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Toch oorlogsvliegtuigen? 

Volgend weekeinde moet de regering klaarkomen met de 
ontwerpbegroting 1983. Wat wil zeggen, dat op dat ogenblik 
„de grote lijnen" zullen vastliggen. Wat deze „grote lijnen" in 
concreto zullen betekenen voor de beurs van elke burger, zal 
slechts in het late najaar bekend worden. Het ontbreekt de 
regering immers aan de elementaire moed om het 
begrotingspakket 1983 thans in zijn geheel af te sluiten. Het 
ligt duidelijk in de bedoeling, de bevolking slechts na de ge
meenteraadsverkiezingen van 10 oktober in te lichten over 
de juiste aard en de omvang van nieuwe lasten en verhoogde 
inleveringen. Ook in deze sombere tijden van krisis en ten top 
gestegen financiële nood blijkt het hoge staatsmanskunst te 
zijn. meer te letten op de gang naar de stembus dan op het ty-
dig treffen van maatregelen. 
Met het oog op 10 oktober trachten de regeringspartijen 
trouwens in de eerste plaats hun klienteel te paaien. De CVP 
heeft nog meer dan gebruikelijk de mond vol over kindvrien
delijkheid, terwijl de liberalen zich vooral sterk maken voor 
het niet-aftoppen van de hogere inkomens. 
Zelfs wanneer de details slechts na 10 oktober zullen bekend 
gemaakt worden, kan men zich reeds nu een beeld vormen 
van de nieuwe inleveringsgolf die op ons afkomt. De P W -
slogan over de staat en niet de burger die boven zijn stand 
leeft, gaat voorgoed naar de mottebolleni tegen de uitdrukke
lijke verkiezingsbeloften in zal de fiskale schroef wel dege
lijk aangedraaid worden. Op hol geslagen prijzen voor het 
najaar, stijgende rechtstreekse en/of onrechtstreekse belas
tingen, dalende sociale uitkeringen, verhoogde werkloos
heid: dat zijn de „grote lijnen" van het regeringsbeleid. Te 
zijnen tijde vernemen we dan wel, hoeveel precies dat per 
maand zal schelen in ons bloedeigen familiaal budget. 
Matigen, inleveren, aftoppen: het wordt de burger door de 
regering voorgehouden als een soort nationale plicht. Naar 
het doel van deze koUektieve verarming moet de burger ech
ter liefst niet vragen. Want dan zou hij wel eens kunnen 
ontdekken, dat al zijn inspanningen vergeefs dreigen te zijn. 
Zo wordt in een interne nota van de Nationale Bank aange
stipt dat, ondanks de grote dosis „zuurstof" die aan de 
nijverheid werd toegediend, het bedrijfsleven minder inves
teert dan te voren. 

Bij gebrek aan een voluntaristische aanpak, aan een globale 
en langlopende strategie, aan een nieuw industrieel beleid 
zal de regering de begroting 1983 dan maar hanteren als het 
wapen voor een nog grotere hold-up dan de vorige Inleve-
ringsronden. 
En precies deze tijd van krimpende gezinsbudgetten, van ver
lies van koopkracht en van zowel kollektieve als individuele 
verarming wordt door de regering geschikt geacht om — als 
de voortekenen niet bedriegen — reeds vandaag een beslis
sing te nemen voor de vervroegde vervanging van de Mirage
jachtbommenwerpers. De aanschaf van nieuwe oorlogsvlieg
tuigen is, zelfs volgens de minister van Landsverdediging en 
de hogere legerleiding, thans overbodig. Hij moet alleen de 
kortlopende belangen dienen van enkele Waalse bedrijven, 
die in en rond de regering beschikken over een machtige 
lobby. In feite betekent de bestelling van oorlogsvliegtuigen 
thans een miljardenverkwisting, die in schrille tegenstelling 
staat tot het versoberingsbeleid dat de regering beweert te 
voeren. 
Het is in de allerhoogste mate onzindelijk en onaanvaard
baar dat de staat, die de burgers steeds meer dwingt om 
beneden hun stand te leven, miljarden vergooit aan overtol
lig oorlogstuig alleen om de Walen terwille te zijn. 
Het recht dat de Vlamingen hebben op kompensaties en de 
hardnekkigheid waarmee ze hun billijk aandeel moeten 
verdedigen, mag hen niet verleiden voorbij te kijken aan de 
essentie van de zaak: de bestelling van overtollige oorlogs
vliegtuigen zal op zichzelf reeds een Waalse triomf zijn! 

tvo 

Foto van de week 

Onverbiddelijk en biezonder hevig duurt de strijd om Beiroet voon Niet enkel militaire doelen, maar ook 
w/oonwijken, winkelcentra en ziekenhuizen worden dagelijks gebombardeerd Wanneer eindigt deze waanzin"? 
En in plaats van een aktieve bemiddelingspoging te ondernemen of zijn Europese kollega's daartoe te 
bewegen, had onze minister van Buitenlandse Betrekkingen deze week een vnendschappelijk onderhoud met 
Moboetoe Tindemans doet alsof zijn neus bloedt In de Libanese hoofdstad stroomt evenwel echt bloed 

(foto UPI) 

