de korrel te 
nemen. Mevrouw Salisch (SPD) 
had een uitstekend rapport ge
schreven over de samenhang te-
werkstelling-energie-technologie. 
Het boeiende en verwonderlijke 
was dat In het rapport de vraag 
wordt gesteld of de centralizeren-
de aanpak van de planning in het 
algemeen nog kan voldoen. Voor 
energie bijvoorbeeld wees ze 
erop dat zachte energieproduktie 
veel arbeidsintensiever is dan 
kernenergie. Daarbij komt dat 
deze produktie regionaal en zelfs 
lokaal kan georganizeerd worden, 
wat de regio's veel minder afhan
kelijk maakt van centrale planning. 
Jaak Vandemeulebroucke wees 
ook op de vervreemding van dat 
werk, de ontvolking van het platte
land, de onmenselijke verstedelij
king, de monokultuur, de afhanke
lijkheid van internationale ekono-
mische planning van onkontroleer-
bare multinationals waartoe het 
beleid in het verleden heeft geleid. 
„Deze elementen, die grootscha
ligheid met zich meebrengt, kun
nen er wel eens toe leiden dat een 
reële groei daadwerkelijk als een 
vermindenng van de welvaart zou 
kunnen aangevoeld worden." 
Tewerkstelling en regionalizatie is 
het onderwerp van een driedaag
se bijeenkomst van het EVA-bu
reau en de Agenor-studiegroep. 
Welk verband bestaat er tussen 
een regionale ekonomische ont
wikkeling en politieke autonomie? 
Zijn een regionaal opgevatte ener-

Radioaktlef zeewater 
is gezond-
't Zal wel nog eens zo ver komen 
dat we dergelijke onzin zullen 
moeten slikken. Het is onvoorstel
baar op welke leugenachtige en 
agressieve wijze de nucleaire 
lobby iedereen die hen probeert 
tegen te spreken, te lijf gaat. In de 
begrotingsdiskussie van de ener
giekommissie werden 25 amende
menten van Jaak Vandemeule
broucke, die een verhoging inhiel
den van de uitgaven voor onder
zoek en projekten op het vlak van 
zachte energie verworpen. Meer 
dan 90 t.h. van de kredieten wordt 
voorbestemd voor nucleaire ener
gie. Het begrotingsdebat heeft be
gin november plaats, de 25 amen
dementen komen met nog andere 
in plenaire vergadenng, de strijd 
van David tegen Goliath gaat ver
der. Intussen diende Jaak Vande
meulebroucke een ontwerpreso
lutie in om de dumping van kernaf
val in de zee te verbieden. Of zou 
Seligman durven beweren dat ra-
dioaktief water gezond is? 

- | M | 
Armeniërs: 

het blijvende trauma 

van een vergeten volkerenmoord 
Vorige week donderdag bestormden vier jonge Armeniërs de Turkse 
ambassade in Parijs. Ze gijzelden er een vijftigtal personen, en eisten 
dat Turkije alle Armeense gevangenen zou vrijlaten. Ankara liet weten 
dat er geen sprake kon van zijn dat het op om het even welke eis van 
de bezetters zou ingaan. Parijs veroordeelde de aktie van de vier 
kommando's van het Geheim Armeens leger voor de bevrijding van 
Armenië. De dag daarop gaven de vier kommando's zich over. Balans 
van de aktie: één dode (een Turkse lijfwacht) en drie gewonden, nl. de 
Turkse vice-konsul en twee bezetters. En daarmee was de kous af. Re
geerders en pers hadden belangrijker zaken aan het hoofd en konden 
slechts weinig belangstelling opbrengen voor de achtergronden van 
de bezetting in Parijs. 

Het is juist die onverschilligheid 
die diepe bitterheid wekt bij de 
Armeniërs. Meer dan zestig jaar 
nadat anderhalf miljoen Armeniërs 
in Turkije werden gedood, weigert 
Turkije nog steeds een ernstig 
debat over die massamoorden. 
Pogingen van de Armeense ge
meenschap om in een dokument 
van de Verenigde Naties ter voor
koming van volkerenmoord een 
paragraaf te laten opnemen waar
in stond dat „de uitmoording van 
Armeniërs de eerste volkeren
moord van de twintigste eeuw 
vormde" strandde op verzet van 
Turkije dat door zijn Westerse 
bondgenoten zeker niet onder 
druk werd gezet die paragraaf wel 
te aanvaarden. „Die paragraaf zou 
uiteraard niets veranderen aan 
wat zovele jaren geleden getjeurd 
is. Maar het zou voor ons een 
troost zijn geweest dat tenminste 
in één VN-dokument zwart op wit 
erkend werd wat ons volk destijds 
is aangedaan", zo zegden vele 
Armeniërs. 
En naar aanleiding van de ambas
sadebezetting in Parijs zei een 
Armeniër aan een Franse krant:-
„Israël en de joodse organizaties 
genieten bescherming en de hele 
wereldgemeenschap heeft de ho
locaust aan de kaak gesteld. Maar 
om ons bekommert zich niemand". 
Er zijn naar schatting nog zowat 
zeven miljoen Armeniërs in de 

wereld. Drie miljoen van hen wo
nen in de Sovjet-republiek Arme
nië, de anderen zijn verspreid in de 
diaspora. In de Verenigde Staten 
is er een grote Armeense ge
meenschap. 
Het oorspronkelijke thuisland van 
de Armeniërs bevindt zich op de 
brug van Europa naar Azië, in 
Klein-Azië. Die strategische posi
tie maakte dat de Armeense ge
schiedenis een bewogen verhaal 
werd waann het bestaan van 
bloeiende Armeense rijken afwis
selde met perioden van overheer
sing en periodieke vervolging. 
„Ons volk overieefde 276 oorio-
gen. Macedoniërs, Romeinen, Per
zen, Arabieren, Turken en Mongo
len liepen ons land plat en verjoe
gen veel van onze mensen naar 
de vier windstreken. Maar moeder 
Armenië kwam het te tioven. "Ook 
onderstrepen de Armeniërs graag 
dat Armenië de eerste kristelijke 
natie ter wereld was: het kristen-
dom werd er in 301 staatsgods
dienst De oude Armeense Kerk, 
één van de vier Oosterse Kerken, 
vormt nog steeds een belangrijk 
onderdeel van de Armeense natio
nale identiteit en dient in de dia
spora als bindmiddel. 

Ottomanen 
In de veertiende eeuw kwam het 
grootste deel van het Armeense 
gebied onder het Ottomaanse 

Rijk. Zo lang dit rijk welvarend 
was, genoten de Armeniers, zoals 
alle onderdelen van het rijk, een 
grote mate van autonomie. Met 
het verval van het rijk verslechter
de hun toestand Daarbij mag met 
worden vergeten dat de Arme
niërs, sinds de verspreiding van de 
islam rond de Middellandse Zee 
en in Azië, een kristelijke enclave 
vormden in een mohammedaanse 
wereld. Om die reden begroetten 
de Armeniërs met grote hoop en 
vreugde in de achttiende eeuw 
het verschijnen in de Kaukasus-
van de Russen die een deel van 
het Armeense gebied op de Per
zen en de Turken veroverden. 
Voor hen vormde dat het herstel 
van de band met het Europese 
kristendom die verloren was ge
gaan sinds de verovenng van 
Konstantinopel door de Turken. 
De Armeniërs, die in de jaren 
1894-96 onder sultan Abdul Hamid 
al onder zware repressie en uit
moording leden, stelden aanvan
kelijk grote hoop op de revolte van 
de Jonge Turken die aan de sultan 
liberale hervormingen oplegden. 
Maar binnen het strijdend Turks 
nationalisme van Ataturk en zijn 
volgelingen was weinig plaats 
voor de erkenning van minderhe
den. 
De katastrofe voor de Armeniërs 
begon met de intrede van Turkije 
in de eerste wereldoorlog aan de 
zijde van Duitsland. De Armeniërs 
in de Kaukasus weigerden de wa
pens op te nemen tegen de Rus
sen. Bovendien streed een vrijwilli
gersleger van Armeense emigran
ten aan de zijde van de geallieer
den. De sultan besloot toen tot 
een massale deportatie van de 
Armeense bevolking naar kampen 
in Aziatische gebieden. Een depor
tatie die de dood van anderhalf 
miljoen Armeniërs heeft betekend. 
Ze kwamen om van uitputting en 

Leden van het geheime leger voor de bevrijding van Armenië vertellen in Beiroet waarom ze te Parijs het 
Turkse konsulaat hebt)en bezet 
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honger, of werden vermoord Tur
kije houdt nog steeds vol dat het 
hier ging om een oorlogsfeit nl het 
optreden tegen een minderheid 
die de oorlogsinspanningen van 
het land dwarsboomde, waarin 
dan wel enkele betreurenswaardi
ge excessen zijn geschied Maar 
met alleen de Armeniers, ook ge
zaghebbende histonci stellen vast 
dat het inderdaad ging om een 
systematische uitroeiing van een 
bevolkingsgroep, dus volkeren
moord Na de oorlog beloofden de 
overwinnaars de Armeniers een 
onafhankelijke staat, en dat werd 
in het verdrag van Sevres vastge
legd Maar van die staat kwam 
mets in huis, en vier jaar later werd 
dat plan officieel begraven 

Het enige Armeense thuisland dat 
nu bestaat is de Sovjet-republiek 
Armenië Een aantal Armeniërs in 
de diaspora wil daar mets mee te 
maken hebben omdat ze tegen 
het kommunistische systeem van 
de Sovjetunie gekant zijn. Een 
meerderheid is het daar echter 
met mee eens en vindt hoe dan 
ook het bestaan van Sovjet-Arme-
nie een positief feit „Het is moge
lijk dat het Sovjet-minderhedenbe-
leid door opportunistische rede
nen IS ingegeven, maar de gevol
gen ervan zijn voor ons toch posi
tief', zo zeggen verschillende 
Armeense woordvoerders van de 
diaspora In de Sovjet-republiek 
wordt met alleen het Armeense 
kulturele erfgoed zorgzaam be
waard in tientallen musea en ar
chieven Dank zij onderwijs, pers, 
literatuur, teater enz in de eigen 
taal kan die kuituur er verder 
bloeien Ook de Armeense kerk 
overleefde het antigodsdienstig 
beleid van de Sovjet-autoriteiten 
Het religieuze leven is in de Ar
meense republiek sterker dan el
ders in de Sovjetunie — behalve 
dan in een aantal islamitische ge
bieden Het Armeense vatikaan 
van Etchiadzin, bij de hoofdstad 
Yerevan, heeft intense kontakten 
met de Armeense gemeenschap
pen buiten de Sovjetunie Jaarlijks 
bezoeken tienduizenden Arme
niers uit de diaspora, o m grote 
groepen uit de Verenigde Staten, 
de Sovjet-republiek Om er verre 
verwanten op te zoeken, of om 
zich te herbronnen in een gebied 
waar het bestaan van een Ar
meens volk, taal en kuituur nog 
een evident feit is 

Dat IS des te belangrijker daar de 
Armeense gemeenschappen in de 
diaspora de problemen en span
ningen kennen die eigen zijn aan 
alle volkeren die in een dergelijke 
situatie leven nl het probleem hoe 
men in het land waar men een on
derkomen heeft gevonden de ei
gen tradities en kuituur kan behou
den, en volledige integratie met de 
omgeving kan voorkomen Vooral 
bij de jongeren, die door gebrek 
aan onderwijs in het Armeens de 
taal van hun voorvaderen steeds 
minder machtig zijn, worden die 
spanningen sterk aangevoeld 
„Eén keer per maand naar een 
toneelstuk in het Armeens gaan 
kijken is niet genoeg om Armenier 
te Zijn", zo zei ooit een militante 
jonge Armenier in een kranten
interview 

m 
De spanningen, de Turkse weige-
nng om een volkerenmoord op de 
Armeniers in de jaren 1915-18 in 
Turkije te erkennen, en de onver
schilligheid van de wereld leidden 
mede tot de oprichting in 1975 van 
het Geheim Armeens leger dat tal 
van aanslagen tegen Turkse diplo
maten en vestigingen heeft ge
pleegd Het grootste deel van de 
Armeense diaspora staat weigeng 
tegenover dit leger Het doel er
van, de bevrijding van de oor
spronkelijke Armeense gebieden, 
vindt men onrealistisch en uto
pisch En bovendien vreest men 
dat terreurdaden de Armeense 
zaak meer kwaad dan goed zullen 
doen 

Maar het belet met dat heel wat 
Armeniers weliswaar terreur pnn-
cipieel veroordelen maar toch be
grip of sympatie hebben voor aan
slagen tegen Turken Zolang Tur
kije blijft volhouden dat er tijdens 
de eerste wereldoorlog slechts 
enkele excessen tegen de Arme
niërs hebben plaatsgevonden kurv 
nen dan ook nog meer aanslagen 
tegen Turkse vertegenwoordigers 
worden verwacht 

H. Oosterhuys 

Benn veriiest van gematigde Healey 
De linkerzijde van de Britse La-
bour-partij heeft een slag verloren 

De radikale Tony Benn verloor de 
strijd om het ondervoorzitter
schap van de partij tegen ex-
minister Denis Healey, leider van 
de gematigde vleugel Sinds jaren 
IS de radikale vleugel van Labour, 
die om alle atoomwapens uit 
Groot-Brittannie weg wil, de Britse 
uittreding uit de EG voorstaat, en 
een reeks nationalizaties wil door
voeren, in opmars Aangevoerd 
door de 56-jarige Anthony Wedg
wood Benn, die destijds afstand 
deed van zijn oude adeltitel om in 
het Lagerhuis te kunnen zetelen, 
veroverde de linkervleugel steeds 
meer zetels en invloed in de be-
stuursinstanties van de partij In 
januan ji haalde die strekking op 
een biezonder partijkongres nog 
een belangrijke slag thuis Tot dan 
toe werd de partijleider en dus, 
gezien het Bntse systeem, de toe
komstige premier, verkozen door 
de parlementsleden van de partij 
Op het kongres werd die bé- Healey 

voegdheid aan de fraktie onttrok
ken Links wist dank zij de grote 
stemmenblokken van machtige 
vakbonden, een meerderheid te 
vinden voor een kieskollege waar-

j in de vakbonden 40 th van de 
•• I stemmen krijgen, en de parle

mentsleden en de basisorganiza-
ties van de partij elk 30 th Dat be-
s/urf was de druppel die de emmer 
voor een aantal gematigde ex-
ministers deed overlopen David 
Owen, Shirley Williams, Roy Jen
kins (gewezen voorzitter van de 
EG-kommissie) verlieten Labour 
en richtten de Sociaal-Demokrati-
sche Partij op 
De overwinning van Healey heeft 
zonder twijfel een nieuwe uittocht 
van Labour naar de SDP voorko
men !\Aaar het feit dat Healey 
slechts zeer nipt kon winnen, met 
iets meer dan 50 th van de stem
men, maakt dat de linkervleugel 

•t^ zeker niet bij de pakken zal blijven 
zitten, en deze nederlaag slechts 
als een voorbijgaande tegenslag 
zal beschouwen 

H.O. 

SPMSGIiU) BRENGT KÜR WËUIXB M Ü f 
Ingevolge de beslissing <te rente op 
kasbons te vexhogen, zsüdeNsfioaaJe 
Maaiscliapp)1 vooï Krediet «U») <l# 
I*) verheid de mtetestvoet óJ*K*k«» 
tot + 0 7 S % op haai kasboi» 
Dit brengt mee dal d» klAttte» iwa» 
deze voOra«i»öaan.<te feaaodéb lö-
3teUmg aulien ItaaoOö <f«atefewj yao 
een renden|ent tl*t mfirfeöblk koöeri» 
dan vooxd ^ 

Ingevolge 
Icasbana 
Maatschd: 
Miivfetltei 
tot + 0,7! 
Dit brerii 
deze voo; 
stelling 
een rend< 
dan vooi! 

lagevolgj 
kasfao»6 

tot+C!,' 
TM bn 

Een yoQib»éé'. 4» SMK»<f*ö«ibon 
op 3 t&ea, twt 9eka]^^ta&««f4» tente 
g«du»md» 3 | B ^ , ie& i}it«t»di^|k -^ 
4&. 62% )»;uto opJ>xei>9«» I Bm vtooia 
0{>t»r«n9^ of)k hóaaetik bot h^rti'k vsn 
^ kNiM» »j»€H<J*r, want «r aljn jaect» 

ih^ mti v<x>rioe«y ; ^ 
l ionop i$|essdrt«>l».«it»-

Niet minder da» 1.200 Nl>SWI-«g»»iv 
ten ataaa toi «J» iDfeScSïÖetoas v«o fa*t 
puyi6k voor J ^ i d b a ) M ^ a i « a a t t t t 
v*afo»iwl m«t«tf«»&«* *" " ' ' " ~ 

^Kasbons op 1 jaar 
^ Groeibons op 3 joor (+ 0,50%) 

' Groeibons op 5 jaar (+ 0,75%) 
Kasbons op 10 jaar (+ 0,75%) 
Kapitalisatiebons (+ 0,75%) 

ie kans! 
oktober 1981 

de NMKN 
verhoogt 

de rente 
öp kasbons 
+0,75% 

9,00% 
13,00% 
13,75% 
13,75% 
13,75% 

verstandig sparen onder Staatswaarborg 

KREDIETM, NIJVERHEID 
Informeer bij uw NMKN-agent 
(raadpleeg de Gouden G im • rubriek «Banken») 
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10 Reportage 

Onvermindenl 
een politiek 

van uitgeblazen 
eierschalen? 

De bekommernis om het behoud en het 
herstel van het historische architelftonisch 
erfgoed is sinds de jongste wereldoorlog 
sterk toegenomen in heel de wereld. 
Vlaanderen is op dit gebied heel wat ten ach
ter gebleven én tegenover onze buurlanden 
én tegenover de landen achter het IJzeren 
Gordijn. Mechelen bleef op zijn beurt ten 
achter tegenover andere steden in Vlaande
ren zoals Brugge, Antwerpen of Gent 
Bij restauraties clicheert men daarbij vaak 
slechts later opgetreden stijlbederf en komt 
de oorspronkelijke historische gestalte niet 
tot zijn recht. Anderzijds geldt de zorg of het 
herstel van onze historische panden vaak te 
uitsluitend de voorgevel. De binnenruimte 
wordt vogelvrij verklaard. 
Het is de politiek van het vijgeblad of van de 
uitgeblazen eierschalen. 
Bekommernis om de oorspronkelijke kleur 
van de architektuur bestaat er evenmin. 
Stelselmatig vergeet men dat gebouwen, 
opgetrokken vóór de helft van de 19de eeuw, 
doorgaans waren bezet of gekaleid, en ver
volgens geverfd. 
Al te kategorisch worden anderzijds onze 
historische panden ingedeeld in stijlen als 
gotiek, renaissance, barok, daar waar in de 
noordelijk Europese of in de Transalpijnse 
geografische ruimte vaak een gotisch 
grondtype blijvend aanwezig is, slechts aan 
de gevel opgesmukt met latere stijlelemen
ten. 
Zelfs ontbreken in Vlaanderen stelselmatige 
inventarissen van ons architektuurpatrimo-
nium, die wetenschappelijk verantwoord 
kunnen worden genoemd. 
Vanaf de vroegste tijden was houtbouw in 
het Europa van onze kant van de Alpen de 
normale konstruktie, vooraleer de stenen 
gebouwen alles-overheersend werden. Is de 
overgebleven houtbouw in de ons omringen
de landen niet zo zeldzaam, in de Nederlan
den, zowel in het Noorden als in het Zuiden, 
is hij dit wel geworden. Gent, Brugge, Ant
werpen, Leuven, Diest, Tongeren, Hasselt, 
Middelburg hebben hooguit een paar eksem-
plaren van deze middeleeuwse houtbouw, 
bewaard. 
Mechelen maakt hierop de uitzondering met 
niet minder dan een dozijn historische ek-
semplaren. 
Zij worden in het boek De houten huizen van 
Mechelen aan U voorgesteld door ir Hein-
rich SERMEUS. 

RESTAURATIE VAN GEBOUWEN: 
Ons is het geval bekend 
van een oud Brabants 
pakhuis dat na vele 
tribulatiën gerestaureerd 
werd. 
Het was in de zeventiende 
eeuw opgetrokken in 
baksteen, met zandstenen 
venster- en deuromlijstingen. 
De laatste gebruikers 
hadden, naar de mode van 
de tijd, de buitengevel 
dichtgesmeerd met cement, 
waarin voegen waren 
nagebootst. Bij de 
restauratie botste de 
gemeente, die de zaak ter 
hand had genomen, op een 
universitair geschoold maar 
koppig en eng personage, 
dat als lid van de 
koninklijke kommissie voor 
mu.iumenten en 
landschappen zich verzette 
tegen een restauratie 
waarbij de oude bakstenen 
vrij zouden komen. 
De cementen bepleistering 
divinde weliswaar verwijderd 
omdat die de bakstenen 
verstikt had zodat een heel 
stuk mt;ur moest vervangen 
worden. Doch wat 
gebeurde? Er kwam een 
muur in industriële 
baksteen, die bepleisterd 
moest worden. Als reden 
hiorvoor gaf de 
„deskundige" aan dat het 
gebouw een „evolutie" had 
doorgemaakt, die bij het 
restaureren gewetensvol 
moest geëerbiedigd bl i jven! 
Iedereen die ::ich enigszins 
aan stedeschoon of aan de 
geschiedenis van onze 
bouwkunst interesseert weet 
dat de industrializering in 
de negentiende en 
twmtigste eeuw biezonder 
veel schade heeft 
aangericht aan ons 
bouwkundig erfgoed. Het 
nieuwe was industrieel; het 
oude had afgedaan. Voor 
zover het niet afgebroken 
werd, werd het verminkt of 
overlapt met nieuwerwetse 
materialen. Men zag nu 
eenmaal niet meer wat er 
voor aardigs of waardevols 
kon zijn aan die oude 
rommel. 

