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in ons aller belang 

Van Voeren tot Komen... 
Sinds deze week weten we, dat er tot en met in de 
waanzin een overtreffende t rap is. ledere dag vloeien 
honderden miljoenen — geld van de belastingbetaler, 
ons geld! — langs de reten en spleten van de krakende 
Belgische kast weg. Het begrotingstekort voor volgend 
jaar zal straks veel meer dan 500 miljard bedragen. En 
dagenlang is er niet eens een regering geweest! Da
genlang gooiden de Waalse socialisten en de Vlaamse 
CVP-ers het schooltje van Komen als een elektorale 
punchbal van de ene hoek naa r de andere. Voor iets 
anders haden de heerschappen geen tijd. Dit schan
daal nam dergelijke ongelooflijke afmetingen aan dat 
de koning — hoogst uitzonderlijk voor wie zijn per
soonlijke reserves en die van zijn ambt beseft — een 
bijna publiek vermaan tot de minister heeft gericht. 
Tussen haakjes: de koninklijke aanmaning kwam 
ietwat laat, namelijk nadat het schooltje te Komen 
reeds gesloten was... 
Dit is inderdaad de week van Busquin geweest. Zowel 
inzake de sluiting van het Vlaamse schooltje als 
inzake de klopjacht op Vlaamse betogers in Voeren 
verleden zondag is Busquin de rechtstreeks verant
woordelijke minister. Hij was het, aan wiens strikte or
ders Vlaamse rijkswachters blindelings moesten ge
hoorzamen. Hij is het, aan wiens ongenade de Vlaamse 
schoolkinderen te Komen werden overgeleverd. 
Maar Busquin, Spitaels. Mathot, Dehousse en de overi
ge verkiezingshyena's van de PS, zijn zij de enige 
schuldigen? Hoe kon het zo ver komen dat zij én het lef 
én de hefbomen én de wettelijke middelen kregen om 
de Vlaamse meerderheid in dit land te sarren, te ter
gen, uit te dagen en te vernederen? 
Van schoolvoorbeeld gesproken: Komen is er inder
daad een. Maar niet het enige. Komen in Henegouwen 
en Ronse in Vlaanderen hebben eenzelfde taairegime, 
staan allebei onder nationale voogdij. In Ronse is er, 
ombelemmerd en vrij, betaald uit de zak van de 
Vlaamse belastingbetaler, Franstalig onderwijs dat — 
evenmin als het schooltje te Komen — beantwoordt 
aan de klassieke kriteria. Welke Vlaamse minister, 
welke CVP-er of welke SP-er, heeft zich ooit daarover 
druk gemaakt? In het Enseignement secondaire infé
rieur te Ronse zijn er klassen met slechts één — zegge 
en schrijve één — leerling. Het hele Supérieur, met 
6 klassen, telt niet meer dan 20 leerlingen: gemiddeld 
3 en een stukje per klas. Heeft ooit één enkele Vlaamse 
minister tijdens de twee voorbije jaren — de jaren van 
Komen — aan de Walen duidelijk gemaakt dat die 
hele francofone boel te Ronse zoji opgeruimd worden 
als het schooltje te Komen er niet kwam en bleef? Wel 
integendeel! Voor het kortstondig bestaan van het 
schooltje te Komen werd op de koop toe nog de 
autoweg Pecq-Armentiéres beloofd! 
Als de Waalse ministers vandaag kunnen optreden als 
pooiers, dan is het omdat de Vlaamse ministers zich 
gedragen hebben als lichtekooien! Busquin en Spita
els kunnen alleen maar een grote bek opzetten omdat 
Martens en Eyskens en Claes de hunne steeds hebben 
dichtgehouden. 

Nu de verkiezingen voor de deur staan en het terug be
loften regent, nu Vlaanderen nog altijd grootste partij 
ferm belooft dat het „te nemen of te laten" zal zijn, 
dient de vraag gesteld: Welke bescherming hebben 
CVP en SP de Vlamingen geboden? Geen enkele! 
Waalse ministers komen ons grinnikend uitdagen op 
ons eigen grondgebied. Waalse generaals komen de 
rijkswacht kommartderen in Limburgse dorpen. De 
Vlaamse minderheid beneden onze grens is totaal 
weerloos overgeleverd aan de heksen van Komen. En 
als klap op de vuurpijl vloeit het zuur gewonnen 
Vlaams geld oeverloos in de Waalse smeltovens. 
Aan dit bilan zullen de Vlamingen op 8 november moe
ten denken! 

(tvo) 

Komen en Voeren aan beide uiter
sten van de taalgrens staan meer 
dan ooit in de belangstelling. Over 
beide leest u uitgebreid in dit blad. 
Over Voeren vooral op biz. 4 en 
biz. 10. 

NU ZONDAG 
TE BRUSSEL! 

Groot 
verkiezings-
kongres 
Hier het programma van 
het groot Volksunie-ver-
kiezingskongres van zon
dag 18 oktober. 
Bart Vandermoere, lijst
duwer kamerlijst-Antwer-
pen, opent het kongres 
met een oproep tot de 
Jongeren. Andere spre
kers zijn de volksverte
genwoordigers Paul Van 
Grembergen, Jaak Ga
briels en Hugo Schiltz. 
De kongresrede wordt 
uitgesproken door volks
vertegenwoordiger Vic 
Anciaux, alg. voorzitter. 

Deze grote verkiezings
meeting begint om 14 u. 
en gaat door in hét Ko
ninklijk Circus, Onder-
richtstraat 77/83, in het 
hart van Brussel. 
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Mi Brieven 

OPROEP 

De recente uitspraak van vice-premier 
Mathot heeft ons verbijsterd. Zijn uit-
spraak luidt als volgt: „Indien de staal-
artieiders te Luik de banken zouden 
bestormen dan zal ik alles doen om er
voor te zorgen dat de politie het eerste 
halfuur niet tussenkomt I" 
Deze, volgens ons, incivieke, anarchis
tische uitspraak van een minister in 
funktie is totaal onaanvaardbaar. Be
denken we daarbij dat duizenden Vla
mingen in het verleden voor heel wat 
minder onrechtvaardig als inciviek be
stempeld, gebroodroofd en in de ge
vangenis gestopt werden. W e vragen 
ons af waar blijft de reaktie van het 
staatshoofd, waar blijft de reaktie van 
o a de grootste politieke partij in 
Vlaanderen? 

W e doen een dringende oproep tot 
alle politieke part jen in Vlaanderen om 
niet verder te dulden dat in de komen
de regering iemand de funktie van 
minister of staatssekretans bekleedt 
die niet de beide landstalen grondig 
beheerst (Bij voorkeur de talen van de 
drie gemeenschappen in dit land: Ne-
deriands, Frans, Duits). Dit geldt voor 
hen die een ministerie of staatssekre-
tariaat beheren met natk>nale be
voegdheid! 
Deze oproep is gewoon gebaseerd op 
elementaire eeAied en rechtvaardig
heid, als we bedenken dat voor heel 
wat lagere posten tweetaligheid ver
eist isl 
W e durven hopen dat alle Vlaamse 
partijen deze op>roep ernstig nemen en 
deze eis prioritair stellen in hun pro
gramma 
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TAALKLACHTENBUS 

J . M V D . uit St-Martens-Latem (zie 
„Wij" van 1 oktober jU heeft volkomen 
gelijk wanneer hij de eigenaars van 
motomjtuigen aanzet klacht neer te 
leggen bij de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht wanneer zij vaststellen 
dat de Groene Kaart die hen wordt af
geleverd door hun verzekeringsmaat
schappij tweetalig is. 
Er dient nochtans op gewezen dat er 
ook met andere middelen druk kan 
worden uitgeoefend om de naleving 
van de taalwet af te dwingen. 
Zo kunnen de makelaars en de verze
keringsmaatschappijen zelf aange-
Sfjroken worden. Weigeren zij in te 
gaan op het verzoek om een eentalige 
Groene Kaart, dan dienen daar de 
nodige konklusies te worden uit ge
trokken. Dient het te worden onder
streept dat u als klant weinig te ver
wachten heeft van tussenpersonen of 
maatschapF>ijen die de wetten misken
nen die tot stand kwamen om u te be
schermen? 
Daarbij mag ook niet worden vergeten 
dat de voorwaarden van al de wettelij
ke verplichte kontrakten dezelfde zijn 
en dat de premies ondeHing weinig 
verschillen Er bestaat inderdaad een 
verplichtend tanef. 
Dat de aangebonden strijd niet zonder 
inspanning zal gewonnen worden blijkt 
uit het feit dat het Belgische Bureau 
van de Autoverzekeraars, niettegen
staande de duidelijke adviezen van de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
dat alleen eentalige groene kaarten 
wettelijk zijn en voldoen aan de wetten 
op het gebruik der talen, om een 
bijkomend advies verzocht fieeft waar
uit zou moeten blijken dat de tweetali
ge „groene kaarten" eveneens geldig 
zijn (zie dienaangaande het antwoord 
van de minister van Ekonomische Za
ken op een vraag van Kamerlid Kuij-
pers - Vragen en antwoorden - 15-9-
1981). 
Deze houding duidt aan dat het gestel
de probleem met louter teoretisch is en 
dat er meer op het spel staat dan 
symtiolen. 

T.V„ Brussel 

VOERGEWELD 

Los van het feit of betogen zin heeft of 
niet IS dat wat de njkswacht te Voeren 
zondag II bezielde, ongehoord! 
Dirk Verheyen, een bestuurslid van 
VLUO-Nationaal, heeft dit aan den lijve 
ondervonden.. Deze jonge man werd, 
terwijl hij onder een weidedraad weg
kroop voor de oprukkende Hunnen-
horde, in de rug getrapt door een 
paard, terwijl de benjder met de wa
penstok toesloeg De moeder van 
Dirk zag alles op het joernaal gebeu
ren.. Dirk werd, zwaar getroffen in de 
nierstreek, weggesleept (0,5 km) naar 
een wagen van het Vlaams Kruis Daar 
was zijn lijdensweg nog niet gedaan. 
HIJ werd vervoerd naar de kliniek te 
Tongeren, vooriopig verzorgd, dan te
ruggebracht naar Voeren (waar ieder
een al weg was), naar Nederiand 
(waar ook de bussen al weg waren) en 
dan maar naar Geel, waar hij in een 
café, naast de telefoon werd achterge
laten (op een goede 4 km van zijn 
huis). In de ziekenwagen, die ook een 
ander voertuig depanneerde, zat hij 
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naast een andere wandelmakker die 
met een schedelkwetsuur neerlag. 
Rond deze aangelegenheid dienen een 
aantal zaken nog opgehelderd. Mis
schien zijn er lezers die daarbij willen 
en kunnen helpen. 
Ondertussen aan Dirk ( en de andere 
Voerslachtoffers) een spoedig herstel! 

Dirk Van Sichem de Combe 
Diensthoofd VUJO-Nationaal 

FW EN KOMEN 

De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen tekent verontwaardigd pro
test aan tegen het besluit van minister 
Busquin, de Vlaamse school te Komen 
te sluiten. 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen beschouwt zulks als een on
aanvaardbare belediging van het 
Vlaamse volk en stelt de onnoemelijke 
praktijk aan de kaak, kinderen voor 
elektorale doeleinden te misbruiken 
Een land dat zulks toelaat, heeft geen 
recht op voortbestaan meer. 

Het FW-sekretar iaat 

BLB-

Op donderdag 24 september 1981, ter 
gelegenheid van de opening van haar 
vestiging aan de Kapelsesteenweg te 
Brasschaat heeft de direktie van de 
Bank Lambert gemeend duidelijk poli
tieke stelling te moeten kiezen. Er werd 
gevlagd met de Belgische staatsvlag. 
De Bank Lambert heeft natuurlijk het 
recht te bepalen welke vlaggen zij 
wenst uit te hangen bij dergelijke 
gelegenheden. Dus gaat het om een 
keuze. 
En wie kiest moet keurig kiezen. W e 
weten nu dat de Bank Lambert dukte-
lijk kiest voor 1830 en toch niet vies is 
van Vlaamse centen. Als de heren van 
de Bank Lambert nu konsekwent zijn 
en in het vervolg hun gevels zouden 
sieren met de benaming „Banque Lam-
bert Bruxelles", dan hoeft men geen 
vlaggen meer te gebruiken, dan is de 
zaak ook zo, duidelijk genoeg. En het 
zou vooral eeriijk zijn tegenover de 
klanten. 
En nu de binding „geld-tncolore" toch 
zo duidelijk onderstreept werd, zou
den dan de mensen van BLB nu via 
deze rubnek eens op een paar vraag
jes willen antwoorden: Hoeveel geld 
heeft de BLB al in de bodemloze put 
van de Waalse staalnijverheid ge
pompt en wie is de huidige voorzitter 
van de BLB? Wij wachten geduldig op 
antwoord. 

A .0„ Brasschaat 

EEN DUWTJE NAAR VOOR! 

OP 8 november zijn er de pariements-
verkiezingen. De VU moet niet be
vreesd zijn. 
Als politieke speerpunt van de Vlaanv 
se Beweging mag en moet de VU de 
verdienste opeisen dat zij en zij alleen 
de federalistische gedachte steeds 
heeft verdedigd, en steeds heeft ge
wezen op de voordelen van een eigen 
Vlaamse Staat 

Als straks de propaganda onze huiska
mer binnenstroomt ook langs TV, dan 
hoop ik dat de V U de Vlaamse kleine 

man op een eenvoudige maar keiharde 
manier de Vlaamse onmacht en de 
.onzalige centenkwestie zal uitleggen, 
met een duidelijke vingerwijzing (bij 
ons zeggen ze „man en paard noe
men") naar de verknoeiers van de 
Vlaamse belangen op alleriei gebied. 
(De slogan- Geen Be lg i^he armoede, 
maar Vlaamse welvaart is niet zo dui
delijk voor Jan met de pet) 

Verder hoop ik, en waarschijnlijk velen 
met mij, dat we straks weer niet ver
deeld aan de startlijn staan, dat daarom 
een uiterste poging nodig is om dit te 
voorkomen. 

Vlaanderen verdient beter! 

Moge de wens van één van mijn 
kollega's-werkmakkers uitkomen toen 
hij zei: „Niet nieuw en anders, maar an
ders en beter!" 

Sukses op 8 november! 
M.M„ Op9eteren 

ULTIEME OPROEP 

Als VU-bestuurslid, oud-Oostfronter, 
lid Broederband en VOS wil ik — 
opnieuw en met nog meer aandrang 
— onze partijtop, onze arrondisse
mentsraden (die de lijsten moeten 
goedkeuren) en alle overtuigde Vlen 
mingen — waar ze ook staan — 
oproepen tot een ultieme poging om 
als één gesloten geheel naar de aan
staande parlementsverkiezingen te 
gaan. 

Dezelfde oproep werd reeds maanden 
geleden door Broederband en VOS 
gedaan. Door de Vlaams-nationale par
lementsleden werd deze positief be
antwoord. 

Laat ons nu zien dat „iedereen" begaan 
IS met ons Vlaamse volk en dat het 
geen woordkramenj geweest is van de 
mandatarissen. 

De kleinigheden (het dood Egmont-
pakt links, rechts of centrum) mogen 
ons met blijvend scheiden. Het ultieme 
ogenblik is aangebroken! 
Naar een zelfstandig Vlaanderen. 

E.D.S„ Gent 

ANTI KERNRAKETTEN 

Als bewust en overtuigd Vlaming en 
tegenstander van de plaatsing van 
kernraketten in Europa, treft het me 
dat het organizerend komitee van de 
IJzerbedevaart zich nog met heeft 
geschaard achter het platform en de 
oproep voor de betoging van 25 okto
ber te Brussel 

Het organizerend komitee van de 
IJzerbedevaart dat jaarlijks een grote 
vredesbijeenkomst op het getouw zet 
kan zich op dit vlak met inlaten met 
struisvogelpolitiek. Geen standpunt in
nemen betekent op dit ogenblik het
zelfde als voorstander zijn van de 
plaatsing van kernraketten in Europa 

De IJzerbedevaart die ontstaan is als 
een pacifistische manifestatie na de 
eerste WO, met als één van de voor
naamste tema's „nooit meer oorlog", 
moet ook nu door dik en dun dit 
standpunt blijven verdedigen Indien 
niet zal zij steeds meer op een oubolli
ge en romantische gebeuren gaan 
gelijken, zonder oog voor de realiteit 
van vandaag. 

Wil de Vlaamse Beweging terug een 
zeker elan krijgen en wat geloofwaar
diger overkomen dan moet zij durven 
kiezen. 

J.M., Berchem 

Wi | ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend ziin 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de mhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS niet noodzakelijk de onze 
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Mensen mi 
Dehousse in de Voerstreek 

Verleden zondag in de namiddag 
dook PS-minister van het Waals 
Gewest Jean-Maurice Dehousse 
op te 's-Gravenvoeren. Hij liet 
zich ter plekke voeren door zijn 
chauffeur. Zi jn wagen werd voor
afgegaan door een zogenaamde 
gebanalizeerde rijkswachtauto 
(een voertuig dat er uit ziet als 
een gewoon burgerwagentje) 
met twee rijkswachtofficieren 
aan boord. Toen de perslui hem 
ondervroegen, zegde Dehousse 
„dat het nu aan de rijkswacht was 
om te bewijzen dat alles normaal 
is in de Voerstreek". 

De eerste-minister van de Waal
se deelregering werd herkend 

door een aantal Vlaamse beto
gers. Toen ze opdrongen naar de 
ministeriële wagen, verliet deze 
achterwaarts rijdend de kom van 
's-Gravenvoeren. 
Na Antoinette Spaak, Gillon, La-
gasse en tutti quanti is Dehous
se de zoveelste Franstalige poli
ticus die zich in de Voerstreek 
komt gedragen als in veroverd 
gebied. 

Wagen van 
Desaeyere 
aangeslagen 
Er was verleden zondag in de 
Voerstreek niet alleen betogings-
en samenscholingsverbod, maar 
zelfs clrkulatieverbod: de auto's 
moesten maar in de Voerense 
garages blijven. 
Uitzondering op de regel: de 
Waalse minister Dehousse mocht 
wél rondtoeren in Voeren; zijn 
wagen werd zelfs door de rijks
wacht geëscorteerd. 
VU-kamerlid Willy Desaeyere, die 
zich per wagen naar de Voer
streek had begeven, moest bele
ven dat zijn wagen aangeslagen 
en een dag gekonfiskeerd werd. 
Een Waals minister mag wél in 
Vlaanderen komen uitdagen, maar 
een Limburgs parlementslid mag 
zijn kiezers in Voeren niet gaan 
bezoeken! 

Geens niet in 
de Voerstreek 
Om de provocatie van Dehousse 
in de Voerstreek op haar juiste 
waarde te schatten moet men zich 
een ogenblik voorstellen, welk 
Waals gehuil er zou opgaan indien 
CVP-minister van de '\/laamse Ge
meenschap Gaston Geens bij

voorbeeld een bezoek zou bren
gen aan het Vlaamse schooltje te 
Komen. De Waalse hel zou onmid
dellijk losbarsten... 
Dit is een louter veronderstelling: 

Deze week dit... 

geen enkele CVP-minister heeft 
ook maar één honderdste van het 
lef der Waalse ministers. 

Niet alleen zal Gaston Geens het 
nooit in zijn hoofd halen om bene
den de taalgrens op bezoek te 
gaan in een Vlaams schooltje. Hij 
heeft het zelfs nooit in zijn hoofd 
gehaald om boven de taalgrens, in 
het gebied dat onder zijn ministe
riële zorg en hoede staat, een 

De propagandamachine voor de. 
verkiezingen kan op volle toeren 
beginnen te draaien. De eerste 
affiches hangen reeds op 
borden en muren, brochures en 
pamfletten zijn in druk... en de 
zure appel van de opstelling van 
de vele lijsten is doorgebeten. 
Een zure appel, inderdaad. 
De Volksunie is een partij van 
mensen, als het ware aan 
mekaar gesmeed door een band 
van idealisme en Vlaams-
nationale verzuchtingen. Een 
onverbreekbare, onverwoestbare 
ketting die storm en ontij 
overleeft, die tegenslagen en 
tegenkantingen overwint. 

Maar de Volksunie is ook een 
partij van „mensen", van 
zelfstandig denkende mensen. 
Meer zelfs, van moeilijke 
mensen die bewust buiten de 
gestroomlijnde tredmolen van de 
traditionele partijen zijn 
opgetreden en die een leven 
lang zich inzetten voor een 
ideaal zelfstandig Vlaanderen. 
Allemaal mensen met enorme 
kwaliteiten en hoedanigheden, 
maar met soms even grote 
gebreken en onvolmaaktheden. 
Bij het samenstellen van lijsten 
komt dit alles snel tot uiting. 
Praten over mensen die morgen 

de politieke macht van de 
Volksunie zullen 
vertegenwoordigen.. Een 
belangrijke opgave, waarover 
graag iedereen zijn zegje heeft 
en zijn mening verkondigt. Een 
zure appel waar we door 
moeten... 

Daarbij past de overweging dat 
de Volksunie haast de enige 
partij is waar militanten, verenigd 
rond een tafel, demokratisch eid 
boordevol inspraak, de lijsten 
vullen. Soms met alle zurigheden' 
vandien. 

Maar alles bij mekaar heel wat 
aangenamer dan in die partij, 
waar mensen zo belangrijk zijn, 
maar waar ACW, Boerenbond 
en zoveel andere organizaties 
de plaatsen verdelen en 
toekennen aan mensen „met 
verdienste in hun beweging". De 
militant kan slechts toekijken. 
Ook heel wat aangenamer dan 
in een partij waar als enig 
criterium het aantal lidkaarten 
geldt gaande van vakbond tot 
mutualiteiten. De mens zelf komt 
nauwelijks aan bod. 

Dan heel wat liever werken met 
zelfstandige mensen, die omwille 
van „het totale mens-zijn" een 
keuze maken tussen de vele 
kandidaten. Van wie verwacht 

bezoek te brengen aan de Voer
streek. 
Er weze trouwens aan herinnerd 
dat de Vlaamse betoging van ver
leden zondag ingericht werd om
dat de CVP, de SP en de PVV 
weigerden in te gaan op het ver
zoek van de Vlaamse Voerense 
gemeenteraadsleden een zestal 
parlementsleden uit iedere Vlaam
se partij op studiebezoek in de 
Voerstreek te mogen ontvangen. 

wordt dat zij de Volksunie-eisen 
krachtig op het politiek forum 
zullen uitbazuinen. Op dat 
ogenblik is het verdomd 
belangrijk niet alleen oog te 
hebben voor de hoedanigheden 
van de mede-militant, maar ook 
begrip te hebben voor diens 
zwakheden en gebreken. 
Het is positief om vast te stellen 
dat, over die zure smaak van de 
appel heen, eens de lijsten 
samengesteld zijn, iedereen 
opnieuw aan hetzelfde zeel trekt. 
Op weg naar een en hetzelfde 
doel. Allen te zamen, ieder met 
zijn hoedanigheden en zijn 
mindere punten. 

De zure nasmaak moet krachtig 
doorgeslikt worden. Onze 
verantwoordelijkheid is zeer 
groot. De muren van het 
Belgisch huis kraken en barsten. 

Het is aan ons, om gezamenlijk 
tegen die muur te stoten. Dan 
kan de instorting niet lang meer 
uitblijven! 

Busquin tweekoppige adelaar 
Eén en dezelfde Waalse minister 
heeft zowel het drama van het 
Vlaamse schooltje te Komen ais 
de gekwetste rijkswachters en 
betogers van Voeren op zijn ge
weten: de PS'er Philippe Bus
quin. 

Busquin is niet alleen minister 
van Binnenlandse Zaken, hij is 
tevens minister van Nationale 
Opvoeding. 

Het is trouwens de kabinetschef 
van Busquin, de rode lucht-
machtgeneraal Sokay, die verle
den zondag het eigenlijk bevel 
voerde over de rijkswacht in 
Voeren. Via Sokay regelde Bus
quin ter plaatse rechtstreeks en 
tot in de kleinste details de zoge
naamde „ordehandhaving". 
Vlaamse rijkswachtofficieren 
hadden zich te gedragen naar het 
Waalse Befehl ist Befehl. 

VIc ANCIAUX 
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M^ Kommentaar 

180 graden... Europese 
roeping 

Woor Vlaamse ouders, leerlingen en leerkrachten in Komen is het „beleid' 
kaakslag. Inmiddels zitten CVP- en SP-ministers alweer kollegiaal aan 

provocateurs... 

' van de regering-Eyskens een harde 
de regeertafel met de Waalse PS-

Wilfried 
Martens en 
de Komense 
school 
De halfslachtige houding die Wil
fried Martens desti jds als eerste-
minister aan de dag legde, heeft 
thans regelrecht geleid naar het 
drama van de Vlaamse school te 
Komen. 

In 1979 werden er door Komense 
Vlamingen 42 aanvragen voor 81 
kinderen ingediend. In plaats van 
gewoonweg de taalwet toe te 
passen, deze aanvragen te on
derzoeken en dan de school op 
deugdelijk-wetteli jke basis te la
ten starten, verkoos de regering-
Martens eerst maandenlang ti jd 
te verliezen. De Raad van State 
advizeerde het onderzoek van de 
42 oorspronkelijke aanvragen. 

Martens verkoos een andere 
weg op te gaan: in een medede
ling op 17 oktober 1979 bekende 
de regering haar onwil om ge
woonweg de wet toe te passen; 
bij koninklijk besluit van 22 no
vember 1979 en middels de koe
handel met de autoweg Pecq-
Armentières werd het schooltje 
een onzekere toekomst inge
s tuurd , met het thans bekende 
gevolg. 

Moord 
en brand 
De Vlaamse regeringspartijen en 
hun voorzitters Tindemans en 
Van Miert zijn de allerlaatsten 
die moord en brand moeten 
schreeuwen over de sluiting van 
de Vlaamse school te Komen. 
Zi j zijn het immers die zowat een 
jaar geleden dat rechtmatig 
schooltje afgekocht hebben in 
ruil voor een autoweg tussen 
Pecq en Armentières. Dat stuk 

beton ligt er, godzijdank, nog 
steeds niet, maar biedt ondertus
sen aan Spitaels en Busquin een 
prachtig alibi om ook het school
tje te sluiten. 
De Vlaamse Komenaars mogen 
Tindemans en Van Miert dank
baar zijn. 

„Het is zinloos bevoegdheden na
tionaal te houden wanneer men 
niet bereid is deze ook nationaal te 
behandelen. Het is in dit perspek-
tief dat ook de problematiek van 
de nationale ekonomische sekto
ren bekeken dient te worden." 

Deze zinsnede komt niet u t het 
verkiezingsprogramma van de 
Volksunie, maar uit de mond van 
CVP'er Dehaene. 

Als kabinetschef van Martens was 
deze man meer dan betrokken bij 
de huidige staatshervorming. Van 
een lichte koerswending gspro-
ken... 

...en meer! 
Op een koerswending min of 
meer wordt in de CVP trouwens 
niet gekeken. Zonder blikken of 
blozen verklaarde voorzitter Tin
demans deze week dat zijn partij 
helemaal niet gekant is tegen de 
regionalizering van de grote eko
nomische sektoren. 