Met het mes erin... 
Na de derde konkiaaf-edltie In het kasteel van Solvay, het komend 
weekend, zullen we allicht een ietsje meer konkrete gegevens 
toegespeeld krijgen over de messteken waarmee de regering voor
neemt de koopkracht van de gezinnen andermaal drastisch te 
verzwakken. 
Uiteindelijk zal nochtans, dat blijkt nu al, moeten gewacht worden tot 
na de verkiezingen om een volledig overzicht te hebben van de 
nieuwe „begeleidende krisismaatregelen" die Martens V van zins is 
volgend jaar te nemen, met het oog op — zoals dat plechtig heet — 
het verminderen van het deficiet op de rijksmiddelenbegroting met 
100 miljard. 
De liberaal-kristendemokratische ministers willen immers met het 
oog op de nakende gemeenteraadsverkiezingen (waarbij zij nage
noeg allemaal alweer als kandidaat aan de bolletjeskermis deelne
men) inmiddels vandaag hun vingers niet verbranden. 
De rekening zal na tien oktober worden met een verhoogde fiska-
aangeboden worden Op basis 
van de schaarse uitgelekte gege
vens kunnen we nu evenwel 
reeds vaststellen dat hardnekke-
ng dan ooit volhard wordt in de 
boosheid het geld zal gehaald 
worden waar het het gemakke
lijkst te scharrelen valt, en de 
begroting wordt op papier gezet 
met vooral enkele valse basiscij-
fers 

Over de voorgenomen wijzigin
gen in de fiskale wetgeving op de 
gezinsinkomens wordt tussen de 
liberalen en de kristen-demokra-
ten nog een ferm robbertje uitge
vochten De enen nemen het op 
voor de begoeden en de anderen 
willen hun imago van gezinsvrien-
delijken uit de begrotingsbrand 
sleuren Alleszins zal een cadeau
tje hier moeten gekompenseerd 

Ie aanslag elders Het moet „een 
neutrale operatie"worden Van de 
liberalen mag verwacht worden 
dat ZIJ grof spel zullen spelen om 
maar te bereiken dat de direkte 
belastingen van geen kanten an
dermaal verhoogd worden Om de 
schijn voor de elektorale galenj 
hoog te houden 
De geldhonger van de staat moet 
dan maar op een andere manier 
gestild worden Want er is veel 
geld nodig, voor de overhaaste 
aankoop van miljardentuig voor 
het leger voor het openhouden 
van de poorten van Cockenll-
Sambre, en dies meer -
De liberaal Wiliy De Clercq heeft 
strategisch enkele IMF-technokra-
ten even voor de begrotingsronde 
onder meer laten verklaren „dat 
de belastingdruk met mag verho
gen maar dat het anderzijds toch 

aangewezen is de indirekte belas
tingen (BTW en andere taksen op 
produkten) nog te verhogen en 
ook de taneven voor openbare 
diensten duurder te maken^" 
Die uitspraak heeft financienminis
ter De Clercq tot de zijne ge
maakt, en hij blijft er op hameren 
tijdens het regenngskonklaaf in 
Terhulpen 

Maar dat betekent voor volgend 
jaar, via de drastische verhoging 
van zus-en-zoveel BTW-taneven, 
een bijkomende gevoelige stijging 
van de levensduurte Dat betekent 
bijkomend verlies van koopkracht 
voor de gezinnen Maar ook, in 
een klap, een toename van de 
inflate Wat betekent dat de rege-
nng (die zich baseert op een infla
tie van 8,5 procent in '83) de 
rijksmiddelenbegroting opstelt op 
basis van bij voorbaat achterhaal
de basisgegevens En zo hollen 
we onverminderd in versneld tem-
fX) de diefjenk in 
Een nieuwigheid is ten slotte dat 
de regenng eerder aangegane 
verbintenissen zonder blikken of 
blozen niet meer nakomt Zo werd 
bij voorbeeld geruime tijd veel in 
het werk gesteld om duizenden 
mensen met vervroegd pensioen 
vrede te laten nemen Zo'n 
100000 gezinnen zullen nu vanaf 
volgend jaar extra gestriemd wor
den door een „solidanteitsheffing 
van 7 procent" „Niet U, maar de 
staat leeft boven zijn stand '" 



Brieven 

ARM WALLONÏE? 

Als strijdend Vlaming werd mij tijdens 
diskussies m'et andersdenkende Vla
mingen reeds meerdere keren gezegd 
dat wij de Walen moeten helpen daar 
dezen in armoedige omstandigheden 
zouden leven. 
Door een zekere Van Rompuy (CVP) 
werd mij zelf eens gezegd dat „sommi
ge Vlaamsgezinden de -Walen willen 
laten verhongeren". 
Zelfs overtuigde Vlamingen denken 
dat het al miserie troef is in Wallonië. 
Nu wou ik tijdens mijn vakantie dit 
arme gewest eens bezoeken. Temeer 
daar ik regelmatig op de Waalse tv 
jammerklachten hoor over de totale 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamlo ie brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wi j . 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
is met noodzakeli jk de onze 
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ondergang van Wallonië door de 
schuld van de Vlamingen. Wie schetst 
mijn verbazing toen ik van Ronse over 
Lessen naar La Louvière tot ver over 
Charleroi reed. Prachtige banen en 
grote autowegen wisselen elkaar af, 
overal wordt er gebouwd, ook veel 
sociale woningen. (Wat niet meer kan 
in Vlaanderen door gebrek aan geld). 
Nergens heb ik ook maar één spoor 
van teloorgang gemerkt Aldus kwam 
ik tot het besef dat wij Vlamingen 
verschrikkelijk misleid worden door de 
p>olitieke machthebbers, er wordt in 
Wallonië op een onvoorstelbare ma
nier met het geld (grotendeels Vlaams 
geld) gesmeten. De Belgische staat 
verwent dit deel van het land op een 
schandalige manier en tracht ons te 
verblinden met het zogezegde arme 
Wallonië! 