Het getuigt van een ergerlijk 
tekort aan historisch inzicht, 
verbouwingen uit zo'n tijd 
aan te zien als deel 
uitmakend van de 
„historische evolutie" van 
een gebouw. 
Dit ene voorbeeld — 
waarvan wij uit diskretie 
naam en toenaam 
veizwijgen — staat niet 
alleen. 
Ook al zijn andere minder 
kras, men mag gerust 
stellen dat de restauratie 
van geklasseerde gebouwen 
in ons land meestal beperkt 
blijft tot het in stand 
houden van de bestaande 
toestand. 

Ook als men overgaat tot een 
korte studie van de ontwikkeling 
die een gebouw heeft 
doorgemaakt zal men zelden of 
nooit zo'n gebouw ontbolsteren, 
dit is zijn fundamentele struktuur, 
met bijhorende materialen, bloot 

leggen of herscheppen. 
Dit nu is de taak die het pas 
opgerichte 
Keldermansgenootschap op zich 
heeft genomen. 
Door studie, door het 
verspreiden van zijn inzichten en 
zo mogelijk door verwezenlijking 
in konkrete gevallen, wil het de 

Een Mechels 
schoolvoorbeeld 
restauratie van oude gebouwen 
een nieuwe richting in stuwen. 
Al is die nieuwe richting dan 
geen andere dan de 
oorspronkelijke. 
Voorzitter van dit 
Keldermansgenootschap is VU-
senator Wim Jorissen die tevens 
germanist is en ook oud-student 
in kunstgeschiedenis is. 
Het Genootschap heeft zopas 
zijn eerste studie uitgebracht 

draagt als veruitwendiging van 
een levenswijze waarin mens en 
natuurlijke omgeving nog met 
elkaar in eenklank waren... 
De even technisch-nauwkeurige 
als van wijsgerige achtergrond 
getuigende tekst werd 
geschreven door ingenieur-
architekt-licentiaat in 
kunstgeschiedenis Heinrich 
Sermeus (°1935 Mechelen), een 
man met vele restauraties op 
zijn aktief (o.m. Groot-Begijnhof 
Leuven). 

De fijne tekeningen werden 
gemaakt door architekt Frans 
Janssen (°1944 Brussel). 
Na een voorwoord van 
voorzitter Wim Jorissen en een 
inleiding door architekt Raf de 
Saeger wordt van elk huis 
nagegaan: de plaats in de rij, 
naam en oorspronkelijke funktie, 
ontstaanperiode, oorspronkelijke 
ruimte-benuttiging, 
oorspronkelijke binnen- en 
buitenarchitektuur en andere-
Voor elk huis heeft de tekenaar 

Het Keldermansgenootschap 
Hét Keldermans-Genoot-
schap, ontleent zijn naam aan 
het Mechelse geslacht Kel-
dermans dat deze voormali
ge hoofdstad der Nederlan
den een dynastie bouwmees
ters schonk, die op de Neder
landen van de 15de en de 
16de eeuw hun architektoni-
sche stempel drukten. 
Het Keldermans-Genoot-

schap heeft als onafhankelij
ke studiekommissie tot 
hoofddoel de meest verant
woorde oplossingen voor te 
stellen voor het behoud en 
de restauratie van het archi-
tektonische erfgoed in het 
Mechelse gewest Ook wil ze 
de openbare mening gevoe
lig maken voor dit noodzake
lijke opzet 

Het is een merkwaardig txaek 
dat de titel draagt: „De houten 
huizen van Mechelen" (.M 

(1) H. Sermeus en F. Janssen, „De 
Houten Huizen van Mechelen", 
uitgave Keldermansgenootschap 
(Brouwersdreef 23, 2820 Bonhei
den), 1981,108 biz., 24 tekeningen, 
400 f r. 

Houten huizen zijn in de 
Nederlanden zeldzaam 
geworden. In Gent Brugge, 
Antwerpen, Leuven en een paar 
andere steden kan men er nog 
eens eentje vinden. In Mechelen, 
waar er een dozijn staan, zijn ze 
in verhouding talrijk. 
De auteurs hebben die houten 
huizen uitgekozen, niet als een 
eigenaardigheid, maar omdat het 
onze oudste vorm van 
tK)uwkunst is (na de zuivere 
plaggenhut). Hierbij is zelfs niet 
de ouderdom van het huis of 
van het verschijnsel hun 
drijfveer geweest maar wat het 
houten huis allemaal in zich 

de huidige toestand 
weergegeven op doorschijnend 
papier, en daaronder op dikker 
papier, de rekonstruktie van de 
oorspronkelijke gestalte. 
Achteraan vindt de lezer 
bronverwijzingen en een 
alfabetische woordenlijst van 
wetenschappelijke en technische 
termen met hun verklaring. 
„De houten huizen van 
Mechelen" is de eerste studie in 
een reeks. In uitzicht worden 
gesteld onder meer 
„Middeleeuwse huizen achter 
Mechelse barokfagades, 
Theresiaanse architektuur te 
Mechelen, het 
Westnederfrankische erf te 
Mechelen, de Mechelse 
architektuur tussen beide 
wereldoorlogen". 

Tegen ten minste 200 fr. 's jaars 
kan men contribuant worden en 
zodoende korting bekomen op 
de uitgaven van het 
Genootschap. K J . 
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Architekt Raf De Saeger 
„De konstruktieve eigenschappen van hout maken bijzondere archi-
tektuur mogelijk. De bewoner herkent in dit materiaal dan ook zijn 
noodzakelijke maar logische gezel, die hij meeneemt tot op dat peil 
van de geest, waar de mens de „sfeer" uitdrukt welke hij herkent in de 
eigenschappen van het hout De mens herkent zulke eigenschappen 
en benadrukt ze ook hier door het aanwenden van geskulpteerde 
versieringen op de vitale onderdelen zoals, bijvoorbeeld, op de deur
omlijsting die zoals voor de Noorman eveneens voor de Germaan in 
onze gewesten een levensnoodzakelijk element beduidde. 
Speciale kenmerken, eigen aan hout, zijn bepalend geweest in het 
opbouwen van gevels. Dit werd duidelijk wanneer we andere 
materialen gingen aanwenden zoals natuursteen, welke nog steeds 
werd toegepast alsof het hout betrof. Kijken we naar de huizen op de 
Grote Markt te Brussel: de ganse opbouw is geïnspireerd op 
vroegere houten „vakwerk'-patronen. In Mechelen vinden we een 
voorbeeld bij uitstek in het Duivelshuis, waar een houten gevel en la
tere interpretaties in steen zij aan zij staan'. 

Ingenieur-architekt Sermeus 
„Onze inventaris heeft bewezen, dat Mechelen nog beschikt over een 
onverwacht uitgebreide en uiterst belangrijke reeks „houten huizen'. 
Het is gebleken dat nagenoeg geen enkele andere stad in de 
Nederlanden nog kan bogen op een gelijkaardig patrimonium. 
Derhalve heeft Mechelen de kultuurhistorische opdracht en tevens 
de ongemeen grote verantwoordelijkheid, bedoelde architektonische 
materie in volstrekt gave staat te herstellen en te bewaren als het uit- _ 
zonderlijk kostbaar erfdeel'. 

De duivelspolitiek 
Reeds in oktober 79 heeft de 
VU-Mechelen, middels een „Elf-
dwaashedentocht door het CVP-
BSP „beleid' van Mechelen', 
aangeklaagd dat in deze stad het 
kultureel patrimonium te grabbel 
wordt gegooid aan verloedering 
en stedebouwkundige wanda
den. 
Dat dossier sloeg destijds in als 
een bom. Op een andere wijze 
legt het Keldermans-Genoot-
schap nu de vinger op de zere 
restauratiewonde in Mechelen 
en in gans Vlaanderen. 
De inventarizatie en belichting 
van de eeuwenoude houten hui
zen is inderdaad indrukwekkend. 
Deze merkwaardige — deels 
verwaarloosde — panden wor
den doorgelicht: „De Grote Vij
genboom', de „Prins van Parma', 
„De Duivels', „De Waag', „De 
Steur', De Pekton', „De Houten 
Gevel', „Het Hartenbeurzeken' 
De Gulden Muil, een naamloos 
pand in de „Gulden Bodem
straat', de „Korenbloem', „Het 
Tolhuis', De Volmolen'- De Dui
vels aan de Haverwerf 21 is een 
sterke blikvanger. 

In de historische literatuur wordt 
voor de bouv*/periode van „De 
Duivels" vrij algemeen het tweede 
kwart van de 16de eeuw aangege
ven. Deze periode wordt met eni
ge zekerheid gestaafd door de 
uitdrukkelijk Renaissancistische 
versiering aan de gevel (o.m. de 
„saters" of „duivels"). 
Een biezonderheid biedt de gelijk
vloerse verdieping. Indien de om
schreven toestand niet uitsluitend 
het resultaat is van de „restaura
tie", die in 1868 werd uitgevoerd, 
dan wijst de samenstelling van de 
gelijkvloerse pui naar een zeer 
vroege verbouwing zoniet naar de 
oorspronkelijke opvatting waarbij 

de gelijkvloerse bouwlaag een „in
steek" kreeg (kantoor- en bespre
kingsvertrekken boven de alge
mene verkoopsruimte?). Volgens 
sommige auteurs zou dergelijke 
„insteek" eerder van Antwerpse 
oorsprong zijn, wat best mogelijk 
is; wij van onze zijde hebben 
gelijkaardige „insteken" ontmoet 
over heel het gebied van de Duit
se Hanze. Ondertussen is het ech
ter dramatisch dat de ganse gelijk
vloerse bouwlaag van „De Dui
vels" maar een paar decennia ge
leden restloos werd uitgehold, zo
dat er slechts de overgebleven 
gevelpartijen zijn om deze voor 
Mechelen zeldzame toedracht te 
bestuderen. 
De gestalte van deze gevel is 
nogmaals door een vakwerk, dat 
in zijn verticalisme en zijn ritmering 
nog gotischer overkomt dan de 
gevels van „De Vijgenboom" en 
„De Prins van Parma". Slechts de 
versiering is geïnspireerd door de 
renaissance-ideologie. Weliswaar 
worden ook andere gevelelemen
ten een renaissance-karakter toe
gedicht, zoals o.m. de volkomen 
symmetrische opstelling van de 
(hier nog aanwezige) dubbelvleu-
gelige poort. Hierbij mag echter 
nooit worden vergeten dat derge
lijke faktoren en tendensen reeds 
lang voordien in de gotiek werden 
aangekondigd. De „renaissance" 
in noordelijk Europa had niet zo 
erg veel gemeen met de mediter
rane kultuurperiode met dezelfde 
naam: ze ontwikkelde zich immers 
grotendeels langs eigen wegen en 
zonder breuk uit gotische tradities, 
die toentertijd nog zo levenskrach
tig waren, dat ze gegevens, welke 
uit het zuiden kwamen en dusda
nig weinig affiniteit vertoonden 
met onze Germaanse realiteit, als 
dienstig aan de eigen inzichten 
vermochten te integreren. 
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12 TV-programma's W^ 
Zaterdag 

OKTOBER 

BRT 1 
15.00 Lichamelijk gehandicapt 
Copen school). — 15.30 Paarden-
pluimen (film). — 17.00 Teleparty 
(show). — 18.00 Ti-ta-tovenaar — 
18.05 Het dorp van Oetka (jeugd
film). - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Shelley (fJ - 20.35 Terioops. -
21.20 Dienst onopgeloste zaken 
(f j — 22.10 Verrassende vertellin-
gen (f J — 22.35 Nieuws. 

NED 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Vara's Film-
klub. - 17.00 De film van Ome Wil
lem - 18.58 Nieuws. - 19.00 De 
eerste de beste (over rekords). — 
19 50 Konsumentenrubnek. — 
20.15 Ronde Ka (toneel). - 21.37 
Nieuws. — 22.35 De dans van de 
vlinder (tv-film). - 23.25 Tros 
Sport — 23.55 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 Toe
ristische tips. — 18.59 Op verzoek. 
— 19.30 Kerkbuurt (over de kerk). 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Ik diende 
op het Witte Huis (fO - 21.20 Wat 
'n kunst (kwis). — 22.20 Hier en nu 
(info). — 23 00 Hier en nu/Studio 
Sport — 23.25 Kerkbuurt extra — 
23.45 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Astro-show 
(variété). - 21.45 Nieuws. - 22.05 
Frenzy (thnller). — 0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Projekt XX 
72 (fJ — 20.15 Unsere schönsten 
Volkstumlichen Lieder (show). — 
22.10 Nieuws - 2215 Das aktuel-
le Sport-Studio. - 23.30 Die Hin-
richting (satire). — 0.40 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Dido und 
Aenas (opera van Purcell). — 
21.15 Verloren, verloren, verloren 
(dokJ — 22.35 Tips für Leser. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine). 
- 20.30 MacArthur (film). - 22.35 
Nieuws. 

LUX. 
19.30 Flash-Back (speD. - 20.00 
La petite maison dans la prairie (f J 
— 21.00 C'Est dur pour tout le 
monde (film). - 22.30 Mouchette 
(film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualitelten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Deux nu-
méros un du rire (variété). — 21.30 
Madame Columbo (fJ - 22.30 
Voetbalmagazine. — 23.30 
Nieuws. 

A 2 
19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les cinq 
demiéres minutes (f J — 22.05 Lie
ver vrij sterven dan leven als slaaf. 
— 23.00 Nepal en Ck)lorado (dokj 
— 23.40 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 Portret van Mtohèle Mor
gan. — 21.30 Parisiana 25 (ballet 
met Zizi Jeanmaire). — 22.00 
Nieuws. 

Zondag 
OKTOBER 

BRT 1 
9.45 Telegym. — 10.00 Euchanstie-
viering vanuit Mechelen. — 11.00 
Konfrontatie (debat). - 12.00 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 

— 1430 Voor boer en tuinder 
(Open school). — 1500 Sesam
straat — 15.25 Leve de spoken 
(jeugdfilm) — 16.50 Mr. Mahy's old 
timers (over oude auto's). — 17.00 
Teleparty (show). - 18.00 Sport
uitslagen. — 18.05 Toensme: Fries
land. — 18.35 Ti-ta-tovenaar. — 
18.40 Leven . en laten leven (een 
uur vol natuur). — 19.45 Nieuws. 
— 20.00 Sportweekend - 2030 
Greenwich (toneel). - 22.15 Lid 
van mijn land (Vlaamse liederen) 
— 22.45 Nieuws 

NED. 1 
19.00 Nieuws. — 19.05 Spiegel van 
Azië (dokJ. - 2005 Ik zou het wel 
weten (over rechtspraak) — 20 05 
Mahagonny (tv-spel). — 22.15 De 
voedselmultinationals en de derde 
wereld (dokJ. — 23.15 Nieuws. 

NED. 2 
15.30 Nieuws. - 15 35 KRO'S We-
reldcircus. — 15.50 Klassewerk 
internationaal 1981. — 16.35 Zijn 
de spelers klaar? (film over toneel). 
— 17.05 Studio Sport I. - 17.35 
Reunie sprekershoek. — 18.05 
Landbouwmagazine. — 1820 Ar
tistieke rubnek. — 18.45 Sesam
straat — 19.00 Studio sport II. — 
20.00 Nieuws. - 20.10 Panora-
miek. — 20.40 Humanistisch ver-
t)ond. — 20.45 De lachende 
scheerkwast (f J. — 2120 Pnmeurs 
en delikatessen (kultureel magazi
ne). — 22.05 Solly's dinner (strip). 
— 22.15 Frontier (dok. over Zuid-
Amerika). - 23.00 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debaO — 
13.00 Nieuws - 19.30 Nieuws. -
2000 Zygomaticorama (satire). — 
21.15 Le commissaire Cnops méne 
l'enquête (fJ. — 22.20 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Bliek zu-
rück im Zom (toneel). — 22.25 Die 
Kriminalpolizei Rat - 2230 
Nieuws. — 22.35 Vrouwenemanci
patie in Peru (dokJ. - 2320 
Nieuws. 

ZDF 
14.40 Nieuws. — 14.45 Danke 
schön. — 14.50 Emtedank. — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Turkse 
vrouwen in Duitsland (reportage). 
— 20.15 Der Fall Maurizius (tv-
film). - 21.40 Nieuws. - 21.55 Der 
Mann aus Eisen (film). — 0.25 
Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 2015 Unbekann-
tes Oina (dokJ. - 21.00 Aus-
landsstudio. — 21.45 Musikszene. 
— 22.30 Oaudto Cardinale (show). 

LUX. 

19.30 Filmnieuws. — 20.00 Les 
roses de Dublin (fJ. — 21.00 Un 
sac de billes (film). 

Michael Hordern en Julie Har-
ris in „De bontjas', een afleve
ring van de reeks thril lers 
„Verrassende vertellingen" 
naar verhalen van Roald Dahl. 
Spannend, met een verras
send slot. 
(Zaterdag, BRT 2, om 22 u. 10.) 

F 1 
2000 Nieuws. - 20.30 Un taxi 
mauve (film) — 22 25 Portret van 
muzikant lannis Xenakis. — 2325 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Ardéle ou la 
marguerite (toneel). — 22.05 Ardé
le OU la marguerite (reportage). — 
22.50 Le fantóme du Zouave (to-
neeD. — 2320 Nieuws. 

F 3 
20.30 Reims (dokJ. - 2125 
Nieuws. — 21.40 L'invité de FR 3. 
— 22.30 Le chemin de Rio (film). 

Maandag 
OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti-
ta-tovenaar. — 18.05 Maja de Bij. 
— 18.30 Beraber (Open School). 
— 19.00 Gezondheidsmagazine. 
— 19.30 Week van de reanimatie. 
ABC - Red mee. — 19.45 Nieuws. 
— 20.15 Martin Eden (fJ. - 21.10 
Sportshow. — 21.55 Wikken en 
wegen (konsumentenrubriek). — 
22.30 Nieuws. 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 Daar vraag 
je me wat (wetenschappelijk pro
gramma). — 19.40 De maan sluipt 
mee (western). — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Voor een briefkaart op de 
eerste rang (filmkwis). — 22.45 
Portret van de teoloog Karl Rah-
ner. — 23.40 Nieuws. 

NED 2 
18.59 Scooby Doo (strips). — 
1920 Het donkere bos (f J. - 20.00 
Nieuws. — 2027 Achter het 
nieuws. — 21.10 De verdachten 
(f.). — 22.(X) Koning klant (kon
sumentenrubriek). — 2225 Op 
't rechte pad (f J. - 23.00 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Elle court 
elle court la banlieue (film). — 
23.00 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Strumpet 
City (fJ. - 21.10 Konsultatiebu-
reaus voor drugs. — 21.15 Veran

deringen in Frankrijk (dokJ. — 
21.45 Over tweedehandsmarkten 
en verzamelaars. — 2230 Tages-
themen. — 23.00 Ein schones Mad-
chen wie ich (film). — 0.35 Nieuws 

ZDF 
21.00 Heute-Journal - 21.20 Der 
Aufsteiger (tv-spel). — 23.05 
Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualitelten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Montag-
abend im Dritten. - 21.30 Der 
unvergessene Krieg (dokJ. — 
22.30 Umleitung. — 23.35 Nieuws. 

LUX. 
19.57 Nieuws. — 20.00 Francesca 
(familiefilm). — 21.00 Mondwest 
(SF-film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualitelten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). — 
2000 Nieuws. — 20.30 Edouard et 
(Proline (film). - 2200 Weten
schappelijk magazine. 

Dinsdag 
OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti-
ta-tovenaar. — 18.05 Sesamstraat 
— 18.30 Loon naar werken? 
(Open school). - 1900 Week van 
de Reanimatie- ABC - red mee. — 
19.07 Uitzending door derden (Het 
Vrije Woord). - 20.15 Hitring. -
21.10 Wijven moetn niet zoveel 
komplimenten maken (over vrou
wenemancipatie). — 22.00 IQ 
(kwis). -- 22.30 Nieuws tot 22.45. 

BRT 2 
20.15 Onbehoorlijk gedrag (film) 
— 22.00 Tenuto met Jan Pas: cello. 
— 22 40 Bonjour la France (Open 
School) 

A 2 
19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Magazine 
d'information (aktualiteitenmagazi-
ne) — 21.40 Les nouvelles étoiles 
du cirque (jong circustalenü. — 
22.40 Variétéprogramma 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le detective (film). — 
22.20 Nieuws 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 EO kinder
krant - 19.30 De Waltons (f.). -
20 20 Tijdsein (dok.). - 20.50 Evan
gelisch programma. — 21.00 De 
nieuwe mens (dok.). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 De Haag van
daag. — 22.10 Jazz uit de kroeg. — 
23.05 Nieuws. 