Nauwelijks enkele maanden ge
leden verklaarde diezelfde Tin
demans „dat het voorstel van 10 
CVP-kamerleden om een aantal 
grote sektoren zoals staal, textiel 
en scheepsbouw te regionalize-
ren niet uit de partij zelf komt, 
maar een initiatief is van de frak-
tie die gemeend heeft op die 
manier op sommige Voervoor-
stellen te moeten reageren. De 
CVP als partij blijft er voorstan
der van dat het staal nationaal 
b l i j f t 

In het JET-plan van de CVP staat 
onder het hoofdstuk „Ons land in 
Europa en in de wereld" een niet 
onbelangrijk zinnetje. 
Het gaat er om dat de CVP de 
grootste betekenis hecht aan het 
voorzitterschap van de EG-mi-
nisterraad, dat door België per 
1 januari 1982 zal worden waar
genomen. Deze periode moet 
dan ook te baat worden genomen 
„om de Europese gedachte een 
nieuwe stimulans te geven". 
En wie zou er in aanmerking 
kunnen komen om die Europese 
gedachte wat op te smukken? 
Misschien mister Europe? Ofte
wel, Tindemans opnieuw naar de 
Wetstraat? 

Nu, te nemen 
of te laten 
„Nu, te nemen of te laten." Dat is 
de slogan van de CVP. 
Voor alle duidelijkheid moet er bij 
deze slogan van uitgegaan wor
den dat alle mensen belangrijk zijn 
en dat vooral de belangrijksten 
daaronder op ons kunnen reke
nen. 
Tot slot, hetgeen nu te nemen of te 
laten valt Is datgene wat met deze 
man anders geworden Is. 

VOLKSUNIE 
in ons aller belang 

De rode generaal te Voeren 

Dinsdagnamiddag 16 uur: het lesmateriaal wordt overgebracht naar 
het recent geopende Vlaams Kuitureel Centrum. CVP- en SP-ministers 
lieten de Waalse soaalist Busquin ongestoord het Vlaams schooltje in 
Komen sluiten. (Foto LaO 

Op het slagveld van Voeren verleden zondag werd 
de aanwezigheid gesignaleerd van de 54-jarige 
luchtmachtgeneraal Guy Sokay Zo maar geen 
toevallige aanwezigheid! Guy Sokay, in de wandeling 
doorgaans de rode generaal genoemd, is kabinets
chef van de Waalse minister van Binnenlandse 
Zaken Busquin. Sokay in hoogsteigen persoon is 
verantwoordelijk voor de vrij zware incidenten tij-
dende Voerense veldslag. Voor alle deel- en waarne
mers verleden zondag was het duidelijk, dat het rijks-
wachtkommando geen enkel initiatief kon of mocht 
nemen. Befehl ist Befehl: de gendarmes hadden zich 
te houden aan de drastische instrukties van Busquin, 
ter plekke vertegenwoordigd door kabinetschef 
Sokay. De rode generaal leidde persoonlijk de 
strafexpeditie. 

Sokay is een sleutelfiguur in de Waalse strategie te
gen Vlaanderen. Na een mislukte loopbaan bij de 
Landmacht en zijn overstap naar de Luchtmacht, be
gon hij reeds een tiental jaren geleden een politieke 
carrière: in ruil voor wie-weet welke wederdienst 
kreeg André Cools hem geplaatst op het kabinet van 
Landsverdediging bij Vanden Boeynants In de twee
de helft der zeventiger jaren stapte hij over naar 
Buitenlandse Zaken, onder Simonet Het bezorgde 
hem een bevordering „buiten reeks": omwille van 
„het belang van zijn funktie" kreeg hij de generaals-
sterren. 

Bij de onderhandelingen tot vorming van de rege-
ring-Martens zat hij doodleuk bij de delegatie van 
PS-onderhandelaars Sindsdien is hij eerst onder 
Moureaux en nu onder Busquin, kabinetschef op 
Binnenlandse Zaken. 

De rode generaal is aldus de spin midden in het web, 
vanwaar de draden lopen naar bijvoorbeeld de hele 
ordehandhaving, de kontrole over de veiligheids
diensten, het beheersen van de rijkswacht en de po
litie. Met deze supergeneraal zitten we héél dicht in 
de buurt van een rood kolonelsregime! 
Sokay heeft nog andere strepen op z'n mouw Uit 
zijn spinneweb lopen ook de draden naar de Waalse 
vliegtuigindustrie. In Sonaca, Airbus en Sabena heeft 
hij rechtstreeks en via geparachuteerde mannetjes 
een héél dikke vinger in de pap. Hij speelt de onge
hoorde krachttoer klaar om op de miljardenmarkt 

van de vliegtuigindustrie aanwezig te zijn in drie ge
daanten: als klient (via de luchtmachO, als leveran
cier dn Sonaca, Belairbus) en als kontroleur dn zijn 
politieke hoedanigheid). Als goed strateeg weet hij 
zelfs zijn nederlagen om te bouwen in overwinnin
gen. Hij probeerde de Luchtmacht destijds de 
Mirages op te dringen. Toen de keuze uiteindelijk 
toch op F16 viel scheen dit voor hem een nederlaag. 
Maar de miljardenbestellingen en -kompensaties 
voor de FW wist hij uitsluitend binnen de pikken 
voor zijn Waalse bedrijven. 

De man die verieden zondag in Voeren de rijks
wachters tegen de Vlaamse betogers in het veld 
joeg, is tevens een machtige en efficiënte vijand van 
het Vlaams bedrijfsleven. Hij is het, die tracht te be
letten dat de Vlaamse vliegtuiggroep FLAG van de 
grond komt. FLAG-man Herman Candries behoort 
evengoed tot zijn mikpunten en slachtoffers als de 
eerste de beste TAK-wandelaar 

Sokay heeft zelfs Vlaamse snaren op zijn Waalse 
viool Het IS vrij algemeen bekend dat SP-fraktielei-
der en -legerdeskundige Tobback zich laaft aan de 
bronnen van kennis en wetenschap die Sokay te 
zijner beschikking stelt 

Sokay heeft véél meer op zijn rood Waalse geweten 
dat twee dozijn gekneusde rijkswachters en een 
aantal afgetroefde Vlaamse betogers. Menig dopper 
aan Vlaamse stempellokalen zou verbaasd opkijken 
als hem duidelijk werd dat hij er eigenlijk staat dank 
zij de greep van de rode generaal op de miljarden-
markt van militaire orders en bestellingen... 
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Sociaal-ekonomisch m 
Klare taal over staal! 

Cadeau van 480 miljard voor Waalse staalbarons...? 
En waar het in feite allemaal om 
begonnen i s . Waarom de CVP-
SP regeringsleden een land 
met 400.000 werklozen — voor 
het grootste deel in Vlaanderen 
— en met een begrotingskrater 
van nagenoeg 500 miljard op de 
krisisklip laten vast lopen. 
Omdat de arrogantie van de 
Waalse socialisten (die alweer 
tientallen miljarden frank extra 
vragen voor de staalbekkens) 
nu echt niet meer door de beu
gel kan, en zelfs CVP'ers en 
SP'ers moeten toegeven dat de 
roofbouw op de Vlaamse eko-
nomische bedrijvigheid schan
dalige proporties begint aan te 
nemen. Begint aan te nemen? 
Het is al jaren dat de miljarden-
stroom naar de zieltogende 
Waalse staalbekkens door de 
VU wordt gelaakt Maar de 
Vlaamse regeringsleiders van 
de traditionele partijen bleven 
maar tientallen miljarden naar 

Wallonië pompen zonder dat 
voor Vlaanderen iets in de 
plaats werd bekomen. Integen
deel zelfs, op een bepaald mo
ment werd door de Walen alles 
op alles gezet om de werking 
en de groei van Sidmar in Gent 
drastisch af te remmen. 
De Vlaamse socialist Willy 
Claes deed alsof zijn neus 
bloedde toen de Waalse syndi-
kalist Gillon ongestraft uitriep: 
.J'aurai la peau de SidmarF. 
De staalperikelen zijn een we
reldprobleem; ons land kon er 
niet aan ontsnappen. De krisis 
ontstond in 74, nu onderhand 
bijna acht jaar geleden. Een ver
rassing was de recessie in het 
staal niet, maar de duur en de 
omvang ervan waren wel volko
men verrassend. 
In ons land begonnen de order
boeken van de staalbedrijven, 
vooral in Waltonië dan, drama
tisch te slinken vanaf de zomer 

van 76. Maar alle schuld op de 
internationale kwelduivel schui
ven is nu ook weer verkeerd. 
Immers, uit een resem onderzoe
kingen blijkt dat hét groot pro
bleem van onze staalnijverheid 
de konservatieve gemakzucht is; 
de staalbarons blijven maar wat 
aanmodderen en vooral de 
Waalse bekkens werpen al hun 
kommer op de staat. 
Al te lang werden sanerende 
beslissingen op de lange baan 
geschoven en werden miljarden 
verkwanseld aan het rechthou-
den van bedrijven zonder over
levingskansen. De staalfusie Co-
ckerill-Hainaut Sambre is niet al
leen een noodingreep, maar ge
tuigt ook onverminderd van het 
verspilzuchtig beleid, voor zover 
er hier van beleid sprake kan 
zijn. 

De Waalse staalbarons hebben 
— daarin lijdzaam gesteund 
door de passieve regenng — 

niets gedaan om na de vette 
jaren waarin ze als feodale heer
sers de winsten voor eigen pro
fijt afroomden, nu in de krisispe-
riode de bedrijvigheid aan te 
passen aan de gewijzigde we
reldmarkten. 
Tot op vandaag kunnen zij zich 
permitteren zichzelf rijkelijke 
vergoedingen toe te kennen en 
om de lieve sociale vrede de 
werknemers in de Waalse staal
bekkens veel hoger lonen uit te 
reiken dan aan de Vlaamse staa-
larbeiders. 
De verliescijfers worden dan 
maar geboekt op rekening van 
staatswaarborgen, staatslenin
gen en dies meer. Op de kap van 
de Vlaamse belastingbetaler 
dus. 

Konfetti-politiek 
De traditionele partijen hebb>en 
geen strobreed in de weg ge-

ASLK... 
„De raad van beheer van de ASLK 
had woensdagnamiddag eerst ge
weigerd in te gaan op de vraag om 
700 miljoen frank, die Cockerill-
Sambre voor vrijdag nodig had om 
de lonen en wedden in het staalbe
drijf uit te betalen. 

Eerste minister Mark Eyskens 
heeft dan aangedrongen bij de 
ASLK-direktie, die op haar tjeslis-
sing terugkwam."VFm. Ekon. Tijd, 31 
juli '81). 

...moet 
miljarden 
afdokken 
„De Algemene Spaar- en Lijfren-
tekas moet op zeer korte termijn 

Cockerill-Sambre 4,2 miljard le
nen, nadat de instelling na een 
tussenkomst van premier Eys
kens reeds met 700 miljoen over 
de brug moest komen." (De Stan
daard, 10 augustus '81). 

Uitzet van 56 miljard 
„Het jonge Cockerill-Sambre zal 
zijn wittebroodsjaar inzetten met 
een verlies van om en bij de 17 
miljard, heel wat meer dus dan de 
meest alarmerende ramingen tot
nogtoe. 

Het bedrijf kreeg op de huwelijks
dag zelf op 26 juni, een fors 

NMKN 
achterna 
"ASLK^l^'^tiSoLTNMs ...voor verwend kind 

geschenk van de ouders. 2,75 
miljard, zijnde de eerste tranche 
van de kapitaalverhoging. 
De uitzet werd reeds enkele we
ken vroeger overhandigd in de 
vorm van een konsolidatie van 56 
miljard frank overheidsschukien. 
Al dit staatsmanna werd vrij vlug 
verteerd." CLil)re Belgique, 23 juli). 

zo'n goede zaak is voor de spaar 
kas, zal gauw blijken. De ervarin
gen die de NMKN daarmee heeft 
opgedaan zijn niet zo gunstig. De 
NMKN, tot voor enkele jaren een 
zeer dynamische maatschappij 
voor industriële financiering, zag 
zk:h immers de jongste tijd ver
plicht haar aktiviteiten buiten de 
staalsektor drastisch te t>eper-
ken" (De Tijd, 28 aug. '81). 

„Er werd een kalender opgesteld 
voor sluiting van onrendabele 
produktie-eenheden; er werd 
geen afvloeiingsplan gemaakt 
Ook op het gebied van kostenbe
heersing werden totnogtoe in de 
Waalse staalindustrie weinig de
finitieve stappen gezet 

Het gemiddeld uurloon in Cocke
rill-Sambre overtreft met meer 

dan 30 procent het Europese 
gemiddelde, en ligt juist 50 Lh. 
hoger dan bijvoorbeeld bij het 
Franse Usinor. 
Cockerill-Sambre heeft zich op 
enkele maanden alvast op
gewerkt tot de favoriete zoon 
van de Belgische staat, alsof er 
gaan andere kinderen waren die 
eveneens zwaar noodlijdend 
zijn.' (La übre Belgique, 23 juli '81). 

legd om de karnavaleske konfet
ti-politiek tegen te gaan. Afge
zien van de miljardenberoving 
van Vlaanderen zijn de traditio-
nelen evenwel ook nog verant
woordelijk voor een algemeen 
kortzk;htig beleid. Het Vlaamse 
staalt^edrijf Sidmar is vandaag 
behoorlijk gezond door het feit 
dat tijdig de produktie werd aarv 
gepast 
Maar algemeen is er de vaststel
ling dat in ons eigen land een 
vraag groeide naar staalproduk-
ten die vanuit het verre Japan en 
zogeheten derde landen moes
ten ingevoerd worden...! 
Zo bijvoorbeeld werden de 
bouwwerven in ons land voor 70 
procent bevoorraad met staal uit 
de vreemde, gewoonweg omdat 
er in ons land nog geen stelsel 
tot voorafgaande goedkeuring 
van betonstaal bestond. 
Het jarenlang uitblijven van een 
overheidsmaatregel terzake 
heeft de staalsektor in eigen land 
behoorlijke konkurrentiële scha
de toegebracht! 
De toestand van de staalnijver
heid zit dus niet alleen kommu-
nautair schots en scheef, maar 
getuigt van flagrant overheids-
verzuim om de sektor toekomst
gerichte injekties te geven. 
Vandaag is het dan zover geko
men dat de Waalse staalbedrij
ven het land ekonomisch en |X)li-
tiek mee de dieperik insleuren. 
De CVP die ononderbroken 
sleutelposities in handen hield in 
de regering is voor het failliet van 
het staal hoofdverantwoordelij
ke omwille van haar lijdzaam 
toekijken. SP en PVV hebben 
jarenlang evenzeer hun duit in 
het zakje van de Waalse staalba
rons gedaan, of beter onze cen-
ten„. 

Het wanbeleid heeft dan uitein
delijk als resultante dat Cockerill 
per ton geproduceerd staal 
1.500 fr. verlies lijdt Dat de 
Vlaamse belastingbetaler in feite 
twee maanden per jaar voor de 
financiering van het staal werkt 
Dat de samengebundelde Waal
se staaleisen onderhand opgelo-
p)en zijn tot het astronomische 
bedrag van 480 miljard frank! 
Inmiddels verdient de Vlaamse 
staalarljeider bij Sidmar (één van 
de zeldzame Europese staalbe
drijven die winst boeken) zowat 
55 frank per uur minder dan zijn 
kollega in het zieltogende Co
ckerill. Vlaanderen heeft er geen 
belang bij dat aan zijn zuider
grens het Waalse gewest volko
men verkommert 
Maar de chantagepolitiek die nu 
al jaren duurt helpt de Waalse 
ekonomie langs geen kanten ho
gerop, terwijl inmiddels de 
Vlaamse gemeenschap meege
sleurd dreigt te worden in de 
Belgische armoede. 
Zoals de CVP en SP inzake de 
Vlaamse school van Komen al
weer aan de Waalse arrogantie 
hebben toegegeven (Busquin 
kon ongestraft de school slui
ten!), zo zullen de Vlaamse kleur-
politiekers na de verkiezingen 
zonder verpinken opnieuw mil
jarden van de gemeenschap in 
de Waalse staalbekkens storten. 
Tenzij de traditionalisten een flin
ke elektorale afstraffing krijgen. 
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PERSpektief 
De regerings(?)partijen maken het de oppositie eigenlijk te gemakke
lijk. Want wie zit er nu in de regering en wie in de oppositie? Waar zit 
de PS? Wat we de laatste dagen en weken hebben meegemaakt tart 
elke verbeelding. Het Belgisch regime is tot op de draad versieten en 
is door en door ziek. 
Alléén een radikale ingreep kan daarin verbetering brengen. Dat Is zo
wat de teneur van alle Vlaamse persartikelen, maar belangrijk daarbij 
is dat voor de traditionele partijen en hun vrienden in de pers er een 
levensgroot verschil bestaat tussen woord en daad. Daar moeten we 
steeds aan denken als we de soms radikale artikels lezen. 

ONDERMEER dat van Manu 
Ruys in De Standaard: 

„Niets wijst erop dat in Wallonië 
een meerderheid bereid is om met 
de Vlamingen samen het tij te 
doen keren. De vitale en verant
woordelijke krachten in Vlaande
ren zullen het zelf moeten doen. 
Op de Vlaamse sociale week heb
ben woordvoerders van de werk
nemers betoogd dat zij de Waalse 
arbeiders niet in de steek laten. 
Maar daarover gaat het niet 
Vlaamse verstandhouding, ook op 
het sociale vlak, is in deze ekono-
mische en staatkundige noodsi
tuatie een kwestie van standhou
den en overleven. De krisis pas
sief ondergaan, zal niet alleen de 
staat maar ook de Vlaamse eko-
nomie zoveel schade toebrengen 
dat de kansen op herstel zelf 
problematisch worden." 

DUS, in klare taal: zelfbestuur 
voor Vlaanderen. Dat is een 

kv\/estle van leven of dood gewor
den. Maar... zal Ruys zo nog spre
ken als neo-unitarist Tindemans na 
de verkiezingen een regering zal 
vormen? Afwachten... 
Voor Gazet van Antwerpen is het 
ook duidelijk dat de breuk tussen 
Vlamingen en Walen niet meer te 

herstellen is: „Intussen zal voor de 
Vlaamse burger de maat wel meer 
dan vol zijn. Door de houding die 
zij nu al vele maanden aannemen 
hebben de Waalse socialisten zich 
niet alleen onmogelijk gemaakt als 
regeringspartners, maar zoals de 
zaken er nu uitzien moet men zich 
in Vlaanderen de vraag stellen of 
het verder kultiveren van zoveel 
onverdraagzaamheid moreel nog 
langer te verantwoorden is. Dit 
land moet hoe dan ook uit de 
impasse geraken, het moet terug 
aan het werk gaan. En zoals het er 
gisteren naar uitzag zal dat alleen 
maar kunnen als Vlamingen en 
Walen hun eigen weg gaan." 

DE Vlamingen moeten dus hun 
eigen weg gaan. Als Gazet 

van Antwerpen konsekwent was, 
had ze moeten schrijven dat de 
Vlamingen dan massaal op de VU 
moeten stemmen, want CVP, SP 
en PVV willen niet weten van 
Vlaamse zelfstandigheid. 
Zelfs een unitair-denkend man als 
Camps in Het Belang van Lim
burg, die nooit warm heeft geJo-
pen voor het Vlaams-nationalisme 
en daarmee de traditie voortzet 
van zijn voorganger, de oud-Rexist 
en superpatriot Leynen van de 

CVP, beseft dat Vlamingen en 
Walen volledig uit mekaar groeien: 
„Wellicht heeft dit land nooit dich
ter bij de scheiding gestaan als 
vandaag. Door de kwetsende 
hooghartigheid a la Busquin en de 
absurditeit van rellenschoppers in 
de Voer groeien Vlamingen en 
Walen ook emotioneel sterk uit 
mekaar Ondertussen hebben bei
de gemeenschappen moeten 
vaststellen dat zelfs de regering er 
niet meer in slaagt nog een natio
naal gesprek op gang te houden. 

Een en ander verscherpt de vraag 
naar de toekomst van dit land. Zijn 
de twee volksgemeenschappen 
nog wel langer bijeen te houden? 
Ook gematigde Vlamingen zien 
het nu met zo goed meer zitten. 
De hatelijkheid van de Waalse 
socialisten rond het schooltje van 

Njet aan JET! 
Het JET-plan van de CVP -
„Jeugd, Ekonomie en Toekomst" 
— is volgens voorzitter Tinde
mans te nemen of te laten. Het is 
niet eens bespreekbaar. De toe
komstige regeringspartners van 
de CVP zullen het noodgedwon
gen moeten aanvaarden en hun 
eigen inzichten even opzij zetten. 
Op dergelijk aanbod is slechts één 
antwoord mogelijk: NJET! 
Indien de vele geruchten over een 
toekomstige roomsblauwe-koalitie 
juist zijn, doen de liberalen er best 
aan geen programma aan de kie
zer voor te leggen en gewoon te 
verwijzen naar het CVP-diktaat. 

Van mieren 
en apen 
In zijn jongste publikatie schetst 
PW-voorzitter De Clercq op een 
beeldrijke wijze het verschil tus
sen de voorstanders van een 
liberale en van een kollektivisti-
sche ekonomie. 
Volgens de liberale voorman be
staat het verschil hierin „dat de 
kollektivisten zich verwant voe
len met een mier die zich de 
ganse dag voor de gemeenschap 
uitslooft tegen een eerder sym
bolische vergoeding als belo
ning, terwijl de voorstanders van 
de liberale ekonomie zich ver
want voelen met de aap die zon
der banaan voor zichzelf, moei
lijk de hand aan de ploeg slaat". 
Het is weinig waarschijnlijk dat 
De Croo en andere partijgenoten 
van De Clercq deze betiteling als 
„apen" in dank zullen afnemen. Te 
meer omdat hun voorzitter de 
aap omschrijft als een dier „dat 

liefst luiert in de takken, in zalig 
nietsdoen. Om hem uit zijn boom 
te laten klimmen, moet men met 
een banaan wuiven." 
Met die banaan doelt De Clercq 
uiteraard op privé-bezit. En dege
ne die wuift is meer dan waar
schijnlijk CVP-voorzitter Tinde
mans! 

Tot en met 
Sedert de aanduiding van Spitaels 
als voorzitter van de Waalse so
cialisten zijn voor deze partij alle 
middelen geoorloofd die op een of 
ander manier kunnen bijdragen tot 
een elektorale overwinning. 
Ook de sluiting van het Vlaams 
schooltje te Komen moet hiertoe 
bijdragen. Of beter, moet vooral 
bijdragen tot een goede uitslag 

van voorzitter Spitaels himself. 
Want de gemeente Komen be
hoort tot het kiesarrondissement 
van „monsieur Wallonië". 
Tot en met de opvoeding van een 
tiental Vlaamse kinderen wordt 
meedogenloos in het kiesperk ge
gooid! 

Komen heeft ontmaskerend en 
ontnuchterend gewerkt Vlaande
ren heeft nu massaal ingezien dat 
het deze wallinganten alleen maar 
te doen is om de provokaties op te 
drijven. Zonder scrupules, zonder 
enig mededogen voor wie dan 
ook. De „heksen van Komen" wor
den nu zowaar moreel en politiek 
gesponsord door een Waalse 
staatspartij Dat is een stap te ver 
De uitdagende strategie van de 
Waalse socialisten is uitgedraaid 
op een „kwetsen om te kwetsen". 
In die omstandigheden valt er ei
genlijk al niet meer te praten" 

p N terwijl net het nieuws binnen-
^ loopt over de sluiting van de 
Vlaamse school in Komen, lezen 
we wat Het Volk schrijft over 
Voeren. Het is een goede samen
vatting van de problemen en het 

En maar sleuren en trekken: drie tegen één... 

wijst de echte schuldigen aan: 
Hebtien Vlamingen ooit met wa
pens geschoten op Waalse Voe
renaars? Walen hebben op Vla
mingen geschoten om te raken en 
zij gaan er nog fier op ook! 
Hebben Vlamingen ooit een Waal
se tegenbetoger die onbe
schermd te gronde lag met ijzeren 
staven de benen over geslagen? 
Walen hebben een Vlaming kreu
pel geslagen en zij zijn er nog fier 
op ook! 
Hebben Vlamingen ooit de wa
gens in brand gestoken van de 
Franse sympatizanten, die bende
leider Happart ooit naar Voeren 
had opgetrommeld om er te beto
gen? 
Walen vernielen wel wagens van 
Nederlanders, zelfs als die niets 
met de zaak te maken hebben en 
zij zijn er nog fier op ook, aange
zien zij aan hun terreurdaad ruime 
ruchtbaarheid hebben gegeven. 
Aan deze misdaad zijn Spitaels, 
Busquin en vooral Dehousse 
schuldig want zij hebben op geen 
enkel ogenblik een ernstige po
ging gedaan om de gemoederen 
tot bedaren te brengen. Integen
deel hebben zij door hun uitspra
ken, hun gedrag en hun provoca
tie de indruk gewekt, dat zij aan de 
zijde staan van oproerkraaier Hap
part" 

DAT is de waarheid, én over 
Voeren én ook over Komen. 

Maar Het Volk vergeet één ding: 
de lankmoedigheid van CVP, SP 
en PVV die de Walen maar laten 
betijen. Zij zijn even schuldig als 
de PS. Daaraan moeten we den
ken in het stemhokje! 
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Papandreoe kanshebber 
in Griekse eindsprint 
Het feit dat Karamanlis' opvolger 
als premier en partijleider, George 
Rallis, een tamelijk kleurloze figuur 
is, vormde niet de enige handicap 
van de regeringspartij in de verkie
zingscampagne. Onvermijdelijk 
rust er na zeven jaar beleid enige 
slijtage op de partij En even on
vermijdelijk stelt een goed deel 
van de bevdking deze partij ver
antwoordelijk voor alles wat in het 
land misgaat 

Nederlandse vakbondsleden lopen 
met tienduizenden weg 
(jeeveedee) Niet dat er enige sa
menhang valt aan te wijzen tussen 
de twee feiten, maar het is op zijn 
minst toch opmerkelijk dat in de
zelfde week dat de fusie wordt be
klonken tussen het Nederlands 
Katoliek Vakverbond en het (so
cialistische) Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen, de samen
gesmolten organizaties gekon-
fronteerd werden met een zeer 
zwaar ledenverlies en een begro
tingstekort van 2,5 miljoen gulden, 
dat is tegen de 37 miljoen fr. De 
samenvoeging is het eindstation 
van een samenwerkingsverband 
dat enkele jaren geleden werd 
aangegaan tussen het NKV — de 
katolieken dus — en het N W , en 
wel onder de naam Federatie Ne
derlandse Vakbeweging (FHVi. 
Omdat vanaf het begin van die 
samenwerking de steven gericht 
is geweest op een volledige fusie, 
wordt het samengaan niet met 
een uitbundig feest, maar met een 
ernstig kongres, gevierd. Des te 
pijnlijker is het voor de FNV te 
moeten konstateren dat het afge
lopen anderhalf jaar niet minder 
dan 35.000 leden uit hun organiza-
tie zijn weggelopen, van wie alleen 
al vijftienduizend in de eerste zes 
maanden van 1981. En rK>g steeds 
stromen de opzeggingen binnen 
bij de afzonderlijke vakbonden 
waaruit de FNV is opgebouwd. 