E.D., Machelen 

VU-STREEKPERS 

Ik zie tot mijn grote vreugde dat er 
heelwat propaganda gemaakt wordt 

door de VU. Voor mij ontbreekt er 
toch iets. De kleine man heeft meestal 
geen weet van die barnum-reklame 
langs de in- en uitvalswegen. Ik meen 
een tekort te zien wat de streekpers 
aangaat Er ontbreekt een duidelijk 
pamflet dat van huls tot huis, van 
appartement tot appartement gaat en 
waarin duidelijk wordt gezegd hoeveel 
de Walen ons dagelijks afpingelen. De 
streekpers kost natuurlijk geld maar 
wanneer elk goedmenend VU-lid 
100 f r. (of twee pakjes sigaretten) elke 
ma*id op zij legt dan kan men toch al 
heelwat doen om ons ideaal nog meer 
te verspreiden. Elke VU-afdeling zou 
het als erepllcht moeten beschouwen 
regelmatig een goed VU-blad uit te 

geven! 
J.S., Berchem 

WEGBLIJVEN! 

Onlangs wandelden we met ons gezin
netje in de Brusselse Nieuwstraat Het 
was rond 19 uur en kwamen voorbij 
„Pizzaland", een pittoresk restaurantje, 
waar wij wel een hapje wilden smullen. 
We hadden ons gezellig geïnstalleerd, 
toen een kelner ons in 't Frans vroeg 
waarmee hij ons kon dienen. We ant
woordden in onze moedertaal, maar 
daar scheen hij geen jota van te 
begrijpen. Uiteindelijk met het tonen 
op de spijskaart kwam het moeizaam 
op gang. Ondertussen hadden we 
onder mekaar al wat gemompeld van: 
„Vlamingen, spreek steeds je taal te 
Brussel", maar dat viel zeker in dove-

Voor de 19de keer reeds 

Europeade dit jaar 
in Asturië 
Op 30 en 31 juli en 1 augustus 
1982 wordt in Gijon In Asturië 
(Spanje) de 10de Europeade voor 
Europese Volkskultuur gevierd. 
Het betreft, een jaarlijks wederke
rend volkskultuurgebeuren dat 
onder leiding van stichter en initia
tiefnemer, Mon De Clopper, dit 
jaar aan zijn 19de uitgave toe is. 
Meer dan vijfduizend volkskunste
naars uit een vijftiental landen uit 
Europa zullen er verzamelen. Zan
gers en dansers zullen er verbroe
deren onder het motto; „Europa is 
ook uw verantwoordelijkheid". 
Vrijdagavond (30 juli) treden de 
internationale koren en muziek
groepen op in de Universidad La-
boral tijdens het feest van het 
Europese Volkslied. 
Zaterdagmorgen (31 juli) demon
streren de Europeadegroepen op 

verschillende plaatsen in de stad. 
's Middags worden de afgevaar
digden van de groepen en van de 
internationale pers ontvangen op 
het stadhuis door de burgemees
ter en het stadsbestuur van Gijon. 
In de late namiddag trekken de 
groepen zingend en dansend door 
de stad om 's avonds te verbroe
deren tijdens het Europeade-bal in 
de Universidad Laboral. 

's Zondags (1 augustus) wordt 
begonnen met de plechtige ere
diensten van de katholieke, pro
testantse en orthodoxe ritus. In de 
namiddag bereikt de Europeade 
haar apotheose tijdens de viering 
van de 19de Europeade voor Eu
ropese Volkskultuur in het Eatqdio 
Municipal El Molinon dat plaats 
biedt aan 50.000 toeschouwers. 

mansoren. Nog erger was het aan de_ 
kassa toen die mevrouw ons niet kon 
zeggen hoeveel het was. Ze toonde 
naar de getikte cijfers en ja, die spra
ken voor zichzelf. Ik repliceerde in 't 
Nederlands dat het toch erg is dat men 
ons hier niet kan bedienen, in onze ei
gen taal! Dat verstond ze blijkbaar, 
want ze zei dat ze 't wel nog in 't Duits 
voor ons wilde herhalen. Zij was 
vreemdelinge en kende alleen Frans 
en „Duits"?! 
Mensen, a.u.b., blijf daar weg! De direk-
tie kreeg van ons een gelijksoortige 
brief. Hopelijk komt er verbetering en 
zullen ze mensen aanwerven die twee
talig (en uiteraard Vlaming, hoe zou het 
anders kunnen...)! 

M.D.B.-R., Grimbergen 

VERLEDEN TIJD 
Er was een tijd dat alles wat uit 
Frankrijk kwam door de Vlamingen 
diende gemeden als de pest Onzin 
natuurlijk. 
Het hoorde niet naar Frankrijk op 
vakantie te gaan, Franstalige boeken 
las men enkel omdat het van school 
moest Ik heb zelfs buren gehad die 
steevast Franse wijnen weigerden en 
zich enkel tevreden stelden met (de 
natuurlijk ook niet te versmaden) Duit
se wijnen. 
Die tijd is nu gelukkig voorbij. 
In „WIJ" van 15 juli II. schrijft uw 
sportmedewerker zelfs vrij lovend 
over de Franse Mundialploeg en 
noemt hen de Brazilianen van Europa, 
de FLAG verkiest nu zelfs Franse 
gevechtsvliegtuigen boven Ameri
kaanse... 
Inderdaad de tijden veranderen. Van
morgen ontving ik van mijn buren (zie 
hoger) een vakantiebericht uit Boer-
gondië. Hopelijk merken ze ook dat 
deze landstreek een stukje Vlaande
ren herbergt.. 