Dallas (fJ. - 22.15 
gazine. — 22.55 De 
wereld. - 23.00 Hor 
de schilderijen (de 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewei 
teiten. — 19.30 Nie 
Face au public Pati 
(vanété) - 21 05 Ele 
cher Einstein (maga 
Jean-Michel Folon. 
rêve. — 23.05 Nieu' 

RTB 2 
19.55 De „wan"-orde 
band (dok). - 21.( 
sur le mort (f.) — 2 
phie. 

ARD 
20.00 Nieuws - 2 
gens. — 21.00 Badei 
-21.45Dallas(f).-
hemen. — 23 00 Kul 
dernacht. - 000 N 

ZDF 

NED 2 
18.50 Jeugdjournaal. — 1859 
AVRO's toppop. - 1925 Babbelo-
nie (praatshow) — 2000 Nieuws. 
- 2027 Mies (show). - 21.30 

19.00 Nieuws - 19 
und Diamanten (gai 
21.00 Heute-Journal 
die Berge Steine hei 
ge). — 22.05 Nieuws 
reld. - 22.50 Das W 
23.45 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke s 
20.00 Nieuws - 20 
21.00 Fragestunde. 
ort. - 22.30 Menser 

Z A T E R D A G o okt.) - Het is lachen geblazen 
ona het knotsgekke gedoe van de Marx Brothers in 
Paardenpluimen (Horse feathers - zw/w), een film van 
Norman Z. McLeod (1932). Huxley College krijgt een 
nieuwe direkteur: de rare professor Quincy Adams 
Wagstaff. Bij zijn inaugurale rede zorgt hij al voor op
schudding. En de bezetenheid om met de kollege
voetbalploeg de ploeg van een konkurrerend kollege te 
verslaan, doet hem de meest uitzinnige stunten uithalen. 
(BRT) — Op de BRT komt vanavond de eerste 

-aflevering van de BBC-politiereeks „The Enigma Files" 
die onder de naam Dienst Onopgeloste Zaken zal 
lopen. Hoofdinspekteur Nick Lewis wordt „bevorderd" 
tot een ambtenaar op de dienst waar gevonden voor
werpen en voorwerpen die bij misdaden „stille getui
gen" waren worden verzameld. Al die voorwerpen 
worden met de desbetreffende politiedossiers opge
borgen tot wanneer de zaak is opgelost of de eigenaars 
hun eigendom terug komen halen. Lewis ontdekt dat 
hier interessante zaken te ontdekken zijn. In elke 
aflevering van de 8-delige reeks staat telkens een 
andere onopgeloste zaak centraal. Als je dan toch afge
stemd hebt op BRT, kan je best blijven kijken naar het 
volgende programma; een aflevering van een reeks 
naar de spannende verhalen van Roald Dahi Afl.: De 
bontjas. Spannend, grappig, licht, met een verrassende 
ontknoping. Een speciale vermelding verdient Ronde Ka 
(TROS/Ned. 1), een verfilming van het volkstoneelstuk 
van Herman Bouber, Louis Davids en Margie Morris dat 
wordt gebracht door Nooy's Volksteater. 

Z O N D A G (4 okt.) — Als onze informatie juist is 
zou in Kramiek (BRT I-radio 8 u. 10) te gast zijn Emiel 
Janssens, voorzitter van de Vereniging van Radio- en 
TV-Pers. Walter van den Broeck is schrijvende aktief op 
velerlei vlakken. We hebben al enkele van zijn toneel
stukken gezien op tv. Ook het toneelstuk Greenwich (in 
de reeks „Een avondje uit..") is van hem, in een 
produktie van de Korrekelder van Brugge. Op de nullijn 
van Greenwich wordt de wettelijke tijd afgestemd. Alle 
klokken moeten conform het Greenwich-uur tikken, 
zoniet loopt alles ontregeld. Zo is het in de familie Ver-
eecken: het raderwerk is grondig verstoord en moet 
dringend opnieuw afgestemd worden. Vader is werk
loos, moeder is gehandicapt en repareert horloges om 
in het onderhoud van de familie te kunnen voorzien. De 
dochter Andrea is geestelijk gestoord na een mislukte 
liefde en moet konstant door haar jongere zus Miriam 
bewaakt worden... (BRT) — Brechts muzikaal toneel
stuk Mahagonny óat speelt in de jaren dertig, heeft niets 
van zijn aktualiteit verloren. Enkele schurken stichten 
een stad waar alles kan, waar alles mag. De stad zal ech
ter ten onder gaan aan wellust, vadsigheid, genot, enz. 
(VARA/Ned. 1). 

MAANDAG (5okt)-
gazine van Miei Louw Wikken 
o.a.: De beruchte eendagsreizi 
brieken en korte verkoopdemi 
perikelen; konsumentennieuv 
(Ned. 1) is hoofdzakelijk gewij 
de biezondere western De 
stalking moon) en na het nieu\ 
filmmagazine Voor een briefk 
„De maan sluipt mee" is e« 
Mulligan (1968). Met Gregory 
Robert Forster, e.a. Sam Varn 
na twintig jaar trouwe dienst in 
het leger vaarwel te zeggen, f 
om een groep Indianen in hun 
der de roodhuiden bevindt zie 
haar halfbloed-zoontje. Sam 
Indianen weg... 

DINSDAG (6 okt)-H 
zendtijd in Uitzending voor dei 
denleeftijd: problemen van ma 
hun 40ste en 50ste. T.g.v. de 
nov.) in Vlaanderen handelt Re 
sociaal-maatschappelijke mj 
(BRT 1) over het feminisme in 
in Bnts-lndië een zaak van w 
ontdekt werd, werd de zaé 
binnenskamers en achter gesli 
Onbehoorlijk gedrag (Conduc 
zo'n zaak: Een jonge weduw^ 
officier verkracht. Zij heeft de r 
rechtbank te brengen. Tijde 
heersende begrippen over e 
doorgelicht.. (BRT II). Regie: \ 
met Susannah York, James F 
Richard Attenborough. — Ja; 
hun trekken op Ned. 1 (NOS 
opgenomen in het Amsterdan 
uitgezonden word t Wij kunne 
op het plezierige spelletje „Bat 
— Het laatste programma ve 
eerste aflevering van een 
dokumentaires over beroemc 
ste aflevering is gewijd aai 
(Caravaggio - 1571/1610) 

WOENSDAG (7 okt: 
ding vanavond: Uitzending 
Vlaamsnationale Omroepstich 
milie (BRT 1) is een toneelstuk 
vertaald en bewerkt werd doi 
gevoerd werd door de KNS / 
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m TV-programma's 

f j . — 22.15 Televizier ma-
— 22.55 De toestand in de 
— 23.00 Honderd beroem- • 

lilderijen (dok). - 23.15 

Waalse gewestelijke aktuaii-
- 19.30 Nieuws. - 20.00 
j public- Patrick Sebastien 
). — 21 05 Elementaire mon 
nstein (magazine). — 22.05 
ichel Folon; Paris pour Ie 
- 23.05 Nieuws. 

e „wan"-orde van de kouse-
dok). — 21.00 Assurance 
nort (f) - 22.45 Videogra-

Jieuws - 20.15 Udo Jür-
- 21.00 Baden-Baden (dok). 
5 Dallas (f) . — 22.30 Tages-
— 23 00 Kuituur voor mid-

i t — 000 Nieuws. 

lieuws. — 19.30 Pulverfass 
amanten (gangsterfilm). — 
leute-Journal. - 21.20 W o 
ge Steine heissen (reporta-
22.05 Nieuws uit de fiimwe-
22.50 Das Meisterwerk. — 

Jieuws 

lewestelijke aktualiteiten. — 
lieuws — 20.15 Galerie. — 
•ragestunde. — 21.45 Vor 
?2.30 Mensen in extreme si

tuaties (dokJ. — 23.15 Schaken: 
Kortsjnoi-Karpov. — 23.45 Nieuws. 

LUX 
19.57 Nieuws. - 20.00 L'Homme 
qui valait trois milliards (f.). — 21.00 
La grande bagarre de Don Camillo 
(D_ 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1. - 20.00 
Nieuws. - 20.30 Dickie Roi (f.). -
21.30 Sept sur sept - 22.30 La 
peinture au défi (Info over kunst). 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 Judith Ther-
pauve (film en debat over de pers). 
— 23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Jody et Ie Faon (f J. — 
22.30 Nieuws. 

Woensdag 
OKTOBER 

BRT 1 
17.00 Op het Schildpadplein. (Na
middagmagazine). — 18.00 Klein, 
klein kleutertje. — 18.15 Ti-ta-tove-
naar. — 18.20 Boter (dok). -
18.25 Chips (f.). - 19.10 Week van 
de reanimatie: ABC-red mee. — 

19.17 Uitzending door derden 
(VNOS). - 19.45 Nieuws. - 20.20 
Arnold (f) . - 20.45 Een familie 
(tv-spel). — 22.30 Fundamenten 
(J. Fourastié: „Ce que je crois"). — 
23.20 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Die goeie ouwe tijd. (show) 
— 21.05 Figaro's bruiloft. (Opera-
buffa van W A . Mozarü. 

NED 1 
13.50 Bolke de beer (strip). — 
15.40 De kameel (kortfilm). — 
15.45 De fluit en de bombardon 
(strip). - 15.55 De grote klok ( f j . 
- 16.40 De familie Knots ( f ) . -
17.05 Mr. Rossi (stnp). - 18.58 
Nieuws. 19.00 Van gewest tot ge
west — 19.50 Politieke partijen. — 
20.00 Schrale troost (tv-film). — 
21.37 Nieuws. — 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Studio sport — 
22.40 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Jeugdjournaal. — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Borsten 
(dok.). - 19.25 Kenmerk (Info) -
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera. 
- 20.32 Dynasty ( f ) . - 21.15 Info 
Show. - 22.10 Dynasty (f.) -
23.07 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. — 19.55 
Risquons-tout (kwis). — 20.45 
Theodor Chindler (fJ. - 21.45 
Face au public; Jean Vallée (Varié
té). 

(5 okt.) — In het konsumen tenma-
u w Wikken en wegen o p BRT z i t ten 
endagsre izen me t b e z o e k e n aan fa-
3rkoopdennonstrat les, enz.; te le foon-
lentennieuws. — D e K R O - a v o n d 
ikeli jk gew i jd aan d e f lm . Eerst is er 
BStern De maan sluipt mee (The 
na het n ieuws vo lg t he t gevar iee rde 
- een briefkaart op de eerste rang. 
mee" is een w e s t e r n van Rober t 
let G rego ry Peck, Eva Mar ie Saint, 
I. Sam Varne r ( G r e g o r y Peck) staat 
we dienst in d e kavaler ie, o p het pun t 
:e zeggen. N o g één keer wi l hij m e e 
inen in hun reservaat te dr ingen. O n -
bevindt z ich e e n b lanke v r o u w met 

)ntje. Sam haalt d e v r o u w bij de 

6 okt.) — Het Vr i je w o o r d w i j d t zi jn 
ing voor derden (BRT 1) aan d e mld-
nen van mannen e n v r o u w e n tussen 
te. T.g.v. d e 10de V r o u w e n d a g (11 
1 handelt Renée van M e c h e l e n in het 
Delijke magaz ine Kijk Mensen 
»minlsme In V laanderen . A l s indert i jd 
zaak van w a n g e d r a g van of f ic ieren 
j r d de zaak z o d isk ree t mogel i jk 
achter ges lo ten deu ren afgehandeld . 
ag (Conduc t unbecoming ) behandel t 
ige w e d u w e w o r d t d o o r een j onge 
' i j heeft de m o e d o m de zaak voo r de 
ngen. Ti jdens het p r o c e s w o r d e n 
aen over eer, ged rag en v r o u w e n 
II). Regie: M ichae l A n d e r s o n (1975), 
rk, James Faulkner, T revo r H o w a r d , 
lugh. — Jazz l ie fhebbers k o m e n aan 
ed. 1 (NOS) , waar een jazzkoncert, 
Ams te rdamse jazzcafé „ D e Kroeg" , 

;. W i j kunnen niet nalaten u te w i j zen 
jel iet je ,.Babbellonië"(.Ned. 1 / A V R O ) 
)gramma van A V R O (Ned . 1) is de 
van een Br i tse 100-deiige reeks 

sr beroemde schilderijen. Deze eer-
gewi jd aan „ D e Emamüsgangers " 
1/1610). 

L G (7 okt.) — Belangr i jks te ul tzen-
Uitzending voor derden, waa r d e 
)mroepst icht ing t e gast is. — Een fa-
^ toneelstuk van Ronald H a r w o o d dat 
k t w e r d d o o r Di rk D e p r e e u w en op -
)r de K N S A n t w e r p e n . He t is een vr i j 

k lassiek g e g e v e n : d e famil ie Ki lner v o r m t naar bui ten uit 
e e n hechte , ges lo ten gemeenschap . Da t is s lech ts 
schi jn . In w e z e n w o r d t de famil ie gedom inee rd d o o r d e 
s tamvader Ivan die als een pat r ia rch ove r d e g r o e p 
heerst , zoda t d e fami l ie leden er ge t raumat i zeerd onde r 
g e b u k t gaan. — Schrale troost is een on t roe rend 
Aust ra l i sch tv-spel ((^old C o m f o r t ) ove r e e n p rob leem 
da t in V laanderen al even schr i jnend is: d e s t i jgende 
werk looshe id . ( N O S / N e d . 1) — D e zendgemach t i gde 
veren ig ing I K O N b reng t een reeks p rog ramma 's voo r 
de j e u g d waar in p rob lemen van de hedendaagse jeugd 
o p een v r i jmoed ige en real ist ische w i jze aangepak t wo r 
den . D e af lever ing van v a n a v o n d is gew i j d aan borste 
(Ned . 2) — O m me teen in d e s temming te zi jn zet 
V E R O N I C A (Ned . 2) zomaar t w e e a f lever ingen van d e 
Amer i kaanse pseudo-Da l lasreeks Dynasty o p het p ro
g ramma. „Dynas ty " gaat o v e r d e be leven issen van een 
in D e n v e r w o n e n d e impone rende o l iemagnaat B lake 
Car r ing ton , z i jn familie, zi jn bedr i j f en zi jn konku r ren ten . 

D O N D E R D A G (8 o k t J - in he t j ongerenma
gazine van BRT 1 Een vinger in de pap z i t ten o.a. vo lgen
d e o n d e r w e r p e n : Por t re t van een akt ieve k las; B e n s o n s 
V r e d e s b o e k ; Boeken - en k ran tenk iosk ; A lb ion-ensem
ble en Eno. — Op zoek naar Sandra (The search o f San
d ra Laing) is een Br i tse dokumen ta i re ove r Sandra , d e 
doch te r van b lanke Zu ida f r i kanen, m e t de raskenmer-
ken van k leur l ingen d ie daa rdoo r in Zu id -A f r i ka nogal 
w a t ge leden heef t van rassendiscr iminat ie (BRT 2). — 
Moord in de Orient Expres is één van Aga tha Chr is t ies 
bes t b e k e n d e thri l lers. S idney Lume t heef t het boek in 
1974 ver f i lmd e n daa rvoo r een hele schare eerstek las-
ak teu rs bij e lkaar gehaald. A lbe r t Finney speel t de 
g lansro l van de Belg ische de tec t i ve Hercu le Poirot. 
Ingr id B e r g m a n k reeg een O s c a r voo r haar sch i t te ren
de ver to lk ing van een bi jrol let je. ( A V R O / N e d . 1). 

V R I J D A G (9 okt.) - D e f i lm Grand Prix hee f t 
deze l fde aan t rekk ingskrach t van de autoracebaan. 
Daar z o r g e n he t o n d e r w e r p é n d e ak teurs voor . J o h n 
Frankenhe imers f i lm G r a n d Prix spee l t in autorenmi l ieus 
en toon t de s t ress waar in d e renners én hun familiele
d e n en kenn issen leven, de harde zakenlui en de alt i jd 
para te mecan ic iens (BRT 1). M e t J a m e s Garner , Eva 
Mar ie Saint, Y v e s M o n t a n d , Frangoise Hardy, e.a. BRT 2 
w a a g t z ich aan een sat i r isch magazine, dat TV-touché 
heet en v a n a v o n d van star t gaat. M e t A l ice V a n Dael , 
Mar t i n D e J o n g h e en He rman van Mol le. — In d e reeks 
f i lms v a n / m e t Char i ie Chapl in is vanavond Monsieur 
Verdoux ( z w / w ) aan d e beur t , een B lauwbaard -kome
die uit 1947. Z e v e n jaar na „The great d ic ta tor" ve r ras te 
Chap l in de we re l d me t „Mons ieu r V e r d o u x ' , een persi 
f lage o p de Franse v r o u w e n m o o r d e n a a r Landru (Ned . 
1/VARA). 

RTB 2 
12.00 Overname RTB-1 tot 19.00. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 21.15 Geld oder 
Leben (tv-film). - 22.00 Schach 
dem Schachcomputer. 

ZDF 
20.15 Aktualiteiten magazine. — 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Die 
Profis (fJ. — 22.15 Personenbe-
scheibung. — 22.55 Mulligans 
Ruckkehr (tv-spel). 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
2000 Nieuws. - 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Auslandsreporter — 22.15 Filmtip. 
— 22.20 Leicht Franzosisch (f J. — 

LUX 
19.57 Nieuws. - 20.00 Hit-parade. 
— 21.00 L'appel de la forét (tv-film). 
— 22.30 Spektakelmagazine. 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Les mer-
credis de l'information (Info). — 
21.30 La Mafia (dok). 

A 2 
19.45 Les gens d'ici (magazine). — 
20.00 Nieuws. — 20.35 C'est du 
spectacle (vanété). — 22.15 Me
disch magazine — 23.00 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 2030 Le fils pére (tv-film). 

Donderdag 
8 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.05 Se
samstraat — 18.30 Een vinger in 
de pap. — 19.00 Muzikaal inter
mezzo (Wiener Philharmoniker). — 
19.12 Week van de reanimatie: 
ABC - Red mee. - 19.17 Uitzen
ding door derden (SP). - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Dubbel Dobbel 
(kwis). — 20.55 Panorama. — 
21.45 Dallas (fJ. - 22.30 Sporttri-
bune. — 23.00 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Agenda voor onze planeet 
(dokJ. - 21.05 Op zoek naar 
Sandra (dokJ. — 21.55 Première. 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 Vinger aan 

de pols (over gezondheid). — 
19.25 Moord in de Orient Express 
(thriller). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. - 22.10 De 
schoolbank (info). — 22.45 Nieuws. 

NED 2 
18.50 Jeugdjournaal. — 18.59 Er 
was eens... (stnp). — 19.25 Smok
kelaar (fJ. - 20.00 Nieuws -
20.27 Mata Hari (fO - 22.05 25 
jaar katolieke plattelandsvrouwen. 
- 22.10 Brandpunt - 22.45 De 
Alles IS Anders Show. - 23.50 
Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
De gieterijen van Molenbeek (re
portage). — 20.20 Le petit Marcel 
(film). — 22.05 Le carrousel aux 
images. — 23.00 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Boekenmagazine. — 20.30 
La fICite enchantée (opera van Mo
zart) 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mit offenen 
Augen in die Katastrophe (dok 
over Derde Wereld) - 21.45 Ka-
baretprogramma. — 22.30 Tages-
themen. — 2300 Kinderseele (tv-
film). - 23.45 Quadrat I + II 
(toneel). — 000 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Onkel & Co 
(fJ. - 20.30 Ernst Mosch und 
seine original Egerlander Musikan-
ten (koncert). — 21.00 Heute-Jour
nal. — 21 20 Een week in Afghanis
tan (reportage). — 22.05 Jom (tv-
film). - 23.45 Nieuws 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die Siebte 
Kavallene (western). — 21.30 Film-
magazine. — 22.15 Hinter den 
Schlagzeilen - 23.00 Nieuws. 

LUX 
19.57 Nieuws. - 20.00 Dallas (f.) 
— 21.00 A vous de choisir (kijkers 
kiezen hun film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Politieke partijen. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Gaston Lapouge 
(tv-film). — 2200 Boekenmagazi
ne. — 23.10 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Raspail oü 

Susannah York en Christo
pher Plummer In „Onbehoor
lijk gedrag". 
( D i n s d a g . BRT 2, o m 20 u. 15J 
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la passion de la république (tv-film). 
— 22.15 (Doups de théètre. — 
23.15 Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Leonor (film). - 22.05 
Nieuws. 

Vrijdag 
OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 1800 Ti-
ta-tovenaar. — 18.05 Klein, klein 
kleutertje. — 18.20 Harold Lloyd 
(komische films) — 18.40 Veilig en 
zuinig autorijden (Open School). 
— 1900 Week van de animatie: 
ABC - Red mee. - 19.07 Uitzen
ding door derden (KTRO). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Grand Pnx (film). 

BRT 2 
20.15 Wij, Heren van Zichem (fJ. 
- 2120 TV-Touche (satire). -
21 45 Jazz Middelheim. 

NED. 1 
1858 Nieuws - 19.00 Popeye 
(strip). - 1905 De Willem Ruis 
Lotto-show. — 20.35 Haagse bluf 
- 21.37 Nieuws - 21 55 Gehoor
zamen, dienen en helpen (dokJ. — 
22.35 Monsieur Verdoux. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal — 1859 De Hulk 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 De 
Mounties show. — 21 30 Het nieu
we land (f J - 22.15 Aktua-tv. -
23.00 Soap (fJ. - 23.30 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19 30 Nieuws en sportbe
richten — 19.55 A suivre (Info). — 
21 15 Le fantöme de la liberté (film). 
- 22.55 Nieuws. 