Waar ligt het aan dat de Neder
landse arbeiders (die naar verhou
ding toch al een lagere organiza-
tiegraad hebben dan in de buurlan
den het geval is) thans massaal 
hun bonden de rug toekeren? Een 
voorname oorzaak is uiteraard de 
ekonomische krisis die gepaard 
gaat met het verdwijnen van tien
duizenden arbeidsplaatsen. Aan
gewezen op sociale uitkeringen 
die een heel stuk lager liggen dan 
het eertijds verdiende loon, zien 
de talrijke werklozen zich genood
zaakt tot bezuinigingen over te 
gaan. Dat in zulk geval het lidmaat
schap van de vakbond wordt be
ëindigd, is niet te verwonderen. De 
omtrent 300 fr. die maandelijks als 
kontributie moeten worden neer
geteld, heeft men immers hard 
nodig om het eigen huishouden 
nog zo redelijk mogelijk draaiend 
te houden. Heel veel bedankjes 
komen bij de bonden dan ook 
binnen van de kant van ontslagen 
werknemers uit de zwaarst getrof
fen nijverheidstakken: de bouw, 
de metaal- en de textielindustrie. 

Het zijn overigens niet alleen de 
werklozen en de arbeidsonge
schikten die gedwongen zijn het in 
deze tijd wat zuiniger aan te doen. 
Het is nu eenmaal zo dat het 
grootste deel van de Nederlandse 

bevolking een inkomen heeft dat 
geen vetpot oplevert. Zelfg zit 
volgens officiële cijfers een derde 
deel van alle inkomentrekkers op 
het minimum loon of daar nog 
ónder. 
Ligt de oorzaak van het enorme le
denverlies van de FNV voor een 
belangrijk deel bij de dalende inko
mens, vast staat intussen ook dat 
de vakcentrale de laatste jaren 
meer en meer haar greep op de le
den aan het verliezen is. De tijd dat 
de vakbeweging erin slaagde jaar
lijks aantrekkelijke loonsverhogin
gen los te praten in de onderhan
delingen met de patroons, is voor
bij. Tegenwoordig moeten de vak
bondsleiders hun leden ervan zien 
te overtuigen dat loonmatiging 
een eerste eis is om op langere 
termijn de ekonomie in gezondere 
banen te leiden. De onvermijdelijk
heid daarvan wordt door velen 
niet begrefjen; eerder zullen ze 
verwijzen naar de kategorie van 
mensen die nog volop verdienen 
en daarom in de eerste plaats 
maar eens een bezuinigings
voorbeeld zouden moeten geven. 
Het vertrouwen van menig lid in 
het beleid van zijn of haar bond is 
dus aanmerkelijk gedaald, en een 
volgende stap is dan allicht het 
verbreken van de band. Die band 
is trouwens in veel gevaHen 
slechts van financiële aard. Want 
er is vaak een verre afstand ge
groeid tussen wat men in het 
bekende jargon de basis of de 
achterban noemt en de top van 
de vakbeweging, zetelend in grote 
gebouwen die van binnen eerder 
Kafka-achtig aandoen. 
Dat de FNV, althans naar buiten 
toe, zichzelf niet aanwijst in het rij
tje van oorzaken van het ledenver
lies, is nog wel te begrijpen. Zij kan 
er echter niet aan ontkomen dat 
maatregelen worden getroffen om 
uit de rode cijfers te geraken. Wat 
dat betreft is de Federatie Neder
landse Vakbeweging gewoon een 
onderneming met vijfhonderd 
werknemers en een direkteur (al 
wordt die niet zo genoemd D, een 
onderneming die de tering naar de 
nering zal moeten zetten. En om
dat de personeelskosten 75 th. 
uitmaken van de totale kosten van 
de FNV, zullen er onvermijdelijk 
tientallen banen moeten verdwij
nen. Een uiterst pijnlijke operatie 
voor de grootste maatschappelij
ke organizatie van het land, des te 
pijnlijker omdat de werknemers 
van de FNV zelf georganizeerd 
zijn in de zogeheten Diensten
bond, die nu tegen haar eigen 
vakcentrale het gevecht om werk
gelegenheid moet opnemen! 
Sombere wolken dus boven de 

FNV, en dat nu juist op het mo
ment dat het katoliek vakverbond 
na ruim negentig jaar apart te 
hebben gestaan, zich definitief 
schaart aan de zijde vdn het,eens 
als heidens en rood verketterde 
NVV. Om te trachten de klap op te 
vangen heeft het FNV-personeel 
al het voorstel ingediend om ge
noegen te nemen met lagere sala
rissen en zo een intern werkgele-
genheidsfonds te vormen. Of dat 
de FNV uit de problemen zal hel
pen? De penningmeester van de 
vakcentrale zei, toen de dramati
sche negatieve cijfers bekend 
werden: „ We weten niet of het om 
een griepje gaat of dat het uit
draait op een longontsteking. Als 
het ledenverlies zo doorgaat 
vrees ik het laatste". 
Dat wordt dus wel een longontste
king. Of zonder beeldspraak: In 
slechte tijden moet de vakbewe
ging het bezuren omdat de steeds 
door haar verkondigde solidariteit 
het moet afleggen tegen de bittere 
qrillen van de ekonomie. 

En dat is heel wat Vooreerst heeft 
de internationale ekonomische kri
sis ook Griekenland niet gespaard. 
Het groeicijfer is sterk gedaald, de 
industrie slabakt, er wordt weinig 
geïnvesteerd. De werkloosheid 
ligt volgens officiële cijfers nog 
laag — tussen de vier en vijf 
procent — maar-er is veel verbor
gen werkloosheid. De inflatie daar
entegen liep onrustbarend hoog 
op, tot 25 th., en maakte dat de 
meeste werknemers hun reëel in
komen, ondanks verscheidene 
loonsverhogingen, achteruit zagen 
gaan. 
Ook milieuproblemen spelen een 
aanzienlijke rol. De onrustbarende 
luchtvervuiling in en rond Athene 
tast niet alleen de klassieke monu
menten van de Akropolis aan. Ze 
maakt het leven van de inwoners 
erg onaangenaam en in Atiiene en 
omgeving woont niet minder dan 
een derde van Griekenlands tien 
miljoen burgers. Velen van hen 
nemen het de regering kwalijk dat 
ze nog steeds niets ondernomen 
heeft om die vervuiling te bestrij
den. Daarnaast zijn er ook klach
ten over de ontoereikende open
bare diensten, de logge bureau-
kratie, de vele archaïsche wetten 
die nog uit lang vervlogen tijden 
dateren, en de sterke behoudsge-
zinde invloed van de kerk. Burger
lijke huwelijken zijn nog steeds 
niet toegelaten. Een hervorming 
van de strakke wet op de echt
scheiding strandde. Wetten die 
discriminatie op grond van de sek
se verbieden wachten nog steeds 
op goedkeuring. 

Griekenland is aan de eindsprint 
naar de verkiezingen bezig, met 
als voornaamste mededingers in 
de wedloop de regeringspartij 
Nieuwe Demokratie en de Panhel-
leense Socialistische Beweging 
(PASOK) van Andreas Papandre
oe. Opiniepeilingen hebben een 

sukses op 18 oktober aangekon
digd voor de PASOK. Nu moeten, 
zoals, al vaak is gebleken, dergelij
ke peilingen altijd met een flinke 
korrel zout worden genomen. 
Maar het is een feit dat de partij 
van Papandreoe de wind in de 
zeilen heeft In de eerste verkiezin
gen na de val van het kolonelsregi
me en de terugkeer van de demo
kratie, in november 1974, haalde 
de PASOK maar 13,5 th. van de 
stemmen en kwam daarmee op de 
derde plaats, na Nieuwe Demokra
tie en de centrum-partij EDIK die 
toen nog 20,4 th. haalde. In 1977 
haalden de socialisten al meer dan 
25 th. en werden met 93 zetels in 
het 300 leden tellende parlement 
de voornaamste oppositiepartij 
En nu kunnen ze opnieuw een 
flinke stemmenwinst verwachten. 

De Nieuwe Demokratie heeft een 
omgekeerde evolutie doorge
maakt In 1974 haalde ze, o.m. 
dank zij het prestige van Konstan-
tijn Karamanlis, de man die de 
demokratie kwam herstellen, 
54,3 th. In 1977 zakte dat stem
menaantal tot 41,8 th. Gezien het 
Griekse kiesstelsel van versterkte 
meerderheid — een stelsel dat nu 
eventueel in het voordeel van Pa
pandreoe zou kunnen spelen — 
was dat nog ruim voldoende voor 
een absolute meerderheid van 
171 parlementszetels. Daar zijn 
inmiddels nog vijf zetels bijgeko
men omdat de Cientrum-partij, die 
in 1977 op een schamele 11;9 th. 
viel, is uiteengespat en verschillen
de van haar parlementsleden zich 
bij de ND hebben aangesloten. 

De Nieuwe Demokratie trekt dit
maal niet ten strijde onder leiding 
van de charismatische Karamanlis. 
Vorig jaar ruilde die het ambt van 
premier voor dat van president, 
dat hem aanzienlijke bevoegdhe
den geeft om in te grijpen als het 
politieke leven naar zijn mening 
zou ontsporen. 

Op al die grieven heeft Andreas 
Papandreoe handig ingespeeld. 

Hij wist zelfs gehoor te vinden bij 
bedrijfsleiders die tengevolge van 
de EG-toetreding de volle vlaag 
van de konkurrentie van de meer 
ontwikkelde Westeuropese lan
den vrezen. En anderzijds heeft 
Papandreoe de meer verontrus
tende onderdelen van zijn pro
gramma het afgelopen jaar gevoe
lig afgezwakt Dat geldt niet alleen 
voor nationalizaties maar ook voor 
de omstreden punten van zijn bui
tenlands beleid. Van onmiddellijke 
uittreding uit de EG en de NAVO 
en sluiting van alle Amerikaanse 
basissen in Griekenland, als de 
PASOK aan het bewind komt. 
wordt niet meer gesproken. Wel 
zegt Papandreoe dat zijn partij op 
termijn een niet-gebonden beleid 
nastreeft. 

Die matiging van de toon van de 
PASOK en de ontevredenheid 
over het door Nieuwe Demokratie 
gevoerde beleid, leidden tot een 
forse stijging van de PASOK in de 
peilingen. Waarbij de partij nog 
een ander voordeel heeft: heel 
wat Grieken oordelen dat ze gfeen 
schrik van Papandreoe meer hoe
ven te hebben daar ze ervan 
uitgaan dat president Karamanlis, 
in geval van een socialistische 
overwinning, van zijn prestige en 
grote grondwettelijke bevoegdhe
den zal gebruik maken om te 
verhinderen dat Andreas te ver 
gaat. 

H.O. 
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Pentagon-brochure over Sovjet-dreiging in mineur onthaald 

Atoomwapen-protest blijft aanhouden in West-Europa 

De betoging te Bonn 

Meer dan een kwart miljoen personen hebben zaterdag 10 oktober 
deelgenomen aan een vredesbetoging in Bonn. De betoging was ge-
organizeerd door pacifistisch protestantse organizaties, maar ook 
een hele reeks van andere groepen en partijen, van ekologisten tot de 
Westduitse kommunistische partij DKP namen eraan deel. Ook 
leidende leden van de sociaal-demokratische en liberale regerings
partijen veroordeelden er het dubbelbesluit van de NAVO van 
december 1979, nl. om vanaf 1983 in vijf Westeuropese landen, waa
ronder België, als antwoord op de Sovjetrussische SS-20-raketten, 
572 Pershing II- en Cruise-raketten op te stellen die de Sovjetunie 
kunnen treffen, als er ondertussen geen akkoord met de Sovjetunie is 
bereikt 

Ook in Nederland en België be
staat eveneens aanzienlijk verzet 
tegen de opstelling van de nieuwe 
Amerikaanse raketten. En in 
Groot-Brlttanië heeft de Labour-

partlj, op haar kongres van twee 
weken geleden, besloten dat een
zijdig alle atoomwapens uit Groot-
Brittanniê zullen worden geban
nen als Labour opnieuw aan de re

gering komt. 
Die protesten in West-Europa te
gen opgevoerde atoombewape
ning of atoomwapens in het alge
meen stuiten op groot ongenoe
gen bij de regering van de Ameri
kaanse president Reagan. Deze 
heeft integendeel de Amerikaanse 
militaire uitgaven aanzienlijk opge
dreven, en een paar weken gele
den besloten tot een verdere uit
bouw van haar strategisch nukle-
air arsenaal. Met name tot de 
bouw van honderd interkontinen-
tale raketten van het type MX, die 
een bereik van 11.000 km. hebben 
en tien kernkoppen dragen, van 
honderd strategische B1-bom
menwerpers, en van nieuwe raket
ten voor onderzeeërs, de Trident 
II, die een reikwijdte van meer dan 
zevenduizend km heeft. 
Daarnaast gaf het Amerikaanse 
ministerie van Defensie een met 
groot omhaal aangekondigde bro
chure uit over de Sovjet-strijd-
krachten. De 99 pagina's tellende 
brochure die als titel De militaire 
sterl<te van de Sovjetunie draagt, 
is niet alleen bedoeld om de hoge 
defensie-uitgaven tegenover het 
Amerikaanse publiek te rechtvaar
digen, maar ook om de Westeuro
peanen wai<l<er te schudden uit 
wat Washington beschouwt als 
een gevaarlijk neutralisme en paci
fisme. 

Geïllustreerd met grafieken en te
keningen brengt de brochure een 
overzichtelijk beeld van de bewa
peningsinspanningen die de Sov
jetunie zich de jongste jaren ge
troost. Wat de strategische kern
wapens betreft produceert de 
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Sovjetunie volgens de brochure 
sinds 1978 jaarlijks 200 interkonti-
nentale raketten (ICBM), 175 
atoomraketten die vanop onder
zeeërs worden afgevuurd 
(SLBM) en 100 raketten met mid
dellang bereik (IRBM). De vlieg-
tuigproduktie bedroeg in 1980 
2.785 toestellen waaronder 30 
Backfire-bommenwerpers, 1.300 
jachtbommenwerpers, 350 trans
portvliegtuigen en 750 helikopters. 
De fronf-luchtmacht van de 
Sovjetunie bedraagt volgens het 
Pentagon-boek vijfduizend toe

mingen. Vooreerst geeft ze geen 
systematische vergelijking tussen 
de militaire sterkte van de Sovjet
unie en de VS, of die van het Pakt 
van Warschau en de NAVO 
Daarnaast zeggen cijfers — en de 
militaire produktie van de Sovjet
unie is inderdaad indrukwekkend 
— ook niet alles. Het is al vaker 
vertoond dat legers aanzienlijke 
militaire suksessen behaalden te
genover een numeriek veel ster
kere alliantie (het Duitse leger in 
1940, het Israëlische in 1967). De 
operationele sterkte — of het ont-

Uw NMKN-agent 
biedt u 

42,62% 
interest na 3 jaar 
Nog een bewijs dat uw NMKN-agent goed geplaatst is om u te 

helpen: U laat de jaarlijkse interesten ook renderen en na slechts 
3 jaar brengt de NMKN-groeibon 42,62% op (bruto). 

En deze uitmuntende belegging ligt in 't bereik van iedereen: 
5.000 F volstaat reeds voor een NMKN-groeibon. 

Wend u tot uw NMKN-agent. 
Raadpleeg de Gouden Gids - rubriek «Banken» 

Voor de intekening op NWKN-effeklen kunt u zich ook wenden tol een agentschap van de 
Nationale Bank van België de hoofdzetel en de agentschappen van de ASLK 

de maatschappeli|ke zetel van de NMKN 

Nationale Maatschappi) voor Krediet aan de Nijverheid n v 
opgericht overeenkomstig de wet van 16 3 1919 
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Uw NMKN-agent, goed geplaatst om u te heipen. 

stellen, tegenover 3.200 voor de 
Amerikaanse luchtmacht Maar de 
brochure geeft toe dat de meeste 
van de Sovjet-toestellen meer dan 
tien jaar oud zijn en dat de Sovje
tunie nog een grote achterstand 
op de VS heef tinzake toestellen 
voor troepentransport. 
Wat de zeemacht betreft bouwde 
de Sovjetunie vorig jaar elf onder
zeeërs, elf grote oppervlaktesche-
pen en 52 kleinere schepen. 
Het landleger bedraagt volgens de 
brochure 1.825.000 manschappen, 
verdeeld over 180 divisies. Daar
van is 26 th . in het buitenland 
gestationeerd: 16 th . in Oost-Euro
pa, 3 th . in Mongolië en 2 th . in 
Afghanistan. 

•S Tenslotte stelt de studie vast dat 
^ de Sovjetunie haar vermogen om 

haar militaire macht in het buiten
land te projekteren en om op 
grotere afstanden militair tussen
beide te komen sterk heeft ver
hoogd. 

Lacunes 
De brochure, die feitelijk weinig 
méér gegevens bevat dan de jaar
lijkse rapporten van twee gezag
hebbende Westerse instituten, nl. 
het Londense Internationaal Insti
tuut voor Strategische Studies 
(IISS) en het Zweedse Instituut 
voor Vredesvraagstukken (SIPRD 
vertoont verschillende tekortko-

breken daarvan — van een leger 
wordt immers ook bepaald door 
het opleidingsniveau van de man
schappen, de bekwaamheid van 
de staven, de logistieke steun ter 
bevoorrading van de frontlijnen, 
het onderhoud van het matenaal, 
de soepelheid en het aanpassings
vermogen van de gevechtseenhe-
den, de kommunikatie enz_ 
De vele accidenten ter zee van 
Sovjet-oorlogschepen, de logistie
ke moeilijkheden van het Rode 
Leger in Tsjechoslovakijke (1968) 
en sinds twee jaar in Afghanistan, 
de wijze waarop de troepen in 
Afghanistan zich blijkbaar niet 
kunnen aanpassen aan een guer
rilla-oorlog, de mekanische defek-
ten die vastgesteld zijn In Sovjet-
mateneel dat aan het buitenland 
werd geleverd of daar is buitge
maakt de problemen die de Rus
sen kennen bij lanceerproeven 
met nieuwe raketten, en hun alge
mene achterstand inzake de 
nieuwste technologieën tonen dat 
aan de konklusies van de Penta
gon-brochure over een Sovjet-su-
perioriteit in elk geval nuances 
moeten worden aangebracht 
De brochure is in West-Europa 
eerder in mineur onthaald. De 
Amerikaanse argumenten hebben 
de tegenstanders van nieuwe 
atoomwapens voorkjpig niet kun
nen overtuigen. 

H. Oosterhuy* 
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10 m Reportage 

De week van Buspuin 

— /Wef eye saöe/ er op los hakken en houwen... Fotoreportage: 

Studio Dann 

— Een rijkswachter wordt door VU-parlementsleden in bescherming 
genomen. 

— En dit is even later het lot van VU-kamerlid Willy Kuijpers 
— De ordestrijdkrachten sloegen 
er niet naast.. 

Was het politiek- en rijkswachtgeweld in de Voer, vorige 
zondag, van ongehoord allooi, de wijze waarop Vlaamse 
kinderen in Komen op straat worden gezet neemt het 
laatste greintje politiek en moreel fatsoen weg van de 
regering-Eyskens. De PS-er Busquin, dit keer in zijn funktie 
van onderwijsminister, is in Komen alweer de 
vuurtjesstoker, maar premier Eyskens gaat met die man en 
met die frankofone partij dan toch maar weer even later 
aan tafel zitten, net alsof er niets aan de hand zou zijn. 
Inmiddels moeten de Vlaamse kinderen een onderdak 
vinden in het Vlaams Kultureel Centrum. Net als poltieke 
vluchtelingen. 
Op dit dramatische moment is er van de premier van de 
Vlaamse deelregering, de CVP-er Gaston Geens in Komen 
geen spoor te bekennen. 
Waar zijn Waalse evenknie Dehousse in Voeren 
provoceerde, vond onderwijsminister Geens een bezoek 
aan de opgejaagde Vlaamse kinderen in Komen niet de 
(politieke) moeite waard. Zijn SP-kollega Callewaert 
trouwens al evenmin. 
En, woensdagmiddag heette het dat de 2 onderwijzeressen 
hun wedden uitbetaald blijven- tot een volgende regering 
wordt gevormd. 
De Vlaamse schoolkinderen van Komen zitten nu reeds in 
het koehandelpakket bij de regeringsvorming. CVP- en 
SP-onderwijsministers hebben aldus beschikt-

Vorige zondag werd de Limburgse Voer alweer het tafereei 
van rijkswachtgeweld. 
Een reeds lang geleden aangekondigde, en door tal van 
Vlaamse verenigingen georganizeerde Voerwandeling, werd 
allereerst, en op de valreep, door de frankofone 
burgemeester van Voeren verboden. 
De PS-minIsters in de regering-Eyskens hebben dan geen 
sekonde geaarzeld om de provocaties in deze prachtige 
uithoek van het Vlaamse gewest ten top te drijven. Minister 
van Binnenlandse Zaken Busquin liet via zijn kabinetschef, 
de generaal Sokay, harde marsbevelen uitvaardigen aan de 
opererende rijkswachteenheden. 
Met sabels werd in het wilde weg op de jonge Vlamingen 
gehouwen. Paarden dreven de Vlamingen in de 
prikkeldraad. Gevluchte betogers werden in een hoeve 
uitgerookt Geïsoleerde groepjes werden (en ook bij 
voorleiding in het oud-gemeentehuis van Moelingen) met 
de matrak duchtig „bijgewerkt". 
Alsof het nog niet provocerend genoeg was rijkswachters 
met groot geweld Vlamingen uit de Vlaamse Voer te laten 
verdrijven, verscheen bij het gebeuren ook nog generaal 
Sokay. Minister Dehousse — de Waalse „premier" — deed 
er nog een ferme schep bovenop: in zijn dienstwagen met 
chauffeur, en begeleid door twee „zwaantjes", reed hij 
uitdagend het marktplein op. 
De provocateur werd op Vlaams grondgebied door de 
rijkswacht in bescherming genomen. En ook de frankofone 
agitator Happart himself werd nog opgemerkt: de gehele 
zondagnamiddag verplaatste hij zich ongehinderd in Voeren 
in een auto voorzien van een persplaaL Het 
rijkswachtkommando zag daar geen graten in. 
Eens te meer is overigens gebleken dat het misdadig 
geweld vorige zondag uitging van Happart-aanhangers. 
Bussen van Voerwandelaars werden zwaar toegetakeld en 
even later werden zowaar drie auto's van Nederlandse 
toeristen in Voeren in brand gestoken uit revanche voor de 
aanhouding door de Nederlandse rijkspolitie van de 
frankofone geweidenaars. 

— Vijf gendarmes voor één jong meisje 

— Dinsdag 11 oktober: de laatste schooldag. (Foto Belga) 
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Wij in de Volksunie m 11 

• 31-jarige alleenstaande 
vrouw zoekt een betrekking In 
keuken of onderhoudsdienst in 't 
Brusselse of ten westen ervan. 
Inl.: zich wenden tot Dr J. Valke
niers (02-569.1604). 

• Toekomstig paar, verpleger 
en kinesiste, zoekt werk in omge
ving van Ninove. Mag breed ge
zien worden. Voor ml.: zich werv 
den volksvertegenwoordiger dr. 
J. Valkeniers (02-569.16.04). 

• 17-jarigeiongeman met diplo
ma A3 tuinbouw, zoekt gepaste 
betrekking in Brusselse of wes
ten van Brabant Vlaams Brabant 

• 20-jang meisje met diF>k}ma 
A3 Bureelwerken, zoekt gepaste 
betrekking in Brussel of Vlaams-
Brabant Voor inl.: zch wenden 
dr. J. Valkeniers, volksvertegen
woordiger, tel. 02-569.1604. 

• 21-jarig meisje met A2-dipk>-
ma bureelwerken en een hos-
tess-getuigschrift zoekt een ge
paste betrekking in het Brusselse 
of westen van Brussel. Restau
rants en bars gelieven zich te 
onthouden. Ook een stage is 
welkom. Inl.: volksvertegenwoor
diger dr. J. Valkeniers (02-
569.16.04). 

• Belangnjke verzekerings
groep zoekt bedienden-buiten
dienst Bediendenkontrakt on
kostenvergoeding -I- autoverze-
kenng. Zo vlug mogelijk kontakt 
opnemen met volksvertegen
woordiger Jan C)audron te Aalst 
op het nummer 053-21.14.97 of 
op het nummer 02-427.14.47 en 
dit tussen 19 en 21 uur. AA-890 

• Wie kan een schoolverlater 
aan werk helpen? Hij werd in 
1964 geboren en woont in Hof-
stade-Aalst Vanaf 29 september 
as. is hij stempelgerechtigd. Hij 
heeft een dipk>ma Lager Secun
dair. Voorkeur gaat uit naar bu-
reelwerk allerlei. 
Wie helpen kan, belt naar volks
vertegenwoordiger Jan (Dau-
dron, Aalst tel. 053-21.14.97. 

AA/MDG/(te67 

• KifKlerverzorgster, geboren 
3-11-57 en woniende te Aalst-
Erembodegem zoekt een pas
send werk. Met vrucht volbracht 
zij 2000 uren stage en behaakJe 
haar brevet 
Wie haar een steuntje wil geven, 
neme kontakt op met volksverte
genwoordiger Jan Cïaudren, 
Aalst op telefoonnummer 053-
21.14.97. 

AA/MDG/0569 

• Jonge man — zonder dipk>-
ma's — enkel lager onderwijs, 
stempelgerechtigd zoekt werk. Is 
het vragen en bedelen beu. Wie 
of wat doet of kan hieraan iets 
doen? Neem kontakt op met 
volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron, mevr. Marcelle Tack-
De Ganck, Pontstraat 27, 9300 
Aalst 053-21.14.97. 

AA/MDG/0570 

• Dame, 43 jaar zoekt een 
deeltijdse betrekking als bedien
de. ZIJ heeft reeds 19 jaar erva
ring in bureelwerk. Betrokkene is 
in het bezit van een dipk>ma van 
3 jaar Handel en heeft daarna 
een kursus steno-daktyk> Neder
lands/Frans gevolgd. 
Belangstellenden kunnen zk:h 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers — ofwel Lier-
sesteenweg 11 te 2580 Sint-Ka-
telijne-Waver, tel. 015/2179.00; 
ofwel via het Vlaams-Nataonaal 
Centrum voor Mensen met Vra
gen, D. Boucherystraat 7 te 2800 
Mechelen, tel. 015/20.95.14 tij
dens de kantooruren — ref. nr. 
2512/167. 

• Jonge schrijnwerker met 
specializatie, en ervaring op clark 
zoekt werk wegens reorganiza-
tie vorige werkgever Voor ml. 
zich wenden volkvertegenw. dr. 
J. Valkeniers, 02/569.16.04 

• Jonge nnan, 31 jaar, van be
roep bediende met éiptoma 
A6-A2 moderne talen, zoekt drin
gend een passerxJe betrekkir^. 
Leest en schrijft N.F.E. en D. en 
heeft notities van Spaans en Ita
liaans. Voor inrichtingen zx:h 
wenden: O. Van Ooteghem .-
senator, Oud-strijdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge, tel 
091-30.72.87. 

• Over te nemen te Peutie bij 
Vilvoorde (Brabant) wegens fei-
miliale omstandigheden — fri
tuur, restaurant café, feestzaal. 

Voordelige voorwaarden. (3e-
waartxirgde klienteel. Belangstel
lenden kunnen ztoh wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Üersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015-
21.79.00 ref. nr 2286. 