J.V.L 

POVERE POMA 
In „WIJ" van 22 juli II. pakt voorzitter 
Anciaux („Deze week dit") kultuurmi-
nister Poma aan om zijn 21-juliradiore-
de. De voorzitter heeft meer dan gelijk 
wanneer hij zegt dat een lid van de 
Vlaamse regering zich daartoe niet 
moet lenen. 
Mijns inziens is Poma nog niet zo'n 
kwaje maar de PVV-manieren zitten 
hem en zijn blauwe broeders in de klie
ren gebakken. PVV-flamingantisme 
komt enkel boven wanneer de partij in 
de oppositie zit Was er tijdens de 
Egmont-periode een grotere flamin
gant dan Willy De Clercq? 
Tot nu toe heeft alleen de VU gewe
zen op de gevaarlijke heropflakkering 
van het unitarisme; dat is kwalijker dan 
men denkt Als het gat schoon is 
steken de oude draken van het soort 
Houben en Van Audenhoven hun 
monsterachtige koppen weer op. 
Kondigde Poma op 21 juli hun aan
tocht aan? 
Opletten Vlaamse-voormannenl 

F.B, Brugge 

Erkende 
rijschool 
Ferd. 
VERBIEST 

— Leopold ll-laan 194 
1080 MOLENBEEK 

— Leuvensesteenweg 555 
1030 SCHAARBEEK 

— Bergensesteenweg 797 
1070 ANDERLECHT 
(Voor echtparen, broer-en-
zus, verloofden, vader-en-
zoon, moeder-en-dochter, 
enz.: duo-groepslessen: 
even goed en veel goedko
per!) 
Tel. 426.85.94. 

(Adv. 100) 

• Jonge gescheiden vrouw 
met A2-diploma hoger secundair 
bureelwerken en een paar jaar 
ervaring zoekt een gepaste be
trekking in het Brusselse of op 
de westrand van Brussel. Vcior 
inlichtingen zich wenden tot 
volksv. dr. J. Valkeniers, tel. 
569.16.04. 

• 17-jarige ongeschoolde jon
geman zoekt dringend werk in 
het Brusselse of op de westrand 
van Brussel. Is bereid alle werk te 
doen. Voor inlichtingen zich wen
den tot volksv. dr. J. Valkeniers, 
tel. 569.16.04. 

• Gehuwde dame met goede 
kennis van Nederiands, Frans of 
Engels, zoekt een halftime be
trekking als receptioniste in het 
Brusselse of op de westrand van 
Brussel. Voor inlichtingen zich 
wenden tot volksv. dr. J. Valke
niers, tel. 569.16.04. 

• Dame 26 jaar, volledig mid
delbaar onderwijs, ervaren in te-
lex-kommunikatie, zoekt betrek
king, zo mogelijk in het Gentse. 
Zich wenden: volksvertegen
woordiger Frans Baert Kon. As-
tridlaan 159, Gerit tel. nr. 22.52.06 
of 22.94.31. 

Bij het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAAT
SCHAPPELIJK WELZIJN VAN WILRIJK wordt 
volgende betrekking openverklaard: 

1 VERZORGINGSASSISTENT(E) 

HALF-TIME voor de dienst 
Gezins- en Bejaardenhulp 

De kandidaturen dienen per aangetekend 
schrijven gericht te worden aan mevrouw de 
voorzitter van het OCMW, Bist 25 te 2610 Wil
rijk, en worden ingewacht uiterlijk op 3 septem
ber 1982. 

Inlichtingen en eksamenprogramma te beko
men op het sekretariaat van het OCMW, Bist 25 
te 2610 Wilrijk. Tel. 031-28.50.47 (van 13 augustus 
1982 af: tel. 03-828.50.47). 
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Mensen m 
Tindemans en Moboetoe 

Het is geweten dat de Belgische 
overheid een liefdevolle relatie 
onderhoudt met het Zaïrese regi
me. „Ik hou van dit land, van dit 
volk en van zijn leider", zei onze 
eerste minister voor enige tijd. 
Om deze verhouding te onder
strepen wou de diktatoriale pre
sident van onze ex-kolonie een 
bezoekje brengen aan ons land. 
Ten gevolge van de enorme reak-
tie op zo'n eventueel reisje werd 
aan Moboetoe gevraagd niet te 
komen. De koning moest hierbij 
zelfs al zijn invloed laten gelden. 
Dit belet evenwel niet dat ons al
ler minister van buitenlandse be
trekking Leo Tindemans dinsdag 
in Zwitserland een vreemd af-

Gol 
versus jeugd 
Het precieze voorstel is nog niet 
ten volle bekend. Niettemin raakte 
bekend dat minister van justitie 
Gol aan de kabinetsraad een 
wetsontwerp lieeft voorgelegd 
betreffende de jeugdbescher
ming. In een ijdele poging probeert 

spraakje had. In het paradijselijk 
land (van geldsmokkel vanuit 
België) dineerde onze kristelijke 
minister met de totalitaire zwarte 
president Ondertussen zuchten 
in de kerkers van de Zaïrese 
gevangenissen naast vele ande
ren, 13 parlementsleden van de 
oppositie. 

deze Luikse liberaal deze manke 
wetgeving te verbeteren. Het 
meest krasse van zijn voorstel is 
de idee dat jongeren van 16 jaar af 
voor een gewone rechtbank zul
len worden gevonnist., en dus 
effektieve celstraffen kunnen op)-
lopen. 
In plaats van een ernstige hervor
ming voor te bereiden met betrek
king tot de preventieve jeugdzorg, 
meer aandacht te besteden aan 
de opvang en nazorg, grijpt Gol di-
rekt terug naar het eeuwenoude 
én niets-opleverende middel: re
pressie en gevangenisstraf. En de 
schandalige toestand binnenin 
onze Belgische „staatsbewaar-
plaatsen" is genoegzaam bekend. 
Maar wat wil je: gedetineerden 
leveren elektoraal niets op. 