RTB 2 
19.00 Art magazine. — 19.55 
Quincy (fJ. — 20.50 Vendredi-
sports. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der Unter-
tan (f J. - 22.00 48 Stunden (repor
tage). — 22.30 Benchten uit Bonn. 
- 23.00 Tatort (f J. - O 30 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuws — 19.30 Auslands-
journal. - 2015 D e r r t k (fJ. — 
21.15 Haltestelle (satire) - 22.00 
Heute-Joumal. — 22.20 Kultureel 
magazine. — 22.55 Sport am Frei-
tag. - 23.25 Asphalt-biüten (film). 
— 1.10 Nieuws 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mensen en 
boeken. — 21.00 Nieuws uit Duits
land. — 21.30 Gott und die We l t -
22.00 Skiaven ( f ) . - 22.45 Kunst
schatten uit China — 23.30 
Nieuws. 

LUX. 
19.57 Nieuws. - 20.00 Chips (fJ. 
— 21.00 Le manage est pour de-
main (western). — 22.30 Automa
gazine. 

F1 
19iO Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF1 (spel). — 
20.00 Nieuvire. — 20.30 Le fleuve 
rouge (toneel). — 22.35 Pleins feux 
(magazine). — 23.35 Nieuvire. 

A 2 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Marie. Ma
rie (fJ. — 21.40 Apostrophes. — 
22.58 Jenny (film). 

F3 
20.30 Le nouveau verxJredi (rep)Or-
tage). — 21.30 ke bar de cave (tv-
film). - 2255 Nieuwre. 
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14 m Kritisch bekeken 

Honderd jaar geleden werd 

Karel Buis 

burgemeester van Brussel 

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (afdeling Brussel) en het 
Karet Bulsfonds namen het initiatief de honderdste verjaardag van de 
ambtsaanvaarding van Karel Buis als burgemeester van Brussel met 
enkele plechtigheden te gedenken. 
Beide verenigingen erkennen de belangrijke inspanningen voor het 
behoud van het Brusselse architekturaal patrimonium, de bescher
ming van de Grote Markt, de oprichting van het Gemeentemuseum en 
de KVS. 
Vooral brengen zij hulde aan deze Brabantse burgemeester omwille 
van zijn inzicht in de waarde van kuituur en moedertaal, de noodzaak 
het volk te verheffen, het belang van het onderwijs als ontvoogdings
middel. 

Karel Buis werd geboren in de 
Lombardstraat te Brussel op 13 
oktober 1837 als zoon van goud
smid Carolus Buis en van Anna 
Hellemans Vader Buis was af
komstig van Mechelen, moeder 
van Lier 
Karel Buis was een schuchtere, in 
zichzelf gekeerde jongeman die 
een vrij ongelukkige jeugd heeft 
gekend Hij kwam eerst terecht in 
het Frans Pensionaat Regnault en 
volgde nadien de beroepsafdeling 
van het ateneum van Brussel 
Vader Buis hoopte dat Karel het 
beroep van goudsmid zou voort
zetten en liet hem in die zin oplei
den Om zich te bekwamen in zijn 
beroep, werd Karel in 1859 naar 
Frankrijk en Italië gestuurd Hij 
kwam uit het buitenland terug met 
schetsen en tekeningen en werd 
kunstknticus Ook bracht hij van 
zijn reizen een diepe sociale be
wogenheid mee en de vaste wil 
zich in te zetten voor de sociaal 
achtergestelden Hij oefende het 
beroep van goudsmid uit tot kort 
na het overlijden van zijn vader 

Sociale belangstelling 

Karel Buis werd aangetrokken 
door de maatschappelijke proble
men en wilde alles ondernemen 
om de sociale toestand van zijn 
volk te verbeteren Hij achtte daar
voor het onderwijs van het hoog
ste belang Op 26 december 1864 

stichtte hij de „Ligue de l'Enseigne-
ment" waarvan hij gedurende zes
tien jaar het sekretariaat waarnam 

Door zijn toedoen werd in 1870 de 
Ligue gesplitst in een Franse en 
een Nederlandstalige afdeling, de 
laatste zou van dan af „Ondernch-
tersbond" worden genoemd 

Buis was Vlaams kandidaat bij de 
verkiezingen van 1870, hij werd 
niet verkozen maar liet niet na in 
1872 de nieuwopgenchte „Vlaam
se Kiezersbond" te steunen 

Ondertussen bleef Karel Buis ak-
tief op het gebied van onderwijs 

HIJ werd promotor en direkteur 
van de nieuwe modelschool van 
de Ligue Deze school zou later 
uitgroeien tot de bekende nor-
maalschool die dan ook zijn naam 
draagt 

In de politiek 

In 1877 aanvaardde Karel Buis 
een plaats op de gemengde libera
le lijst voor de gemeenteraadsver
kiezingen in Brussel Op dat ogen
blik stond hij in de hoofdstad goed 
bekend als een van de niet-doctri-
naire Vlaamsgezinden, die eerder 
om sociale redenen aan de kant 
van de Vlamingen stond Hij werd 
met eenpangheid van stemmen 
tot gemeenteraadslid verkozen In 
1879 werd hij schepen van onder
wijs 

Op 17 december 1880 bood Felix 
Vanderstraeten zijn ontslag aan 
als burgemeester, een jaar later 
werd Karel Buis voorgedragen en 
door Leopold II op 17 december 
1881 benoemd tot burgemeester 
van Brussel, een taak die hij tot 
1899 zou waarnemen Buis was 
ook liberaal volksvertegenwoordi
ger voor Brussel, van 1882 tot 
1884 en van 1886 tot 1894 

Buis burgemeester 

Als burgemeester had Karel Buis 
bijzondere belangstelling voor het 
onderwijs en richtte scholen op 
die de leerlingen onderwezen in 
hun volkstaal Ook de urbanisatie 
lag hem nauw aan het hart Van in 
augustus 1882 werkte hij aan de 
vernieuwing van de Zwarte-Lieve-
Vrouwwijk, waarbij de Zwarte To
ren werd vrijgemaakt en hersteld 
in 1888 In 1883 werd de Grote 
Markt in herstelling genomen, 
waarvan de gebouwen elk bouw
kundig karakter hadden verloren 

Deze restauratie werd voltooid 
met de wederopbouw van het 
huis „De Sterre" in 1897, waar 
later een gedenkplaat ter ere van 
Buis werd aangebracht In 1890 
huldigde hij het plantsoen van de 
Kleine Zavel in, in 1895 begonnen 
de herstellingswerken aan de O L -
Vrouw van de Zavel-kerk en in 
1897 werd de Noord-Oostwijk uit
gebreid Onder zijn burgemeester
schap werd op 15 oktober 1883 
het Justitiepaleis plechtig ingewijd 
Op 1 oktober 1883 schonk John 
Waterloo Wilson aan de Stad een 
belangrijke kollektie schilderijen 

Hierdoor werd het Buis mogelijk 
een oude droom te vervullen, na
melijk de oprichting van een Ge
meentelijk Museum, dat thans is 
ondergebracht in het Broodhuis 
op de Grote Markt 

Door de leesbril bekeken 
Méér dan ooit wankelt de Belgische staat aan de 
rand van de afgrond. Om het met Hugo Claus te 
zeggen: de mot zit m de myte. Het televisieduel 
Tindemans-Spitaels heeft het nogmaals duidelijk 
gemaakt: elk nationaal politiek consensus lijkt wel 
voorgoed naar de rekwisietenkamer van de ge
schiedenis verwezen. Hoe langer hoe duidelijker 
varen beide gemeenschappen een eigen koers, 
hierbij beamend — voor zover dit nog nodig is — 
dat zij eikaars buitenland zijn. Wanneer je ook de 
frankofone pers volgt, dan besef je maar pas ten 
volle hoe doof de Franstalige gemeenschap in dit 
land wel is voor wat in Vlaanderen zeilt en reilt. En 
het gaat om een doelbewuste, gewilde en gekoes
terde doofheid. Dit betekent echter niet dat wij nu 
meteen vatbaar zijn voor alle nuances van de fran-
kofonie in België. Maar een langere ervaring in 
guerrilla tegen de politieke roofbouw op Vlaande
ren heeft ons toch vertrouwder gemaakt met de 
tegenstrever. Kortom, de kloof van het onbegrip is 
niet meer te dempen. Erger nog dan door de eko-
nomische krisis worden we geteisterd door een 
krisis van het regime — en van de Staat 

De staatsbehoudende Vlaamse partijen hebben 
steeds staatszin van het eigen volk geëist, het po
litiek renderend avonturisme gul overlatend aan 
onze buren. Thans is de maat vol. Er is echt geen 
ruimte meer voor politiek masochisme. Alle troe
ven moeten keihard worden uitgespeeld — zoals 
het demokraten met toekomstvisie past. Het ste
riele verzet van de akademische en politiek onver
antwoordelijke schone zielen, moet de plaats 
ruimen voor haarscherpe politieke strategie, ge
richt op machtsverwerving. Gericht op de Vlaamse 
Staat, het uiteindelijk doel van de Vlaamse Bewe
ging. Het VU-voorstel voor een konfederaal sta
tuut — geen bondsstaat maar een statenbond — 
is het enige, toekomstgericht alternatief. Waarom 
zouden we immers nog achterhoedegevechten 
leveren? 

Henri-Floris Jespers 

Karel Bulsherdenking 1881-1981 
Op donderdag 8 oktober a.s. 
wordt door de Vlaamse Ver
eniging voor Familiekunde 
en het Karel Bulsfonds een 
„Karel Buls-Herdenking" ge-
organizeerd. 
In de vooravond, rond 19 
uur, wordt een bloemenhul
de gehouden aan de ge
denkplaat van Karel Buis op 
de Grote Markt te Brussel. 
Om 20 u. heeft in het Audito
rium van de Kredietbank, 
Arenbergstraat te Brussel 
een herdenkingsplechtig
heid plaats met volgend 
programma: 
„Wat is het Karel Buls-
fonds?" door Hugo Rein-
hard, ondervoorzitter van 
het Karel Bulsfonds; 
„Wat is de Vlaamse Vereni
ging voor Familiekunde?" 
door dr. Jan G. De Brouwe-
re, VVF-voorzitter Brussel.; 
„Wie was Karel Buis?" door 
André Monteyne; 

„De voorouders van Karel 
Buis", door Jos Laporte, 
WF-sekretaris Brussel; 

Overhandiging van de kwar-
tierstaat van Karel Buis 
door Paul Rock, voorzitter 
van de Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde aan prof. 
dr. Herman Van Nuffel, voor
zitter van het Karel Buls
fonds, die deze zal toever
trouwen aan dr. Dis Ver-
straete, van het Archief en 
Museum van het Vlaamse 
Leven te Brussel. 

Bij de bloemenhulde om 19 u. is 
iedereen welkom; voor de her
denkingsplechtigheid in het Au
ditorium van de Kredietbank is 
een uitnodiging vereist Deze 
kan worden aangevraagd op het 
sekretariaat van het „Karel Buis 
Herdenkingskomitee" p/a 
Emmy Damave, Sperwerlaan 84 
bus 17, 1150 Brussel, tel. 
02-673.57.69 (buiten de kantoor
uren). 

Vanaf 1884 werden de akten van 
de burgerlijke stand te Brussel 
opgesteld in de taal gekozen door 
de burgers en werd tweetaligheid 
opgelegd aan het stadspersoneel 
dat in aanraking kwam met het 
publiek 
In 1899 legde Buis zijn ambt neer 
omwille van meningsverschillen 
met koning Leopold II in verband 

Karel Buis en de KVS 

Karel Buis had grote belangstel
ling voor kunst en letterkunde in 
samenhang met de verheffing van 
het Vlaamse volk Samen met Ju
lius Hoste, promotor van het 
Vlaams toneelleven te Brussel, 
zorgde hij voor de bouw van de 
Vlaamse Schouwburg Op zijn 

Karel Buis, eerste (en laatste?) Vlaamse burgemeester van Brussel 

met de urbanisatie van de Kunst
berg 
Na zijn ontslag bleef hij vooral 
aktief in de Vlaamse verenigingen 
en kon zich volledig aan zijn reizen 
wijden Zo bezocht hij o a Bel
gisch Kongo, Zuid-Afrika, Siam, 
Egypte en de Middellandse Zee
landen 

Hij overleed op 13 juli 1914, enkele 
weken voor het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog 

voorstel werd op 1 juni 1883 de 
verbouwing van het voormalig wa-
penmagazijn door de gemeente
raad goedgekeurd Op 1 oktober 
1887 werd de zaal ingehuldigd 
Kort daarop, op 13 oktober kwam 
Leopold II en de ganse regenng 
naar een toneelvoorstelling in de 
Vlaamse Schouwburg Hier hield„ 
voor het eerst in het openbaar, het 
Belgisch staatshoofd een 
redevoenng in het Nederlands 
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Zes Vlaamse kleinkunst-portretten of zes 

dubbel-elpees 

Zjef Van Uytsel zachte jongen 

BIJ Phonogram verschenen zopas 
zes dubbel-elp)ees die in de serie 
Portretten (voor slechts 230 fr 
per titel O een geslaagd overzicht 
geven van wat zes Vlaamse klein
kunstenaars in de jaren zeventig 
op hun naam schreven Zjef van 
Uytsel IS de lijsttrekker, want hij 
was de man die met een topver
koop van zijn elpee „De zotte 
morgen" baanbrekend werk ver
richtte en de kans voor de ande
ren mogelijk maakte elpeewerk af 
te leveren Zijn portret brengt een 
vnj goed overzicht met spijtig ge
noeg wat te weinig uit „De zotte 
morgen" zelf Maar die plaat zal 
wel bij velen te vinden zijn in het 
platenrek En zo kon zijn recenter 
en misschien ook minder bekend 
werk wat meer aan bod komen 
Met de nieuwe plaat van Willem 
Vermandere zijn de „dne grote 
W's" van de kleinkunst nu in de 
Phonogramstal De Antwerpenaar 
Wannes van de Velde is degene 
die misschien het minst „hits" heeft 
gemaakt maar dan weer door de 
liefhebbers van volksmuziek als 
een van de pioniers wordt be
schouwd Een plaat met eveneens 
vnj veel recent werk Walter De 

Zei-spreuken om naar te kijken 
Het echtpaar Daniel De Beul-Gil-
berte Braet is niet onbekend voor 
wie regelmatig folkloremarkten 
en/of artiestenforen bezoekt De 
welbespraaktheid van mijnheer en 
de charme van mevrouw lokken 

steeds heelwat kijklustigen Het 
„artikel" waarmee beiden uitpak
ten IS ook met alledaags zei
spreuken 
Reeds eerder publiceerden bei
den, telkens in eigen beheer. 7 

' V > L C I E \ IS E E \ SOEP. 7 E I DE ARBEIDER, E \ W i l 
Z I u \ DE BALLETJES . (UL . ) 

verzamelingen met zei-spreuken 
zodat mag gesteld worden dat zij 
20 stilaan in Vlaanderen (en mis
schien ook daarbuiten) de enige 
gespecializeerden zijn in deze ma-
tene 

Daniel De Beul zoekt op, verza
melt, houdt de vondsten bij en 
rangschikt ze volgens onderwerp 

Gilberte Braet illustreert deze op 
een uiterst geestige en spitsvondi
ge wijze Dat het publiek interesse 
heeft voor de uitgaven wordt be
wezen door het feit dat het eerste 
boekdeel reeds een derde druk 
beleefde 

In de jongste uitgave zei-spreuken 
Kijkboek komt vooral Gilberte 
Braet aan bod Een vijftigtal zei
spreuken die haar echtgenoot ver
zamelde worden door haar geïllus
treerd 

Haar tekeningen zijn pareltjes van 
naïef pomtillisme telkens boorde
vol verbeelding 

In zijn voorwoord tot de uitgave 
schnjft Renaat Van der Linden 
(van de Koninklijke Kommissie 
voor Volkskunde) „Deze publika-
tie IS een luisterrijke en kunstzinni
ge weergave van een volksden-
ken en voelen, enig in zijn soort in 
de Nederlanden en zelfs daarbui
ten Kunst en volks krijgen samen 
een meerwaarde, in zinnen en 
beelden die er in mekaar verstren
gelen" 

Dat de tandem De Beul-Braet van 
geen ophouden weet bewijst hij 
met de aankondiging van vijf nieu
we deeltjes (Cafépraat, WC-praat, 
De Boer en het weer. Zei-spreu
ken over het onderwijs en Het 
Vlaamse geluk m zei-spreuken) 

Wie meer wil weten over zei
spreuken of een bijdrage wil leve
ren neemt best kontakt op met 
Daniel De Beul, Profeetstraat 15 te 
2228 Ranst (031-855488) waar 
ook het Kijkboek (150 f r ) te koop 
IS ( m v l ) " 

Buck deed het toen met „de Koe
voet' en „Tvliegerke" en heeft 
sedert die tijd rustig zijn muzikale 
weg bewandeld Hij is in zijn Gents 
dialekt echter meer streekgebon-
den gebleven dan de twee ande
ren 
In de voetsporen van Dylan die de 
elektrische toer opging hebben 
Kris de Bruyne en Jan de Wilde 
(samen met Johan Vermtnnen) de 
grote vernieuwing gebracht in de 
kleinkunst Jan de Wilde blijft on
getwijfeld Vlaanderen's sterkste 
tekstschrijver, en de gekozen 
nummers zijn er op zijn dubbel
plaat het beste bewijs van Voor 
een hernieuwde kennismaking 
dan ook een aanrader Kris de 
Bruyne gooide zich volledig in een 
sterk ritmische begeleiding te dan
ken aan zijn eigen stuwend dyna
misme die hem het dichtst bij de 
rock & roll deed naderen Het zijn 
echter de zachtere nummers die 
het bij het grote publiek deden zo
als „'s Nachts als het donker is'. 
..Amsterdam" en ook .Omdat 
Brussel stinkt" terwijl ..Vilvoorde 
city" in een geslaagde countrystijl 
dan weer het tegengestelde be
wijst Het opnemen van De on
verbiddelijke zoener" en „De peul
schil" zijn de twee voltreffers uit 
zijn Lamp & Lazerus-penode en 
zullen velen ongetwijfeld plezier 
doen Eveneens een fijn portret 
waar enkel het onvindbare singel
tje . Klein kleutertje" ontbreekt De 
volksmuziek van RUM is door 

^ : ^ 

zowel aanpak als muzikale en 
technische kwaliteiten van de 
groep de grote troef geweest die 
onze jongens Duitsland en Frank
rijk deden doorkruisen en waar
mee ze op de Zwitserse festivals 
zelfs ..diamant" haalden Rond de 
spilfiguur van Pol Rans als zanger 
en plezierig verteller hielden ze het 
tot '75 vol De invloed van Juan 
Masondo en zangeres Vera Coo-
mans deed hen afwijken van de 
traditionele volksliedjes naar meer 
hedendaagse aanpak en teksten 
Een overzicht van hun eerste pe-
node zal voor velen dan ook in 
vergelijking een verrassing zijn 

KAF EN KOREN FESTIVAL 

Dit reeds lang aangekondigde 
kleinkunst- kabaret- folk- en chan
sonfestival staat nu zowat op po
ten en gaat door op 14 november 
e k in het splinternieuwe Kulturele 
Centrum van Leuven naast het 
Conservatorium Omwille van het 
uitgebreide programma start men 
om 14 uur met op een rijtje Enk 
de Volder en Katrijn Fnant (ex-
Belgisch Combo). Harry ..Sprock" 
Huysmans met kolder en chan
son. Lamp & Lazerus versie '81. 
de Mechelse Boesjkamerees, Jan 
Puimege, en Jan de Wilde Een 
aantrekkelijk lijstje dus van een 
eerste kk-festival der jaren tachtig 
waarvoor veel volk wordt ver
wacht 

Sergius 
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Van lijnrechters en scheidsrechters., 

Laatste kans voor Kortsjnoi 
In het Italiaanse Merano begint 
vandaag de stnjd om het wereld
kampioenschap schaken tussen 
titelverdediger Anatoly Karpov en 
zijn gewezen landgenoot Viktor 
Kortsjnoi. Uiteraard vertrekt Kar
pov als uitgesproken favoriet Hij 
is aanzienlijk jonger dan de inmid
dels vijftig jaar geworden — zelfs 
vroeger, toen de titelstrijd minder 
inspanningen vergde, kon men op 
die leeftijd geen wereldkampioen 
meer worden of blijven — Kortsj
noi, die nog altijd opgezadeld zit 
met belangrijke psychologische 
en mentale handicaps. Ondanks 
fel verweer van Frederik Olafsson, 
de IJslander die als voorzitter van 
de FIDE (de wereldschaakbond) 
de Flussische regering onder druk 
poogde te zetten, kregen me
vrouw Kortsjnoi en haar zoon 
(deze zou zelfs in de gevangenis 
zitten als dienstweigeraar!) nog 
steeds geen uitreisvergunning. In 
Rusland is het nu eenmaal zo dat 
de politiek de sport de wet dik-
teert en niet omgekeerd. De lezer 
zal dan ook begrijpen dat Kortsj
noi, die de Sovjetunie in 1976 
ontvluchtte en er op betrouwde 
dat Brezjnev onder „internationale 
druk "zijn familie spoedig zou laten 
vertrekken, vanuit een erg onge
makkelijke positie aan de twee
kamp begint Hij zit bovendien 
tegenover een veelzijdig en be
heerst kampioen die hem reeds bij 
twee vroegere gelegenheden te 
sterk was. Anatoly Karpov, een 
rijke en verwende Sovjetburger, 
versloeg Kortsjnoi al in 1974, in de 
finale van de kandidatenwedstrij-
den — een tornooi waarvan de wi-
naar de regerende wereldkam
pioen mag uitdagen — en verwierf 
één jaar later moeiteloos de we
reldtitel omdat titelverdediger Fi
sher niet kwam opdagen. Drie jaar 
nadien rekende Karpov opnieuw 
af met Kortsjnoi in een wel erg tu-