• Weduwe (48 j j uit Duffel, 
zoekt dringend werk na het 
schielijk overiijden van haar echt
genoot Ti'i behaalde het diploma 
van Lager MWdelbaar Handel, 
het laatste jaar Hoger Mkjdel-
baar Handel heeft zij niet volein

digd. Zij is bereid deeltijdse ar
beid te aanvaarden. Vroeger WES 
zij werkzaam als telefoniste en 
verrichte bureelwerk m een ac
countantsfirma 
Belangstellenden kunnen nch 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers. Liereesteen-
weg 111 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op hiet 
numnrier 015-21.79.00 ref. nr. 
2496. 

• Jongeman uit Mechelen nwt 
dipk)ma lager secundair onder
wijs handel A3 zoekt een pas

sende betrekking. MStieverpich-
tingen voMaan einde september. 
Belangotolofxten kunnian ZKh 
wenden tot volksvertegenwoor-
(figer Jooe Somers, Üersesteen
weg 11 te 2580 Sint-KateCjne-
Waver, of telefoniech op het 
nummer 015-21.79.00 ref. nr. 
2082. 

• 25-jarige A6-A1 bedrijfsbe
heer en boekhouding zoekt een 
gepaste t>etrekking m het Brus
selse. Voor inikïhtmgen zfch wen
den Dr. J. Valkeniers 02-
569.16.04. 

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

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

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

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

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

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

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

leven u nog veel meer van die 
aangename verrassingen brengt! 

KREDIETBANK 
KBD 14B • 2029N Lintas De bank waar u méér aan hebt. 
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

17 OKTOBER 

BRT 1 
14.30 Ronde van Lombardije. (Re
portage). — 15.00 Lichamelijk ge
handicapt (Open School). — 15.30 
Dag aan dag. — 16.00 Niet hele
maal wijs (film). — 18.00 Tl-ta-
tovenaar. — 18.05 Allemaal beest
jes (dokJ — 18.35 Het geheim van 
de leeuvtf van Venebé. Jeugdfilm. 
— 19.00 Vrijebjdstema's (alpinis
me). — 19.45 NIeuvi/s. — 20.10 
Shelly (f). - 2035 Terioops. -
2120 Dienst onopgeloste zaken 
(fj. - 22.10 Vredig vertrek (film) 
— 22.35 Nieuvi/s. 

NED 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 De dieren 
van het groene woud. (sprookje). 
— 15.55 De Seychellen, een para
dijs (dokJ. — 16.25 Ren je rot — 
17.10 Skiën leer je zo. — 18.58 
Nieuw& — 19.00 De Frank Kramer 
(speO. - 20.15 Galactica (SF-f J. -
21.05 Yes Minister (fJ. - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Sport op zater
dag. — 22.45 't Is maar hoe je "t 
bekijkt (film). — 23.45 Nieuws. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 Toe
ristische tips. — 18.59 Slakkie en 
Puntmuts (strip). - 19.10O.zrtdat 
zo (natuurkunde). — 1925 De lie
verdjes van Grange HIH (fJ. — 
20.00 Nieuws. — 20.27 Ted-show. 
— 22.00 Ik diende In het Witte Huis. 
- 22.50 Hier en nu (Info). - 2320 
Hier en nu — studk> sport — 23.45 
Tot besluit (medidatie). — 0.00 
Nieuwa 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 La situation 
est grave, mals pas désespérée. 
(TV-film). — 22.10 Films van de 
familie Tramasure. (dok). — 22.50 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Sextett 
(blijspel). - 2220 Nieuws. - 22.40 
Rockpalast-festival. 

ZDF 
20.15 Musik 1st Trumpf (koncert). 
- 21.55 Nieuws. - 2Z00 Das 
aktuelle Sport-Studlo. - 23.45 Der 
Kommissar (f). — 0.45 Nieuws. 

D3 
19.55 Gewestelijke aktualitelten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gulda '81 
(plarwkoncert). — 21.15 Hamlet 
(teater). — 1.05 Nieuws. 

LUX 
19.30 Flash-back (spel). - 20.00 La 
petite maison dans la prairie (f). — 
21.00 Le diable dans la boite (film). 
— 22.40 Indiscretions (film). 

F1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (spel). '^ 
20.00 Nieuws. — 20.30 Jacquou le 
croquant — 21.55 Grote Prijs Las 
Vegas (rechtstreekse reportage). 
- 22.30 Tele-Foot 1. - 23.00 
Nieuws. 

A2 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les gens d'lci. - 20.00 
Nieuws. — 2035 Hlstoire de 
voyous (film). — 22.05 De oevers 
van de kosmische oceaan. (dokJ 
- 23.00 Het eiland Baffin, (dokJ -
2330 Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 L'agent secret CTV-flIm). 
- 22.00 Nieuws. - 22.30 Joseph 
Mankiewicz. (portreO. 

BRT 1 

9.15 Op zoek naar werk (Open 
School). — 9.45Telegym. — 10.00 
Eucharistieviering vanuit Brussel. 
— 11.00 Konfrontatie (debaO. — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.30 Voor boer en tuinder. 
— 15.00 Sesamstraat - 15.30 De 
bende van de razende hond 
spookt erop los (jeugdfilm). — 
16.40 Judo (reportage). — 17.40 
Sportuitslagen. — 18.30 Ti-ta-tove-
naar. — 18.35 Leven._ en laten 
leven (Een uur vol natuur). — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
— 20.30 Luclen en Martine (tv-
sp>el). — 22.10 Lied van mijri land. 
— 22.40 Nieuws. 

NED. 1 
17.00 Eerbied voor het leven (dokJ. 
— 1828 Teleac (sportvissen). — 
19.00 Nieuws. — 19.05 Mickey en 
Donald (strips). - 19.30 De grote 
treinreis (dokJ. — 20.15 Karel Gott 
In Italië (befcanto). — 21.00 TV-
privé (show). — 21.50 Moord door 
natuuriijke dood (tv-fllm). - 2325 
Nieuws. 

NED. 2 

12.00 Het capitool. - 12.45 Scha
ken voor beginners. — 15.35 Dag 
huis, dag tuin, dag opbergschuur 
(voor peuters). — 16.05 Jonge 
mensen op het koncertpodium. — 
17.05 Studio sport - 17.35 Spre-
kershoek. — 17.50 Gelet op Euro
pa (over „zwart geW'0. — 1820 Op 
zicht (kunstmagazine). — 18.45 Se
samstraat — 19.00 Studio sport 
— 20.00 Nieuws. — 20.10 Panora-
miek Onfo). — 20.40 Humanistisch 
verbond. — 20.45 Over de brug 
(film). - 22.10 Sukses (f J. - 23.10 
BG TV Gnfo). - 23.40 Nieuws. 

F 3 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Chansons a la carte (show). 
— 2120 Les coulisses du krach de 
1929 (tv-fllm). - 22.30 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (fJ. 
— 21.40 Nieuws. — 21.45 Perskri
tiek. — 22.00 Frankfurter Buch-
messe 1981 (reportage). - 23.00 
Günter Grass 1981 (portret). — 
23.45 Nieuws. 

ZDF 
13.40 Utopiën. In de fllozofie. — 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Der Gen
darm von St-Tropez (film). — 
21.00 LItera-tour XXII (debat). -
22.10 Nieuws en sport - 2225 
100 jaar Boston Symphony Or
chestra (koncert). — 0.00 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Honger en 
ziekte (dokJ. — 21.00 Auslandsstu-
dio. — 21.45 Gesucht - gefunden. 
— 22.30 Olivia Newton John 
(show). — 23.15 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.30 Filmnleuws. 
— 20.00 Les roses de Dublin (f J. 
- 21.00 Baby Doll (film). 

F 1 
19.15 Op het spoor van de Inca's 
(dokJ. - 19.45 Suspens (fJ. -
20.00 Nieuws. — 20.30 Fantomas 
se déchaine (film). — 22.05 Kon
cert (Mozart en Bach). - 22.50 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Moviola (f J 
— 22.15 Demokratle en totalitaris
me 1947-1967 (dokJ. - 23.00 La 
petite chemise de nult (eenakter). 
— 23.30 Nieuws. 

20.30 Mer du Nord et Baltlque 
(dokJ. - 21.25 Nieuws. - 21.40 
L'invité de FR 3 (Anatole France). 
- 22.35 Pléges (film). 

Maandag 
19 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tl-
ta-tovenaar. — 18.05 Maja de Bij. 
— 18.30 Lachertjes. - 18.35 Bera-
ber (Open School) - 18.07 Uit
zending door derden (joodse ultzJ. 
- 19.45 Nieuws. - 20.15 Met 
voorbedachten rade: klacht tegen 
onbekenden (fJ. - 21.20 Sport-
show. — 22.05 Ommekeer Netz-
werk Selbsthilfe. — 2245 Nieuws. 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 Pelikanen 
(dokJ. — 1925 De sterkste man 
van de wereld (reportage). — 
20.25 De witte leugen (tv-spel). — 
2120 Hier Franknjk, hier Jan Brus-
se. — 21.37 Nieuws. - 21.55 
Driester (Info). — 23.00 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Scooby 
Doo (strip). — 1920 Het donkere 
bos (f J. - 20.00 Nieuvire. - 2027 
Achter het nieuws. — 21.10 De 
verdachten (f J. - 22.00 Koning 
klant (konsumentenrubriek). — 
2225 Op 't rechte pad (f J. - 23.00 
Nieuws. 

RTB 1 
1930 Nieuws. — 1955 Les coulis
ses du krach de 1929 (tv-fllm en 
debaO. — 23.00 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Soiree Wallonne (Waals pro
gramma). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Mata Hari 
(fJ. — 21.15 Jonge werklozen In 
Europa (dokJ. - 22.00 Rudis Ta-
gesshow. — 22.30 Tagesthemen. 
— 23.00 Der grijne Vogel (tv-spel). 
— 0.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Disco '81. 
— 20.15 Sle kochen an einem Herd 
und essen an eInem Tisch (dok). 
— 21.00 Heute-journal. - 2120 
Die letzten Jahre der KIndhelt (tv-
fllm). — 23.05 Zeugen des Jahr-
hunderts (gesprek). — 0.05 
Nieuws. 

D 3 
19.45 (Sewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Overieven 
In Stalingrad (dokJ. — 21.15 Der 
unvergessene Krieg (debaO. — 
23.45 Nieuws. 

LUX. 
19.57 Nieuws. — 20.00 Le prlson-
nier (fJ. — 21.00 Detective privé 
(film). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualitelten. — 
19.45 Les pans de TF 1 (speU. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Feux croi-
sés (film). — 22.00 Mentale ziekten 
(medisch magazine) — 23.(X) 
Nieuws. 

A 2 
1920 Gewestelijke aktualiteien. — 
19.45 Les gens d'ici. - 20.00 
Nieuws. — 20 35 Affaire vous con-
cemant (aktuallteitenmagazine). — 
21.55 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 Dieu sauve la reine (tril
ler) - 22.10 Nieuws 

Gregory Peck en Tuesday Weld in Heiland van geweld 
(I walk the line). Vrijdag 23 okt op BRT-1 om 20 u. 15. 

Dinsda 

[ 20 OKI 

BRT1 
14.00 Schooltelevisie 
ta-tovenaar. — 1805 
— 18.35 Loon naar 
19.05 Toets (satire 
Nieuws. - 20,15 Hit 
Kijk mensen: het gehi 
chaam. — 22.00 l.( 
22.30 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Aktie Openbaa 
20.40 De stroman (f 
Bonjour la France (i 

NED1 

18.28 Nieuws. - 19.( 
krant - 19.30 De \A 
2020 Tijdsein (info), 
mezzo Óconcert) — ; 
we mens (dokJ — 2 
(meditatie). - 21.3^ 
21.55 Den Haag vanc 
Rich worid, poor wc 
23.05 Nieuvys. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat 

iraciv. : 
Z A T E R D A G (17 o k ü - wielrennen: Vandaag 
wordt de laatste wielerklassieker van het seizoen, de 
Ronde van Lombardije gereden. De laatste kilometers 
en aankomst zullen door de BRT worden uitgezonden. 
— Wie Norman Wisdom nog eens aan het werk wil zien 
in een komische prent moet vannamiddag afstemmen 
op BRT, waar Niet helemaal wijs (Up In the worid) van 
John Paddy C^rstairs (1956 - zw/w) gedraaid wordt 
Norman Wisdom speelt weer eens de onfortuinlijke 
pechvogel... Allemaal beestjes, het dierenmagazine van 
BRT Is helemaal gewijd aan de Rotterdamse dierentuin 
Blljdorp die de meest interessante verzameling katten 
van Europa herbergt De BRT sluit de avond af met een 
aflevering uit de reeks Verrassende vertellingen, tv-be-
werkingen van spannende verhalen van Roald Dahl. De 
aflevering van vanavond heet Vredig vertrek (Depart in 
peace) en gaat over een oudere gefortuneerde man die 
op een avond een nog knappe, wat jongere weduwe 
naar huls brengt Zij nodigt hem uit op een cognacje en 
gaat aan 't vertellen. Over o.a. de goeie vriendin van haar 
gast en over de schilder John Royden... De Vlaamse 
amateurkineasten Frans Verhoeven en Gaston Craps 
(uit Genk) hebben al enkele merkwaardige natuurfilms 
vervaardigd die o.a. In Nederiand de aandacht trokken 
(o.a. over de Galapagos-eilanden en over IJsland). Nu 
hebben zij opnieuw een werkstuk afgeleverd dat, 
mogen wij toch veronderstellen, al even merkwaardig 
zal zijn als de vorige produkties. Ditmaal trokken zij naar 
de Seychellen, 92 verrukkelijke bergachtige eilanden in 
de Indische Oceaan. Het is opnieuw de TROS die die 
dokumentalre in première uitzendt (Ned. 1 - De Seychel
len, een paradijs). — Popliefhebbers die Duitsland 1 
kunnen nemen en er een nachtje voor over hebben, 
krijgen een uitzonderlijk koncert aangeboden: het jaar
lijkse Rockpalast-Festival dat doorgaat in de Grugahal In 
Essen. Wie Duitsland niet kan nemen, luistert naar de 
radio (Hilversum 1 en NDR 1 - 22.30) of kijkt naar Ned. I 
(Veronica). Die laatsten moeten dan wel een groot ge
deelte missen (o.a. The Pretenders), het gedeelte dat 
vanavond niet op het Verenicascherm komt zal later 
worden uitgezonden In Countdown-afleveringen. 

Z O N D A G (18 okt.) - Deze voormiddag kijken 
wij tevergeefs uit naar een Konfrontatie. Wegens de 
elektorale sfeer vindt de BRT het minder gepast om een 
Konfrontatie-uitzending op het programma te zetten. 
Rare Ideeën hebben die mensen daar. Wij dachten dat 
het nu wel net het moment was om de verantwoordelij
ken voor de ekonomische en politieke krisis aan de tand 
te voelen, niet door partijgebonden journalisten, maar 
door onafhankelijke interviewers of desnoods gewoon 
maar enkele mensen-ult-de-straat — In de plaats van de 
Konfrontatie-uitzending komt een dokumentalre over 
de strijd voor nationalisme en separatisme van het El-
zasser en Bretoense volk. — De BRT heeft de laatste 
tijd al enkele goeie eigen dramaprodukties op het 
scherm gebracht Vanavond staat op het programma: 
Lucien en Martine van Paul Berkenman, in regie van Dré 

Poppe. Met Denise De Weerdt 
van der Aa, Brie Leloup, Willy v 
gegeven is erg herkenbaar en bij 
tine zijn getrouwd, zij hebben ééi 
exploiteert een bescheiden fritui 
zoon Freddy is een goeie studen' 
een degelijk meisje vri jt Lucien vi 
Martine werkt in een „beter" res 
van het ooit over te nemen. Vo 
verwacht zij een prachtige loop 
met een „goeie" partij. Het loop 
naar wens... De TROS begint 
interessante dokumentalre reek 
(Great Railway Journeys), over d 
nen In de wereld. — Vanmiddag I 
oorspronkelijke versie van de le< 
K/hg Kong (1932). 

M A A N D A G (i9 okt) -
zijn nieuwe reeks Met voortieda 
zal halen van zijn vorige reeks , 
zullen wij na uitzending van de 
weten — Het sociaal-maatschï 
BRT Ommekaar is gewijd aan ei 
ment In Duitsland, dat eigenllj 
stadium al voorbij is: Netzwerk 
mentaire over een alternatieve b 
met bijdragen van honderden 
milieugroepen, arbeidskollektiev 
De AVRO brengt een eigen proc 
een tv-spel naar de roman van C 
weduwnaar die ontdekt dat zijn > 
— in zijn ogen — gelukkig huwe 
drogen. Met een ijzersterke bez 
Brusse, Marjon Brandsma, Lia ( 

DINSDAG (20 okt)-^o. 
senal (Uefa-beker). — Toefs best 
„kotbewoners" en „kotbazen" (B 
tieve magazine Kijk mensen, 
seksuele verminkingen van jom 
(BRT 1). — De film De stromar 
alleszins onze aandacht In de 
Martin RItt afrekenen met de he 
McCarthy ontketende tegen me 
vermeende — sympatieën voor 
aktles waren vooral gericht op 
en universlteltsmilleus. Tijdens c 
suksesvolle auteur Alfred Mille 
sympatieën" nergens meer aan d 
vriend Howard Prince of hij zijn 
nen. Prince gaat akkoord... Ritt et 
Bernstein wisten waarover zij he 
film maakten: zij zelf hadden 
McCarthy's zinloze jacht Met de: 
dragen tot eerherstel van vele on 
(Met Woody Allen, Zero Moste 
1976) (BRT 2). - De film wordt g 
over het McCarthlsme. 

15 OKTOBER 1981 



m 
nsdag 
20 OKTOBER 

TV-programma's 13 

] 
:hoo)televisie - 1800 Ti-
aar — 18 05 Sesamstraat 
5 Loon naar w e r k e n ' — 
'oets (satire) — 1945 
- 2015 Hitring - 21 10 

isen het geheim van hun li-
- 2200 I Q Ckwis) -

leuws 

(be Openbaar Vervoer — 
e stroman (film) - 2310 
la France (open school) 

euws - 1900 EO kinder-
1 9 3 0 D e W a l t o n s ( f J -

dsein (info) — 2050 Inter-
koncert) — 21 00 De nieu-
s (dokJ - 21 25 Tenslotte 
ie) - 2137 Nieuws — 
sn Haag vandaag — 2210 
)rld, poor world (dokJ — 
leuws 

Sesamstraat — 1850 

Jeugdjournaal - 1859 AVRO's 
topfXDp — 1925 Babbelonie 
(kwis) - 2000 Nieuws - 2027 
M I E S (show) - 21 30 Dallas (fJ 
— 2220 Televizier magazine — 
23 00 De toestand in de wereld — 
2305 De gouden harpen van de 
Nederlandse lichte muziek 1981 
— 000 Nieuws 

RTB1 
1930 Nieuws — 2000 Facettes 
(variete) — 20 55 Au nom de la loi 
(rechtskundig advies) — 21 55 Un 
homme, une ville (Venetië) — 
2255 Nieuws 

RTB2 
1955 Nostradamus (dokJ - 21 00 
Boulevard du Crepuscule (film) — 
2245 Videographie (video-films) 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Spass bei-
seite - Herbert kommt" (f J - 21 00 
Aktualiteitenmagazine — 2145 
Dallas ( f ) - 2230 Tagesthemen 
— 2300 Geschichte einer üebe 
(tv-film) - 000 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws — 19 30 Der Olpnnz 
(westenn) — 21 00 Heute-Journal 
— 21 20 Westduitse afgevaardig
den in Oost-Beriim (reportage) — 

2205 Aspekte Extra — 2325 
Nieuws. 

D3 
19 45 Gewestelijke aktuakteiten — 
2000 Nieuws — 21 45 480 Tonnen 
bis Viertel vor Zehn (dokJ — 
22 30 Menselijke reakties bij extre
me situaties (dokJ — 2315 Kortsj-
noi —Karpov (reportage) — 2345 
Nieuws 

LUX 

1957 Nieuws - 2000 L'homme 
qui valait trois milliards (f J — 21 00 
Don C^millo en Russie (film) 

F1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws — 2030 Livingstone 
(tv-film) — 21 35 Aktualiteitenma-
gazine — 2235 Het kubisme 
(dokJ 

A2 
1945 Les gens d i a — 2000 
Nieuws — 2030 D'accord, pas 
d'accord — 2040 Dupont Lajoie 
(film en debat) — 2330 Nieuws 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 La machine a explorer Ie 
temps (film) — 2210 Nieuws 

De Weerd t , A lex W i l e q u e t Frans 
>up, Wil ly van Heesve lde e a He t 
nbaar en b i jdet i jds Luc ien e n Mar -
hebben één z o o n F reddy Luc ien 
le iden fn tuur d ie g o e d d raa i t Z i j n 
Deie s tudent in d e rech ten , d ie me t 
i j t Lucien vielt z o c h bes t t e v r e d e n 
„be te r ' r es tau ran t Z i j droonnt er-
nemen V o o r haar zoon , Freddy, 

i c h t g e loopbaan en e e n huwel i jk 
tij He t loopt ech te r allemaal niet 
t o s begint v a n a v o n d me t een 
sntaire reeks De grote treinreis 
eys) , over d e b e r o e m d s t e spoor i i j -
/anmiddag k o m t o p Dui ts land 2 d e 
e van de legendansche t ior ror f i lm 

19 o k t ) — O f Jan M a t t e m e me t 
it voorbedachten rade, het n iveau 
nge reeks „Beschu ld igde sta op" , 
l ing van d e t w e e d e a f levenng al 
al-maatschappel i jk magazine van 
j w i j d aan een ui tzonder l i jk expen-
dat eigenlijk he t ekspenmen te le 

Netzwerk Selbsthilfe Een d o k u -
ernat ieve bank in West -Ber l i jn d ie 
honderden leden d e akt ies van 
Jskol lekt ieven e n z , f i nanc ie r t — 
1 eigen p roduk t ie De witte leugen, 
oman van Dol f d e Vr ies , ove r een 
;k t dat zijn v r o u w h e m t i jdens hun 
lukkig huwel i jk jarenlang heef t be-
rs terke bezet t ing Ton Kuy l , K e e s 
idsma. Lia C a r o n , e a 

o k t ) — Voetbal' W i n t e r s l a g — A r -
Toets bes teed t o a aandacht aan 

j t bazen" (BRT 1) — Het in forma-
mensen, is g e w i j d aan r i tuele 

9n van jonge v r o u w e n in A f r i ka 
De stroman CThe Front ) verd ien t 
acht In deze f i lm wi l reg isseur 
1 me t de heksen jach t d ie senator 
e tegen mensen me t — al o f met 
atieen voor het k o m m u n i s m e Z i jn 
ger icht o p de kuns tenaarswere ld 
s Ti jdens de ja ren vi j f t ig kan de 
Mfred Mil ler w e g e n s zi jn „ l inkse 
meer aan de bak Mi l ler v raagt zi jn 
3 o f hij zi jn teks ten wi l onder teke -
>ord Ritt e n teks tschn jve r Wa l te r 
r o v e r zij het hadden toen zij deze 
ïlf hadden te l i jden gehad van 
c h t Me t deze f i lm h e b b e n zij bi jge-
van vele onschu ld ige s lachto f fe rs 
Zero Moste l , Hersche l Bernard i -
f i lm w o r d t gevo lgd d o o r een debat 
i e 

W O E N S D A G (21 d o k ü - V o e f b a / ' H e e n w e d 
st r i jd in d e t w e e d e ronde o m d e d n e Europese b e k e r s 
— D e b e k e n d e W e e n s e ak teur Maximi l ian Schel l , d e 
j onge re b roe r van Mana , is m inder b e k e n d als reg isseur 
D e f i lm De legende van het Weense woud (Gesch ich -
ten aus d e m W i e n e r Wa ld ) , e e n Oostenr i j ks -Du i tse f i lm, 
d ie v a n a v o n d o p BRT 1 komt , we rd -ge reg i ssee rd d o o r 
Maximi l ian Schel l (1979) Hi j w e r d vo r ig jaar o p he t Film
fest ival van Vene t i ë g o e d on t vangen „ D e legende van 
he t W e e n s e w o u d " is eigenl i jk e e n b i j tende sat i re o p het 
O o s t e n n j k na 1918, d e penoide van he t o p k o m e n d e fas
c i sme en naz isme in Dui ts land ^J d e f i lm w o r d e n d e ki j -
k e r s i p Poëzie Poët ische var iat ies r o n d d e 
v r o u w , v o o r g e d r a g e n d o o r T ine R u y s s c h a e r t — Om de 
hoek Daar komt de bruid' is e e n dokumen ta i re van 
T ineke V o s ove r het huwe l i j ks fees t in Neder land 

D O N D E R D A G (22 o k t J - Een vmger in de 
pap, he t BRT- jongerenmagaz ine, is gew i j d aan o a 
un i fo rmen — Alyam, Alyam, een M a r o k k a a n s e f i lm in 
d e reeks „Dossier" , gaat ove r een j o n g e M a r o k k a a n s e 
boer d ie wi l u i tw i jken Z i j n m o e d e r Hl ima wi l met dat hij 
w e g g a a t hij is d e ouds te z o o n en zal na het over l i jden 
van vader fami l iehoofd zi jn D e j onge boer zet zi jn wi l 
d o o r (BRT 2) — Het v rouwenmagaz ine Ot en hoe zit 
het nou met S /en ' ' gaa t ove r v r o u w e n die aan top -s fwr t 
d o e n ( N e d 1 - N O S ) — Bng i t te Ba rdo t k r i jgen w i j met 
alle dagen gese rvee rd o p he t s c h e r m ? V a n a v o n d 
gebeu r t da t dus w e l Dui ts land 3 ( N D R ) draait Une Pan-
sienne van Miche l Bo is rond (1958), e e n fi lm d ie o o k 
a lweer 23 jaar o u d is ' Bng i t te speel t d e rol van een 
min is te rsdochter die d e kab ine tschef van haar vader wi l 
o p v n j e n G e e n s lecht idee als het w a r e M e t H e n r y 
V ida ld , Char les Boyer , Jean Aure l , e a 

V R I J D A G (23 o k t ) - Terwi j l Neder land van de 
vn jdagavond de „ amusemen tsavond " bi j u i ts tek m a a k t 
me t o a spelel t jes, s h o w s e n l ichte-kost-f ilms, maak t d e 
BRT van deze a v o n d e e n in teressante a v o n d me t v o o r 
elk w a t wi ls Na het nieuws k o m t o p BRT 1 d e f i lm Het 
land van geweld (I wa lk the t ime) van J o h n Frabkenhei -
mer (1970), me t G r e g o r y Peck, Tuesday W e l d , e a She-
nf f T a w e s in het ingeslapen s tad je She l ton , laat z ich het 
h o o f d o p hol b rengen d o o r de moo ie j onge A lma, d e 
doch te r van een gehe ims toker Hi j raakt zel fs zodan ig in 
d e ban van he t meis je da t hij haar s t o k e n d e famil ie 
ge rus t laat en zel fs een federaa l inspek teur bij zi jn on 
de rzoek naar d e k landest iene s token jen h i nde r t Na d e 
f i lm kr i jgen w i j in Curriculum, e e n reeks po r t re t ten van 
„ in teressante" mensen, een por t re t van Joze f V a n de r 
Meu len , to t 1979 Belg isch ambassadeur bij d e EEG — 
O p BRT 2 begint v a n a v o n d d e herhal ing van een reeks 
„Sec re t A r m y " (Ontsnappingsroute) — O f in deze 
verk iez ingsper iode het sa t insch magaz ine TV-touché 
gehandhaa fd zal bl i jven, be tw i j fe len wi j s terk Z o n i e t 
v e r m o e d e n wi j , zul len de samenste l le rs e rvan zeker d e 
„heil ige pol i t ieke huis jes" m o e t e n omzei len 