Bloedzuchtige Thatcher 
Maandag werd in de plechtstatige 
St.-Pauls Cathedral te Londen een 
herdenkingsdienst gehouden voor 
de gesneuvelden van de Falkland-
oorlog. In scherpe bewoordingen 
sprak de Anglikaanse aartsbis-

Deze week dit... 
's Avonds zijn de straten en 
pleinen in het centrum van 
Brussel leeg en verlaten. Het 
mierennest van de spitsuren is 
weggelopen. Duizenden 
ambtenaren en bedienden zijn 
rond vijf uur opgestapt en naar 
huis gependeld. Brussel is buiten 
de werktijd een dode 
kantoorstad. 
Deze dagen is er plots nog 
meer ruimte gekomen. Nu kan je 
rustig de straten oversteken. Er 
is weinig gevaar. De tweede 
helft van juli is Brussel met 
vakantie. Alleen aan het 
Zuidstation is er geroezemoes: 
de jaarlijkse foor. Daar is er nog 
leven in de brouwerij. En toch... 
de kramen en kermistenten van 
alle slag lokken veel minder volk. 
Het feest van vroeger is 
grotendeels een uitgeblust 
vertoon. Alleen de karikollen 
smaken nog even lekker. 
Des te meer vallen de 
verkrotting en de veroudering 
op. Wie nog in het hart van 
onze hoofdstad woont en niet 
weggetrokken is naar zonniger 
oorden, zijn oudere mensen. Je 
kan ze zien rondwandelen. Arm 
aan arm. Van huis naar het 
winkeltje en terug. Vele geven 
een gezellige, warme indruk. De 
meesten zijn proper maar eerder 
sjofel gekleed. Velen zijn 
eenzame, arme mensen. Met 
een biezonder gevoelig hart. 

Eén van hen kreeg ik deze 
week op bezoek. Hij had 
telefonisch een afspraak 
gemaakt „Het was dringend" zei 
hij. „Wie hij was en waarover 
het ging?" Dat had geen belang. 
„Ik woon aan de Midi" was het 
enige dat hij per telefoon kwijt 
wou. 
Een vol uur heb ik geluisterd. 
Buiten het feit dat hij me naar 
een Vlaamse huisarts vroeg, 
hoefde ik blijkbaar niets voor 
hem te doen. Hij had me alleen 
dringend nodig als klankbord. Hij 
zou zijn hart luchten en de 
zorgen van al de gewone 
mensen uit zijn buurt afladen. 
We kennen allemaal de 
onzekerheid van de jongeren 
over hun toekomst Beseffen we 
echter voldoende de sobere 
omstandigheden waarin 
duizenden bejaarden leven? Met 
welke krappe middelen ze 
dienen rond te komen? Dan 
spreek Ik nog niet over de 
eenzaamheid die hen kwelt 
Over het verdriet dat hun drukt 
omwille van de uiterlijk 
vriendelijke maar toch 
onbarmhartige onverschilligheid 
van hun kinderen. 
Als ik dan de regeringspolitiek 
van de liberalen en de 
kadodders daar tegenover stel, 
dan word ik opstandig. Dat ze 
mij niet komen beweren dat van 
deze sociaal-zwakkeren geen 

matiging of inspanning wordt 
gevraagd. De ultra-liberale 
pHslitiek van de huidige regering 
leidt regelrecht naar de jungle, 
waar de sterke zich kan 
handhaven, maar de zwakke 
naar de 19de-eeuwse armoede 
wordt gedreven. 
Hoe is het in godsnaam mogelijk 
dat intussen de bewindslieden 
de lef hebben te spreken en te 
beslissen over de aankoop van 
legervoertuigen. Bovendien 
voorbarig want ze zijn er 
helemaal niet nodig om militaire 
redenen. Alleen om een paar 
Waalse fabrieken een tijd in 
stand te houden. Dertig tot 
vijftig miljard wordt al zo 
verkwist! Met dit kapitaal 
zouden zeer veel sociale noden 
kunnen verzacht worden. 
Ik ben benieuwd welke 
belabberde prietpraat de CVP 
en de PVV weeral zullen 
verkopen om hun 
wraakroepende houding goed te 
praten. 

schop Runcie zijn afschuw uit 
voor alle vormen van oorlog. Als 
teken van verzoening en gelovige 
vergevingsgezindheid to.v. de Ar
gentijnse slachtoffers wou de bis
schop het „Onze Vader" ook in 
het Spaans bidden, maar de „iron" 
premier van Groot-Brittannië That
cher verzette zich hiertegen en 
noemde zoiets „ongepast en on
fatsoenlijk". De geur van bloemen 
ter nagedachtenis werd aldus ver
pest door de hatelijke weigering 
van Thatcher. En daarenboven 
had men veel meer aandacht voor 
Lady Di, die voor het eerst na de 
geboorte van haar zoon in het 
openbaar verscheen. 

Vic ANCIAUX 

De dode zonen van vele Argen
tijnse moeders bleken onbelang
rijk te zijn... 