Karpov-Korchnoy tijdens een van 
hun legendarische duels... 

multueus titelgevecht Er werd ge
schaakt in Baguio op de Filippij
nen. De strijd stond bol van de in
cidenten: een vlagincident een 
loghurtincident en een parapsy
chologen-incident 
Omwille van het vlagincident dien
de Kortsjnoi als „vaderlandloze" 
aan de wedstrijd te beginnen. Het 
was zijn bedoeling geweest onder 
Zwitserse vlag te schaken. Kortsj-
nois begeleiders beschuldigden 
Karpov er vervolgens van gehei
me informatie te verwerven langs 
de hem talrijk toegereikte.joghurt-
flesjes. In het kamp van Kortsjnoi 
— de ex-Rus schaakt best onder 
grote spanning en in een woelige 
atmosfeer... — liet men het daar 
niet bij Onder Karpovs begelei
ders was ene dokter Zukhar die 
altijd vanop dezelfde plaats de 
tweekamp volgde en vandaar 
Kortsjnoi onder hypnose en uit 
koncentratie bracht! Karpov rea
geerde niet Hij bleef onbewogen, 
zelfs toen Kortsjnois begeleiders 
twee leden van een Oosterse my-
steriedienst onder de arm namen 
om voor enig „parapsychologisch" 
tegengewicht te zorgen. 
Intussen had er zich in het aansle
pende wedstrijdgebeuren een 
verrassende ommekeer voorge
daan Karpov, die na 27 partijen 
5—2 voorlag, blunderde enkele 
malen opvallend en na 31 partijen 
lagen beide „vrienden" weer naast 
elkaar! De 32ste en beslissende 
partij is nog steeds niet uitgevoch
ten. Want na zijn nederlaag legde 
Kortsjnoi klacht neer bij de Am
sterdamse rechtbank, die intussen 
nog niet kon uitmaken of Kortsj
nois verzoek aan de FIDE de partij 
ongeldig te verklaren en te laten 
overspelen al dan niet op goede 
gronden berustte. Maar de sport 
wacht nooit op de rechtspraak. 
Tegen alle verwachtingen in won 
Kortsjnoi opnieuw het kandidaten-
tornooi en mag hij bijgevolg op
nieuw proberen wereldkampioen 
te worden. Of hem dit zal gelukken 
IS op zijn zachtst uitgedrukt twijfel
achtig. Maar dat er in de komende 

weken weer herrie en gedonder 
vanuit Italiè zullen opstijgen staat 
wel vast Heibel die uiteraard poli
tiek zal geïnspireerd zijn. En dit op 
een ogenblik dat de olympische 
beweging zich in Baden-Baden 
uitslooft om de wereld er toch 
maar van te overtuigen dat de 
twee, sport en politiek (en eigenlijk 
ook de met beide verweven com
mercie), met elkaar geen uitstaans 
hebben! 

Scheidsrechter Ponnet omringd door boze Waregemse spelers... 

De grote en de kleine meneer 
Scheidsrechter Ponnet doet blijkbaar alles om de arbitrage In 
diskrediet te brengen. Vorig seizoen was hij de man die het rapport 
tegen Jean-Marie Pfaff opmaakte. Hij verstopte zich nadien welis
waar behendig achter de brede rug van lijnrechter Thirion, maar dit 
belette niet dat hij voor ons medeschuldig was in deze onverkwikke
lijke affaire. 
Amper is de rust in ons voetbalwereldje na de zaak Beerschot terug
gekeerd of meneer Ponnet bestaat het West-Vlaanderen overhoop te 
fluiten. 

De feiten zijn inmiddels genoeg
zaam bekend. „Buitenspelpositie" 
is het nieuwe modew/oord. On
danks alle teorieën die men daar
omtrent kan ontwikkelen bestaat 
voor ons enkel „buitenspel" en 
daarmee uit. Waar gaan we naar
toe als de scheidsrechter ostenta-
tief het gezwaai van zijn lijnrech
ters — waarom lopen die heren ei
genlijk nog langs hun lijn? — mag 
negeren omdat hij oordeelt dat 
een bepaalde speler „niet" aan de 
aktie deelneemt en bijgevolg ook 
de gedragingen van de tegenstan
ders niet beïnvloedt? De almacht 
van de scheidsrechter strekt zich 
al ver genoeg uit om hem nu ook 
nog te laten beslissen over de 
„gedachten" — want waar komt 
het anders eigenlijk op neer? — 
van voetballers die voortaan maar 
geen rekening meer moeten hou
den met die twee sukkels met hun 
vlaggestokje. 
Het is gewoon te gek om los te lopen. We kunnen aannemen dat 

mensen — en blijkbaar ook 
bondsbestuurders — zich erge
ren aan het systematisch aanwen
den van de buitenspelval. Dat 
doen wij overigens ook. Maar die 
spelregel bestaat nu eenmaal en 
het staat de heren tactici bijgevolg 
vrij hem naar eigen goeddunken 
te gebruiken. Met alle risico's van-
dien weliswaar. Maar in die risiko's 
kan men de „interpretatiefaktor" 
onmogelijk incalculeren. Zoniet 
wordt heibel de vaste gezel van 
elke voetbalmatch en dat kan toch 
onmogelijk de bedoeling zijn. 
In verband met de aangehaalde 
feiten zit ons nog meer dwars. Na 
afloop van de bewogen partij tus
sen S.V. Waregem en Club Brug
ge bracht radiojournalist Jan Wau-
ters de lijnrechter voor de micro. 
De brave man, duidelijk onder de 
indruk van het wellicht „verhelde
rende" gesprek in de kleedkamer 
met o.m. „controleur" Blavier (ja, 
de man van E. Aalst—Standard) 
bekende deemoedig schuld. Hij 
verklaarde dat „meneer Ponnet 
een grote meneer" was en dat die 
„grote meneer goed had gedaan 
zijn vlagvertoon te negeren want 
hij, de lijnrechter, was toch maar 

een kleine meneer". Het was alsof 
wij het in Keulen hoorden donde
ren. De standenmaatschappij op 
het voetbalveld. Wanneer gaat de 
voetbalbond haar vertegenwoor
digers eindelijk eens als volwas
sen mensen benaderen? Wan
neer gaat zij aanvaarden dat die 
mensen zichzelf mogen verdedi
gen en niet als willoze slaven alles 
over hen heen moeten laten gaan. 
De lijnrechter had doodeenvoudig 
moeten zeggen: „Ik heb gezwaaid 
omdat ik buitenspel heb gezien. Ik 
en iedereen in het stadion. De 
scheidsrechter heeft mijn oordeel 
genegeerd. Ik vraag mij af wat ik 
daar eigenlijk nog sta te doen. 
Meneer Ponnet nummer één of 
nummer duizend, fluit in het ver
volg best alleen zijn wedstrijden." 
En daarmee uit. In dezelfde zin zou 
de bond overigens de bedoelde 
scheidsrechter moeten berispen. 
De man heeft gefaald en de herrie 
binnen het stadion gehaald. Eigen
lijk is dit het tegenovergestelde 
van zijn Ofxiracht. En noch Ware
gem, nog Club hadden er schuld 
aan dat alles uiteindelijk uit de 
hand dreigde te lopen. 
Dit had ook bij de wedstrijd Stan
dard—Tongeren gekund. 
Scheidsrechter Peeters weigerde 
de bezoekers een flagrante straf
schop in de slotfaze. Stel je even 
het tegenovergestelde voor op 
Sclessin? 

Dit Tongeren blijft overigens ie
dereen verbazen. Als nieuw ge
promoveerde verwezenlijkte het 
een geslaagd seizoenbegin. Maar 
het is daar nog niet mee tevreden. 
De klub zou klacht neerleggen 
tegen Anderlecht omdat Wim Hof-
kens geen „voetbalbelg" zou zijn? 
Eerlijk, wij kunnen niet meer vol
gen. De man werd destijds tijdens 
de normale transferperiode lid van 
S.K. Beveren. Hij is nu aan zijn zes
de Belgisch seizoen bezig. Maar in 
Tongeren beweert men dat Hof-
kens de eerste weken van zijn 
verblijf bij de Waaslandse klub 
nog niet in België woonde en met 
de auto op en neer reed. Nou, dat 
heten wij haarklieverij die getuigt 
van een bedenkelijke mentaliteit 
die met sport niets van doen heeft. 
Het wordt de hoogste tijd dat 
onze clubs hun vetes in een eerlij
ke strijd op de groene rechthoek 
gaan uitvechten. Zoniet zouden 
almaar méér betalende toeschou
wer er sneller dan verwacht 
schoon genoeg van kunnen krij
gen. 
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Mlaams Nationaal W<z<2kb\aö 

in de Volksunie 

GEEN BELGISCHE ARMOEDE 
MAAR VLAAMSE WELVAART 

VOLKSUNIE 
in ons aller belang 

WERK EN ZEKERHEID 

DOOR EEN VLAAMSE STAAT 

VOLKSUNIE 
in ons aller belang 

GROOT VÜLKSUNIE-VERKIEZINGSKONGRES 

zondag 18 oktober 1981 om 14 u.. Koninklijk Circus, 

Onderrichtstraat 7 7 / 8 3 , in het hart van BRUSSEL 

VU-Verkiezingsfonds 

De Volksunie is een vrije en ongebonden partij, los van alle 
sociale en kapitalistische drukkingsgroepen. Zo kan zij vol
op, in vrijheid en onafhankelijkheid, haar politieke rol spelen. 
Dat is haar kracht Haar verkiezingsfonds wordt niet 
gespijzigd door de gelden van sociale en syndikale organi-
zaties, noch door de smeergelden van bankiers of staal-
baronnen. Zij moet het hebben van de vrijwillige bijdrage 
van haar leden en sympatizanten. Zonder enige schaamte 
bekent de Volksunie dan ook dat ze de bedel op moet Ze 
is er trots op, U nodig te hebben. Financiële steun op het 
verkiezingsfonds is méér dan broodnodig. Daarenboven is 
het een goede investering: een kleine vrijwillige gift voor 
onze Vlaams-nationale partij is misschien de beslissende 
factor, om straks te ontsnappen aan de grote Belgische 
armoede. 

979-1105442-35 
VOLKSUNIE - VERKIEZINGSFONDS 

Barrikadenplein 12 
1000 BRUSSEL 

EERSTE LIJST 

- VU-Kamerfraktie 50.000 
- VU-Senaatsfraktie 50.000 
- VU-Eurofraktie (J. V /d . Meulebroucke) 10.000 

110.000 

Arr. Antwerpen zette verkiezingen 
in met werftocht 

Vorige zondag werd op
nieuw gestart met de maan
delijkse arrondissementele 
werftochten. Er werd verza
meld op het Jef Van Hoof-
plein te Boechout en onder 
leiding van volksvertegen
woordiger André De Beul 
vertrokken een 20-tal opge
ruimde propagandisten. 

Het lekkere herfstzonnetje 
droeg vanzelfsprekend tot de 
goede stemming bij De inwo
ners waren aangenaam ver
rast dat de Volksunie haar 
kiesstrijd zo vlug ingezet had 

In nauwelijks anderhalf uur 
werden maar liefst 150 num

mers van „WIJ " verkocht On
dertussen werd de jeugd be
dacht met volksnationaliteits-
kaarten en ballons Onze 
vnenden van Boechout wa
ren bijzonder tevreden met 
deze suksesvolle werftocht 
en trakteerden ons achteraf 
op een fnsse pint 

Van de vier meewerkende 
afdelingen spande Hoboken 
beslist de kroon met vijf aan
wezigen 

Nogmaals hartelijk dank aan 
allen die op post waren en la
ten we hopen dat volgende 
maand een aantal andere af
delingen onze rangen zullen 
vervoegen 

VU-Groot-Bree viert feest 
De feestelijkheden rond het vijftienja
rig bestaan van de VU-afdeling Groot-
Bree naderen hun voltooiing Na de 
verschillende aktiviterten 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 organizaties deel te nemen 

1 

Er IS vooreerst het groots ojjgezet 
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, mandatans-
sen en ere-genodigden eerst een 
receptie aangetxxlen. 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 

LIMBURG 
OKTOBER 
3 '8 GRAVENVOEREN: VU-bal met het orkest „Music Sound" om 

20 uur in de Kursaal 
9 LOMMEL: Vlaamse kantus in café De Mulder voor 100 fr Drank 

naar hartelust voor die prijs, van 20 tot 22 uur Innchters VUJO-
Lommel 

17 TESSENDERLO: Filmavond „Voeren, waar Vlamingen thuis zijn" 
Om 20 uur in gemeentelijke feestzaal Organizatie VUJO 
Inleiding door Piet De Pauw 

dat het best eens lang zou kunnen du
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 
De pnjs voor deze avond t)edraagt 
350 fr, alles inbegrejjen (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 
hennnere zich b v nog fiet feest tg 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 m fiet teken staan van 
het 15-jang bestaan doch tevens als 
afsluiting dienen van het feestjaar De 
inkomkaarten aan 60 fr zijn bij alle 
bestuursleden verkrijgbaar 

Eric Eyckmans 
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18 m j in de Volksunie 

Nu zaterdag en zondag te Brussel 

38ste Algemeen 

Nederlands Kongres 
Sinds D r Snel laer t het ee rs te A l 
g e m e e n Neder lands K o n g r e s in 
1849 te G e n t opende , w e r d d e z e 
o n t m o e t i n g tussen N o o r d en Z u i d 
37 keer georgan izee rd , a fw isse
lend in Nede r l and en in V laande
ren N u vr i jdag e n za te rdag w o r d t 
in Brusse l he t 38s te A l g e m e e n 
Nede r l ands K o n g r e s g e h o u d e n , 
he t w e r d v o o r b e r e i d d o o r honder 
d e n vr i jwi l l igers die in verschi l len
d e w e r k g r o e p e n de p r o b l e m e n en 
pe rspek t i even aanpak ten v o o r 
moge l i j ke N o o r d - Z u i d integrat ie 
inzake leefmil ieu, vo rm ings - e n 
on tw ikke l i ngswerk , onde rw i j s e n 
j eugd , v r o u w e n b e w e g i n g , spor t , 
g rensve rkee r , ekonomie , het boek , 
d e univers i te i ten, overhe idss t ruk -
tu ren , de Franse Neder landen , het 
toer i sme, media, de Taalunie, en d e 
Nede r l anden in de W e r e l d 

Nada t het A l g e m e e n Nede r l ands 
V e r b o n d z ich m o c h t v e r h e u g e n in 
het to t s t and k o m e n van d e Taalu

nie, w o r d t nu o n v e r p o o s d ve rde r 
g e w e r k t o m het in tegra t ies t reven 
te bunde len in e e n v e r n i e u w d A l 
g e m e e n NederlanH<5 K o n q r e s 

D e b i jeenkomst , dit weeke inde , is 
in fe i te een s lo t kongres van we rk 
z a a m h e d e n d ie b e g o n n e n me t een 
open ingsz i t t ing o p 8 n o v e m b e r 
van vor ig jaar in Brusse l 

He t g e b e u r e n heef t p laats o p d e 
c a m p u s van de V U B , t oegang 
langs de Pleinlaan V o o r meer in
l icht ingen ANK-sekre ta r iaa t , Gal -
laitstraat 80 te Brusse l 1030 Tel 
0 2 / 2 4 1 31 64 

Handelaars... 
..zelfstandigen (enz.) 
voor uw publicitaire bood 
schap in «WIJ» neem kon 
takt met 
Karel SEVERS (onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30... 
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akademisch 
ziekenhuis 
antwerpen 

Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire Instelling 
Antwerpen werft aan voor indiensttreding in 1981 en voor de wervings 
reserve 

VERANTWOORDELIJKE 
WEDDEN EN LONEN (MV) 
ü studieniveau in het bezit zijn van een Al-diploma D min 3 jaar 
ervaring bezitten i v m de funktie 

VERANTWOORDELIJKE 
THESAURIE EN DEBI
TEURENADMINISTRATIE 
( M / V ) 
D studieniveau in het bezit zijn vaneen Al-diploma D mm 3 jaar 
ervaring bezitten I v m de funktie 

ADJUNKT MEDISCH 
RADIOLOGISCH 
ASSISTENT(E) 
D studieniveau in het bezit zijn van het diploma of getuigschrift 
van hoger secundair onderwijs 
D bijzondere voorwaarde. 
De kandidaten dienen tevens in het bezit te zijn van het getuig
schrift van medisch radiologisch assistent(e) of minimum 1 jaar 
ervaring te bezitten I vm de funktie Hogergenoemd(e) bewijs(en) 
dient(en) afgeleverd te worden bij de kandidatuurstetling 

Algemene voorwaarden. 
De sollicitanten dienen D de Belgische nationaliteit te bezitten 
D bij eventuele indiensttreding te beschikken over - een bewijs van 
goed gedrag en zeden - een getuigschrift waaruit blijkt dat men 
voldoet aan de militieverplichtingen, D de vereiste lichamelijke 
geschiktheid te bezitten D een nederlandstalig diploma te bezit
ten uitgereikt dooreen inrichting opgericht gesubsidieerd of 
erkend door de Staat Bi) ontstentenis van een nederlandstalig 
diploma dient een certificaat van het Vast Wervingssecretariaat 
voorgelegd te worden, D bereid te zijn om eventuele prestaties te 
leveren buiten de normale werkuren en/of wacht- en weekend
diensten te verzekeren 

Kandidatuurstelling. 
De kandidatuurstellmg dient te gebeuren op het daartoe bestemde 
sollicitatieformulier en persoonlijk of aangetekend overgemaakt 
te worden aan het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen Dienst 
Personeel -Aanwerving en Beheer Wilnjkstraat 10 2520 Edegem 
uiterlijk op vrijdag 16 oktober 1981 om 17 00 u Dit dokument dient 
men aan te vragen bij deze dienst (eventueel tel 031 /291111 -
toestel 1283 - maandag tot en met vrijdag van 8 00 u tot 17 00 u 
met op zaterdag en zondag) 

Aanwervingsexamen. 
De examens hebben plaats op zaterdag 24 oktober 1981 in de 
voormiddag Vooraleer toegelaten te worden tot het afleggen van de 
proeven dienen de kandidaten in het examenlokaal een inschrij
vingsgeld van 120 F te betalen Het inschrijvingsgeld is met van 
toepassing voor personeelsleden van U I A en van het A Z A 
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Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn 
van Antwerpen 

Plaatsen van 
technisch ingenieur 

De bediening van technisch in
genieur wordt openverklaard Zij 
staat open voor manneh)ke en 
vrouwehjke kandidaten 
Huidige bruto-aanvangswedde 
per maand 44 744 fr 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedehjk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur inleveren, de mannehjke 
kandidaten tevens een mihtieat-
test 
Leeftijdsvoorwaarden de mini
mumleeftijd van 21 jaar bereiken 
en de leeftijd van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 
19 10 1981 Toepassing der wetten 
van 38 1919, 275 1947 en 277 1961 
Diplomavereisten in het bezit 
zijn van het diploma van indus
trieel ingenieur van een van de 
volgende afdelingen mechanica, 
elektro-mechanica of elektrici
teit BIJ overgangsmaatregel ko
men eveneens in aanmerking de 
houders van het diploma van 
technisch ingenieur in een van 
de volgende specialiteiten me
chanica, elektriciteit, elektronica, 
elektnciteit-elektronica of elek
tro-mechanica 
Van de kandidaten wordt ver
langd dat ZIJ op de hoogte zijn 
van de drie specialiteiten (elek
triciteit, mechanica en centrale 
verwarming) vereist voor het uit
oefenen van de funktie van tech 
nisch ingenieur bij ons bestuur 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend eksamen Een werfreserve 
zal aangelegd worden met een 
duurtijd van 3 jaar 
Verplicht inschrijvingsformu
lier, volledige voorwaarden en 
eksamenprogramma te beko 
men op de 7de Afdeling/Perso
neelszaken Lange Gasthuis 
straat 39, Antwerpen (tel 31 09 70 -
329835) 
Inschnjvingsrecht 120 fr 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het sekretariaat. 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen, uiterlijk op 19 101981 

tAdv.149) 

ANTWERPEN 

Plaatsen 
van opsteller 

De bediening van opsteller wordt 
openverklaard Ze staat open 
voor mannelijke en vrouwelijke 
kandidaten 
Aanvangswedde 32 603 fr of 
33 635 fr bruto per maand, naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
zijn op standplaatsvergoeding of 
op haardtoelage 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren, de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat 
test 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 18 jaar bereiken uiterlijk op 
31121981 en de leeftijd van 40 
jaar niet overschreden hebben 
op 30 11 1981 Toepassing der wet
ten van 38 1919, 2751947 en 
27 7 1961 
Diplomavereisten getuigschrift 
van hoger middelbaar onderwijs 
of hiermede gelijkgesteld getuig
schrift 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend eksamen Een werfreserve 
zal aangelegd worden met een 
duurtijd van 3 jaar 
Verplicht inschrijvingsformu
lier, volledige voorwaarden en 
eksamenprogramma te beko
men op de 7de Afdeling-Perso
neelszaken van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen 
Inschnjvingsrecht I20fr 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het sekretariaat. 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen, uiterlijk op 3011 1981 

(Adv. 150) 

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

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

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

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-
6nsGmbl6 

4 WOMMELGEM Zitdag dienstbetoon van 11 tot 12 u in Den 
Klauwaert Jef Van Haesbroeck raadslid 

10 WOMMELGEM Cantus (zangavond met harmoniumbegelei-
ding) vanaf 20 u in Den Klauwaert 

10 BOECHOUT-VREMDE VU-Leeuwenbal in het Gildenhuis om 
20 u 30 Orkest „The Daltons" 

11 BERCHEM VU neemt deel aan de Nationale Voerdag Vertrek 
om 9 uur aan de kerk Inschnjven E Deleu 308548 

11 ANTWERPEN-STAD en DEURNE Samen naar de Nationale 
Voerdag Vertrek om 9 u aan Bouwcentrum, J V Rijswijcklaan 
Om 9 u 15 Rooseveltplaats, Kon Ateneum te Antwerpen en om 
9 u 30 aan het Rode Kruisplein te Deurne 

13 DEURNE „Volksunie-reddingsplan voor de Gouw" - arr Antwer-
|3en, lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 Met senator Oswald 
Van Ooteghem en partijbestuurslid Frans Kuijpers 

14 ANTWERPEN Debatavond over de Vlaamse Republiek Om 
20 u in de lokalen van UFSIA Org KVHV, VUJO, TAK VRB 

15 MERKSEM. Debat over Vlaanderen Morgen" Inleiding door Piet 
De Pauw Om 20 u in Vlaams-Nationaal Centrum, Bredabaan 360 
Organizatie Vlaamse Knng Groeninge 

16 ANTWERPEN Debatavond „Ook uw geld vloeit naar Wallonië" 
door prof J Maton Om 20 u 30 in de bovenzaal van het Schelde-
hof, Oude Koornmarkt 28 

17 BORNEM. 13de VU-bal in zaal Alcazar, Puursesteenweg 25 In
kom 7 0 f r , voorverkoop 50 f r Aanvang om 21 uur 

17 WOMMELGEM Kaartwedstnjd (voor allen) Inleg = 100 fr 
Vanaf 19 uur in Den Klauwaert 

17 EKEREN 1ste Herfstbal van de Vlaamse Jongerenknng in zaal 
De Boterham, Veltwycklaan 23 Deuren 20 u Inkom 80 fr 
Discobar „The Family" 

Aanbevolen 

huizen 

T E L 014-21.12.07. 