I 21 OKTOBER I 

BRT 1 
1530 Open school - 1700 Op 
het Schildpadplein — 1800 Klem, 
klem kleutertje — 1815 Ti-ta-tove-
naar - 1820 Popeye - 1830 
Chips ( f ) - 1917 Uitzendingen 
door derden (SP) - 1945 
Nieuws - 2015 Arnold (fJ -
20 40 De legende van het Weense 
Woud (film) - 2215 Poëtische 
vanaties rond de vrouw — 2250 
Nieuws 

BRT 2 

2015 Ishi, de laatste van de Yahis 
(TV-film) 

NED 1 
1500 Varas filmklub - 1858 
Nieuws — 1900 Van gewest tot 
gewest — 19 50 Politieke partijen. 
— 2000 Rich world, poor worid 
(dokJ - 2055 Cmevisie - 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Studio spor t -
2330 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Pubertijd 
(info) — 1925 Kenmerk Gnfo) -
2032 Dynasty (fJ - 21 15 Daar 
komt de bruid (dokJ — 21 45 Mu-
ziekspecial — 2235 Taxi (fJ -
2302 Telac (chips) - 2322 
Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Risquons-tout (kwis) — 2055 
Guerre en pays neutre (f J — 21 45 
Telememoire Andre Vandemoot 
(gesprek) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Mem 
Freund, der Scheich CTV-film) — 
21 45 „Nicht fur das Leben lernen, 
sondem fur die Schule" (dokJ 

ZDF 
1900 Nieuws - 2015 Aktualitei-
ten — 2100 Heute-Joumal — 
21 20 Die Profis (fJ - 22.10 Das 
geht Sie an — 2215 Die verkaufte 
Wirklichkeit (reportage) - 2300 
Voetbal — 030 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 21 45 De 
Cancunstreek m Mexico (reporta
ge) — 2215 Emma Mae (film) — 
2350 Nieuws 

LUX. 
1957 Nieuws - 2000 Hit-Parade 
— 21 00 La patrouille de la violence 
(western) — 2225 Spektakelma-
gazme 

F 1 
1945 Les pans de TF 1 (speD — 
20 30 Aktualiteitenmagazine — 
2130 0 " 6 S t < e quon attend pur 
étre heureux ' CTV-film) - 2255 
Nieuws 

A 2 
1945 Les gens d'ici - 2000 
Nieuws — 2035 Circusprogram
ma — 21 40 Wetenschappelijk ma
gazine — 2240 Bulgaarse kloos
ters (dokJ 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Trente hectares de bonne 
terre (tv-film) — 2200 Nieuws 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Ti-
ta-tovenaar — 18.35 Een vinger in 
de pap — 1905 Oudenaarde 
(kortfilm) — 1912 Uitzending door 
derden (VNOS) - 1945 Nieuws 
- 2 0 1 0 Dubbel dobbel a<wis) -
2050 Panorama — 2140 Dallas 
(fJ - 2225Sport tnbune - 2255 
Nieuws 

BRT 2 
2010 Agenda voor onze planeet 
(dokJ - 2055 Picasso (portret) 
— 2220 Premiere 

NED. 1 
1858 Nieuws - 1900 DonaW 
Duck te paard (stnp) - 1908 Op 
volle toeren (show) — 2000 Onze 
ouwe (fJ — 2100 Kieskeung 
(konsumentenrubnek) — 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag - 2210 O t . En hoe zit het 
nou met Sien' ' — 2240 Open 
school/Teleac — 2305 Nieuws 

NED. 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Er was 
eens (dok stnp) — 1925 Smok
kelaar (fJ — 2000 Nieuws — 
2027 Mata Han (fJ - 2210 
Brandpunt — 2245 De ver van 
mijn bed show — 2340 Nieuws. 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke ak-
tualiteiten — 1930 Nieuws — 
1955 Schoolmaaltijden (enquête) 
— 2015 Le mors aux dents (film) 
— 21 55 Le carrousel aux images 
(f ilmaktualiteiten) — 2315 Nieuws 

RTB 2 

2000 Le coq d'or (opera) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Die Fem-
seh-Diskussion (debaO — 2100 
Bios Bahnhof (show) — 2230 
Tagesthemen — 23 00 Lonn Maa-
zel dingeert — 020 Nieuws 

ZDF 
21 00 Heute-Joumal — 2120 Los 
Angeles (reportage) — 2205 
1984 science-fiction of werkelijk
h e i d ' (debaO - 030 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualitetten — 
2000 Nieuws - 2015 Duell in 
Socorro (westem) - 21 30 Hilfe-
rufe — 22 30 Stadskranten (dokJ 
- 2315 Nieuws 

LUX. 
19 58 RTL-flash - 20 00 Dallas (f J 
— 21 00 A vous de choisir (kijkers 
kiezen hun avondfllm) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Politieke partijen - 2000 
Nieuws — 2030 Le Rembrandt de 
Vemeres (tv-film) - 2205 Boe-
kenmagazme — 2315 Nieuws 

A 2 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les gens d'ici - 2000 
Nieuws — 2030 Le regard des 
autres (dokJ — 2220 Elle cour t 
elle court rop)erette 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le soupgon (film) — 
2215 Nieuws 

In het vooruitzicht van 8 november '81 
In deze verkiezingsperiode zullen opnieuw speciale verkiezingspro
gramma's uitgezonden worden Bij het ter perse gaan van deze 
„WIJ" stond nog niet vast wanneer die programma's uitgezonden 
zullen worden, noch in welke volgorde de verscheidene partijen 
aan de beurt zullen komen Via aankondigingen op het scherm en 
de radio zult u op de hoogte gehouden worden 
Kijk vooral goed uit naar de uitzendingen van de Volksunie' 

B R T 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Se
samstraat — 1815 Klan, klem 
kleutertje — 18 30 Veilig en zuinig 
autonjden (open school) — 1855 
Roodkapje (stnp) — 1907 Uitzen
ding door derden (KTRO) - 1945 
Nieuws — 2015 Het land van 
geweld (film) — 21 45 Curriculum 
(Jozef Van der Meuten, ere-am-
bassadeur) — 2235 Nieuws 

BRT 2 
2015 Ontsnap)pmgsroute (fJ — 
21 10 TV-touche (satire) — 21 35 
Dag aan dag — 22 05 De dag van 
Tnnity (dokJ 

NED 1 
1858 Nieuws — 1900 Bolke de 
beer (stnp) — 1910 De Lucy 
sfiow (fJ — 1935 De woord-in
beeld kwis (kwis) — 20 00 Steden-
spel — 21 37 Nieuvi« — 21 55 
Schnkdraad Cnfo) — 2245 Medi
tatie — 22 50 Praten met de minis
ter president — 2300 Humanis
tisch Verbond - 2335 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Familie-
kwartet (kwis) — 1925 Rob de 
Nijs (show) - 2000 Nieuws — 
2027 Heb medelij, Jet" (film) -
2205 Het nieuwe land (fJ - 2300 
Aktua TV - 2345 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktua^ 
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
A suivre. (info) - 21 15 Rock 
around the clock (film) - 2230 
Nieuws 

RTB 2 
1900 Kunstmagazine — 1955 
Quincy (fJ — 2045 SfKwtmaga-

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Nunzio der 
Superman (film) - 21 40 De SPD-
partijzetel (dokJ - 2230 Tages
themen - 2300 Stalker (film) — 
1 10 Nieuvtre 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Auslands-
puma l (fJ - 2015 Ein Fall fur 
Zwei — 21 15 Halk) Peter (show) 
— 2200 Heute-Journal — 2220 
Aspekte (kuituur) - 2250 Sport 
am Freitag - 23 30 Nur Pferden 
gibt man den Gnadenschuss (film) 
— 125 Nieuws. 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Pablo Pi
casso zum 100 Geburtstag (por-
treO - 21 00 Reporter - 21 30 
Gott und die We l t - 2200 Skla-
ven (f J — 22 50 Picasso (vervolg) 
— 2335 Nieuws 

LUX. 
19 57 RTL-Flash - 20 00 Chips (f3 
— 21 00 Alice OU la derniere fugue 
(film) — 2235 Automagazine 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les fjans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Feu Don 
Juan (TV-speD - 21 30 Kultureel 
magazine — 2230 Philatelie-club 
- 2300 Nieuws 

A 2 

1945 Les gens d'ici - 2000 
Nieuws — 2035 Mane Marie (fJ 
- 2130 Apostrophes. - 2250 
Nieuwe - 2300 MacBeth (to
neel) 

F 3 
20 30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 30 Paries et musique 
pour un portrait de Jean-C^aude 
Pascal (show) — 2225 Nieuws. 
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¥/^\ Kritisch bekeken 

„De Verdwazing" 
van Andreas Roels doet verbazen 
De komende Boekenbeurs zal weer een debutant moeten aanwijzen 
die hbt met zijn eerste werk heeft waargemaakt Zo'n (subjektieve) 
keuze zal opnieuw de diskussie doen hervatten of er. in Vlaanderen 
wel nog schrijvers zijn. Wie de Vlaamse boekenwereld een beetje 
volgt zal zich herinneren dat er nog steeds geen afdoend antwoord is 
gekomen op de stelling van de Antwerpse dichter Eddy Van Vliet in 
de Volkskrant (Amsterdam) van eind 1979 dat de Vlaamse debutanten 
van na 1970 volstrekt waardeloos zijn. Sommigen hebben die krasse 
uitspraak beaamd, anderen met bewijzen verworpen. Hoe het ook zij 
voor de komende debutantenpoll staan een aantal jonge Vlaamse 
auteurs op het lijstje die beslist niet te verwaarlozen zijn. 

Een van deze debutanten en met
een een ernstige kandidaat Is An
dreas Roels die met zijn grauwe 
en intriestige autobiografische ro
man de aandacht op zich trok. 
Roels, een auteursnaam om beter 
in de markt te liggen, Is afkomstig 
uit het Vlaamsbrabantse Halte 
(° 1946) waar hij opgroeide tussen 
de grauwe industrieterreinen van 
de Zennevallel. Na een weinig 
prettige jeugd (gescheiden ou
ders) sukkelde hij op zijn veertien
de In de fabriek. Met een minimum 
aan scholing had hij echter vlug 
door dat heelwat patroons het niet 
al te nauw nemen met de werk-
voorwaarden in hun bedrijf. Roels 
werd opstandig bij deze ervaring. 
Om zich daartegen te wapenen 
ging hij aan het lezen van alle 
literatuur. Op zijn veertiende had 
hij De Rllecijn door, werd een 
verwoed fan van LP. Boon. Maar 
ook buiten het eigen taalgebied 
ging hij het zoeken. Zo werd hij 
een volgeling van Celine met wie 
hij zich ging verwant voelen. Het 
kon nie^ arxiers of uit de samen-
kxjp van ervaringen en betezen-
heid moest een auteur groeien. 
Op zijn zeventiende schreef An
dreas Roels een eerste roman 
samen en een tweede maar tel
kens was er geen uitgever voor, 
tot hij met zijn derde manuskript 
naar de uitgeverij Manteau toog 
en Jullen Weverberg voor de uit
gave zorgde. 

Roels was ondertussen bandwer
ker geworden, nachtarbelder, stu
kadoor tot hij terechtkwam In een 
supermarkt zoals er de jongste 
tien jaar bij bosjes uit de grond 
schoten. Wat Roels daar beleefde 
beschrijft hij in zijn verhaal „De 
Verdwazing". Het Is een droevig 

Plaatsaanbieding 
Industrieel ingenieur of ge
lijkwaardig die als taak zal 
hebben het stimuleren en 
koördineren van aktivitel-
ten in het kader van de be-
roepssektie kunststoffen, 
zowel producenten als ver
werkers. 

De kandidaten dienen aan 
volgend profiel te beant
woorden: 

— dynamisch, initiatiefrijk 
en doorzettend; 

— in staat zijn vergaderin
gen te leiden; 
— vlot in het leggen van 
kontakten; 
— ongeveer 30 Jaar oud en 
tweetalig; 
— bij voorkeur een techni
sche en commerciële erva
ring In de kunststoffen-
branche. 

Gelieve Uw kandidatuur 
met volledig- curriculum vi-
tae te richten aan: 

De h. Staf Driesen 
Wishagenstraat 6 
3100 Helst-op-den-Berg 

verhaal geworden en naar men 
ons verzekerde niets dan de waar
heid. De hoofdpersoon, een zeke
re Gulgnard, werkt met veel erv 
toesiasme voor de t}k>ei van het 
nteuw verkoopspunt met alle nare 
gevolgen vandien. De auteur over 
zijn werk. 
Andreas Roels: „Volgens mij ont
breekt er duidelijk een scheel in 
de Vlaamse literatuur, nl. de arbei
dersliteratuur Wat bv. Louis-Paul 
Boon en Piet van Aken schrijven 
is geen echte arbeidersliteratuur, 
het speelt zich misschien wel af in 
de arbeiders wereld, maar je voelt 
automatisch aan dat die mensen 
er toch ergens buiten staan. Ze 
bekijken de arbeiders wereld van 
op een afstand, ze weten wel hoe 
een arbeider leeft, spreekt en 
denkt, maar ze weten beslist niet 
wat hij voelt Ik probeer deze 
leemte op te vullen. In de arbei
derswereld gaat het er vaak hard 
aan toe, het is een ruwe, vaak 
brutale wereld en mijn roman is 
dan ook geen mooischrijverij Ik 
schrijf zoals een arbeider voelt De 
Verdwazing is strak autobkjgra-
fisch, er staat geen woord fiktie in: 
ik werk aan een puur autobtogra-
fisch oeuvre. Het meest voel ik mij 
^verwant aan Celine. Ook staat 
mijn werk vrij dicht bij Menuet van 
Louis-Paul Boon, maar echt ver
want voel ik er mij niet mee." 
Andreas Roels wil het bij deze 
eerste roman niet laten. Hij liet een 
vrij goed betaalde baan in de 
steek om in Brussel als nachtwa
ker te gaan werken. Zo kwam er 
meer tijd vrij voor zijn literaire 
arbeid. Hij werkt van lOu. 's 
avonds tot 6 uur 's morgens en tij
dens de dag pent hij zijn grauwe 
verheten neer. 

„De Verdwazing" werd om alleriei 
redenen met gemengde gevoe-
tens onthaakl. Enerzijds omdat de 
zware schrijfstijl van Roels weinig 
opwekkend werkt en ook omdat 
men na Boon en Ret Van Aken 
haast geen grauwe hedendaagse 
realiteit meer gewoon was. Zeer 
positief was men echter omdat bij 
het begin van deze tachtiger jaren 
een jongere het aandurfde zijn 
eigen troosteloos verhaal op pa
pier te zetten. In een tijd van 

overkonsumptie waar enkel de 
verkoopscijfers tellen is de aan
klacht van een opstandeling dub
bel boeiend. Dat heeft Andreas 
Roels met „De Verdwazing" be
reikt en daarom lijkt zijn debuut 
hoe grauw ook, ons een eerste 
stap tot een nieuwe Vlaamse 
schrijversschool. 

— D« Vardwazing, Andreas Roals bij Else-
vier-Mantoau, 310 fr. 

Andreas Roels 

Nieuw satirisch blad 
Donderdag 22 oktober ligt het 
eerste nummer van MEP bij de 
dagbladhandel. Naar aanleiding 
van de nakende verkiezingen op 8 
november besloot MEP (dit letter-
woord staat voor Maatschappe
lijke Educatieve Publikatie), dat 
een veertiendaags tijdschrift Is, 
meteen een extranummer In te 
lassen dat dus op 29 oktober 
verschijnt 

MEP zal naar verluidt geen blad 
voor de mond nemen en de Belgi
sche — ën voornamelijk Vlaamse 

— handel en wandel met een 
kritische blik bekijken en daarover 
schrijven met een relativerende, 
maar beslist niet onscherpe pen... 
echter zonder satire te verwarren 
met domme agressie. 
De uitgevers gaan er prat op over 
een uitgebreide ploeg deskundige, 
doch uiteraard unanieme mede
werkers te beschikken over het 
hele Vlaanr^ land. Dat zal dan 
toch moeten blijken uit de lektuur 
van de eerste nummers. Hoe dan 
ook, een vleugje satire en „insWe 
Information" kunnen nooit kwaad.. 

Door de leesbril bekeken 
Regis Debray, weggenoot en wapenbroeder van 
Fidel Castro en Che Guevara, is thans adviseur 
van president Franfois Mitterrand. De propagan
dist van de Derde Wereld als drager van het revo
lutionaire, heilbrengende elan, verwisselde de La-
tijnsamerikaanse maquis voor de gedempte sfeer 
van het Elysée, het gauchisme voor de sociaal-de-
mokratie. In Frankrijk valt woord en daad vaker 
samen, en de schrijver wordt er, net als in Neder
land, ernstig genomen. Ook André Malraux, eens 
opperbevelhebber van de Spaanse Republikeinse 
luchtmacht koos uiteindelijk voor de reële macht 
en werd minister van generaal De Gaulle. Het werd 
hem ook niet door iedereen in dank afgenomen. 

Naar aanleiding van de publikatie van zijn Critique 
de la raison politique (Gallimard) werd Regis 
Debray uitvoerig geïnterviewd door Le Nouvel 
Observateur. Het werd een merkwaardig doku-
ment De machtsuitoefening, aldus de adviseur 
van de Franse president is niets anders dan het 
beheer van de onmacht Het gaat immers om een 
stelsel van betrekkelijke onmachten die elkaar in 
evenwicht brengen en uiteindelijk een oplossing 
produceren. Een dergelijke rationaliserende analy
se mag echter niet ontbindend werken: een maat
schappij zonder sterk geloof (in de breedste 

betekenis van het woord) is een stervende maat
schappij. 
Dit is ongetwijfeld juist De Belgische samenle
ving sterft overigens aan deze uitholling die alles 
op losse schroeven zet Een Belgische regering — 
zij het dan ontslaggevend, en al is ze aangevoerd 
door een van de peetvaders van de Vlaamse 
eenheidspartij — kan zelfs geen beslissing meer 
treffen inzake een uiteindelijk uiterst bijkomstige 
zaak als een Vlaamse school. Geen voorbeeld kan 
de heersende onmacht en (be)stuurloosheid tref
fender illustreren. Geen schrijnender voorbeeld 
van Vlaamse onmacht in de Belgische CVP-staat 
En wanneer haast gelijktijdig de voorzitter van de 
Waalse deelregering, Jean-Maurice Dehousse, 
zich provocerend in de Voerstreek aanstelt dan 
wordt een drempel van ondemokratische potsier
lijkheid en van demokratische aanvaardbaarheid 
duidelijk overschreden. 
Wanneer wij thans met luide stem stellen de 
Vlaamse welvaart te verkiezen boven de Belgi
sche armoede, dan heeft dit ook een intellektuele 
dimensie: de redelijkheid dient in deze behoeftige 
tijd veilig gesteld. 

Henri-Floris Jespers 
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Zóhooilhef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Opgeschrikt 

Veel brood en weinig spelen 
Raymond Ceulemans en de biljartbond liggen weer overhoop. Het 
Mechelse biljartfenomeen heeft zich in lengte van jaren moeilijk l<un-
nen verzoenen met de bestuurders van zijn sportbond. Vervi/onderlijk 
is dat niet. 

Raymond Ceulemans is de Eddy Merckx van de biljartsport. Met 
hem staat of valt elke organizatre. Bond en speler hebben elkaar groot 
gemaakt. Enkel erkent geen van beiden dit graag. De biljarter wenst 
zich van langsom minder — hij heeft het eigenlijk nooit „uit vrije wi l" 
gedaan — te schikken naar reglementen en bepalingen die voor elke 
andere biljarter gelden. Zelfs voor een Ludo Dielis en die is toch ook 
niet de eerste beste! 

Raymond Ceulemans en toch blijven glimlachen.. 

De biljartbond heeft daar weet 
van. Zij ziet, dat kan met worden 
ontkend, zoveel mogelijk door de 
vingers. Kampioenen zijn immers 
meestal, en heus met enkel in de 
biljartsport, eigengereide heren 
die zichzelf boven de wet en de 
mensen verheffen. Maar het kan 
te ver gaan. De biljartbond heeft 
gemeend dat haar meest presti
gieuze vertegenwoordiger de 
streep van het toelaatbare de 
jongste tijd ver heeft overschre
den. Zij heeft, op aandringen van 
de internationale biljartfederatie 
— een toch niet onbelangrijk dé
tail!, — ingegrepen. Dat daarbij 
geen sprake was van normale 
rechtspleging kan geen verwon
dering wekken. Biljarten is immers 
een... sport en die had nog nooit 
een boodschap aan een rechtsbe
deling die de rechten van de be
klaagden waarborgt. Zodus . Dit 
maar even terzijde want de „fei
ten" ondergaan door deze beden

kingen natuurlijk geen wijzigingen 
Vast staat dat Raymond Ceule
mans door hem genoegzaam ge
kende gedragsregels wetens en 
willens heeft overtreden 
HIJ wist dat het hem als „amateur" 
(met lachen a.u.b.) niet toegelaten 
was tegen de Argentijn Navarra in 
het strijdperk te treden. Navarra is 
al jarenlang prof en Ceulemans 
maakt zichzelf bespottelijk door te 
beweren dat hij desbetreffend on
wetend was 
Ceulemans wist dat hij tijdens een 
kampioenschap waaraan hij met 
wenste deel te nemen onmogelijk 
elders mocht gaan biljarten. Des
ondanks trok hij naar Finland. 
Ceulemans heeft bijgevolg welbe
wust de reglementen overtreden. 
Raymond gaat er wellicht van uit 
dat hij de biljartsport zoveel dien
sten heeft bewezen dat hem 
voortaan alles moet worden toe
gelaten. Zoiets kan natuurlijk niet. 
Een bond die zichzelf respekteert 
beschermt de eigen organizaties 
— de kampioenschappen zijn de 
enige echte „wedstrijden" die in de 
loop van een jaar gespeeld wor
den — en waakt over de naleving 
van de reglementen. Zoniet ont
bindt hij beter zichzelf. 
Maar het is al wel een tijdje duide
lijk en het is bovendien ook nog 
best begrijpelijk: Raymond Ceule
mans, de kampioen die als geen 
ander voor zijn sport heeft ge
leefd, wil in de herfst van zijn 

loopbaan de (financiële) vruchten 
van zijn arbeid plukken. Hij streed 
voor de invoering van de sponso
ring in de biljartsport. Hij verkiest 
al geruime tijd de lonende demon
stratiewedstrijden en de schijntor-
nooien boven de officiële kam
pioenschappen. Hij eist voor zich
zelf volledige bewegingsvrijheid. 
Nogmaals: het is begrijpelijk 
Maar de biljartbond kan niet me
ten met verschillende maten. Ray
mond moet bijgevolg kiezen: of hij 
schikt zich naar de toch al flink in 
zijn voordeel versoepelde bonds
bepalingen of hij wordt profspeler 
Dit laatste schijnt evenwel weinig 
aantrekkelijk. De profbiljarter ver
liest na weinig tijd veel prestige. Hij 
kan zijn talenten met meer demon
streren in de veel glans afstralen
de kampioenschappen. Hij wordt 
al spoedig een „has been". Iemand 
die „het brood" boven „de spelen" 
heeft verkozen. Zoals de voetbal
ler die het veeleisende Europees 
voetbal de rug toekeert om m de 
States zijn talenten „gemakkelijk" 
te verzilveren. Het mag allemaal 
op voorwaarde dat men er de 
konsekwenties bijneemt. En pre
cies voor die beslissing schijnt 
Ceulemans te aarzelen. 

Het voorbije weekend was opval
lend arm aan boeiende sportge
beurtenissen Geen eerste klasse 
en bijgevolg weinig opwinding 
over vermeende en echte straf
schoppen, geen „doordachte" ver
klaringen van leidinggevende klub-
bestuurders en zelfs geen hoge-
schoolkursus van Raymond Goet-
hals. Gelukkig werd er in Gent 
pétanque gespeeld en in de Voer
streek organizeerde de rijkswacht 
te paard haar jaarlijkse „Tiercé". 
Desondanks werden wij zondag
avond opgeschrikt toen Sport
weekend ons leerde dat de volley
baltopper tussen Kortrijk en Lan-
aken door welgeteld 150 betalen
de toeschouwers werd bijge
woond Eigenlijk een verhaal 
zonder woorden. Een sportief dra
ma dat geen kommentaar behoeft. 
De konklusie ligt voor het grijpen. 
Het volleybal is in ons land nog net 
niet op sterven na dood. Deze 
nevensport floreert in Limburg. 
Genk, Zonhoven, Lanaken, Maas
eik, Opglabbeek en Maasmeche-
len vormen de helft van de eerste 
klasse. Kortrijk blijft voorlopig nog 
overeind als topploeg, of wat daar
voor moet doorgaan, maar Ruis
broek vecht duidelijk tegen het 
verval 

De volleybalsport heeft in dit land 
ver boven zijn stand geleefd. 
Sponsors, buitenlandse spelers en 
trainers, transfers en de financiële 
nasleep van een dekreet van de 
niet betaalde sportbeoefenaar 
hebben vele klubs diepe littekens 
bezorgd. 
De volleybalsport zoekt duidelijk 
naar een nieuw evenwicht Het 
be'fof groeit dat men te hoog heeft 

willen grijpen. Deze doe-sport is 
met voorbestemd om massa's op 
de been te brengen Zij boeit 
hooguit een publiek van ingewij
den en kan enkel buiten de eigen 
kring treden tijdens de Olympi
sche Spelen wanneer de Oosteu
ropeanen en de Aziaten op een 
voor de rest van de wereld onbe
reikbaar hoog niveau volleybal 
spelen. Het vervlogen voorzitter
schap van manager Stephan Volc-
ke heeft het Belgisch volleybal 
evenmin veel voordeel bijge
bracht. Mensen zijn geen kerstbo
men die je herplant waar en wan
neer je wil Inzonderheid in de 
sport lopen bestuurders rond die 
gedreven worden door irrationali
teit en emotie waaraan een suk-
sesrijk manager zich alleen maar 
kan ergeren. Maar ergernis lost 
niets op. 
Desondanks geloven wij in de 
toekomst van het Belgisch volley
bal, of beter het Vlaamse volleybal. 
Op voorwaarde dat klubbesturen 
en spelers inzien dat de doorge
dreven commercializering van hun 
sporttak nooit ver genoeg kan 
reiken om profvolleybal mogelijk 
te maken. Het onderkennen van 
de natuurlijke begrenzingen van 
deze sporttak kan het begin zijn 
van een nieuwe opleving. 