Palasthy's 
toverplan 
Dat de rijksmiddelenbegroting 
'83 andermaal wordt opgesteld 
op basis van kunst- en vliegwerk 
mag blijken uit onder meer het 
feit dat de regering-Martens er 
nu ook meester-tovenaars bij-
sleurt 
Geruime tijd terug kwam de 

UCL-professor Palasthy in het 
nieuws met enkele alleszins ori
ginele ideeën in verband met de 
bevordering van de rendabiliteit 
van de bedrijven en de bevorde
ring van de werkgelegenheid via 
een algemene invoering van 
ploegenwerk. 
In ekonomische kringen werd het 
Paiasthy-plan niet meteen van 
tafel geveegd, maar wel waren er 
tal van kritische bemerkingen. 
De overheid had geen goed oor 
voor Palasthy's toverplannen. 
Tot vandaag. Nu de ploeg Mar-
tens-Gol bij de opmaak van de 
begroting '83 het zelf niet meer 
ziet zitten wordt er dan toch 
plots Palasthy bijgesleurd. Zijn 
toverplannen zouden nu goed 
bevonden worden voor een dras
tische besparing ten belope van 
200 miljard frank. Het is te mooi 
om waar te zijn. 

On-menselijke 
De Croo 
Volgens goed ingelichte bron 
werd vernomen dat de treinramp 
van vorige week waarschijnlijk 
niet veroorzaakt werd door een 
menselijk falen, maar door een 
mechanisch defekt De machinist 
zou wel degelijk gereageerd heb
ben op de signalen, maar de veilig
heids- en remapparatuur van het 
nieuwe stel zou defekt zijn ge
weest 
Tafelspringer én minister (?) Her
man De Croo wist vorige week, 
zonder onderzoeken voor ieder
een die het wou horen, te vertellen 
dat dit ongeval zeker aan een 
menselijke fout te wijten waa 
Deze idiote en impulsieve reaktie 
zou wel eens totaal fout kunnen 
zijn. Wij hopen dat De Croo dan 
aan de nabestaanden van de 
slachtoffers en aan de kollega's-
machinisten zijn verontschuldigin
gen aanbiedt Zoniet is hij een on
mens.... 
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Kommentaar 

VU-Verkiezings-
kongres 
Het Volksunieverkiezings-
kongres voor de komende 
gemeenteraadsverkiezin
gen gaat door op zondag 
19 september om 14 u. 30 in 
zaal De Singel, Desguinlaan 
28 te Antwerpen. 
Die zondag beslist vrijhou
den! 

plaatst een vlucht moeten maken 
van 1.600 km. Maar na 30 sekon-
den ontplofte het wapen Het zijn 
raketten van dit type dfe men 
straks in Europa wil stationeren 
om het Oostblok ermee te besto
ken. Laat ons hopen dat die er 
nooit komen, want stel je voor dat 
zo'n tuig afgeschoten wordt nabij 
Gent en enkele sekonden later 
stort het neer in het Hageland... 
Het troosteloze daarbij is dan nog 
dat dekking dan geen enkele zin 
meer heeft 

Tijdens het voorbije weekeinde was de regenng in 
konklaaf bijeen in het prachtige kasteel van Ter Hul
pen. De resultaten van deze besprekingen zijn 
echter minder mooi... Bruggepensioneerden moeten 
inleveren, de vermindering van kinderbijslaguitkerin-
gen houdt aan, nog minder arbeidsplaatsen in het 
onderwijs.- en de beslissing zou gevallen zijn om
trent de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen! 
Deze totaal onnodige straaljagers zouden tussen de 
30 en 50 miljard kosten. Tot overmaat van ramp zou 
de bestelling dan nog nadelig uitvallen voor de 

Vlaamse industrie, slechts 10 % kompensaties. In dit 
kikkerland is blijkbaar alles, maar dan ook alles 
mogelijk! Zonder de minste parlementaire kontrole 
of verantwoording wordt door een stelletje excellen
ties besloten voor miljarden moordtuig aan te kopen. 

De werknemers en werklozen, evenals de anders-
valieden en bejaarden moeten fors inleveren. Nog 
een geluk dat ook minister Vreven matigt: een dun 
sigaartje en een demokratisch wagentje brachten 

hem ter plekke... (foto News) 

Belgisch-
minnende VDB 
Het maandblad „de brief", precies 
1 blad dik, bevat een schrijven van 
gewezen eerste minister Paul 
Vanden Boeynants. Deze „belas
tingkenner" houdt een vung plei
dooi voor het behoud van het ene 
België. Hij verdedigt de idee van 
nationale lijsten te Brussel. „Wij 
zullen opkomen als Brusselaars, 
Vlamingen en Franstaligen op één 
nationale lijst Het ware jammer 
mochten we de enigen zijn want 
dit is de enige logische manier om 
de wil Brusselaar en Belg te blij
ven in werkelijkheid om te zetten... 
Wij willen Brusselaars blijven, 
maar tevens Belgen". Deze op
roep IS uiteraard bestemd om de 
CVP te overtuigen samen met de 
PSC één lijst te maken, met VdB 
aan de kop. Aldus kan het be
staande voorakkoord tussen VdB 
en onder andere het zieltogende 
FDF beklonken worden. Natuurlijk 
wordt dé vleeshandelaar van het 
land dan burgemeester van de 
hoofdstad. 

Wij kijken uit naar de reaktie van 
de (verbaal) zo stoere Brusselse 
CVP'ers. Zullen zij vandaag een 
even krachtig protest laten horen 
als ten tijde van Egmont? Of laten 
zij zich paaien met een machtelo
ze schepensjerp, onder de leiding 
van een in opspraak gebrachte 
Belgisch-minnende VdB? 