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

H E R E N T A L S 

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

P V B A 

T E C H N I C U S 

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

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

Tel 16.34.16. 

Generaa l Lemans t raa t 29 
2000 A N T W E R P E N 

• 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 elektriciteit zoekt een ge
paste betrekking in het Brusselse 
of ten westen ervan 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers 5691604 

• 23-jange 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 

VKtëi-Sm 

ZONMÜ I» »K10lli:U 1»U1 
SlAKSFIiIiST/AAL 15 IJUK 
»ll<:iK ANlWIiIU'IïN 

V.N.J. FEESTNAMIDDAfi 
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Wij in de Voll<sunie 

Een korte historische schets 

20 jaar Volksunie 
Ternat-Lombeek-Wambeek 
De lente van het jaar 1961 was veelbe
lovend Inderdaad, de Volksunie, afde
ling Ternat werd opgericht. 
Stichter Jef Van der Heyden verga
derde voor het eerst bij hem ten huize 
aan de Borredam samen met de pio
niers Gust Cooremans (-I-), Jef De 
Broyer, Miei Meert, Lode Thijsens, 
Robert Van de Maele (. + ) , Vital De 
Troch, Pierre Van der Borcht (-I-) en 
Etienne Bockstael. In een ware broe
derband verenigd werden door deze 
pioniers de fundamenten voor een 
plaatselijke Volksunie gesmeed. 
Hun voorbeeld wekte de aandacht van 
het naburige Sint-Katharina-Lombeek. 
Op 11 juli 1961 — Guldensporenfeest 
— werd ook daar een Volksunie
afdeling opgericht. Ten huize van Mau-
nts Van Vaerenbergh waren die dag 
ook nog aanwezig- Willy Van den 
Broeck, Lode Floru, Remi Bernau, Lau
rent De Backer, Octaaf Asselman (-l-), 
O. Van Isterdael, Rik Segers, meester 
R. Delcourt C-I-) en Jaak Bourgeois. 

Het lokaal voor de samenkomsten was 
bij Jean De Leeuw op de Nieuwbaan. 
Onder impuls van volksvertegenwoor
diger Jef Valkeniers kwam in 1970 ook 
in Wambeek een afdeling tot stand, die 
wel aansloot als onderfadeling bij 
Schepdaal. Stichters daar waren Jef 
De Smedt, beheerder van de oude 
steenbakkerij, en Pieter Schollaert 

De afdelingen hadden geregeld kon-
takt met elkaar en werkten hard aan 
de gezamenlijke doelstelling de on
voorwaardelijke zelfbeschikking van 
het Vlaamse volk. 
De stichter-voorzitter van de Volks
unie, Frans Van der Eist is meer dan 
eens te gast geweest in onze afdelin
gen en stimuleerde door zijn doelbe
wuste en kordate houding het entoe-
siasme van bestuursleden en leden 
Op de landdagen in Asse, Wemmei en 
op Kesterheide werd onze Vlaamse 
fierheid levendig gehouden. 
In 1961 formuleert de Volksunie als 

'SALERUeO GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

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

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

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

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

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel : 02-5822222 

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

In een feeëriek en wervelende show 
van wereldklasse brengt Agiaja een 
kombinatie van koreografie, vendelen, 
en ballet in één nummer, onder de 
teying van de choreograaf Jan Dewulf, 
sterdanser bij de beroemde Helko 
Kol t 

Met deze uitzonderlijk hoogstaande 
show heeft Agiaja, enorme suksessen 

geboekt in binnen en buitenland, waar 
de toeschouwers gefascineerd wer
den door het wondermooi spektakel. 
Toegang: 120fr., 80 fr. met -l-3-Pas, 
CJP en kinderen, Reservatie: (niet op 
zaterdag en zondag). 

Sociaal Kulturele Raad Oudergem, M. 
Buntinxstraat 17, tel. 672.33.08. 
Kultureel Centrum, tel. 660.03.03 van 
13 tot 18u. 30. 

Gratis parkeren achter het Kultureel 
Centrum, ingang Idlersstraat 
Deze manifestatie gaat door met de 
medewerking van het ministerie van 
Nationale Opvoeding en Nederlandse 
Kuituur, Bestuur voor Volksontwikke
ling en Openbaar Biblioteekwerk en de 
Sociaal-Kulturele Raad van Oudergem. 

OOSTERSE TAPIJTEN 
Een aangename belegging 
Koop bij VLAMINGEN 
Koop in VERTROUWEN 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

Henr i C a r o n s t r a a t 20-22, 
Tel. 02-657.39.39 

1990 HOEILAART 

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

Rob en Willy 10 jaar in 't Parlement 
VU-Heverlee viert dit heuglijk feit op 
vnjdag 9 oktober vanaf 20 u. In het 
Provisorenhuis (abdij van 't park) met 
een 
• Reuze-barbecue (aperitief, haant
jes, lamskoteletten, brochetten, var-
kensribstukken, slaatjes, pilavrljst 
barbecuebrood en Limburgse 
vlaaien) 

• Hennneringen aan de tijd van toen 
en... 
• Dans. 
Inschrijving als volgt: 
— stort de som van 350 fr per per
soon voor deelneming aan de reuze
barbecue op nr. 431-4602761-81 van 
VU-Heverlee; 
— betaalt ter plaatse. 

DE BRUSSELPOORT 

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

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

mi 19 

eerste partij de els voor „werk in eigen 
streek, om de arbeider en bediende 
meer tijd te gunnen voor het familiale 
leven". 
Onze afdelingen hebben zich niet on
betuigd gelaten bij de verdediging van 
de zelfbeschikking van het Vlaamse 
volk. Eensgezind stapten we mee op in 
de „mars op Brussel" We waren verte
genwoordigd in de betogingen voor 
„Leuven Vlaams", de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel, tegen de 
Vlaminghater Nols. In Komen en de 
Voer waren we er ook bij 
Moties en plakakties worden georgani-
zeerd tegen de taalfaciliteiten, tegen 
de gebiedsroof te nadele van Vlaande
ren, het Europa d^r Volkeren 
Onze afdeling was steeds aktief aan
wezig op het Vlaams-Nationaal Zang
feest te Antwerpen en op de IJzerbe
devaart te Diksmulde. 
Bij de samenvoeging van de gemeen
ten Lombeek, Ternat en Wambeek 
sloegen ook de drie plaatselijke Volks
unie-afdelingen de handen in mekaar 
en bereidden samen de gemeente
raadsverkiezingen van oktober 1976 
voor. Door de grootschaligheid van de 
gemeente werden ook de tendenzen 
van de partijpolitieke groepen in de 
gemeente op politiek vlak sterker be
nadrukt In kartel met SP werden twee 
Volksuniemandatarissen verkozen. 
Laurent De Backer werd verkozen tot 
schepen van kuituur, ruimtelijke orde
ning en milieubeleid; Lode Thijsens 
werd gemeenteraadslid Even objek-
tief de ogen open houden maakt dui
delijk dat de Volksunie en haar manda
tarissen reeds heelwat mede verwe
zenlijkt heeft voor de Ternatse inwo
ners. Denken we maar eens aan be
scherming van het leefmilieu, 
aangepaste beplantingen, verkeersvei
ligheid, sociale woningbouw, speelplei
nen voor de kinderen, bescherming 
van ons kultureel erfgoed, naleving 
van de taalwetgeving... 
De Volksunie heeft voor Ternat als 
leuze durven stellen: Groen en 
Vlaams. 

Onder het motto „welke taal spreken 
de bomen?", werden reeds 1420 bo
men geplant en staan er nog duizend 
klaar In de gemeentelijke kwekenj om 
uitgeplant te worden 
Onze gemeente is en moet leefbaar 
blijven: Groen en Vlaams! 

Werner Thiebaut 
VU-voorzitter 

GROOT BAL 
van de 

Volksunie Bierbeek 
op zatenteg 

10 okt.'81 
Inde zaal„DE WELKOM" 

te Opwelp 
rnet rm (ïanswUt^t „TAKE Five" 

^^ 

lo^muzji 
• 18-jarlge jongeman met A3 
diploma elektronica en bezig aan 
een tweede jaar avondschool 
A2, zoekt gepaste betrekking In 
ïrussel of westen van Brussel. 
Voor Inlichtingen zich wenden 
ot volksvertegenwoordiger dr. J. 
Valkeniers, 569.16.04. 

20-jarlge, met ervaring In bureel-
werk, legerdienst volbracht 
zoekt t)etrekking in westen van 
Brabant of Brussel, in overeen
stemming met A3-niveau. 
>/oor inlichtingen: Volksverte-
genw. Dr. J. Valkeniers, tel. 

569.16.04. 

BRABANT 
OKTOBER 

2 WILSELE-HOLSBEEK; Kaas- en wijnavond in de parochiezaal 
Wllsele Putkapel. 180fr. Muziek: René Artoos en combo. 

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

3 LANDEN: Informatieavond over de Vlaamsnationale Amnestie-
eis. Gastspreker: A. Bogaert Om 20 uur in St-Gertrudisinstituut 
Molenbergstraat 

3 TERNAT: Lustrum Nachtbal met Will Tura en zijn volledig orkest 
Om 21 uur in het Sport- en Kultuurcentrum. Voorverkoop: 150 fr. 
Kassa 180fr 
BRUSSEL: Informatieavond „Wat is en wil de NSV". Om 
19 uur in 't Schuurke, Oude Graanmarkt 25 
JETTE: VUJO eerste spetterende fuif in zaal Excelsior, Kerk
straat Voorverkoop. 50 fr Zaal. 60 fr 
DUISBURG: 7de VU-bal (Herfstbal) in zaal Scala te Eizer. 
BIERBEEK: 10de Groot VU-bal in zaal „De Welkom' te Opvelp. 
Met dansorkest „Take Five". Inkom 60 fr 
WEMMEL: Debatavond met Jef Valkeniers in 't Hooghuis (aan 
de kerk). Tema: „Faciliteiten in de vergeetboek". Om 20 u. 15. 
LEUVEN; Optreden van de „Kreuners" -i- fuif van VTK-Leuven. 
Om 21 u in zaal Artois. Toegang 80/60 fr. 
DIEST - KORTENAKEN - SCHERPENHEUVEL - Z ICHEM: VU-
bal in zaal Luro-Schaffen. Om 21 uur Orkest. Danny Fabry. In
kom 60 f r 

WEMMEL: Haantjesfeesten in zaal Nachtegaal vanaf 19 uur. Ook 
op zondag van 12 tot 15 uur 
ST.-MARTENS-BODEGEM: Groot VU-bal in zaal „Marina"', sta
tion te Sint-Martens-Bodegem Discobar Sladest Op uitnodiging 
van gemeenteraadsleden Jan Van Den Houte en Pierre Hellinckx. 

6 

9 

10 

10 

r3 

13 

16 

17 

17 

Rouw in Groot-Kortenberg 
Alex De Blauwe heeft ons verlaten, 
na een leven van geduld en eindeloos 
leed. Geen pen kan beschrijven wat 
Alex jaren na mekaar geleden heef t 
de ene dag wat draaglijker dan de 
andere. 
Het afscheid van vrouw en kinderen 
zal zwaar vallen, toch heeft Alex In 
onze geest een beeld gevormd van 
een wilskrachtig man, spijts het on
noemelijk leed van zijn slepende 
ziekte. 
Bij de stichting van de Volksunie 
te Erps-Kwerps-Veltem-Kortenberg 
was hij onmiddell i jk bereid, op ons 
eerste verzoek, het voorzitterschap 
waar te nemen. Alex was een voor
beeld van trouw, een echte Vlaams 
Nationalist waardig. 
Het werd hem bij zijn Brusselse 
werkgever niet In dank afgenomen, 
maar niets kon zijn houding wijzigen. 

Vriend Alex, uw Inzet voor de parti j , 
zeker in de beginjaren was een prik
kel voor vele anderen om uw stappen 
te volgen. 
De afdeling betuigt langs deze weg 
haar leedwezen aan de kinderen en 
de familie De Blauwe-Nijs. Jef Vinex 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eteriUt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 ThuisbestelIIng 
02/452.76,67 Toonzalen 

KONTICH 
Kon. Astridpl. 85 
Tel. 031-57.30.32 

•X-
BRUSSEL 

Nieuw Brugstr. 28 
Tol. 02-218.74.89 

SXofdmuitdeHy 

TAief^Sitau-Jeaf > 

LEUVEN 
Tervuurse Vest 60 
Tel. 016-22.86,72 

HULSTE 
Brugse Baan 1 

Tel, 056-71.15.36 

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

80 f r. 
2 sneden boerenbrood -
boter - Ardense boeren-
leverpastel 50 fr, 
2 sneden boerenbrood • 
boter - 2 Frankfurter-
worstjes 50 fr, 
# Op verzoek ook wit 

brood. 
In onze keuken 
wordt uitsluitend 
VERSE BOTER ge
bruikt. 

# Voor groepen' De 
Brabantse koffieta
fel ! Eten naar harte
lust: brood, boter, 
varkensvlees, paté, 
kaas, konfituur, ap-
pelkompot, eieren, 
suiker, koffie 130 fr. 

• GROTE PARKEERTERREINEN 

Zalen vrij voor feesten, bals, 

banketten, trouwfeesten e d. 

NU, in deze „DORTMUNDER THIERBRAUHOVEN: Duitse specialitei
ten, ..Dortmunderthier - Bier van ' t va t " ,,'t Levende water -
Tdnissteiner Spnidel" er nu ook te proeven en te koopl 

ONZE SPECIALITEITEN 

A j u i n s o e p 
Hongaarse Gou lache 
Kip aan 't sp i t (950 gr.) 

b rood - boter of aardappelen - sla 
of appe lcompot te 

Th ie r -B raü-u i t sm i j te r (spek met eieren) 
uit Grootma 's t i j d ! 

Z u u r k o o l m e t w i j n (Sauerkraut mi t Eisbein) 
ham (ongev. 1 kg) - aardappelen 
of boerenbrood met boter 

50 fr. 
80 f r. 

150 fr. 

100 fr. g 

250 f r. < 
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20 m Wij in de Volksunie 

VU lichtte arrondissement Aalst 
sociaal-ekonomisch door 

WÊÊiWÊÊSgiiM 

OOST-VLAANDEREN 

Op zaterdag 19 september |l kwa
men de VU-kaderleden van het arr 
Aalst samen om de sociaal-ekonomi-
sche problematiek in het arrondisse
ment te bespreken Voorafgaand aan 
de slottoespraken van VU-kamer-
fraktievoorzitter Paul Van Grember-
gen en VU-voorzitter Vic Anciaux 
werd door de h Herman Debbaut 
(eerste advizeur GOMOV) de so-
ciaal-ekonomische toestand van de 
provincie Oost-Vlaanderen in ci j fers 
toegel icht 

Willy Cobbaut trok in zijn referaat de 
parallel tussen de sociaal-ekonomi-
sche toestand van de zestiger jaren en 
nu twintig jaar later Na een schets van 
de golden sixties kon spreker slechts 
besluiten Het arrondissement Aalst is 
nog steeds een probleemgebied' Om 
zijn bevinding te staven haalde Willy 
Cobbaut een reeks feiten — verlies-
en v>/instpunten — aan waarvan wij de 
belangrijkste citeren 
• Het gemiddeld inkomen in het ar
rondissement ligt nog steeds lager dan 
het njksgemiddelde De struktuur van 
de bedrijven blijkt weinig konkurren-
tieel De eenzijdige onentering op tex
tiel en konfektie en het belang van de 
kwetsbare bouwsektor maken van 
het arrondissement een gemakkelijke 
prooi voor de krisis De werkloosheid 
ligt dan ook hoger dan het njksgemid
delde De slogan Werk in eigen 
streek blijft hier aktueel 
• De industrieparken bieden ruimte 
voor nieuwe bedrijven, maar nog 
steeds zitten veel tiedrijven in de 
woonkernen ingebouwd 
• De scholingsgraad evolueert gun
stig maar de knsis verwijst velen naar 
de werkloosheid 
• In de landbouw steeg de gemiddel
de bednjfsomvang, maar de toestand 
IS nog lang met gezond Daarenboven 
gingen ong 6000 ha landbouwgrond 
verloren tussen 1950 en 1978 
• Nog Steeds telt het arr Aalst te 
veel kleine bednjven Het ontbreken 
van voldoende grote bednjven bete
kent een rem op de toekomstmogelijk
heden van hooggeschoold personeel 
• Tussen 1961 en 1977 steeg het 
aantal pendelaars met 7000 zodat 
men in dat jaar 42000 pendelaars 
telde De lange-afstandpendel daalde 
Het migratiesaldo blijft negatief het 
miljoenenverlies van de NMBS kan 
niet kleiner geworden zijn 
• Wat het wegennet in de arrondis
sement betreft blijven grote proble
men bestaan de lintbebouwing, te 
smalle wegen een betere uitrusting zal 
nieuwe traces vergen 
9 Vanuit demografisch oogpunt ver
liest het arrondissement terrein 
• Het woonpakket blijft verouderd 
en het woonkomfort hinkt vele andere 
arrondissementen achterna 

Willy Cobbaut schrok er niet voor 
terug de overheid enkele middelen aan 
de hand te doen om het arr Aalst so
ciaal-ekonomisch vooruit te helpen 
Wil ly Cobbaut Op de allereerste 
plaats eisen wij het behoud van onze 
streek op de lijSt van de erkende 
ontv/ikkelingsgebieden De sociale en 
ekonomische toestand van het arron
dissement rechtvaardigt geen schrap
ping 

"De verantwoordelijke instanties, van 
gemeentelijk tot nationaal niveau mo
gen niets onverlet laten om het arr 
Aalst een meer over alle sektoren 
uitgespreide industrie te geven Het 
ontbreekt het arrondissement vooral 
aan grote ondernemingen 
"Er moet ernstig werk gemaakt wor
den van de afbouw van de pendel, o a 
door decentralizatie van overheids
diensten Deze decentralizatie zou ook 
voor de prive-sektor in de hand 
gewerkt worden indien de maatschap
pelijke zetel van de ondernemingen 
verplicht zou samenvallen met de 
voornaamste exploitatiezetel Op korte 
termijn dient de aandacht te gaan naar 
snelle verbindingsmogelijkheden om 
de nadelen van de pendel tot een strikt 
minimun te beperken 
"Biezondere aandacht moet gaan naar 
die delen van het arrondissement die 
traditioneel .vergeten' worden, zoals 
bv het Geraardsbergse, het Centrum 
en het Ninoofse 

Refe raa thouder Wi l ly Cobbau t , d e kamer leden Jan C a u d r o n en Paul 
V a n G r e m b e r g e n en sek re ta resse Marce l la Tack 