RITMEESTER (m. of vr.) 
In erkende autorijschool. Vol- of 
deeltijdse arbeid Bediendenkon-
trakt Opleiding betaald door 
werkgever. Zich wenden tot ge
meenteraadslid Herman Thuriaux 
te Vorst-Brussel, tel 426.8594 

Het kleine verschil 
Jan Raas heeft Blois-Chaville, 
voor ons nog altijd Parijs-Tours, 
gewonnen. De Zeeuw heeft daar
mee een merkwaardige come
back verwezenlijkt. Jan Raas, de 
kampioen van de wilskracht, zag 
in de voorbije zomer zijn verdere 
loopbaan immers fel bedreigd 
door een aanslepende kniekwet
suur die hem uit de Tour hield en 
die hem kansloos maakte in de 
stri jd om de wereldtitel. 
In Parijs-Brussel, gewonnen door 
de met de leeftijd nog méér on
berekenbaar wordende Roger 
De Vlaeminck, was de onbuigza
me Raas al duidelijk op weg naar 
herstel. 
In Blois-Chaville vond hij zich

zelf helemaal terug. De zoge
naamde herfstklassiekers zijn in 
onze gespecializeerde pers weer 
duidelijk aan „vervaf toe. Vorig 
jaar lag dat anders. Niet omdat 
de wedstrijden toen feller be
twist werden of meer kwaliteit in 
zich verzamelden maar omdat de 
winnaars toen Daniël Willems en 
Fons De Wolf heetten. Die nog 
met vele beloften vervulde na
men waarborgden een grondig 
verschillende benaderingswijze. 
Eigenlijk een heel klein „groot" 
verschil. 

Ons standpunt tegenover de na
jaarsklassiekers wordt door de 
naam van de winnaar niet gewij
zigd. Parijs-Tours (of wat daar

voor moet doorgaan) en de Ron
de van Lombardije stralen niet 
meer de vroegere glans af. Rik 
Van Looy en Eddy Merckx, om 
die twee maar te noemen, jaag
den destijds tot op de laatste 
dag van het wielerseizoen op 
prestigieuze overwinningen. Van 
Hinault, Moser e.a. De Vlae-
mincks kan men zoiets onmoge
lijk verwachten. Voor hen is het 
seizoen eigenlijk al lang gedaan 
en zonder „irrationele" motieven 
(ongelijke startgelden of de be
slissende strijd om de Super
prestige) zijn de heren niet meer 
warm te krijgen. 
In de herfstklassiekers worden al 
enkele jaren troostprijzen uitge
deeld. Op zichzelf is dit mis
schien nog geen kwalijke zaak. 
Renners die in de loop van het 
lange seizoen de omstandighe
den tegen zich hadden (pech, 
blessures, vormverlies) kunnen 
in de ultieme internationale wed
strijden eerherstel (zoals Jan 
Raas nu) of erkenning (zoals 
Fons De Wolf vorig jaar) nastre
ven. Zi j kunnen hun handels
waarde op peil houden of vergro
ten. Een beroepsrenner heeft 
recht op dergelijke kansen. 
Daarom hechten wij nog altijd 
belang aan die naseizoenwed-
strijden die op de televisie nog 
altijd hoge kijkcijfers scoren. 
Want het staat nu toch wel vast 
dat de wielersport haar be
staansrecht voor een flink stuk 
aan het „alziend oog" te danken 
heeft Al is dit natuurlijk nog geen 
reden om die bij ons volk zo 
populaire sporttak te veroorde
len. Zelfs de Olympische Spelen 
zouden zonder de televisie niet 
lang overleven. 

16 OKTOBER 1981 



Nilaams Nationaal 
t*"^ "^'^<''^-'^^i^yfT-&^ •?^-^?%>''X'T*^'^<iïV?5"^"'^V 

* 

in de Volksunie 

GROOT VOLKSUNIE-VERKIEZINGSKONGRES 

Zomaar, voor de Vlaamse zaak... 
In het hartje van Oost-Vlaanderen werkt een vrouwengroep reeds gedurende 
één jaar. De FW Groot-Nevele telt nu rond de 220 leden en het bestuur be
staat uit dertien vrouwen („Een geluksgetair zegt de voorzitster Chris 
Hemelaer). Oe werking van de groep spreidt zich uit over de gemeenten 
Hansbeke, Nevele, Landegem, Vosselare, Poesele en Merendree. je vindt er 
goede Vlaamsgezinden, het is de geboortegrond van Cyriel Buysse maar ook 
van zijn tantes Rosalie en Virginie Leveling, die zo zelfbewust de mensen van 
hun tijd in letterkundig beeld gebracht hebben. 
We ontmoetten FVV-Groot-Nevele op zichzelf en Chris Hemelaer) noemt zij 
zaterdag 5 en zondag 6 september, 
tijdens de tweede Nelefeesten. Voor 
de barbecue van de zaterdagavond 
daagden vijfhonderd mensen op en de 
zondag daarop namen nog eens hon
derd mensen aan de feestelijkheden 
deel. 

De geestdriftige Norva Coussement 
— als we haar wijzen op haar inzet en 
het sukses van de groep — „Jamaar, ik 
heb met graag mijn naam in de krant 
en eigenlijk is onze geslaagde werking 
het resultaat van groepswerk, ieder
een draagt zijn steentje meer dan bij-" 
En ZIJ zet ze allen op een njtje (naast 

met zichtbaar genoegen haar mede
werksters op Frieda, Edith, Chnstiane, 
Martine, Lieve, Chantal, Annie, Chris, 
üsette, Francine, Mana, Simonne, Gre
ta- je kon ze allen zien, moe, bednjvig. 
noterend, bestellend, tappend, stralend 
omdat er zoveel volk was, en in mooi 
Nelekostuum gedurende deze Nele
feesten 
We zettend de groep extra in de 
bloemetjes omwille van een ter plaatse 
genomen initiatief ter gelegenheid van 
het jaar van de gehandicapten Chns 
Hemelaer „Eigenlijk kwam de idee van 
Norva Ik heb een gehandicapte zoon 
en Norva — die met iedereen meeleeft 

Enkele leden van FW-Groot-Nevele. 

— suggereerde dat we ate groep 
misschien een aktie konden voeren 
om een stoelmobiel te kopen voor de 
gehandicapten van de gemeente "Een 
stoelmobiel is een groter autovoertuig 
waann gehandicapten mét rolstoel 
kunnen plaatsnemen Onder impuls 
van de plaatselijke FVV kwam een 
neutrale v i w tot stand met de Ijedoe-
ling de nodige fondsen voor het voer
tuig te verzamelen Tal van (meestal 
Vlaamsgezinde) verenigingen traden 
tot de vzw toe en de Kultuurraad van 
Groot-Nevele en het OCMW (met 
Guido Schaeck als voorzitter) verze
kerden hun medewerking Zo'n wagen 
kost minstens 350000 frank en toen 
we het interview van FVV-Nevele af
namen, was reeds 250000 frank voor 
het goede doel verzameld Is die stoel
mobiel wel nodig' 
— Je kan denken dat dit het eerste 
was wat we ons hebben afgevraagd 
Om zulks te weten, organizeerden we 
een rondvraag bij de gehandicapten 
van de gemeente en van de 30 onder
vraagden antwoordden er 27 positief 
En als de „stoelmobiel" njdt, dan zal 
straks zulks uitsluitend in dienst van de 
gehandicapten getieuren In de camio-
nette kunnen dne rolstoelen plaats
nemen en er is ook een toiletruimte 
voorzien De chauffeurs zullen vrijwilli
gers zijn" 
Toen we zo over één en ander ons 
licht opstaken, kwam een oudere me
neer bij Norva en stak haar duizend 
frank toe „Voor jullie stoelmobiel" zei 
hij terloops, de mensen weten wel dat 
FVV het initiatief nam En als we de 
F^V-leden het wéarom van hun geest-
dnftige inzet vroegen, antwoordden zij, 
als vanzelfsprekend „Voor de Vlaam
se zaak, déarom " Zonder verder na
denken en zonder problemen maar of 
hun inzet en geestdrift aanstekelijk is' 

Huguette De Bleecker 

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 vnjwillige 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 

Totaal eerste lijst 110000fr. 

TWEEDE LIJST 
H. Beert Grembergen 1 000 fr. 
G Vanhaegendoren, Heverlee 5(X) fr 
VU-Denderwindeke. 3000fr . 
F Tolleneer, Brugge , . . . 1 000 fr 
G Goossens, Tervuren 500 fr 
F Smet Antwerpen 250 f r 
G. Scheers, Vossem 500 fr. 
D Beke, De Pinte 1 000 fr 
P Boumans, Ramst 150 f r 
Naamloos, Brussel 2000 fr 
H Waeterloos, St-Amandsberg 1 000 fr 
Van Langendonck, Bonheiden 500 fr. 
Menge, St -Amandsberg 1 000 fr 
Mevr Lemmens, Houthalen 1 000 fr 
F. Vanslembroeck, Oostende 1 000 fr. 
V.D, Oostende . 1.000fr 
M Lambrechts, Muizen 2000 fr 

Totaal: 127.400 fr. 

VUJO-projekt: „Jeugd 
en inspraak In Vlaanderen" 
De Volksuniejongeren bieden 
een tioeiende kans aan onderne
mende jongeren in een projekt 
Dit BTK-projekt werd op 13 au
gustus goedgekeurd 
Wat behelst dit projekt onder
meer' Aan de hand van enquê
tes bij jongerenorganizabes zul
len de resultaten verwerkt wor
den in een konkreet programma 
Dit programma zal langs een 
„rondreizende beurs" bekend ge
maakt worden aan geïnteres
seerden en tevens dienen als 
vormingsaktiviteit voor de 
VUJO-kernen 

Welke plaatsen zijn er nu te 
begeven' 
Een licentiaat(te) mensweten
schappen, een regenKes), een 
opsteller(ster) 
In het kader van het BTK-projekt 
mogen allen twaalf maanden in 
VUJO-dienst werken 
Schnftelijke sollicitaties met uit
gebreid (indien mogelijk natuur
lijk) cumculum vitae worden zo 
snel mogelijk verwacht op het 
nationaal sekretanaat van de 
VUJO, Omwentelingsstraat 13 te 
1000 Brussel, tav Dirk van Si-
chem de Ciomt» 
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Antwerpen rekent nu 
met Zwitserse franken 

4ifi Wij in de Volksunie 

Verleden week hield men eens voor de afwisseling een middagzitting. Slechts 
twee punten stonden op de agenda De verlenging van een lening van 125 mil
joen Zwitserse frank en de monsterlening van 10,5 miljard. De getallen lijken 
misschien wat onwerkeli jk maar zijn na het SP- en CVP-beleid van de laatste 
generatie broodnodig om simpelweg te overleven. Of er nog leven na dit 
overleven is, is nie zo duidelijk. Voor zulke reddingsakties worden er alt i jd 
middagzitt ingen gehouden in de hoop dat een en ander rustig en zonder al te 
veel volk zou passeren. Ditmaal was de raad zo rustig dat de meerderheid haar 
fraktieleden nog moest gaan opsnorren om nog in getal te zijn. Op een 
halfuurtje was die karwei dan toch geklaard. 

De Zwitserse lening w/erd vcxxge-
steld als een koopje. De schepen wees 
op de zeer lage rentevoet Hij was dan 
ook niet zinnens deze lening af te 
tossen. Andere zouden voorrang heb
ben. Bergers repliceerde echter dat 
die Zwitserse frank toch niet zonnaar 
gelijk kon gesteW worden met een 
Belgische. Als die Zwitserse frank tMj 
het afsluiten van de lening slechts 
16,04 fr. waard is, en nu al 1924 f r, dan 
kan je nx>eilljk nog beweren dat de in
trestvoet nog laag is Reken je het 
wisselverschil mee in de rente dan 
verhoogt die van 5,85 % naar 25,84 % 
Een duur koopje dus, en eentje dat 
elke maand nog duurder kan worden. 
De raad stapte er over. Onmiddellijk 
volgde de goedkeuring van de morv 
stertening van 10,5 miljard. Nochtans 
waren de voorwaarden met mals. De 
stad wordt onder de voogdij van het 
Gemeentekrediet geplaatst die voor 
deze dienst een kommissieloon van 
0,6 % knjgt De minister van Financien 
had dit imnfiers zo laten verstaan. Die
zelfde minister had de stad al eens in 
moeilijkheden gebracht met zijn anti-
knstslening. Ondertussen kon de stad 
met meer lenen. Door deze onderbre
king van twee a dne maand in leningen 
leek de stad definitief m ademnood te 
zijn gekomen. Slechts miljarden over
gangskredieten konden de toestand 
nog rekken. Volgens Bergers was dit 
het duidelijkste bewijs van het financië
le wanbeleid Dit grapje zal de burger 
immers een half miljard kosten, een 
half miljard die dan nog maar eens bij 
de immense schuldenberg gelep>eld 
word t Een voorbeeldje. Deze mon
sterlening zal van september 1983 
afbetaald worden. Dat wil zeggen dat 
de nieuwe fusiegemeente, die dan 
waarschijnlijk zal bestaan, nog maar 
eens een pak meer te verteren zal 
knjgen. Alleen al in 1989 zal er 8,5 mil
jard voor deze lening betaald moeten 
worden. De beste hypoteek die men 

VU-Antwerpen 
naar de meeting 
Antwerpen-stad trekt met de autobus 
naar het VU-verkiezingskongres op 
zondag 18 oktober 1981 te Brussel 
Vertrek. Antwerpen Rpl Ateneum om 
12 u. 30 aan het Bouwcentrum, J Van 
Rijswijcklaan om 12 u 45. 

Antwerpen 
en de fusie 
Op donderdag 24 september II had 
weerom onze 3-wekelijkse vergade-
nng plaats ter voorbereiding van de 
gemeenteraad. Deze keer kwamen we 
met zijn allen samen m de bovenzaal 
van De Blauwe Toren Talrijke leden 
waren opgekomen en het werd een 
gezellige en zeer leerrijke avond. Inder
daad, fraktieleider G. Bergers gaf ons 
een duidelijk overzicht over de toe
stand nu en wat er nog te verwachten 
valt Volgende punten kunnen wij al
vast onthouden. 
— de V U Antwerpen kan niet akkoord 
gaan met deze fusie, 
— wij hopen nog dat het wetsvoorstel 
van A De Beul nog voor Pasen '82 
voor het parlement kan komen en 
goedgekeurd word t Dit wetsontwerp 
voorziet in de oprichting van deelge
meenteraden, 
— WIJ stellen vast dat de respektievelij-
ke gemeentebesturen met de minste 
moeite doen om deze fusie voor te be
reiden zodat WIJ in januari '83 de 
grootste chaos kunnen verwachten op 
administratief gebied 
Ingevolge de komende verkiezingen 
en al het werk dat er bij hoort, zullen 
deze vergaderingen tijdelijk worden 
stopgezet In november evenwel gaan 
we opnieuw verder, wij verwachten 
dan een nog grotere opkomst Koen 

zich voor het nageslacht kan inden
ken... Ondertussen laat dit schepenkol-
lege dit alles opdringen door het rijk 
Het l>este b)ewijs dat deze koalitie ook 
poKtiek onmachtig is geworden. Vroe
ger kon men immers niet tegen de stad 
regeren. En daarvoor is dit schepen-
kollegé verantwoordelijk... 

Werken voor de stad 
is gevaarlijk 
Het kollege wou premies toekennen 
aan al wie in het stedelijk onderwijs ge
vaarlijk werk verricht Op zichzelf v<x)d 
Wil lockx (VLD dit een goed voorstel, 
hij vroeg zich echter wel af waarom 
het lijstje met gevaarlipte beroepen zo 
lang nnoest zijn dat er omzeggens elk 
beroep in voorkwam. Hij vond dat de 
stad al blij mocht zijn de gewone tonen 
te kunnen uitbetalen en vroeg of nnen 
het daartjij met bij kon laten. Het is nu 
niet onndat het onlangs gebrand heeft 
in een school dat men nu looneisen 
moet stellen voor het geval dat het nog 
eens brandt Bergers pikte in en vroeg 
wie bepaalt wanneer een werk gevaar
lijk is. Volgens de schepen was dat de 
onmkJdellijke ploegljaas. De V U wen
ste zich te onttiouden. 
Bij een volgende punt schoot Wil lockx 
weer in aktie. Een aantal foorkranners 
hadden op de Sinksenfoor bomen e.d. 
vernietigd. De daders waren gennakke-
lijk te vinden, hun kramen stonden nog 
bovenop het gevekle groen. Wil lockx 
vroeg nu of die nnensen ook de reke
ning gekregen hadden. De schepen 
repliceerde dat dat enkel gebeurt wan
neer de daders bekend zijn.. 
Over groen sprak ook Hugo Schiltz. 
Hij betreurde het dat de txxxnpjes op 
de de Keizerlei zo klem waren, en of 
men er dan geen grotere had kunnen 
zetten, zodat hij het nog kan meema
ken dat ze heel de de Keizerlei zouden 
overschaduwen Volgens de schepen 
waren die kleine bomen de grootst 
mogelijke die in zo 'n slecht milieu 
konden gedijen Gevat voegde ze er 
nog aan toe dat Schiltz zijn dagen toch 
ook weer niet zo geteld waren... 

Bescherming privacy 
Antwerpen heeft ook computers Bij 
nuttig gebruik komen daar allerhande 
gegevens over allerhande personen in. 
Het kollege heeft altijd de nodige dis-
kretie met deze gegevens aan de dag 
gelegd. Om een en ander slultender te 
maken heeft men nu een reglement 
voorgesteld. De burger kan bv. kontro-
leren wat er over hem tiekend is en 
doen verwijderen indien het te ver 
gaat Hierdoor wordt misbruik onmo
gelijk of zou het althans moeten wor
den. Schiltz loofde het initiatief maar 
vreesde dat een en ander in de goede 

bedoelingen was blijven steken. Zijn 
juridische geest ontdekte zo veel 
schoonheidsfouten, dat ook de sche
pen toegaf dat het ontwerp terug naar 
de kommissie moest voor een beter 
„toilet". 

En dan_ Zuid-Afrika 
Wat het probleem met de gemeente
raad te maken had is niet geheel 
duidelijk. Van Santvoort (SP) vond het 
hoognodig te interpelleren over ZuW-
Afnka. Snel werd echter duidelijk dat 
er een aanval op Staf De Lie (VU) be-
doekl was. In één moeite werden dan 
nog Jos Mees van de CVP, de dia-
nnantwereW en de „proteanen" aange
pakt 

Wat was er gebeurd? Staf De Lie had 
een meisjeskoor uit Zuid-Afrika door 
het stadhuis geleid Jos Mees had de 
inkom betaald. Samen hadden ze nog 
een kleine toespraak gelHXiden van 
achter een tafel (toch een t>elangrijk 
detaü). Ze waren bovendien zo handig 
geweest een foto in de krant te krijgen. 
O p aanstoken van Gektolf was Van 
Santvoort dan kwaad geworden. Gel
dolf was al wat langer kwaad. De Lie 
had hem immers geen kans gegeven 
m de raad te reageren over die zaak. 
Iemand moest dan maar interpelleren, 
dan kon Geldolf wel antwoorden. De 
boze SP'ers (de rest van de fraktie 
was ook boos, maar dan op de twee 
durvers) konden niet velen dat De Lie 
achter de tafel stond, want dat was „of
ficieel". Nee, hij moet daar vóór blijven. 
Nog meer viel hij over het feit dat het in 
de krant was gekomen, want dan 
wordt het pas echt officieel. Hij stelde 
zich de v r a ^ of „dergelijk banaal 
kranteknipsel" geen verregaande ge
volgen voor Antwerpen zou kunnen 
hebben. Jn die geest lijkt het mij dan 
ook noodzakelijk dat het kollege on
dubbelzinnig stelling neemt ten opzich
te van wat zich in dit gebouw heeft af
gespeeld." En er werd ondubbelzinnig 
stelling genomen. Oppositieleider Ber
gers viel zwaar uit tegen de persoonlij
ke aanval op zijn fraktiegenoot Hij 
betreurde dat zo 'n persoonlijke aanval 
mogelijk was. Bovendien werden alle 
formaliteiten uit het oog verioren, de 
oppositie nnoet steeds bewijzen dat 
haar interg^ellaties iets met de stad te 
maken hebben, maar als GeWolf spo
ken begint te zien, al was het maar in 
Zuid-Afrika, dan moet heel de raad 
daamnee in paniek gebracht worden. 
Waarop Geldolf uitvloog. Enigszins kal
mer, maar toch zeer emotioneel verde
digde De Lie zich. Een meisjeskoor 
van dertienjarigen wordt rondgeleid in 
een stadhuis. Er wordt wat gepraat de 
pers is aanwezig. De onvermijdelijke 
foto, enz. En of men nu aan de ge
meenteraadsleden de toegang in het 
stadhuis ging weigeren, dan zou dit 
stadhuis wel definitief een gesloten 
huis nnet rode en gele deuren zijn. SP 
en CVP ontvangen dikwijls genoeg 
rnensen, de SP laat de mensen er zelfs 
hun belastingbrieven onder hun des
kundige leiding invullen. Jos Mees 
vroeg zich dan nog af of hij op die tafel 
had moeten gaan staan.. 

Thor Bergers 

ANTWERPEN 
OKTOBER 

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

DEURNE: Kleinkunstavond met Ed Kooyman en Herman van 
Haeren in Trefpunt Turnhoutsebaan 28. Org.: VUJO-Antwerpen. 
ANTWERPEN: Debatavond „Ook uw geW vloeit naar Wallonië" 
door prof. J. Maton. Om 20 u. 30 in de bovenzaal van het Schelde-
hof. Oude Koornmarkt 28. 

BORNEM: 13de VU-bal in zaal Alcazar, Puursesteenweg 25. In
kom 70 fr., voorverkoop 50 fr. Aanvang om 21 uur. 
EKEREN: 1ste Herfstbal van de Vlaamse Jongerenkring in zaal 
De Boterham, Veltwycklaan 23. Deuren: 20 u. Inkom 80 fr. 
DIscobar „The Family". 

LIER: Bal 20 jaar V U in het Hof van Aragon om 20 uur. Eregast: 
Vk; Anciaux. 

EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken om 20 u. 15 ingericht door 
VNSE. 
EDEGEM: I e filmvoorstelling - dokumentaire en tekenfilms, om 
20 uur in „Drie Eiken". Inrichters: FVV en VNSE. Inkom gratis. 
EKEREN: Mossel- en wijnfestijn om 20 uur in zaal „Den Boter
ham", Veltwijcklaan 23. Prijs: 300 fr. Organizatie: Vlaamse Vrien-
denknng Ekeren. 

BERLAAR: VU-bal in zaal „Eamilia" te Beriaar-Heikant met het 
orkest „De Sioux". 

ANTWERPEN: Tweede Republikeinse Konventie mm.v. TAK 
VUJO, VRJ, Arbeid, KVHV, VSV, Harde VI. Voerkern VNSU. 
Org.: Vlaamse Republikeinse Beweging. Om 14u. 30 in zaal 
Etekerlyc 
WOMMELGEM: Spreekbeurt door Bart Vandermoeren om 
20 uur in Den Klauwaert 
ESSEN: Groot promotiet>al nieuwe VU-afdeling met disco „Fa
mily" en „Rockin Horse" in de parochiezaal van Horendonk. Om 
20 uur. Inkom: 60-80 fr. 
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Lier heeft zijn 

Vlaams Nationaal Centrum 
Het bestaan te Lier van een VNC — 
dat staat er voor Vlaams Nationaal 
Centrum wat veel lezers onderhand 
wel weten — is geen nieuws dat heet 
van de naald te noemen is, aangezien 
kort vóór de vakantieperiode de ope
ning plaatsvond. Een inhuldiging waar 
het in 't geheel niet plechtig aan toe 
ging, want het was in een sfeer van ge
moedelijkheid dat de getrouwen uit de 
Pallieterstraat en uit het omliggende de 
eerste getuigen konden zijn van een 
verwezenlijking waarvoor tegelijkertijd 
de initiatiefnemers en zij die bereid 
gevonden werden om het geheel een 
passend voorkomen te geven, dienen 
gefeliciteerd. Neen, we gaan van deze 
mensen geen namen noemen en al
leen maar zeggen dat zij allen hun 
mannetje (en hun vrouwtje...) gestaan 
hebben en hun steentje (in een be
paald geval letteriijkD hebtsen bijge
bracht om iets tot stand te brengen dat 
gezien mag worden. 

En zo kende men er op 11 juli een Spo-
renfierdenking met muziek en zang bij 
een opkomst van die aard dat het 
lokaal nog groter had mogen zijn... 
Maar hoe het komt dat niet eerder van 
dit nieuws in de kokxnmen van Wij ge
wag werd gemaakt? Och ja, waarom 
het verbloemen: de oprichting van een 
VNC zoals de Lierse afdeling het 
opvatte, was t)esllst geen klein „geval" 
want na een start hoe beloftevol ook, 
dienden er toch nog tal van zaken 
geregeld, niet in 't minst de beurtdienst 
van de verantwoordelijken... En diende 
men er toch van verzekerd te zijn dat 
aHes „gesmeerd" zou verder gaan. De 
zekerheid dienomtrent is er thans en 
het werd dan ook wel tijd in ons bHad 
ruchtbaarheid te geven aan de aanwe
zigheid in het Lierse van dit tweede 
huis voor de Vlaamsvoelenden van de 
streek. Wat natuurlijk niet betekent dat 
de goedgezinden van elders er niet 
welkom zouden zijn! Verre van daar, 
want ook zij zullen er bij schuimend 
vocht of bij een geurig dampende 
warme drank gemoedelijk kunnen keu
velen met vrienden. 

Want dat was nu precies dè opzet: iets 
verwezenlijken dat het mkjden houdt 
tussen een Vlaams huis en een ge
woon sekretariaat te weten: een tref
punt voor onze mensen, een vergader
plaats voor de afdeling, een ontmoe
tingsplek voor onze gejTenstoneerden, 
een vestiging voor de verantwoordeüj-
ken voor dienstbetoon, dus: een gezel
ligheid van een Vlaams Huis, maar ook 
de werksfeer voor het behartigen van 
allerlei zaken met het oog op het nog 
sterker maken van onze partij. 
Allen die het goed menen met onze 
zaak nodigen wij dan ook hartelijk uit 
ons eens een bezoekje te brengen. 
Konkreet; het VNC bevindt zich aan 
de Beiiarij 80, telefoon: 031-80.84.85 
(een drukke verkeersstraat, dus goed 
gelegen, maar parkeermogelijkheid 
dichtbij). Openingstijden: vrijdagna
middag - samenkomst van de gepen
sioneerden - en vrijdagavond van 20 u. 
af. Overwogen wordt om ook zater
dagavond Ofjen te houden. 
Tot kijk in het VNC van Lier! 

O.C.M.W. 
Merksem 

• 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan
werving en aanleggen van een 
wervingsreserve van: 

- Ergoterapeut (man of vrouw) 
De aanvragen voor deze betrek
king dienen bij een ter post aan
getekende zending, gericht aan 
de heer S. Smits, voorzitter van 
het OCM'W, uiterlijk op 6 novem
ber 1981 toe te komen. 

Nadere inlichtingen zijn te beko
men bij het personeelsbureau 
Jaak De Boeckstraat 3-11 te 
Merksem (tel. 45.75.80 - toestel 
216). 