Toch 
autoweg? 
Ondanks de hoopvolle berichten 
deze week omtrent het niet-af-
werken van de zogenaamde ex
pressweg „Pecq-Armentières", 
blijkt deze zaak nog niet van de 
baan. In een persmededeling van 
27 juli 1982 komt minister van 
openbare werken Olivier al op 
zijn stappen terug: „_de minister 

van openbare werken herinnert 
aan de tekst van de regerings
verklaring, die duidelijk de vol
tooiing vooropstelt van de reeds 
aangevatten projekten. De minis
ter van openbare werken voegt 
eraan toe dat zijn antwoord dien
aangaande in de senaat zeker 
niet het opgeven inhield van ge
noemd projekt, maar alleen wen
ste tegemoet te komen aan de 
vraag om inlichtingen van een lid 
van het parlement". Het is dus 
hoegenaamd niet de bedoeling 
van de minister het projekt voor 
die totaal zinloze autoweg te 
schrappen. 
Wij stippen overigens nog eens 
aan dat Olivier de kosten-baten-
analyse, gemaakt door zijn voor
ganger Chabert, naast zich heeft 
neergelegd. De prioriteiten die 
daarin werden aangeduid wor
den door Olivier genegeerd- ten -
voordele van werken in het zui
den van België. 

Imperialistische 
PS 
Een groepje Brusselse PS-senato-
ren (Franstalige socialisten) heb
ben een wetsvoorstel ingediend 
bij de senaat met betrekking tot 
het Brussels gewest. Een bizar 
staaltje van „verovenngszucht" 
wordt hienn tentoongespreid. Zij 
willen mets minder dan de zes 
randgemeenten met faciliteiten bij 
Brussel inlijven en het inschnj-
vingsrecht toekennen aan alle in
woners van het arrondissement 
Halle-Vilvoorde en zelfs van de 
gemeente Tervureni Bovendien 
moet het Brussels gewest gelijk
waardig worden aan de twee an
dere gewesten De heren zijn zelfs 
zo vriendelijk geweest een be
perkt aantal waarborgen vooi de 
Vlamingen in hun voorstel te voor
zien. 
Het IS zonneklaar dat aan zo'n 
papier geen woorden moeten 
worden verspild Met dit voorstel 
willen de Franstalige socialisten 

enkel de andere francofone par
tijen de loef afsteken met het oog 
op de gemeenteverkiezingen. Het 
leert ons wel iets over hun oude 
drang naar supenonteit en impe
rialisme. 

VL-afplakker 
VU-volksvertegenwoordiger Jef 
Valkeniers vroeg aan de minister 
van verkeer of een autobezitter 
beboet kan worden omdat deze 
een VL-afplakker heeft aange
bracht achteraan op zijn wagen. 
Minister De Croo antwoordde 
hierop dat het nationaliteitsken-
teken achteraan op de wagen 
slechts verplicht is bij het inter
nationale verkeer. Verder stelt 
De Croo: „Verder is het zo dat op 
nationaal vlak de verkeersregle
mentering geen enkele bepaling 
bevat terzake. Ik zie dan ook niet 
in op welke basis men zou kun
nen beboet worden louter en 
alleen voor het aanbrengen van 
bedoelde VL-afplakker achter
aan op een wagen..' 
In België mogen de autobestuur
ders dus hun Vlaamse identiteit 
manifesteren. Straks ook in de 
hele wereld? Laat ons hopen_ 

„Dekking!" 
Op Cape Canaveral is de eerste 
proefneming met de nieuwe Ame
rikaanse middellange afstandsra-
ket Pershing-2 een dure én gran
dioze flop geworden. 
Normaal had dit projektiel, waarop 
straks kernkoppen worden ge-

'"\<\<iS" 

...met Belgisch brevet 
_en uiteindelijk vernemen we dus, dat Margaret 
Thatcher haar Falkland-overwinning'eigenlijk te 
danken heeft aan poor little Belgium. 

De met veel lawaai vertikaal opstijgende Britse 
Harriers kregen boven de Malvinas af te rekenen 
met een vijand, die eigenlijk niet in het schema was 
voorzien. De Harriers waren namelijk oorspronke
lijk ontworpen en gebouwd om het op te nemen 
met de Russische Migs. Jagen voor het Vrije 
Westen, ter bescherming van de Avondlandse 
Beschaving, tegen de vreselijke moesjik, weet-je-
wel. Boven de Malvinas echter was er met geen 
oog een goddeloze bolsjeviek te bespeuren. De 
Argentijnen, die zo mogelijk nog westerser zijn 
dan wijzelf — alvast wat de geografische ligging 
betreft — deden het ohne Mig. En bedienden zich 
van vliegend tuig dat door een westerse natie was 
geleverd: de onvolprezen Franse Mirage. Het 
vliegtuig dat ook in onze bloedeigen Belgische 
Luchtmacht vliegt en over wiens vervanging de 
jongste dagen zo verdacht veel te doen is. 
Zo geviel het dat de Britse piloten, eenzijdig 
getraind als ze waren voor de ontmoeting met Mig, 
behoefte hadden aan een snelle omscholing voor 
het gevecht met Mirages. Zoniet stond de Armada 
een serieuze afstraffing te wachten. 
Nou, Thatcher wendde zich dan maar, zij het met 
tegenzin, tot de Fransen. Met het verzoek om even
tjes te mogen beschikken over een handvol Mira
ges inklusief piloten, als sparring-partners voor de 
jongens van de Royal Air Force. Mitterrand wei
gerde beleefd; hij had het trouwens op dat ogen
blik vermoedelijk te druk met het uitcijferen van de 
winst, die de Exocet-raketten bezig waren om 
binnen te rijven voor de Franse staatskas. 
Vermits ook ons bloedeigen koninkrijk over Mira
ges beschikt en vermits onze regering er nog niet 
in geslaagd was die voortijdig te vervangen, klopte 
Margaret Thatcher aan op het hoofdkwartier van 
de Belgische luchtmacht. En ja hoor, generaal-
majoor-vlieger De Smet vond het opperbest. Mis
schien wreef hij zich wel vergenoegd in de handen. 