OKTOBER 

2 

10 

14 

17 

17 

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 
GENT Arr raad Gent-Eekio in Roeland, Kortekruisstraat, Gent 
Om 20 u toespraak door VU-voorzitter Vic Anciaux 
GENT-MUIDE - GENT-BRUGSE POORT 5de groot Vlaams bal 
in zaal Kwalidra, Mimosastraat 194 te Gent Start om 21 u 
BRAKEL Anti-knsisbal ingencht door de Vlaamse Vnendenkring 
Om 21 u in zaal Ceres Radio West Drive In Show Inkom 50 fr 
ST-AMANDSBERG Spreekbeurt met dia's onder het tema 
,lntroduktie tot de aktuele stromingen in de beeldende kunst" 
Spreker Jan Hoet konservator van het Museum van Hedendaag
se kunst Om 19 u 30 in het Kultuurcentrum De Vlier, Begijnhof 
15 Org FVV 
LEDE Jaarlijks bal van schepen Jules Hendrickx in zaal „De 
Klub" Rosselstraat Met Ray Franky en orkest 
DRONGEN Spreekbeurt door Hugo Schiltz „Vlaanderen en de 
krisis Om 20 uur in het Gasthof Barloria (autosnelweg Brussel-
Oostende, afnt Gent West nr 13) 
ZULTE - OLSENE - MACHELEN Jaarlijks VU-bal met het orkest 
„De Nachtvlinders" Om 20 uur in zaal Fiertelhof Voorverkoop 
80 fr Inkom lOOfr 
WORTEGEM-PETEGEM Jaarlijks ledenfeest met Hutsepotmaal 
Om 20 uur in cafe De Klok te Petegem Gastspreker Paul Van 
Grembergen 

"WIJ liggen in het centrum voor de 
groeipolen Gent en Brussel Wij moe
ten er ons tegen verzetten om als 
passieve reservoir van artieidskrach-
ten te dienen die hier wel komen 
slapen maar verplicht zijn elders werk 
te zoeken 

'Landbouwers en zelfstandigen moe
ten eveneens betrokken worden bij de 
ontsluiting van de streek Ook zij heb
ben belangen te verdedigen En ook zij 
zullen mee profiteren van meer wel
vaart voor de hele streek ' 
Kamerlid Jan Caudron begon zijn toe
spraak met een verwijzing naar de 
recente licentiaatsverhandeling van 
Renie Vinck uit het nabijgelegen Teral-
fene Ruimtelijke welvaartsverschillen 
in het arrondissement Aalst Uit deze 
studie blijkt aldus Jan Caudron dat de 
stellingen die Willy Cobaut en hijzelf 
naar voor brachten wel degelijk op 
waarheidsgetrouwe cijfers berusten 
Jan Caudron De bevolking van het 
arrondissement Aalst kent een lage 
natuurlijke aangroei en wordt tevens 
gekenmerkt door een stijgend negatief 
immigratiesaldo Volgens gemaakte 
prognose zal de bevolkingsdaling zich 
in de tijd doorzetten Eind 1980 woon
den in het arrondissement 332 minder 
mensen dan het jaar voordien 
Het inkomen verschilt zeer sterk van 
streek tot streek en vertoont vooral 
lage waarden in een strook die loopt 
van noordwest naar zuidoost Het ar-
rondissementsinkomen ligt steeds la
ger dan dit van het Rijk 
De tewerkstelling gebeurt vooral in die 
sektoren die een probleemkarakter 
vertonen textiel-, kleding-, schoennij-
verheid- bouw- en dienstensektor 
De werkgelegenheidskoefficient is 
gunstiger in het noordoosten (stad 
Aalsü en de regionale centra (Ninove-
Geraardsbergen-Zottegem) dan in de 
rest van het arrondissement Het zijn 
eveneens deze stedelijke centra die 
de grootste koncentratie aan bedrijven 
bezitten alsook de hoogste tewerkstel-
lingsgraad 
De tewerkstelling gebeurt vooral in 
bednjven met 20 tot 49 werknemers 
en bedrijven met 200 tot 499 werkne
mers 
Zottegem, Denderleeuw en de buur
gemeenten van Aalst kennen een toe
name van de tewerkstelling en dit bij 
een geringer of gelijk aantal werk
gevers 
Deze gemeenten kennen maw een 
ekonomische expansie In het jaarver
slag der Interkommunale Land van 
Aalst staat te lezen dat het aantal 
arbeidsplaatsen in 1980 met 333 toe
nam tov het jaar voordien en de 
voornaamste aangroei te vinden is in 
de overheidsdiensten en in het onder
wijs (-h 237) De afnemende sektoren 
zijn de bouw (— 207) de textielnijver
heid (.— 136) de hout- en meubelnij-
verheid (— 126) en de kleding- en de 
schoennijverheid (— 45) Het totaal 
aantal werknemers op 30-6-78 — 
50841, op 30-6-80 = 51902 Eind 1980 
telden wij 12982 uitkeringsgerechtig
de volledig werklozen (5141 mannen 
en 7841 vrouwen) Een toename met 
2124 to V 1979 De jeugdwerkloos
heid bedroeg 30.86 % van de totale 
werkloosheid en betekent een toena

me van 823 vergeleken met het vorig 
jaar' 
Wanneer voor het Rijk 91 % van de 
aktieve bevolking werkloos is groeit 
dit percentage bij ons tot 12 156 % ' 
Kamerlid Caudron besloot zijn toe
spraak met enkele dringende aanwij
zingen aan het adres van de bestuur
ders , Absolute voorrang moet gege
ven worden aan de aanleg van de 
Rijksweg nr 56 (Bergen-GenO waar
door Geraardsbergen met de Gentse 
kanaalzone en de andere autowegen 
verbonden wordt Het trace van Zotte
gem naar Wetteren kan aanbesteed 
worden 
Alleen is er geen geld voorzien op de 
begrotingi Laten wij onze eisen beper
ken tot twee rijstroken 

Er moet dringend voortgang gemaakt 
worden met de RW-736 Ninove-Aalst 
met daarbij aansluitend de verbinding 
naar Geraardsbergen 

Na de elektnficenng van de spoorlijn 
89 Denderleeuw-Zottegem-Kortrijk, 
die nu bezig is moet de elektnficenng 
van de lijn nr 90 Denderleeuw-Ninove-
Geraardsbergen pnoritair gesteld wor
den 

Gezien de verminderde ekonomisctie 
betekenis van de Dender als trans
portmiddel en gezien het nijpend geld
gebrek van de staatskas in de huidige 
krisis zouden wij pleiten voor het 
uitvoeren van baggerwerken om over
stromingsgevaar te voorkomen veel
eer dan voor de herkalibrering van de 
Dender 

Wat de waterzuivering van de Dender 

betreft merken wij tot ons genoegen 
dat er geen tijd wordt verloren met de 
kollektoren te Aalst en dat de plannen 
voor het zuiveringsstation te Hofstade 
zelf vaste vormen aannemen Wij be
treuren de betwistingen betreffende 
de toewijzingen te Ninove en hopen 
dat het zuiveren van het Denderwater 
zonder verder tijdverlies gerealizeerd 
kan worden 

Een verbetering van de sociaal-ekono-
mische toestand van ons arrondisse
ment moet gezocht worden in een 
verdere verscheidenheid naar andere 
sektoren dan textielkleding en bouw 
en het aantrekken van enkele grote 
bedrijven 

Het arr bestuur van Aalst weze ge
lukgewenst met zijn kongres dat echt 
op t i jd kwam' 

VU (arr.) Dendermonde besprak regeringskrisis 
De Volksunie van het arrondissement 
Dendermonde stelt dat ondanks de 
uiterst zorgwekkende ekonomische si
tuatie de 2 grootste politieke partijen 
de Vlaamse CVP en de Waalse socia
listen dit land de zoveelste regerings
krisis doen ondergaan binnen zeer 
korte tijd in hoofdzaak met de bedoe-

VU-Groot-
Geraardsbergen 
kiest 
Politiek Kollege 
Op 24 september kwam in het 
Vlaams Centrum", Stationsplein te 

Geraardsbergen onder voorzitter
schap van arrondissementeel voorzit
ter Bert De Cremer en in bijzijn van se
nator De Rouck de politieke raad van 
de Volksunie van Groot-Geraardsber-
gen bijeen 

De raad besprak de politieke toestand 
en ging over tot de verkiezing van een 
nieuw Politiek Kollege Dit Politiek Kol
lege knjgt als tielangrijke opdracht de 
lijst te vormen voor de gemeente
raadsverkiezingen 

Volgende mensen werden onder ap
plaus verkpzen voorzitter mevr Rita 
Borremans, sekretaris Pierre Vander-
poorten penningmeester Toon De 
Smet leden Staf Van Der Biest en 
Paul Gees Dit nieuw Politiek Kollege 
zal in zijn werking worden bijgestaan 
door de zeventien leden van de Politie
ke Raad Het zal ook de kandidaten 
voordragen voor de parlementsverkie
zingen 

Vooraleer de vergadenng te beëindi
gen verklaarde de arrondissements
voorzitter dat de Volksunie hoopvol en 
strijdvaardiger dan ooit de verkiezin
gen tegemoetgaat Mevrouw Borre
mans beloofde hierop de volle steun 
van de afdelingen van Groot-Ge-
raardsbergen 

G VD Biesl 

ling hun politieke macht te behouden 
of te versterken 

Deze CVP-PSC-SP-PS-koalitie die 
nochtans over een zeer ruime meer
derheid beschikte heeft geen enkel 
probleem opgelost en is een van de 
grootste mislukkingen uit de naoorlog
se politieke geschiedenis geworden 

Eens te meer en overduidelijk werd 
bewezen dat de reeds 15 jaar door de 
V U geopperde stelling betreffende ver 
doorgedreven zelfbestuur voor Vlaan
deren en Wallonië de enige mogelijk
heid biedt om de voortdurende en 
grote principiële meningsverschillen 
aangaande de te volgen ekonomische 

politiek voorgoed uit de weg te gaan 
Het VU-arr Dendermonde stelt dat 
deze zienswijze van de VU waarmee 
ZIJ zolang alleen heeft gestaan nu ook 
wordt bijgetreden door het ACV de 
Waalse vakbonden en de PS de 
grootste Waalse politieke partij, en dat 
de CVP die de laatste jaren nochtans 
als het elektoraal lonend is regelmatig 
voor Vlaams zelfbestuur opkomt nu 
weer aarzelt om de passende beslui
ten te trekken uit de recente gebeurte
nissen ze weigert mee haar macht aan 
te wenden, om eindelijk de lange, 
zware strijd van de Vlaamse beweging 
voor zelfbestuur met sukses te bekro
nen 

Arrondissement Gent-EekIo 

Jawadde! 
Speciaal bencht voor de VUJO- en de Volksunieleden die jong 
van hart zijn 
Op vrijdag 2 oktober organizeert de VUJO Gentbrugge-Lede-
berg een reuze-instuif in de gemeentelijke feestzaal van 
Ledeberg 
Het wordt een spetterende T-Dansant met Discobar vanaf 
21 uur 
Als hoogtepunt omstreeks 22 uur, komt het optreden van de 
revelatie van de Gentse Feesten de formidabele formatie „Ja-
vi/adde" 

De toegangspnjs werd bijzonder laag gehouden om iedereen 
in staat te stellen aan het feest deel te nemen Voor 75 
belachelijke Belgische frankskens zijn jullie ook van de partij 
WIJ verwachten alle jonge VU-sympatizanten van het arrondis
sement Gent-Eeklo. 
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Wij in de Voll(Sunie m p 

lepel & vork... 
BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 -1780 Teralfene 
Tel 053-668215 

Fijn gebak - suikerwaren -
ijstaarten 

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

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 55-499476 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

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

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

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

Nijverheidsstraat 35 

TEMSE 

Tel 031-710173 

Waters en lirnonaden 

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelhuis 
Menenstraaf 376 

WEVELGEM 
Tel 056-412922 

056-41 91 68 
Invoer Bourgondie en Bordeauxwiinen 

Alle grote wiioen 
rechtstreeks uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrifdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

Vlaandag gesloten 
sfeer 

Rustieke 

Ca fé 't Leeuwke 

Peerderbaan 63 
WIJCHMAAL-PEER 
vu-lokaal 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomi|S 

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

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091 67 57 12 

COR'J.I:TALS 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dt-ndorstrcok 

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

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

„U ILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

?|rt ^alinsljms 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* familtozuk mal tradHi«. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 36 33 Tel 031 36 56 54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikeniel 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014/512148 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag 

FEESTZAAL 

-- E D E L W E I S S >. 
Vossembertj 13 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 7C 

Alle feesleli|kheden 
Mogeli jkheid lot huren van 

bestekken 

EETHUIS -
FEESTZAAL I N G R I D 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/213696 

Alle feesten 
Specialiteiten 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 0653 

Lokaal «T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlaminsan THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

\J'f " 1 VtT/oigdp kukon 
\mmUI] Demokr.itiscI'P puilen 
\ ^ ^ ^ ^ _ ^ j ; / Uitqelrzeri dicnstbcloon 

K( sst IsivcMwi <j 38 
??60 Nijlcn Tel 03t /8 t88 'n 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringeinstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

Café Het V laams Hu is 

BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel 011-79.70.84. 

Kom es binnen waar Vlamin
gen thuis zijn 

Herberg 

„De 7 Za l i gheden " 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031/340586 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

Europ Supermarkt FEESTZALEN - S A L O N S 

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

Winderickxplein 
Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

A i t i n . m 
r ) , , | . V. . h l 

V .11 .11. f. . ' . I . 11 

IIK) V Hl 1 .f. I(| ' ' I' f 

Sthild. rsh . .1 n 
/•(inn Aiiiw. .p. 11 
1.1 031 u r. I? 

Öof ten Örcnlfoorn 
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 

Dr.ink tn ccthiiis 

.. W A L T R A .. 
Ardu.iik.i.ii 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

[) . V <r I rucvc i . v ... d l W illr . 
1 VII im\ in I II irl v iri Bni^scl 
•̂  Ji k III tl iltifd II itktrt'ii 
i Ji kfi/qt t'f j/r./rf IV If ft itcn 
•I D. imi^t II fi/n *>oci I il 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 
Ftïf sl?...it voot <i!lf 

Kof f iebrander i j 

S A N O 

Emiel Witmannstraat 36. 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052/21.1606 

Algemene voeding bieren wijnen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31. 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De B e a u v o o r d s e pas te i " 

't Is de lichtst verteerbare 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60 LEUVEN Tel 
016 22 8672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH Tel 
031 57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL Tel 
02 218 74 89 
Brugse Baan 1 Hulsie (056-71 1536) 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a • Duitse 
specialiteitpii Dortmunder Thier van 
t vat Levende Water Tonissteiner 
Sprudel • Goed en goedkoop eten 

Hotel-restaurant-pub 

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

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

-• T̂  
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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22 m Wij in de Volksunie 

Eerste aktiviteit met senator Rik Vandekerckhove 

Izegemse Vlaams-nationale kring 
weer van start 
De Vlaams-nationale kulturele vereniging VSVK (Vlaamse Studie- en Vor
mingskring) uit Izegem hoeven we nog nauwelijks voor te stellen Door het 
sukses van zijn programmes ti jdens de twee voorgaande jaren is de 
vereniging een begrip geworden in de Mandelstreek 
Het programma van de winter 1981-82 staat borg voor een nog groter sukses 
Er zijn met minder dan zeven aktiviteiten Nieuw zijn alvast de toneelvoorstel
l ingen Maar ook nieuw is de idee van Izegemse gesprekken" Dit is een for
mule waarbij telkens een polit ieke stroming wordt voorgesteld tegen de ach
tergrond van de huidige ekonomische en politieke krisis Dank zij de rusteloze 
inzet van het hele bestuur maar vooral van voorzitter Niko Proesmans heeft 
men telkens op een eminent vertegenwoordiger een beroep kunnen doen Het 
programma-overzicht dat we hierbij afdrukken spreekt voor zichzelf 

Het mag ook wel even onderstreept gespeeld in het tot stand komen van 
worden dat de Vlaams nationale 
VSVK een openheid aan de dag legt 
waarvan we hopen dat ze aanstekelijk 
gaat werken bij anderen 
Ook het bestuur is uitgebreid Het 
bestaat thans uit Mare Allossene 
José Bogaert Geert Bourgeois Dirk 
Decoene Filip Deldycke Palmer Der 
maut Magda Dero Gilbert Hoorne Rik 
Koninckx Geert Orgaer Andre Par 
rem Michael Strobbe Enk Vandewalle 
Willy Van Opstal Hendnk Willaert en 
Niko Proesmans voorzitter 

Over wetenschapsbeleid 
en welvaart in Vlaanderen 
Rik Vandekerckhove over Weten-
chapsbeleid en welvaart in Vlaande
ren" 

De spreker Rik Vandekerckhove is 
te Brugge in 1932 geboren uit een 
welbekende Ingelmunsterse familie Hij 
studeerde geneeskunde aan de Leu
vense universiteit en specializeerde 
zich verder aan de universiteiten van 
Amsterdam Utrecht Graz en Saar-
brucken Vestigde zich als chirurg in 
Genk Blijft via familiale banden sterk 
verbonden met de Mandelstreek 
Als student was Rik Vandekerckhove 
al biezonder aktief in de Vlaamse 
Beweging tegen de beruchte Fosty 
betoging van 1953 als spreker na
mens de jeugd op de IJzerbedevaart 
van 1954 als fioofdredakteur van Ons 
Leven (54-56) en redaktielid van het 
zeer Vlaamsgezinde scholierenblad 
De Goedendag uit de jaren vijftig 

Als wetenschapsman en tevens poli 
tiek geëngageerde voor de regio waar 
hij woont heeft hij een belangrijke rol 

„1302" 
opnieuw open 
Het Volksunielokaal 1302 aan de Au 
gust Reynaertstraat te Kortrijk is op
nieuw ojaen 
Dit trefpunt voor alle Vlamingen in het 
algemeen en voor de volks 
uniemensen in het biezonder nodigt U 
uit om nieuwe Vlaamse gezelligheid te 
snuiven om opnieuw de ambiance 
van weleer te genieten Ontmoet er 
uw vnenden praat er met uw manda
tarissen Of kom gewoon een pint 
dnnken na een avondje uit 

het Limburgs Universitair Centrum 
(LUC) 

Van 1968 tot 1974 was hij VU-provin 
cieraadslid voor Limburg en van 1970 
tot 1974 gemeenteraadslid in Genk En 
ten slotte is hij senator voor het arron 
dissement Hasselt sedert 1974 
Zijn ruime wetenschappelijke achter 
grond had voor gevolg dat hij van 1977 
tot 1979 minister was voor het weten
schapsbeleid een terrein waar de Vla
mingen nog altijd weinig aan hun trek 
ken komen 

Het onderwerp — Rik Vandekerck
hove behandelt o a de volgende te-
ma s 
— Hoe IS het wetenschapsbeleid bij 
ons georganizeerd' 
— In welke mate is dit beleid doelma
t i g ' 
— De omvang van de Vlaamse achter 
stand op dit terrein 
— Wat IS de rol van het wetenschaps 
beleid in de moderne industriële ont 
wikkel ing ' 
— Hoe wordt dat vertaald naar de 
prakt i jk ' 
— Hoe kan een Vlaams beleid nieuwe 
impulsen geven aan onze ekonomie ' 
Het gaat dus om een belangrijk onder 
werp in deze krisistijd Het wordt door 
de spreker uit de doeken gedaan op 
een kompetente wijze en op een hoog 
niveau Er is gelegenheid achteraf voor 
vragen en diskussies Zoals gewoon 
lijk in de Bar van het Muziekauditori-
um Kruisstraat 15 Op donderdag 8 
oktober om 20 uur 

Programma wmter 1981-82 
Donderdag 8 oktober 1981 Spreek 
beurt door Rik Vandekerckhove (Se 
nator en oud minister voor Weten 
schapsbeleid) over Wetenschapsbe 
leid en welvaart in Vlaanderen Aan 
vang 20 uur Raats Bar Muziekaudi 
tonum Kruisstraat 15 Toegang gratis 
In samenwerking met JEK V K W en 
W A 

Donderdag 19 november 1981 
Prof Hendrik Brugmans over De 
toekomst van de knsten-demokratie in 
Europees persfjektief (eerste spreek 
beurt in de reeks Izegemse gesprek 
kenT Aanvang 20 uur Raats Bar 
Muziekauditonum Kruisstraat 15 Toe 
gang gratis 

Donderdag 3 december 1981 To
neelavond door het Mechels Miniatuur 
Teater met Wit en zwart van Gerard 
Walschap Aanvang 20 uur Raats 
Muziekauditonum Kruisstraat 15 Toe 
gangsprijs 150 fr 

Donderdag 17 december 1981 Korte 
toespraak door Johan Fleerackers 
(voorziter Vaste Kommissie voor Taal 
toezichO over Het Taalunieverdrag 
Vlaanderen Nederland gevolgd door 
een optreden van de Gentse mime en 
dansgroep DOude Kapel met De 
verliefde ezel een bewerking van 
Apuleius door Louis Couperus Aan 
vang 20 uur Raats Zaal Tijl Kerk 
plein Toegangsprijs 100 fr 
Donderdag 21 januari 1982 Pol 
Goossens (hoofdredakteur van De 
Morgen T over De vuist en de roos 
van het Socialisme (tweede spreek
beurt in de reeks Izegemse gesprek
ken •) Aanvang om 20 uur Raats Bar 
Muziekauditonum Kruisstraat 15 Toe
gang gratis 