(Adv. 159) 

VUJO op de jaarmarkt te Ranst 
BIJ gelegenheid van de jaarmarkt te Ranst trad de plaatselijke VUJO-afdeling voor 
het eerst naar buiten. 
Naast verkoop van leeuwevlaggen en stikkers allerlei, was er draairad voor de 
kinderen Vooral dit laatste was een waar sukses Proficiat Jan Truyts en Paul 
Boumans voor al het gepresteerde werk w. Eeckhout 

JJERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 
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Hof ter Lo te Borgerhout 
plechtig geopend 

Vrijdag 2 oktober 1981. Om 19u. 
stonden de notabelen van de gemeen
te verenigd in de hal van het gloednieu
we kultureel centrum Hof ter Lo, Noor
dersingel 30 te Borgerhout ter gele
genheid van de plechtige inhuldiging 
van dit moderne gebouw. 
Eens te meer een realizatie van de hui
dige bestuurskoalitie, gericht naar de 
inwoner van de gemeente, naar de 
talloze verenigingen die vroeger waren 
aangewezen op de parochiehuizen en 
zaaltjes achter „estaminetten". Na 
Gietschotel en Cattelberg is Hof ter Lo 
het derde kultureel centrum door het 
laatste C) Borgerhouts bestuur waar
gemaakt ten dienste van de bevolking, 
aldus een grote nood lenigend en 
blijkbaar zeer gewaardeerd. 
Niet zonder slag of stoot echter. 
Ook op ministerieel vlak was de CVP 
niet „mens"-lievend. Burgemeester 
Dirk Stappaerts in zijn openingsrede: 
„Bij gemeenteraadsbesluit van 13 fe
bruari 1978 werd het definitieve ont
werp goedgekeurd. Ten einde in aan
merking te kunnen komen voor de 
vigerende subsidiëring werden de 
plannen volledig in overeenstemming 
gebracht met de ministeriële normen 
en adviezen voor een dergelijke klein
schalige feestzaal voor polyvalent ge
bruik. 
" Met de principiële toezegging van de 
minister van kuituur op zak, lag het 
voor de hand dat het bouwbedrijf Luc 
llegems NV van start kon gaan met het 
optrekken van de er bij aansluitende 
feestzaal. 
" Na de bestuurswisseling in 1976 te 
Borgerhout waren onze administratie
ve stukken herhaaldelijk zoek (?) op 
het departement van Kuituur en was 
de definitieve sut}sidietoezegging niet 
zo logisch en vanzelfsprekend meer. 
Dank zij de stabiliteit en, het mag ook 
hier wel eens beklemtoond worden, de 
feitelijke prefinanciering van het ons 
vertrouwde bouwbedrijf kon gezocht 
worden naar een uiteindelijke opk)s-

sing. In zitting van 18.2.1980 stemde de 
gemeenteraad in met de aankoop voor 
openbaar nut van het huidig kultureel 
wijkcentrum Hof ter Lo." 
Tot de minister van het Vlaams Ge
west Mare Galle, die het genoegen 
had het Hof ter Lo in te huldigen: „Met 
'uw degelijke kennis van het door ons 
gevoerde kultuurijeleid te Borgertiout 
dat gesierd wordt door talloze, ver 
uitstralende artistieke initiatieven en 
door de voorziening van de zo noodza
kelijke kulturele infrastruktuur, roeiend 
met de bescheiden financiële middelen 
en tevens besparend door bv. de 
uitschakeling van 40 miljoen fr. aan 
nutteloze restauratiekosten aan een 
eertijds waardeloos parkgebouw, 
maar daartegenover bv. de aankoop 
van de Gietschotel voor slechts 4 
miljoen fr, ben ik ervan overtuigd dat u 
graag dit kultureel centrum zult willen 
openen en ter beschikking stellen van 
onze Borgerhoutse gemeenschap." 
Minister Galle drukte zijn bekommer
nis en angst uit voor het voortbestaan 
van fiet land en het gestoei met onze 
welvaart door bepaalde personen en 
groepwn in onze maatschappij. Terecht 
loofde hij de inspanningen van ftet 
Borgerhouts gemeentebestuur, met 
Dirk Stappaerts voorop, voor de in
spanningen die het zich getroost ten 
voordele van de bevolking en dit met 
een schijnbaar onafwendbare fusie zo 
kort in het verschiet 
Na de traditionele onthulling van een 
gedenkplaat in de hal van het Hof ter 
Lo en de bijkomende receptie werd de 
feestelijke dag besloten door een op
treden van het Koninklijk Ballet van 
Vlaanderen. De koreografische be
kwaamheid van deze balletgroep werd 
door de bomvolle zaal ten zeerste 
gewaardeerd. 

Aan burgemeester Dirk Stap)paerts en 
de hele VU-fraktie proficiat en dank 
voor hun groot aandeel in het totstarxJ-
komen van het Hof ter Lo. 

W.KM. Verdonck 

VU-Antwerpen vraagt afschaffing faciliteiten 
De Volksunie van het arrondissement 
Antwerpen neemt met verontwaar
ding kennis van de regeringsbeslissing 
om de Vlaamse school in Komen te 
sluiten. 
Eens te meer worden rechtmatige 
Vlaamse belangen opgeofferd aan 
Wallingantische elektorale bedoe
lingen. 

De traditioneel Vlaamse partijen kapi-
tuleren voor de zoveelste maal voor 
deze misdadige chantage. 

Voor de Volksunie is de afschaffing 
van de Vlaamse school in Komen de 
druppel die de beker doet overlopen 
De Volksunie eist daarom de afschaf
fing van alle faciliteiten in Vlaanderen. 
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tweede republikeinse 
i<onventie 

Antwerpen, zaal EIckerlyc, Frankrijklei. zondag 25 oktober 1981. 
Aanvang: stipt om 14.30 uur. 
Organisatie: Vlaamse Republikeinse Beweging. 
M.m.v.: KVHV, Arbeid, VSV Turnhout, Harde Vlaamse Voerkern, 

VNSU, TAK, VRJ, VUJO. 
Gast: Rat der Hochdeutschen Volksgruppe (Oostkantons). 
Optreden: Jef Burm 

folkgroep 't Ventiel. 
Regie: Diederik Van Durme. 
Omlijsting: Wim Maes Werkgroep-film „De Spaanse en de Brabander". 
Spreken: Bart Vandermoere, Walter Luyten, Luc Vandenbossche, 

Paul van Grembergen, Piet de Pauw. 
Propaganda: kaarten en raamaffiches, 

alle inlichtingen over bussen enz. bij: 
V.R.B.-C/0 Piet de Pauw, Soenenspark 24, 9820 GENT 
(091/21.25.19). 

DOE MEE: zo wordt onze Tweede Republikeinse Konventie een succes! 
DOE MEE: bel of schrijf ons, in iedere stad en gemeente moet de 
republikeinse vrijheidsbel klinken! 

Bussen kontaktadressen 
(TIJDIG inschrijven a.u.bj 

West-Vlaanderen 
BRUGGE: 12 u. achterzijde station - WINGENE: 
kerk 12u. 30 - TIELT: Markt 13 u. Inschrijven: 
Johan Van Waesberghe, 050/31.24.78 - Mark De 
Rammelaere, 051/65.64.24. 
WERVIK: Stadhuls 12 u. - via Kortrijk en Ware-
gem. Inschrijven: Marnik Rosselle, tel. 056/ 
31.29.08 of Hervé Vandamme. 056/31.18.25. 
KORTRIJK: Lieven Van den Bogaerde. 056/ 
353177. 
WAREGEM: Joris Meirlaen. 091/88.86.74. 

Limburg 
VOEREN: inschrijven via Harde Vlaamse Voer-
kern. 
BILZEN, BREE, HASSELT, TESSENDERLO: kon-
takteer Lieve Verheyen, 013/66.15.10 of Edmond 
Rubens. 011/41.10.0Z 

Kempen 
TURNHOUT: Grote Markt 13u.30 (via Geel). 
Inschrijven: Herman Verachtert. 014/41.77.47. 

Hageland 
AARSCHOT: K.K. Kerk 12 u. 15 WESTERLO: 

Markt 12 u. 30 • OLEN: Markt 12 u. 40. Inschrijven: 
Vic Meulenbergs. 016/56.9334. 

Brabant 
BRUSSEL: Arduinkaai (KVS) 13 u. Inschrijven: 
Luc Van Biesen, 02/731.01.78 - Dirk Vervenne, 02/ 
569.02.31. 
LEUVEN: Oude Marirt 13 u. - via MECHELEN: St-
Rombouts 13u. 30. Inschrijven: Dirk Smitz, 016/ 
20.25.82 - KVHV 016/22.90.98. 

Oost-Vlaanderen 
SINT-NIKLAAS: Mari(t (stadhuis) 13u.30. In
schrijven: Frans Wijmeersch, 031/76.48.67 - Leo 
De Maesschaick. 031/7637.7& 
AALST: Esplanade 13 u. 30 - bus via BuggenhouL 
Inschrijven: Koen De Cremer, 053/21.11.40 - Raf 
Pieters, 052/3331.60. 
GENT: St-Pietersstation 13 u. Inschrijven: Piet De 
Pauw. 091/21.25.19. 

* KOM MEE MET DE BUS: halve bussen kosten 
teveel geld! 
• OOK IN GEVAL VAN VERKIEZINGEN OP 25 
OKTOBER: ALLEN NAAR DE KONVENTIE! 
Precies op DIE dag is de eis: .Vlaanderen VrijT 
op zijn plaats. 

Vanuit héél Vlaanderen zal je dus mee kunnen met één of 
andere bus. In ons volgend nummer: de volledige reisroute 
van alle bussen, zodat je vlot kan inschrijven. 

(Adv. 14«) 
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VU-fraktie wil Gentse 
stadshonden aan de ketting 
GENfT — De eerste raadszitting 
na de vakantie was voor het 
Gents liollege van burgemeester 
en schepenen geen aanleiding 
tot het opstellen van een geladen 
agenda. De hoofdbrok werd ge
vormd door routinezaken. De 
VU-fraktie daarentegen had 
zich niet veel rust gegrund en 
diende verschillende interpella
ties in. Van de gewone dagorde 
zijn slechts een 4-tal punten het 
vermelden waard 

VU-fraktieleider Guido De Roo wees 
nogmaals op de konventie tussen 
staat en stad m b t het sportcomplex 
van de Blaarmeersen De stad gaat nu 
de tennisvelden aanleggen — zonder 
rijkssubsidie — zoals overeengeko
men maar de staat komt zijn verplich 
tingen (ijspiste ) met nai 
Nieuwe aankopen voor het stadslabo 
bestemd voor het meten van de ver 
vulling in de industriezones waren 
voor de raadsleden aanleiding om de 
milieuproblematiek even aan te snij
den Het meten van de pollutie alleen is 
met voldoende er dient vooral aange
drongen op een efficiënte bestraffing 
van de overtreders 
Hugo Waeterloos (VU) verheugde 
zich over de aankoop door de stad van 
de Westveldhoeve m S t Amandsberg 
HIJ hoopt dat de verbouwingswerken 
en zeker de noodherstellingswerken 
met zo lang op zich zullen laten wach 
ten als de aankoop zelf (ruim 3 jaar) 
anders is de hoeve reddeloos verloren 
Aime Verpaele (VU) vroeg schepen 
Temmerman of het waar is dat de 
EGW bedrijven tewerkgestelde werk
lozen zullen afdanken Ons raadslid 
vertolkte ook de onrust van het (jerso-
neel inzake de afschaffing van de vrije 
keuze van vakantie 
De schepen antwoordde op het eerste 
punt dat de EGW geen werklozen in 
dienst heeft en er dus van ontslag 
geen sprake kan zijn 
Wat de vakantieperiode betreft is net 
als vroeger spreiding noodzakelijk 
maar er is steeds aan de wensen van 
het personeel tegemoet gekomen en 
dat zal zo blijven De VU ondervroeg 
vervolgens het kollege over enkele 
belangrijke aangelegenheden 
Aime Verpaele had het aktieplan Pa
tershol opnieuw ter hand genomen dat 
2 jaar geleden door de raad is goedge 
keurd Hij wilde graag weten hoeveel 
panden reeds zijn aangekocht door de 
stad en wat ermee is gebeurd hoeveel 
bouwaanvragen door partikulieren zijn 
ingediend hoe het zit met de subsidies 
waarop de eigenaars aanspraak kun 
nen maken en hoever de renovatie van 
het pand gevorderd is 
HIJ meent ook dat de politiek van het 
kollege om kriskras huizen op te ko
pen ekonomisch met verantwoord is 
want er is nadien geen geld meer voor 
de renovótie Er zou beter gekocht 
worden en onmiddellijk verfraaid op 
strategische plaatsen De partikuliere 
eigenaars zouden hierdoor gestimu
leerd worden om ook aan de slag te 
gaan terwijl nu helemaal mets gebeurt 
Schepen Monsaert was het hiermee 
niet eens Dergelijke aankoop|X)litiek 
zou de waarde van de panden teveel 
opdrijven Doel van het aktieplan was 
met harde renovatie maar het herstel
len van de woonfunktie 

124 panden kwamen in aanmerking 
voor renovatie 29 eigenaars namen 
reeds een initiatief en voor 40 andere 
panden werd uitstel verleend om finan
ciële redenen 38 huizen zijn door de 
stad aangekocht of onteigend waar
van een deel zal worden gesloopt (nl 
deze die in de sociale huisvestingszo
ne liggen) Een ander deel wordt ge
restaureerd ,in karkas" met het oog op 
wederverkoop 

Een laatste reeks van 17 huizen zijn 
slechts gedeeltelijk bouwvallig of wer
den inmiddels verkocht zodat de nieu
we eigenaars de kans krijgen een 
initiatief te nemen De geschatte kost-
pnjs voor de aankopen door de stad is 
65 miljoen, terwijl ook nog 3 835 200 fr 
subsidies aan partikulieren werden 
toegekend 
Guide De Roo ondervroeg burge
meester De Paepe over het inzetten 

van politiehonden op manifestaties 
(o a de muzikale taptoe) 
De aankoop van de honden is door de 
raad goedgekeurd op voorwaarde dat 
ze slechts voor opsporing en bewa
king zouden ingezet worden en niet 
voor ordehandhaving De burgemees
ter voelde zich met verplicht zich te
genover de raad te verantwoorden 
maar wou wel enige toelichting geven 
De taptoe dreigde verstoord te wor
den door betogers zodat maatregelen 
moesten genomen worden De politie
honden zijn dan ingezet om het struik
gewas te doorzoeken naar personen 
die zich daar eventueel zouden ver
schuilen Er zijn trouwens drie perso
nen aldaar aangetroffen, zo beweerde 
de burgemeester 
O p een latere manifestatie werden 
eveneens twee honden ingezet Dit 
gebeurde op verantwoordelijkheid van 
een politieofficier want de burgemees
ter was daarvan met op de hoogte 
Hugo Waeterloos wou tenslotte van 
schepen Monsaert vernemen wat de 
11 iienties van het kollege zijn m b t de 

vnjgekomen gronden (ingevolge af
braak van bouwvallige huisjes) links en 
rechts van de Antwerpse steenweg in 
St-Amandsberg Het smalle stuk van 
de steenweg daar was reeds vaak 
oorzaak van ongevallen De voorlopige 
maatregelen die het ministene van 
Openbare Werken getroffen heeft nl 
het plaatsen van een afsluiting en het 
creëren van enkele parkeerplaatsen 
geven geen afdoende opk>ssing De 
handelaars uit deze drukke winkel
straat zijn met erg gelukkig met deze 
open ruimten Het is erg hinderlijk door 
opwaaiend stof maar het schendt 
vooral het uitzicht van de straat 
Het kollege heeft aangedrongen bij 
o m op een voorlopng oplossing aange
zien een definitieve oplossing nog eni
ge tijd kan uitblijven 
Het nieuwe BPA en daarmee de nieu
we rooilijn IS enige maanden geleden 
door de raad goedgekeurd Het is de 
bedoeling op deze terreinen handels
panden op te trekken 

Carla Brion 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Wel?ijn, Aalst 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
V^elzijn van de stad Aalst, heeft bij het administratief 
personeel een betrekking opengesteld van telefonist-recep
tionist en bi) het administratief bijstandspersoneel een 
betrekking van apoteker. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende bnef 
worden gestuurd aan de voorzitter van het O C M W , Gast
huisstraat 40, 9300 AALST, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op maandag 19 oktober 1981 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heronëntenng van 4 81978, genaamd antikn-
siswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkehjk anders is 
voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst, tel 053-21,23 93, bmnenpost 104 ^.^ ^^ 

VU-Gent bezocht St.-Macharius 
Enige weken geleden bezocht VU 
Gent (centrum) de St Machanuswijk 
onder leiding van buurtt)ewoner Albert 
Schiettecatte en gids Jons Olbrechts 
De wijk IS het oudste deel van Gent 
(ontstaan in de 7e eeuw) en bevat nog 
enkele waardevolle gebouwen uit een 
historisch verleden Het belangrijkste 

' IS vanzelfsprekend de St Baafsabdij 
die thans gebruikt wordt als museum 
voor stenen voorwerpen Je vindt er 
naast de overblijfselen van de oude 
abdij een aantal in de wijk opgegraven 
voorwerpen 

De goeverneurswoning opzij van de 
kerk is eveneens een historisch over
blijfsel De gelijkgrondse verdieping 
zou nog behoord hebben tot de dienst
gebouwen van de abdij Doorheen de 
troebelen van eeuwen bleef het ge
bouw van verwoesting gespaard 
Thans is het jammer genoeg zwaar 

vervallen 

De ekonomische aktiviteit van de wijk 
koncentreert zich rond de Veemarkt 
en het slachthuis wat heel wat drukte 
meebrengt De bevolking van de wijk 
bestaat voor het grootste deel uit 
alleenstaanden inaktieve groepen 
(studenten bejaarden) en vreemdelin
gen De Turkse gemeenschap heeft er 
zelfs een moskee 

De woonfunktie is er belangrijk Op dit 
ogenblik is er helaas weinig aandacht 
besteed aan de bewoonbare opper
vlakte Vele huizen vooral in de belui-
ken zijn te klein en verwaarloosd 
Restauratie is dnngend gelx>den 

De leerrijke namiddag in gezelschap 
van onze sympatieke gidsen kon na
tuurlijk met anders eindigen dan bij een 
ferme pint voor de gelegenheid bij de 
Portugees 

OOST-VU\ANDEREN 

L 

OKTOBER 

16 BELSELE WJL-leden en sympatisantenvergadenng om 20 uur in 
bovenzaal van cafe Oud Belsele Belseledorp 14 

16 WAARSCHOOT Vic Anciaux spreekt over Ekonomisch Fede
ralisme Om 20 uur in de Fiesta 

17 HAMME-MOERZEKE Jaarlijks VU-bal in zal Roxy om 20 u 30 
Orkest The Gentle Five Voorverkoop 100 fr Toegang 120 fr 

17 ZULTE - OLSENE - MACHELEN Jaarlijks VU-bal met het orkest 
De Nachtvlinders Om 20 uur in zaal Fiertelhof Voorverkoop 

80 fr Inkom lOOfr 
17 WORTEGEIVI-PETEGEM Jaarlijks ledenfeest met Hutsepotmaal 

Om 20 uur in cafe De Klok te Petegem Gastspreker Paul Van 
Grembergen 

17 ZOTTEGEM Banket- en dansavond om 20 uur in zaal Century 
Bruggenhoek Gast P van Grembergen fraktievoorzitter van de 
kamer 

20 NINOVE Informatie en gespreksavond met als gastspreker dr 
senator Walter Peeters over Sociale zekerheid vanuit een 
volksnationale maatschappijvisie Om 20 uur in zaal De Dender 
hoeve Burchtstraat Org VU-FVV-VVVG Groot-Ninove 

24 NEVELE Vlaamse T-dansant in zaal Novy om 20 u 30 Studio 
Revolution speelt ten dans Voorverkoop 80 fr Inkom lOOfr 

25 ERPE-MERE Herfstwandeling van ongeveer 10 km Samen
komst om 14 uur aan cafe De Gouden Koterhaak Oud Dorp 
Heldergem Org Hector Van der Eist 

30 DEINZE Huldiging van de h Raymond Verstraeten mevr De 
Caluwe-De Wael en de h Gilbert Neirynck Om 2 0 u 15 met 
etentje in Rossbrau Markt te Deinze 

VU-Dendermonde (arr.) 
naar het VU-verkiezingskongres 

W I J nemen allen kaderleden militan 
ten leden sympatizanten en kandida
ten massaal deel aan deze strijdbijeen-
komst op zondag 18 oktober 
W I J vertrekken om 12 u 30 aan het arr 
sekretanaat t Vestje te Dendermonde 
Er wordt voor gratis vervoer gezorgd 

Oproepen 
Het wordt een uiterst korte maar zeer 
hevige kiesstrijd Nooit was de kans 
groter om diep door te stoten in de 
nchting van zelfbestuur en zo de idea
len van de frontsoldaten en zoveel 
andere oudgedienden in de Vlaamse 
beweging te verwezenlijken 
W I J moeten nu allen meehelpen om op 
8 november te winnen Laat het im
mense werk met over aan enkele 
kaderleden en militanten die jaar in jaar 
uit al hun vnje tijd aan de partij t>este-
den 

Werk mee neem kontakt met de 
propagandaverantwoordelijke Her

man Van Den Abbeele Losweg 11 
9328 Schoonaarde tel 052-423549 

Arrondissementeel 

kiesfonds 

De V U heeft zeer terecht gevraagd en 
zelf besloten een uiterst sobere cam
pagne te voeren In deze knsistijd zou 
ook hier elke verspilling totaal onaan
vaardbaar zijn Toch kost elke minima
le propaganda nodig om onze kandi
daten en ideeën aan de kiezers ken
baar te maken nog enorm veel geld en 
dat hebben wi| met 

Daarom stuur ons een kleine bijdrage 
en stort op KB 445-6600461-63 kies
fonds VU arr Dendermonde Verant
woordelijke penningmeester Ludwig 
Jacobs Biezenstraat 14. 9290 Berlare 
Met dank' Nu reeds heel veel dank 

Zon, vis en wijn... 
visfestijn 
Zondag 6 september laatstleden orga-
mzeerden de VU-afdelingen Gent 
Centrum Zuid Muide en Brugse poort 
een reuze visfestijn Onder een stra
lende zon gingen honderden pladijzen 
en steentongen de pan in Het buiten
verblijf van Demse Goethijn in Vurste 
was hiervoor een pnma kader Jam

mer dat de motorrijders er ook zo over 
dachten Maar na een paar glaasjes 
was je het lawaai ook al weer gewoon 
en wie s avonds kwam had er hele
maal geen last meer van 

De 200 gasten die het zich lieten 
smaken overtuigen er de Gentse VU-
afdelingen van de voorbije traditie te
rug verder te zetten Volgend jaar zijn 
WIJ er weer' Ben je dan ook van de 
par t i j ' 

ZCXKIBCl? 
Jongeman 17 jaar zoekt dnn
gend een betrekking als arbeider 
Voor verdere inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem se
nator Oud-Strijdersstraat 29 te 
9219 Gentbrugge (tel 091-
307287) 

52-jarige man van beroep schil
der behanger tevens timmer
werk en allerhande reparatie, 
zoekt dnngend een passende 
job 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator Oud-
Stnjdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge (tel 091-307287) 

G R O O T - G E N T 
Arbeider, bereid tot elk werk, 
ook tijdens het weekeinde en 
's nachts, zoekt dringend bij
verdienste 

Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem, sena
tor, Oud-Strijdersstraat 29 te 
9219 Gentbrugge (tel 091-
307287) 

Jongedame, 20 jaar, woon
achtig in het Mechelse, zoekt 
dringend werk Ze doorliep 
volledig hoger middelbaar on
derwijs en behaalde het gra
duaat in de boekhouding 
ref nr 2472 

Man, 22 jaar, zoekt dnngend 
een passende betrekking 
Volgde lager onderwijs tot 14 
jaar Is in het bezit van rijbe
wijs B Legerdienst werd ver
vuld ref 2544 

Man, 55 jaar, zoekt dringend 
werkgelegenheid in de omge
ving Mechelen-Antwerpen-
Brussel 22-jarige ervaring bij 

montage van prefabgebou-
wen Bovendien 18 jaar meu
belmaker Beschikt over rij
bewijs D, kan met kamion en 
bus njden Zoekt passende 
betrekking als onderhouds-
man of in de sektor prefab als 
meubelmaker-schrijnwerker 
en als chauffeur Verloor on
langs zijn betrekking bij ge
brek aan werk in de firma 

ref nr 2538 

Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somers, 
ofwel Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, 
tel 015-217900, ofwel via 
het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vra
gen, D Boucherystraat 7 te 
2800 Mechelen tel 015-
209514, tijdens de kantoor
uren, 

D Jongeman, 18 jaar, vrij van 
legerdienst diploma Humanio
ra', Tuinbouwschool zoekt werk, 
ook als handlanger, l iefst in ei
gen streek 

O 31-jarige dame, gehuwd, 
meerdere jaren ervaring kan
toorwerk zoekt passende be
trekking 

G 28-jange man, diploma auto-
mechanika i«net meerdere jaren 
ervaring zoekt passend werk, 
ook als handlanger 

D Jongeman, 24 jaar, vri j van 
legerdienst humanioradiploma, 
met ervanng m automechanika, 
zoekt werk 

O Kinderverzorgster, 19 jaar, 
zoekt passend werk, ook kan
toorwerk 

D Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot Jozef De Rid
der, gemeenteraadslid Kasteel
straat 43, 1710 Dilbeek, telefo
nisch 02-5693759 

16 OKTOBER T981 
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lepel & vork.. . 

B A N K E T B A K K E R I J 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1 7 8 0 Teralfene 
Tel 0 5 3 - 6 6 8 2 1 5 

Fijn gebak 
ijstaarten 

suikerwaren -

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Speaaliteit nbstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dag vers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis , 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijpen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

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

en op afspraak. 

Restaurant 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71.1549 

Industriële 
brood en banketbakkenj 

Roomijs 

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

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

Tel 091 -67 57 12 

COR'mALS 
uw KOFflEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dt'nderstrock 

K a t t e s t r a a t 2 0 , A A L S T 

SPEOALITEIT 
van WAFELS-
en IJSROOM 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

Tel. 015/71 19.40 
Feestbespreking op maandag dins 
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

i i r t ^altaSfwijö 
WEKEUJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
D E B R A U W E R 
O* familiezaak tiM tradWa. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugsb-aat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 2135.33 Tel 031-36 56 54 

Café-restaurant M Ü T S A E R T 

Eikenlei 61 

2280 G R O B B E N D O N K 

Tel 0 1 4 / 5 1 2 1 4 8 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag 

Lokaal < T S C H U U R K E » 

O u d e Graanmarkt 2 5 

1000 B R U S S E L 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

F E E S T Z A A L 

« E D E L W E I S S .. 

Vossembcrg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

A l l e f e e s t e l i j k h e d e n 
M o g e l i j k h e i d to t h u r e n v a n 

b e s t e k k e n 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

l\lY - ^ Vt^rzoigd? keuken 
\l\mJlUl\ Oemokrntihcl-'P pii|7on 

Uitqelozen dienstbetoon 

K<>ssrKt<'(3nweg 38 
2260 Nijlcn - Tui 031/6188 <11 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

lepel & vork... 

t Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„ D e B e a u v o o r d s e p a s t e i " 

't Is de lichtst verteerbare 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60 LEUVEN Tel 
016-22 8672 
Kon Astndlaan 85 KONTICH Tel 
031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL Tel 
02 218 7489 

Brugse Baan 1. Hulste (056-71 15.36) 

Grote parkeerterreinen - zalen vrij 
voor feesten banketten e a • Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier van 
t vat Levende Water Tonissteiner 
Sprudel - Goed en goedkoop eten 

E E T H U I S -
F E E S T Z A A L I N G R I D 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/213696 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Beauvoordse specialiieil 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwetyn» Duquesne 

Wulver ingemstraat 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tet 058/2994 91 

Geskï ten, vn jdag (jehalve in seizoen 

C a f é H e t V l a a m s H u i s 

BIJ Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel. 011-79.70.84. 

Kom es binnen waar Vlamin
gen thuis zijn 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

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

A m m 1111 t V l i l . l i l ' f( ( sl( t l 

O o k Vf t l l U ' K K l V.m t.lf( \l\i M» f 

S t h ik l ( i s t r . i It 33 

^ 0 0 0 A r i l w f t p i n 

1. I 0 3 1 3 7 4 5 7? 

Öof ten C'cnlioorn 

t Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbating: 
Erna Van Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21,16.06 

Algemene voeding bieren wijnen, l i
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wi jnea 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Dne Egyptenlaan 11, 

Gooik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

U w tweede thuis! 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 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 -I- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

CAFE-FR ITUUR 

DE S N O E C K 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 IVIelle 
Tel 091-300653 

Dr,ink en cct l i i i is 

« W A L T R A » 
Arduinknni 2 (bii KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De v ior- l roevLi i v m de W iltr i 

t W.MMrs l/l f /i.i/"f v.i*i Brussel 
2 Jt k.in Of tilti/d p.irkircn 
3 Je krtfgt er .i/ri/rf w U fc eten 
4 Do linircn ztin sacM.i / 

Welkom 

I N DE G R O E N E P O O R T 

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
Tet 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

• _ T 
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel. 0 2 - 2 1 8 4 8 3 8 - 2 1 8 4 1 7 2 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 

I 45 OKTOBER 198t 
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BRABANT 
OKTOBER 
16 BRUSSEL 10 jaar VUJO-Halle-Vilvoorde vienng met DB De 

Leeuwkens en Jef Eibers Om 20 u 30 in Graaf van Egmont Van 
Praetlaan 

16 DIEST-KORTENAKEN-SCHERPENHEUVEL-ZICHEM VU-
"bal in zaal Luro-Schaffen Om 21 uur Orkest Dannv Fabrv In

kom 60 fr 
17 WEMMEL Haantjesfeesten in zaal Nacfitegaal vanaf 19 uur Ook 

op zondag van 12 tot 15 uur 
17 ST-MARTENS-BODEGEtVI Groot VU-bal in zaal Manna sta

tion te Sint-Martens-Bodegem Discobar Sladest Op uitnodiging 
van gemeenteraadsleden Jan Van Den Houte en Pierre Hellinckx 

17 MERCHTEM-PEIZEGEM-BRUSSEGEM-HAMME 13de dans
feest in zaal Harmonie' Stoofstraat te Mercfitem Om 20 u 30 

17 JETTE Hobbytentoonstelling Plechtige opening door J De Ber-
langeer om 10 uur in St-Pieters Kollege Org VVVG 

17 LENNIK Jaarlijks VU-bal in zaal Ons Huis Markt om 21 uur 
Orkest .Tfie Conspirators Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr 

20 BRUSSEL NSV Openingscantus zangavond naar aloude 
studententraditie in Waltra Arduinkaai 2/3 

23 LENNIK Opening tentoonstelling met recent werk van Mare Gy-
sels Om 20 uur in het Gemeentehuis Opening door Carl 
Vandekerckhove Inrichters vzw De Vlaamse Knng 

24 HULDENBERG Groot VU-bal in de gemeentezaal te Neerijse 
om 20 uur 

30 LEUVEN (ArrJ Verkiezingsmeeting om 20 uur in Salons Geor
ges met als gastspreker Vic Anciaux 

30 HULDENBERG Eerste VUJO-vormingsavond De Vlaamse Be
weging haar geschiedenis, haar beweegredenen Om 20 uur in 
zaal ,Den Til" te Loonbeek Spreker Lieven Dehandschutter 

31 TILDONK Volkse - struif-en tonsf)el - sjoelbak - zottebollen - op-
stelten - dansavond met DJ Andre om 20 uur in zaal Familia 

DE BRUSSELPOORT 

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

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

LIMBURG 
OKTOBER 

17 TESSENDERLO-Filmavond .Voeren waar Vlamingen thuis zijn 
Om 20 uur in gemeentelijke feestzaal Organizatie VUJO 
Inleiding door Piet De Pauw 

19 TESSENDERLO FVV Eet je gezond door Dirk Vertessen om 
20 uur in cafe van de Gemeentelijke Feestzaal Vismarkt 

24 LOKSBERGEN-ZELEM-HALEN VU-bal met showorkest Ru
bens Club Om 20 uur in zaal Marvana te Loksbergen Toegang 
80 fr 

24 AS-NIEL 3de bal van provincieraadslid Jos Truyen in zaal 
EIckerlyc te As Toegang 60 fr Vanaf 20 u 30 

24 TONGEREN-MAASEIK (Arr) VU-bal vanaf 20 uur in Pliniusfon-
tein te Tongeren Toegang 80 fr Eregast senator Wim Jonssen 

24 KURINGEN Kameraadschapsavond om 20 uur in zaal het 
Ontmoetingscentrum te Kuringen Medewerking van het SMF 
Scheldekoor Zang, dans en leute 

30 LOMMEL Rockpavond met The Gang en Lazy in zaal Lommel-
hof om 20 uur Toegang 80 fr Inr VUJO 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

17 IZEGEM VU-Breugelfeest om 20 uur in zaal Mandeldaele 
Emelgemseplein Prijs 275 fr Eregast is Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke Inschrijven bij P Dermaut Em Ney-
rynckxstr 20 tel 3011 97 Met tombola 

17 DE PANNE-ADINKERKE Jaarlijks VU-afdelingsfeest om 20 uur 
in zaal ,De Spijker' Meeuwenlaan 4 te De Panne (nabij Markt) 
Overhandiging afdelingsvlag door Vic Anciaux 

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

23 IZEGEM. Benefietavond .Aktie tegen atoomwapens" in „La 
Vema" Org Aktiekomitee tegen atoomwapens mmv VUJO 

24 lEPER- VU-herfstbal in zaal „Cieper', Brugseweg te Sint-Jan le
per om 20 u Met d j Gnzzly Music Show Inkom 90 fr 

24 GISTEL: Jaarlijks VU-bal om 20 uur in feestzal „Ten Putte", met 
het orkest „De Zeekanters" Toegang 100 fr Voorverkoop 80 fr 

29 OOSTENDE VU-arrondissementele kiesmeeting in het Kursaal 

Pajottenlands Centrum 
voor Mensen 
met Problemen 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
• Begeleiding in 

— Gezinsproblemen 
— Relatieproblemen 
— Persoonlijke problemen 

• Sociale informatie 
• Jundische informatie 
Vrijblijvend, kosteloos en diskreet 
Openingsuren 
— maandag van 18 u 30 tot 20 u 30 
— woensdag van 9 tot 12 u 
— zaterdag van 9 tot 12 u 

1680 Lennik, Kroonstraat 1 
Tel 02-5325314 

Sekretanaat 
alle dagen open op werkuren 

andere uren op afspraak 

Vlaams Ziekenfonds 
LEDA 
— Lagere bijdragen 
— Meerdere voordelen 
— Dikreet 
— Gratis dienstbetoon 
Onze adressen 
Rik Claes 
Kroonstraat 1, 1680 Lennik 
Tel 02-5320172 
Roze Boon 
Nijvelsesteenweg 502, 1500 Halte 
Tel 02-3772338 
Eddy Denayer 
Ninoofsesteenweg 37, 1760 Pepingen 
Tel 02-3564253 
Openingsuren 
Alle dagen 9-12 en 14-17 u 
Zaterdag van 10 tot 12 u 
Maandag gesloten 
Elke maandagavond zitting in cafe In 
de Groene Poort te Gooik. tussen 
18 u 30 en 20 u 

10 jaar VUJO-
Halle-Vilvoorde. 
wordt gevierd 

met 

DB - De Leeuwkens 
Jef Eibers 

Graaf van Egmont 
van Praetlaan 
te Brussel om 20 u 30 

Gemeente 
Grimbergen 
(Brabant) 
Het kollege van burgemeester en 
schepenen van Grimbergen 
brengt ter kennis dat meerdere 
deeltijdse betrekkingen in tijde-
li)k~verband te begeven zi)n aan 
de gemeentelijke openbare bi-
blioteek 
a) biblioteekbedienden - 4 be
trekkingen 1, 10 uur, 1, 8 uur, 2, 
6 uur 
b) biblioteekassistenten - 5 be
trekkingen 1, 10 uur, 3, 6 uur, 1, 
4 uur 
De kandidaturen, vergezeld van 
de nodige bewijsstukken, dienen 
uiterlijk op 3 november 1981 bij 
een ter post aangetekend eigen
handig schrijven gezonden aan 
de heer burgemeester van Grim
bergen 
Nadere inlichtingen en deelne-
mingsvoorwaarden kunnen be
komen worden op de dienst Se-
kretane, tel 02-26912.47 

(Adv. 160) 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmeubelen 

schilderijen geschenkartikelen 
lustrerie Zaakvoerder 

gp. Staf Klesekoms 
Keizerstraat 2 

sdag «n vr i jdag T E R N A T 

O p e n i n g s u r e n : Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 

Dinsdag, woensdag «n vrijdag TERNAT 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel 02-582 22 22 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

Gratis proefnummer 
„Wij-Jongeren" 
Inhoud 
— Republikeinse konventie 
— Geen atoomwapens 
— De Wakkere Burger 
— De Lappen een volk in gevaar 
— Nationale Vlaamse Voerdag 
— Textiel ooit van gehoord"? 
— Basisdemokratie in Libie 
— Het ultieme noodplan 
Te bevragen VUJÓ-Nationaal tav 
Thor Bergers Omwentelingsstraat 
1000 Brussel 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

atemit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Vlaams-Nationaie studentenwerking 
aan de universiteiten 
Dne jaar geleden is er een Volksunie-
jongeren-werking gestart aan de KU-
Leuven Nadien ook op de VUB in 
Brussel en de UIA in Antwerpen Deze 
blijken van Vlaams-nationaal leven aan 
onze universiteiten (verzamelpunten 
van duizenden jonge Vlaamse intellek-
tuelen) zijn zeer belangrijk en kennen 
heel wat sukses 
Toch moet elk jaar wegens het vlotten
de publiek helemaal opnieuw gestart 
worden Elk jaar vraagt het heel wat 
werk de adressen op te sporen van de 
Vlaamsgezinde nieuwkomers Boven
dien is het de bedoeling ook in Gent en 

eventueel ook in Kortrijk en Hasselt 
een dergelijke werking te beginnen 
Daarom richten wij volgende dnngen-
de oproep aan de lezers van WIJ" 
Indien U jongeren kent uit uw familie, 
omgeving vriendenknng , die enigs
zins vatbaar zijn voor een Volksunie-
jongerenwerking en die op een van 
onze universiteiten studeren gelieve 
dan hun naam adres (eventueel ook 
kotadres) en universiteit op te geven 
aan de nationaal verantwoordelijke 
Hans Bracquene Bogaardenstraat 54 
3000 Leuven of telefoneer naar VUJO 
op nr 02-2194930 

V.U.-Alveringem in het offensief 
Het Volksunie-afdelingsbestuur van 
Alvenngem heeft tijdens de vergade-
nng van zondag 4 oktober '81 eenpang 
volgende resoluties goedgekeurd 
• Het afdelingsbestuur heeft met 
verwondering kennis genomen van 
geruchten die in een plaatselijk week
blad werden gepubliceerd Er werd o a 
beweerd dat het ledenaantal in het 
arrondissement O V D zou gehalveerd 
zijn Het VU-bestuur ontkent deze be-
wenng met klem' De jongste jaren kan 
de afdeling Alvenngem bogen op een 
fikse aangroei van het ledenbestand' 

• Dat het vertrek van kamerlid E 
Vansteenkiste een leemte laat wordt 
met gelogenstraft het afdelingsbe
stuur steunt het beleid van algemeen 
voorzitter Vic Anciaux en de partijraad 
De CVP-taktiek van, verdeel en heers" 
is al te doorzichtig! Indien militanten en 
kiezers de partij als een blok blijven 
steunen, zoals dit in het verleden 
steeds het geval was, dan zal de 
verwezenlijking van ons Vlaamsnatio-
naal ideaal „Zelfbestuur voor Vlaande
ren" weer een stukje dichterbij geko
men zijn" Vu-afd. Alv«rinoem 

Aanbevolen 
huizen 

— Lood- zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwbouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
T«l 015-233887 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS. 

V IDEO-MASTER 

PVBA 
TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

ALLE LASWERKEN 
Staaf - aluminium - ZAMAC -
brons - koper - gietijzer 
Halfautomaatlaswerken 100% 
fotolas 
nieuw en herstellingen 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Ar 'werpst roa l 164 177 

Sti]lnieubelen -t- kleinmeubelen 

Ed Ciaessetilaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 
Meer dan 3000 m2 toonzalen 
s Maandags gesloten 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV 

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel 091-573333 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galerij "de Gnpaert... 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tt.'l 053 70 32 19 

ZO€lK€feC]€ 
Tandarts voor Brussel gevi aagd 
Een of twee dagen per week 
Schnjven bureau blad ref 161 
• Meisje 18 jaar reeds 4 jaar 
werkzaam zoekt wegens afdan
king in november dringend ander 
werk Geen specifiek beroep 
Voor inlichtingen O Van Oote-
ghem senator Oud-strijders-
straat 29 9219 Gentbrugge, tel 
091-3072 87 
• 23-jarige Nederlandstalige 
gehuwde vertaalster Frans-Ne
derlands uit Vlaamse taalgrens
gemeente met diploma van 
Franstalige Universiteit van Ar
beid van Bergen, zoekt gepaste 
betrekking in Brusselse of ten 
westen van Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, 5691604 

15 OKTOBER 1981 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhoxjwerij 

Bnistraat 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 Bouwondernemingen 

Gcnlsestraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 412589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

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

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

Handweverij „den boogaert" 
Veerle Van den Berghe, Groen
straat 3, Hekelgem, tel. 053-
66.84.91. Open elke woensdag en 

' ^ zaterdag van 14 tot 19 uur. 
^ ' ^ f ^ Handweefwerk, eigen en uit vreemde 

J V. landen, tafelkleden, ook handgeborduur-
de, brei- en weefwol, mooie gebruiks- en 
siervoorwerpen, alles om te spinnen, 

- — verven, weven - ook lessen. 
Wit houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02-26814 02 

l 

Oames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkvi^eg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054-3337 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten - snelhechters - offerte-
mappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

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

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV ReJnigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wijmgematraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-539530 en 53 75 75 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
sti j lmeubelen en modern 

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 

^ groep argenta anders & sympathiek 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 
FINKAP.Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel. 02/47819.93 
Import — Export 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33, 

Privé: 569.03.18 

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

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Temat 

Tel 02-582.13.12 

I K E U K g W S I 

OURASON-KEUKENS 

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

I D E L - Tel 011 534349 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

Geltgei ihcidsgr. i f iek Huirt^cl 
boorte - Zelfklevende pl.ikl 
ct ikeltei i Hoitteit dmklet ters 
ine-kolei»ders. 

lek Huwelijk - Ge 
ende pl.ikb.nid ei 
dmklet ters Rekla 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-21.72.12 

KLEDING LENDERS 

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

Dames-, heren- en kinderkleding. 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

Iel. 053-62.3765 

Wij bouwen voor u. 
— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

W u i t e n s l a a n 39, 9160 H a m m e 

Tel . 052-47.88.09 

Gra t i s v o o r s t u d i e en p n j s o f f e r t e 

H e r o p m a k e n o u d e i j zeren p o o r 
ten en b a l k o n s e n al lerlei s m e e d 
w e r k . 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel 031-81.77.06 

Gratis pr i jsoffert* 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

, I Silhouette 
I Marwi lz 
I Rodenslock 

Heronlal.sebaan 340 
Deurne Z Tel 21 08 96 
Kcrkbtraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Spec iaa l hers te l l i ng v a n k i p b a k k e r 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel, 031-28.93,14 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tekluur 
— Huwelifksreportages. 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

lustrerie 

mare 
de vriese 
b a r r u z e t l 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 t r i j k 

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

Op aanvraag grat is ka ta loog m e t 
fo to ' s . 

WEST-LITTORAL 
Leopo ld II laan 212, 
8458 Oos tdu inkerke 
Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

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

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers # Keukens 4 Centrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvriezers. 

i 
DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

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

Genfsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

^^ iV jSJ I | l l ! j j^^^ K ' ' 
EN BROEKEN 

T moeilijke maten, T 
vakkundige retouche 

. Vermees O 
• ^ i " . *T '/•, « r- 3C » S — f' 

nijjji!i.iii'.'jj..m^i.i»i,v';ijjjjikai.ii.u.i.i 
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KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

r 
DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31.13.76 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel. 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meut^elen en 
borden -t- kunstvoo.-v/erpen 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 A N T W E R P E N 
T e l 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten. 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus. 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel. 053-21.36.36 
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Advokaat Bart Vandermoere: 

m Mensen van bij ons 

„ VU-stem tegen franke foon sadisme en 
vaudeville van Vlaamse traditionelen" 

ANTWERPEN - „Nu de Belgi
sche staat op de helling staat, is 
het moment gekomen voor de 
Volksunie, en vooral voor de jon
geren in de VU, om zelfstandig
heid voor Vlaanderen af te dwin
gen, en aan de Vlaamse staat een 
demokratische en verdraagzame 
inhoud te geven. Ik was een 
radikaal anti-Egmonter, maar ik 
was en blijf van oordeel dat de 
VU zich niet mag vergenoegen 
met de rol van zweeppartij De 
Vlaamsnationalisten moeten nu 
verregaande macht verwerven in 
het politiek bestel. Manifestaties, 
betogingen, zoals vorige zondag 
in de Voer zijn, jammer genoeg, 
nog een noodzakelijk kwaad. Ik 
was er ook bij in Voeren. Maar 
deze politieke akties zullen im
mer eendagsvliegen blijven. De 
dagen die erop volgen spelen de 
traditionele partijen onverstoord 
het harde en cynische machts
spel voort. Ik wil mij niet meer 
vergenoegen met het tot uiting 
brengen van een algemene collé-
re. 

Het wordt nu tijd dat we de 
hefbomen van de politieke macht 
in handen krijgen, om een eind te 
maken aan de politiek van arro
gantie en chantage van de fran
cofone en Brusselse politici. 
Daarom heb ik de beslissing ge
nomen om de kamerlijst van de 
VU in Antwerpen op de laatste 
plaats te duwen. Na de intrieste 
Egmontperikelen is het hoogtijd 
dat de VU weer sterker wordt 
gemaakt: dat de Vlaamsnationa
listen zich niet meer laten vangen 
aan de politiek van verdeel en 
heers die de kleurpartijen zo 
meesterlijk hebben kunnen uit
spelen.' 

De jonge advokaat Bart Vander
moere (26) is bij deze verkiezin
gen niet alleen li jstduwer voor de 
kamerlijst In Antwerpen maar 
ook (en misschien vooral) lijst
trekker voor de provincieraads
verkiezingen. 

Hij heeft net de studentenkon-
testatie van de jaren '68 gemisL 
Maar hij is niet ingeslapen in de 
generatie van de hogeschoolstu
denten die in de jaren '70 het 
revolterende elan ietwat verloren 
bleken te hebben. Althans wat de 
inzet in de Vlaamse beweging 
betreft-

Bart Vandermoere: „Hel is jam
mer dat teveel jonge mensen op 
sleeptouw genomen worden door 
onverschilligheid voor het politiek 

gebeuren. Er is wél groot onge
noegen voor de politieke uitver
koop die zich nu ook voor de 
publieke galerij vertoont 

Misschien is het vooral nog het 
meest jammer dat veel jongeren 
die zich inzetten voor een betere 
maatschappij voor morgen afge
haakt hebben van de Vlaamse 
beweging; bewust of onbewust 
De sociale dimensie van de 
Vlaamse beweging wordt mis
kend. 

Er wordt bij voorbeeld nauwelijks 
nog beseft dat de Vlaamse arbei
ders in feite de eerste gastarbei
ders in eigen land waren. Wat de 
Voer betreft is dit één van de 
sociaal-ekonomische knelpunten, 
én tegelijkertijd een verklaring 
voor het feit dat de frankofone 
arrogantie zo 'n stukje Limburg 
kan blijven teisteren." 

die van na '68 
Bart Vandermoere was een poos 
geleden een opgemerkt studen-
tenleider. Hij was preses van het 
Katoliek Vlaams Hoogstudenten 
Verbond in Antwerpen, en in die 
periode zette hij onder meer de 
amnestie-eis kracht bij. Vander
moere was mede-organizator en 
nam aktief deel aan de honger
staking van Van Humbeeck voor 
amnestie; een aktie die spaak 
liep op de tergende onwil van de 
CVP- en SP-excellenties in de 
regering. 

Bart Vandermoere: Ze/^hefa ik het 
immer jammer gevonden dat bij 
de studentengeneratie-van-na-
„Leuven Vlaams", na '68, het 
Vlaamse en vooral Vlaamsnatio-
nale engagement opvallend uitge
doofd geraakte. De brug werd nog 
veel te weinig gelegd tussen 
Vlaamse beweging en sociaal en
gagement. 

Met de huidige politieke en ekono-
mische krisis die we vandaag on
dergaan worden evenwel bij jonge 
mensen van mijn generatie de 
ogen politiek geopend. 
Ik hoop en Ik meen ook dat holle 
politieke slogans van de traditione
len die het duidelijk allemaal om 
zeep geholpen hebben (inbegre
pen hun flamingantisch opportu
nistisch opbod) als een zeepbel 
zullen uiteenspatten. 
Dat de Vlaamse gemeenschap in 
dit land achteruit gesteld wordt, 
schabouwelijk gediskrimineerd 
wordt, dat er wordt gejongleerd 
met twee maten en gewichten, dat 
er ons verkeerdelijk wordt voor-

•&^'SSd 

A1ENSEN 
««NONS 

gehouden dat er geen geld meer 
is voor essentiële overheidstege-
moetkomingen terwijl inmiddels in 
zoveel teveel gevallen nog onge
remd met geld van de gemeen
schap wordt gesmost, dat is alle
maal gelukkig een publiek geheim 
geworden 

Alleen hoop ik dat de reaktie op 
die vaststelling bij onze mensen 
niet uitmondt in een blijvend ver
lies aan geloof in demokratische 
instellingen." 

wolven in het bos 
— Wat u betreft is het duidelijk: 
politiek aktief zijn in de VU-
rangen-. 

Bart Vandermoere: Ik houd eraan 
onverminderd aktief te blijven in 
het Vlaams verenigingsleven. Ook 
daar is verjonging nog een blijven
de behoefte. 

Omwille van mijn partijpolitieke 
inzet wil ik geenszins het militan-
tenwerk in de Vlaamse vereni
gingswereld verwaarlozen. Wel in
tegendeel 
Ik hoop anderzijds dat nu eindelijk 
in brede Vlaamsnationale kringen 
wordt erkend dat de VU zich 
hoegenaamd niet mag opsluiten in 
het getto van de zweeppartijen. 
Zeker vandaag niet! Het moment 
is aangebroken dat wij effektieve 
macht verwerven als beleidspartij 
En daarmee bedoel ik alles behal
ve het ten koste van alles willen 
zetelen in een Belgische regering. 
Nee, het moment is gekomen om 
de beslissende stoot te geven 
voor het afdwingen van een zelf
standig Vlaanderen en het inbou
wen van waarborgen om de 
Vlaamsnationale optiek in een zelf
standig Vlaanderen te verzekeren. 

Vlak na de voor de VU zware 
elektorale klap (na de Egmont
perikelen) ben ik me als fervent 
anti-Egmonter meteen gaan inzet
ten in de Antwerpse VU-rangen. Ik 
was immers gegriefd door het 
sarkasme van sommigen die zich 
Vlaams-radikaal opstelden maar 
slechts bereikten dat de Vlaams
nationale politieke macht danig 
werd afgezwakt Er werd naar 
mijn gevoelen al teveel meege-
huild met de wolven in het bos, 
wat is er immers inmiddels federa
listisch aan sterke troeven ge
scoord door de Vlaamse traditio
nele partijen...? 

Nu is het moment aangebroken 
om een eindpunt te zetten achter 
de jammerlijke verdeeldheid in de 
Vlaamsnationale beweging. Daar
toe wil ik mijn steentje bijdragen." 

— Waar was de Voer-wandeling 
vorige zondag, en uw deelname 
eraan, goed voor? 

Bart Vandermoere: „Ik ga ak
koord met de perskommentaren 
die vinden dat met zo 'n manifesta
tie het politieke machtsspel weinig 
of met wordt beïnvloed. Alhoewel... 
Precies in de zaak van de Voer, 
evenals in de Komense beunhaze
rij, wordt de vinger op de zere 
wonde van de Belgische unitaristi-
sche politiek gelegd. 

Deze alweer twee incidentrijke 
Vlaamse gewesten zijn onvermin
derd het bewijs van het feit dat in 
dit land nauwelijks nog aan be
hoorlijke politiek wordt gedaan, 
maar dat daarentegen haat en 
wrok de drijveren zijn; niet alleen 
meer van incivieke groepjes zoals 
die van Happart maar ook van 
Waalse en Brusselse leden van 
het politiek lichaam dat een rege-
nng zou moeten uitmaken. 
Tegelijk ook stel ik vast dat onze 
Vlaamse mensen — ook en vooral 
in deze uithoeken van Vlaanderen 
— aan hun lot worden overgela
ten door diegenen die zich voor
doen of opwerpen als voorvech
ters van de sociale beweging. 
De Voerenaars blijven (als werk
volk) sant in eigen land. Die men
sen wordt alles in de weg gelegd 
om hun eigenheid te behouden. Zij 
„mogen" in het Luikse gaan wer
ken. Zij „mogen" tevreden zijn dat 
zij in de telefoongids van Luik 
vermeld staan. En als ze het dan 
ook nog met Vlaamse vermeldin- • 
gen durven doen... 

De Voerenaars, inwoners van de 
provincie Limburg, mogen blij zijn 
dat ze een kultureel centrum zien 
verrijzen. Ook nog een jeugdher
berg. En... dat de ruiten van deze 
Vlaamse centra en niet die van 
hun eigen woonst worden inge
gooid... 

De Vlaamse Voerenaars hebben 
het genoegen uitzendingen te 
kunnen beluisteren van de vrije 
radio-Fouron die uitzendt vanuit 
het gemeentehuis. Zoals de men
sen van Komen ook in hun handen 
mogen wrijven op het moment dat 
hun Vlaams schooltje door een 
minister wordt gesloten, en heel 
het land hierdoor in rep en roer 
staat 

Dat arrogant politiek spel, dat te
veel sadistische stekels heeft om 
nog als een goedkope vaudeville 
te worden omschreven, treft in de 
Komenaars en de Voerenaars ge
heel onze Vlaamse gemeenschap. 
De ontslagnemende regering-Eys-
kens blijkt als demissionaire resul
tante te hebben dat het Vlaams 
schooltje van Komen in het kader 
van de bezuinigingen gesloten 
wordt, terwijl de miljardenstroom 
naar Wallonië ononderbroken 
blijft voortduren. 

Alleen de Volksunie blijkt in de 
bres te springen om de politiek en 
sociaal meest trefbare groepen 
van onze gemeenschap een hand 
te reiken." 

(hds) 
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