Donderdag 17 februari 1982 Prof 
Adriaan Verhulst (voorzitter Willems
fonds en gewezen voorzitter Raad van 
Beheer van de BRT) over Liberalisme 
en Euro|3ees perspektief (derde 
spreekbeurt in de reeks Izegemse 
gesprekken ) Aanvang 20 uur Raats 
Bar Muziekauditonum Kruisstraat 15 
Toegang gratis 

Donderdag 18 maart 1982 Vic An-
ciaux (Vu voorzitter) over het tema 
Met een Vlaams Nationale Partij naar 

de Vlaamse Staat (vierde en laatste 
spreekbeurt in de reeks Izegemse 
gesprekken •) Aanvang 20 uur Raats 
Bar Muziekauditonum Kruisstraat 15 

VU-Koekelare 
bezocht hoofdstad 
Op 5 sept 11 bezocht VU Koekelare 
i s m het Oostendse V O V O Brussel 
en onder leiding van kamerlid Willy 
Kuijpers het parlement In de namiddag 
werden de hoofdstad en haar proble
men onder de loep genomen Wij 
danken al degenen die deze mooie en 
leerrijke dag mogelijk hebben ge
maakt 
Hopelijk wordt hij nog eens overge
daan want de Vlamingen doen er best 
aan wanneer ze over Brussel praten 
de stad eerst te leren kennen 

VU-Gistel in rouw 
Ons bestuurslid Marcel Lombary is 
ons ontvallen Hij stond zelden op het 
podium werkte alti jd in stilte verder 
Op Marcel kon men rekenen 
Een goede en trouwe vriend een man 
die nog in idealen geloofde ook 
gedurende zijn ziekte zich nog 
dienstbaar opstelde voor zijn volk zo 
was meester Lombary 
W I J bli jven hem gedenken met eer
bied en dankbaarheid om de vriend
schap en de goedheid die wij van 
hem mochten ontvangen 
Vaarwel mijn broeder 

He t Izegennse V S V K - b e s t u u r z i t tend van l inks naar rech ts Michae l 
S t r o b b e M a g d a D e r o voorz i t te r N i ko P roesmans Geer t O rgae r Palmer 
D e r m a u t Rechts taande Di rk D e c o e n e Gi lber t Hoorne , Wi l ly V a n 
Ops ta l Enk Vandewa l le M a r e A l lossene en G e e r t Bourgeo is 

O.C.M.W. Izegem 
Aanwerving half-time en full-time verpleegassistent(e) 

of ziekenhuisassistent(e) en aanleg werfreserve 
Het O C M W van Izegem verklaart de plaats van verpleeg-
assistent(e) of ziekenhuisassistent(e) half-time en full-time 
op proef m vast verband open en gaat over tot uitbreiding 
van de werfreserve ten behoeve van het Mana Rustoord en 
het Revalidatiecentrum Ten Bos (V-Dienst voor chronische 
zieken) 
De voorwaarden zijn 
— Het brevet van verpleegassistent(e) of ziekenhuisassis-

tent(e) 
— Belg zijn 
— Van onbenspelijk gedrag zijn 
— De burgerlijke en politieke rechten genieten 
— Minstens 20 jaar en hoogstens 35 jaar zijn op 31 121981 

De maximumleeftijd wordt verhoogd voor de voorkeur-
rechthebbenden en voor hen die pensioengerechtigde 
diensten laten gelden voor de Omslagkas van Gemeen
telijke Pensioenen 

— Slagen in een wervingseksamen 
De kandidaturen samen met een afschrift van het vereiste 
brevet dienen uiterlijk tegen 1 november 1981 bij aangete
kend schrijven gericht te worden aan de heer voorzitter van 
het O C M W Kokelarestraat 2 te 8700 Izegem 
Voor bijkomende inlichtingen zich wenden tot het sekreta-
naa t van het O C M W (Personeelsdienst) Tel 051 302851 

De sekretaris. 
Frits Herreman 

Namens de Raad OCMW 
De Voorzitter 

Gerard Wulleman 
(Adv 152) 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
3 KORTRIJK (arr) 2de Vlaams Herfstfeest in zaal Stijn Streuvels 

Antoniusstraat 20 Ingooigem Om 20 u 30 Voorverkoop 60 fr 
Inkom 80 f r Ten voordele van de opnchting van het Vlaams 
Nationaal Studiecentrum arr Kortrijk 

3 TIELT Filmavond Voeren waar Vlamingen thuis zijn Om 20 u in 
Kulfureel (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 muziekauditonum Kruisstraat 
Gelegenheid tot diskussie Organizatie VSVK 

9 POPERINGE Vormingsavond Volksnationalisten en gemeente
lijke politiek Om 20 u in zaal t Belfort 

17 IZEGEM Voorlichtingsavond rond atoomwapens met Jan Rut-
geerts om 20 uur in het jeugdontmoetingscentrum Org aktieko-
mitee tegen atoomwapens m m v VUJO 

(publi-mededeling) 

Westvlaams bedrijf zal projektie-programma's op 
transatlantische vluchten van Lufthansa verzekeren 
Wie over de oceaan in welke 
richting dan ook vliegt doet dat 
vandaag de dag knus gezeten m 
luchtvaartreuzen waar hij stee 
vast onthaald wordt op een of 
andere mmder of meer aktuele 
speelfilm In vliegtuigen worden 
deze films evenwel meer en 
meer door video-projektie ver 
vangen 

Op stuk van video projektie is 
Barco met zijn Barco Vision 
System of grootschermprojektie 
een toonaangevende koploper 
geworden In de Barco labos te 
Kuurne werd hiervoor waar pio 
nierswerk verricht Zo het oprui 
men van een van de zwakke pun 
ten van de meeste projektoren 
het gebrek aan lichtsterkte Om 
dat ze te weinig lichtsterk zijn 
moest op een gebogen scherm 
geprojekteerd worden 
Enkel wie in de as van zon 

scherm zit krijgt hierbij een per 
fekt beeld De Barco ingenieurs 
opteerden voor een normaal 
vlak scherm waarvan de diame 
ter tot 240 m mag bedragen en 
waarvan het beeld vanuit iedere 
hoek even goed zichtbaar is Om 
dit te bereiken werd een speciaal 
koelingssysteem ontwikkeld 
rondom ieder van de kleurbeeld 
buizen 
Daarbij werd ook een speciaal 
konvergentiesysteem uitgewerkt 
— het systeem dat zorgt voor het 
perfekt samenvallen van de drie 
basiskleuren — waarmee het 
beeld in 9 onafhankelijke regel 
zones wordt verdeeld Zo wordt 
met de Barco video projektor 
een ongeëvenaarde beeld 
scherpte verkregen 

Aan deze nieuwe technieken 
werd dan nog de elektronika 
ervaring gekoppeld van de Bar 

co kleuren TVs Zo detekteert het 
Barco projektiesysteem zelf het 
toekomend kleurensignaal als 
PAL, SECAM NTSC 4 43 of NTSC 
3 58 (Amerikaanse kleursyste 
men) en schakelt automatisch in 
het juiste systeem 
Beeldplaten cassettes of recht 
streekse uitzending het kan alle
maal weergegeven worden op 
het 2 40 m scherm 
Met al deze troeven vindt het 
Barco video projektiesysteem 
heel wat toepassingen 
Via de AméWTaanse Inflight 
Corporation werd niet alleen de 
Lufthansa een Barco klant maar 
betonen heel wat luchtvaart
maatschappijen hun belangstel
ling voor dit projektiesysteem 
Ook in eigen land volgen instel 
lingen met auditorium tentoon
stellingszalen of zelfs disco dan
cings de verdere ontwikkeling 
van dit projekt 

Het Barco-video-projekties} steem zoals het binnenkort m de 
Lufthansa-vhegtuigen wordt geïnstalleerd 
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Wij in de Volksunie M/^i 23 

Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Genlseblrnal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

TPI 054 412589 

Wi | bouMen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook medika-
te 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. Verrleststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

GELD 

Onmiddell i jk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12.9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

ESOX 
S T A N PHIL IPS 

G r o o t h a n d e l H e n g e l s p o r t 
P a n o r a m a 36 

1810 W E M M E L 
Tel 0 2 / 4 7 8 1 9 9 3 
I m p o r t — E x p o r t 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 5690318 

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

d 
I K E U K K W » I 

P V B A BERT 
Assesteenweg 101, Temat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lo l 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Oames 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 3337 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEV\/INDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 12 40 

Verwarming stoom - sanitair 
Alle 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 

Wiinegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 5395 30 en 53 75 75 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasseri| 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

KLEDING LENDERS 

Sint Dtimuuifibtrnat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

le l 053 -623765 

B + M 
Bouwp>romotoren en 

daktimmerwerken 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-3306.87. 

W I J t x j u w e n v o o r u 

— s leute l o p d e d e u r 
— e n z o n d e r p r o b l e m e n 

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

Van d. B randen pvba 
W u i t e n s l a a n 39 , 9 1 6 0 H a m m e 

Te l 0 5 2 - 4 7 8 8 0 9 

G r a t i s v o o r s t u d i e e n p n j s o f f e r t e 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Oenderhoutem 
Tel 053 219325 

I D E L • Tel o n 53 43 49 

Gelegenheidsgrafick Huwelijk - Ge
boorte • Zelftt icveiidc pl.ikb.md en 
clikettei i Houten druklelters • Rckln-
incko iendcrs 

FRANSSENS OPTIEK 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenslock 

HcfOMI.ilseb.ian 340 
O e u r n e Z Tel 210896 

Kc rk i t raa l 44 
Tel 35 65 75 

Antwerpen 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pr i | *o f f * f t * 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Spec iaa l hers te l l ing van k i p b a k k e n 

GEORGES GROENINCKX 
L e t t e r k u n d e 244. 2610 W I L R I J K 
Tel 0 3 1 - 2 8 9 3 1 4 

m 

O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE! 
Grote keus b e i i i e u b c i d e vi l la s, appar 
t emen ten en s tud io s te huur 

Op aanvraag 
fo to ' s 

grat is ka ta loog met 

?l 

WEST-L ITTORAL 
Leopo ld II laan 212. 
8458 Oos tdu inke rke 
Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL-BANKEUNDEWEG 1 ( 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens # Cervtrale 
verwarming • Houtkachels • -Inbouw 

ot>enhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten # Fngo'a on 

Diepvnezers 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-teden 

LUKOS p v b a 
Ringmappen dokumenthouder 
pochetten 
mappen 

snelhechters - offerte-

Forlstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief • 
sti j lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-42869.84 

— 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 1921 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/245330 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.8166 

Sparen, kredieten, verzekeringen, dienstbetoon 

ARGENTA 
Kantoor: Itterbeekselaan 242 
1711 ITTERBEEK-DILBEEK 
Tel. 02-569.09.14 
Kantoorhouder: Fons PRINSEN 
Privaat: Tel. 02-569.11.17 

lustrehe 

mare 
de vriese 
b a r r u z e t t e l d d n 5 6 c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
b a a n b r u g g e - k o r l r i j k 

^ ^ r ^ T j i l M J i i j ^ ^ ^ K - ' 
EN nOEKEN 

moeilijke maten, '\ 
/akkundige retouche 

ncca ter kleermaker ƒ 4 

¥ennees k 
ESS i ^ n » i . ^ i y . i j j . n i i i m i 

I ) groep argenta anders & sympathiek 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRUFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr Jul ief t^CHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

KUNSTGEBIHEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazalloan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 0S3 21 3636 
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24 m Mensen van bij ons 

Verbondsleider Jaak Van Haerenborgh: 
Jaak Van Haerenborgh „ We 
hebben de prettige hervaring dat 
WIJ met onze jongens en meisjes 
reeds een behoorlijk aantal jaren 
geleden dingen presteerden en 
nastreefden die later werden na
gevolgd door andere jongerenor-
ganizaties 

Ik geef een voorbeeld al twintig 
laar brengen wij onze VN J-leden 
de zorg bij om „sober te leven" 
Die boodschap werd inmiddels 
met grote trom ook overgeno
men door , de groene jongens" 
De jongste tijd verminderde bij
voorbeeld ook het aantal jeugd-
kampen waarbij nog echt „de 
natuur wordt ingetrokken" Onze 
VNJ-jongeren gaan nog op kamp 
waarbij drank- en sigarettengeur, 
evenals de muziekdecibels afwe
zig blijven 

Och, het zijn maar enkele kleine 
voorbeelden van de wijze waar
op onze jeugdscharen zichzelf 
afschermen van en afzetten te
gen de verloedering die onze 
jonge mensen aantast 

Bijwijlen wordt ons in de schoe
nen geschoven dat we konserva-
tief werken, maar de kreet terug
naar-de-natuur die anderen on
derhand ook in hun kontestatie-
vaandei hebben geschreven is bij 
ons als een normale levenswan
del nimmer weggeweest Begrijp 
je, WIJ doen sinds de oprichting 
van het VNJ (twintig jaar gele
den) gewoonweg wat anderen bij 

elke lokale afdeling minstens een 
keer per week) hebben de ge
meenschappelijke noemer „dien
sten" 

De inzet beoogt met uiteenlopen
de middelen en initiatieven de 
eerbied bij te brengen voor het le
ven, de eerbied voor elke hogere 
filozofische of godsdienstige 
overtuiging, de eerbied voor de 
onvervangbare waarde van de 
enkeling die tot ontplooiing komt 
door een eigen arbeid ten dienste 
van de ganse volksgemeen
schap Zin voor orde hoort daar
bij Onze keurige kledij en de 
wijze van ons aantreden in het 
publiek zijn vervat in deze veel
omvattende VNJ-keure 

Dat sommige van onze aktiepun-
ten en doeleinden inmiddels over
genomen zijn door zich als pro
gressief aanbiedende groeperin
gen kan ons slechts verheugen 
Maar natuurlijk onze aktiviteiten 
en onze jeugdbeweging worden 
onverminderd door zekere groe
pen bestreden op basis van de-
tailaspekten 

Ons deert die tegenstand niet, 
we houden een verheven doel
stelling voor ogen en we bewan
delen de wegen die ons naar de 
realizatie ervan leiden" 

— Wat bezielt uiteindelijk een 
senior-verbondsleider zoals u 
om in lengte van jaren een 
jeugdbeweging te blijven lei
den f 

„Jonge mensen een ideaal meegeven / / 

BORGERHOUT - Twintig jaar 
Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
(kortweg VNJ genoemd) 
betekent een hele bewogen 
periode in het jeugd-
verenigingsleven Het is een 
merkwaardige prestatie van 
stichter Jaak Van Haerenborgh 
om na twintig jaar een paar 
duizend VNJ-jongens en 
meisjes blijvend te verenigen in 
een Vlaamsnationale 
jeugdvereniging De 
Blauwvoetvendels (jongens) en 
de Meisjesscharen tellen 
momenteel zo'n 50 scharen en 
verenigingen in alle Vlaamse 
provincies en een 
tweeduizendtal leden 
Terwijl bij de opnchting in april 
'61 van het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond de 
organizatorische problemen 
voor het rapen waren, en het 
tot samenwerking brengen van 
diverse Vlaamsnationale 
jeugdgroeperingen met zonder 
slag of stoot gebeurde en 
overigens — het moet 
toegegeven worden — deels 
een slag in het water werd, 
groeide het VNJ almaar uit tot 
een sterke jeugdbeweging en 
werd zowaar ook nog de kleine 
beeldenstorm getrotseerd die in 
de zeventiger jaren nagenoeg 
alle jeugdbewegingen heeft 
geteisterd 

Wat met kon bereikt worden — 
en zulks moet ook toegegeven 
worden — is dat alle jongeren 
van Vlaamsnationale gezinnen 
zouden gegroepeerd worden in 
éen VNJ-organizatie 
Hoeft dat ook w e l ' 

Verbondsleider (en architekt) 
Jaak Van Haerenborgh 
,Twintig jaar geleden bedroefde 
het mij dat niet alleen veel jonge
ren terechtkwamen in jeugdorga-
nizaties waarvan de nationale lei
dingen ons Vlaamsnationaal stre
ven bekampten, maar vooral wa
ren er teveel kleine volksnationa-
listische groepjes los van mekaar 
en naast mekaar aktief 
Dat kon zo niet blijven duren Na 
enkele pogingen om konkurre-
rende organizaties rond een ver-
zoeningstafel te brengen vond ik 
het geraadzaam, in december '60, 
om het Vlaams Nationaal Jeugd
verbond op te richten Bij sommi
gen sloeg dit toen in als een bom 
Ikzelf vond het ook pijnlijk dat een 
veelheid van Vlaamsnationalis-
tisch georiënteerde jeugdgroepe
ringen, die het stuk voor stuk echt 
goed meenden en waarvan de 
ene al beter georganizeerd was 
dan de andere, toch verkozen 
met mekaar en vooral tegen me
kaar te wedijveren, en dit bij 
nader inzien wegens kleine ver
schillen in opvatting ideologie of 
filozofische strekking 
Maar goed, we zijn onze eigen 
weg gaan bewandelen, en van
daag IS er reden tot feestvieren 
Immers, de naijver is toch groten
deels verdwenen En ons VNJ 
zelf IS er in geslaagd tot een 
volwaardige landelijke jeugdbe
weging uit te groeien, terwijl de 
volksbewuste inzet en de stand-
regelen van de stichters onver
minderd worden gerespekteerd" 

Sober leven 
— U tilt er als stichter én als 
verbondsleider zwaar aan dat 
het VNJ anders is en werkt dan 
de andere Vlaamse jeugdbewe
gingen 

opwellingen, en vooral met grote 
kreten, opwerpen 
Overigens wil ik toch ook even 
vermelden dat wij jongens en 
meisjes in onze jeugdbeweging 
hebben die uit „alle lagen van de 
bevolking" komen 

De ervaring die ze mekaar in de 
VNJ-scharen meegeven verrijkt 
hen eveneens op een bijzondere 
wijze" 

— U kan wél de kritiek niet 
onbeantwoord laten die gere
geld de VNJ-organizatie treft 
De orde-oefeningen, de tochten 
en optredens, marsoptredens 
steken sommigen de ogen uit-
Verbondsleider Van Haeren-
borg. „Sommige mensen willen 
inderdaad alleen maar onze orde
oefeningen voor ogen nemen 
Die horen onmiskenbaar bij ons 
opvoedkundig werkprogramma 
Maar de „keure van het VNJ" 
omvat veel meer dan dit ene 
opvoedkundig element Wij blij
ven als doel vooropstellen jonge 
mensen te brengen tot een volks
bewuste inzet in dienst van de 
Vlaamse gemeenschap Trou
wens onze bijeenkomsten (voor 

Jaak Van Haerenborgh: „Als jon
gere heb ik de vooroorlogse pe
riode meegemaakt en bracht ik 
het tot vendelleider Later kwam 
er bijna als vanzelfsprekend het 
politiek engagement bij, ik ben 
een tijdlang VU-voorzitter in 
Deurne geweest Maar uiteinde
lijk geraakte ik toch weer in de 
ban van mijn streven om onze 
jonge mensen ertoe aan te zetten 
zich als jonge volksnationalisten 
in te zetten ten bate van de 
Vlaamse gemeenschap Vandaar 
mijn bekommernis om het VNJ 
tot een volwaardige jeugdbewe
ging uit te bouwen met andere le
den in de Verbondsraad en de 
Verbondsleiding Ik blijf inder
daad vandaag nog een sleutelrol 
spelen in de centrale VNJ-leiding, 
maar het zijn de jongeren zelf die 
een ervaren verbondsleider vroe
gen Na een paar jaar VNJ-
werking was er bij mij zeker de 
groeiende zorg voor een gede
gen aflossing van de wacht en 
die IS er vandaag na twintig jaar 
harde werking misschien nodig 
Maar de leiding van een jeugdor-
ganizatie als de onze (we worden 
bijvoorbeeld niet bedacht met 
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een sekretariaat dat door-de-
overheid-betaalde vrijgestelden 
omvaO, de VNJ-leiding stelt zwa
re vereisten op het gebied van 
programmatische uitwerking van 
laarprogramma's, maar stelt ook 
zware eisen op commercieel ge
bied 

Een verbondsleiding moet met 
alleen de vaste hand houden aan 
de eerbiediging van de VNJ-keu
re maar is ook verantwoordelijk 
voor verregaande commerciële 
verplichtingen zoals de betaling 

van bestellingen van kledij 
f-let IS mijn grote zorg om de 
zware taak van verbondsleider 
van het VNJ toe te vertrouwen 
aan een jongere kracht, maar dit 
moet dan wel rustig en in de 
beste omstandigheden kunnen 
geschieden" 

20 jaar 

Vlaams 

Nationaal 

Jeugdverbond 

Erkenning 
Het VNJ is twintig jaar jong. Dit 
wordt in Antwerpen gevierd op 
een feestnamiddag, op 18 okto
ber. Sinds december '61 is er in 
deze jeugdbeweging veel en te
gelijk weinig veranderd. De 
VNJ-keure is nog op de letter na 
die van het eerste uur en ook de 
„dienstwerking" behoudt het 
vertrouwde VNJ-karakter. Wel 
is sinds het eerste VNJ-kerst-
feest in '61 en sinds de deelna
me aan de Vlaamsnationale 
landdag in Sint-Kwintens-Len-
nik het aantal blauwvoetvendels 
en meisjesscharen uitgewaaierd 
over de vijf Vlaamse provincies. 
Alleen is de VNJ-verbondslei-
ding, volgens stichter Jaak Van 
Haerenborgh, tot op heden wat 
in de kou gelaten wat betreft de 
volwaardige erkenning als 
Vlaamsnationale jeugdbewe
ging. 
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