Zélf over geen centen beschikkend om zijn vlieg
tuigen voor opleidings- en trainingsuren in de 
lucht te sturen, zal hij het Britse voorstel wellicht 
een zaakje gevonden hebben. Beste Margaret 
Thatcher, mijn derde wing is bereid om te vliegen. 
In dienst ook van Hare Majesteit, mits regeling van 
de faktuur door War Department 
Zo konden de goede burgers in de omgeving van 
het Westduitse Gütersloh zich enkele weken gele
den vergapen aan spiegelgevechten tussen Belgi
sche Mirages en Britse Harriers. Eenmaal de 
knepen van de Mirage-jacht onder de knie, vlogen 
de Britten spoorslags naar de Malvinas. Om er, zij 
het met enige vertraging, de oorlog te winnen. Ter
wijl onze jongens van de derde wing, een ervaring 
en enkele vaten keroseen rijker, terugkeerden naar 
Bierset 
Zo zijn we dan, dank zij de derde wing, een 
wingewest van Brittannië geworden, een condomi
nium van Thatcher. Heimelijk en op onze sokken, 
uiteraard. Ons militair boerenbedrijf (te koop langs 
de publieke weg) uitoefenend, gehuld in de Navo-
kuisheidsgordel. 
De Argentijnse natie die ons nog nooit één haar 
heeft gekrenkt kan zich voortaan verbaasd de 
vraag stellen waar zij het in godsnaam heeft 
verdiend dat haar zonen gedood worden door 
jagers-met-een-Belgisch-brevet 
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Nieuw unitarisme... 
In de „De Nieuwe Gids ' (het blad 
voor denkende katolieken) ver
scheen vorig weekeinde een 
vreemd stuk. Onder de t i tels: 
„Geens en Damseaux zouden be
ter thuisbl i jven' wordt een kras
se preek afgestoken voor het 
behoud van het unitaire België. 

De reizen van de voorzitter van 
de Vlaamse regering naar Que
bec enerzijds en van de voorzit
ter voor de Waalse Exekutieve 
naar Tokio anderzijds worden 
streng veroordeeld. Volgens dit 
stuk proza is een federalizering 
van het buitenlands beleid ver
werpelijk: „Geheel dit gebied 
moet o.i. unitair blijven.' Nu we
ten wij wel dat een aantal konser-
vatieve katolieke leiders reeds 
decennia lang de ontvoogding 
van Vlaanderen remmen, omdat 
het Belgisch (en fransdol) staats
belang hen meer voordelen ople
verde, maar dat men nu deze 
uitgeholde stelling blijft huldigen 
is onrechtvaardig. Heel wat 
Vlaamse (en kristene) arbeiders 
zijn immers het slachtoffer van 
de unitaire politiek, want hoeveel 
arbeidsplaatsen worden ons niet 

dagelijks ontstolen door de geld-
roof ten voordele van het zuiden 
van België. 

... en pleidooi 
voor 
wapenhandel 
Een stukje verder, op het einde 
van dit artikel, lezen wij zowaar 
een pleidooi voor de wafjenhan-
del; „Er moet over gewaakt wor
den dat de andere instrumenten 
ter bevordering van de buitenland
se handel hun maximale sterkte 
behouden en bijgevolg unitair blij
ven, met name de nationale Del
crederedienst." Deze „verzeke
ringsmaatschappij" dekt namelijk 
alle wapenhandelakkoorden van 
België! En dit te moeten lezen in 
een eerbaar (sic) katoliek dagblad. 
Durft de bisschoppenraad hierop 
antwoorden? 

Üpen-Antwoord aan PROVU 

Samenhorigheid blijft basis van volksnationalisme 
De partijleiding heeft zeer onlangs een 
opinieonderzoek laten uitvoeren over de 
partij, haar elektorale situatie, haar moti
vering en achterban. 

De elektorale situatie bleek biezonder 
gunstig. De stabilizatie van de zeventiger 
jaren, uitmondend in de Egmont-krisis, 
blijkt doorbroken. Er is in de openbare 
mening opnieuw beweging waardoor de 
machtsverhoudingen in Vlaanderen aan 
het verschuiven gaan. Ten gunste van de 
VU. 

Daarnaast bleek uit dit onderzoek even
wel meer, ook over de partij als dusdanig. 
Zo onder meer dat de VU veruit de meest 
demokratische en kritische strukturen en 
kader heeft Dat de VU-militant en de 
vaste kiezerskern zich, méér dan in ande
re partijen, betrokken voelen bij de poli
tieke koers- en besluitvorming. Het hoeft 
ons dan ook niet te verwonderen, noch te 
verontrusten, dat in de partij soms stevig 
wordt gediskussieerd en dat het kader 
zelfs luidruchtig zijn hart lucht wanneer 
het meent daartoe redenen te hebben. 
Dat een groep militanten zich daarvoor 
rond de tafel zet en, in alle loyauteit, ge
zamenlijk vragen, bedenkingen en kritiek 
afvuurt op de partijleiding, op de frakties 
hoeft dan ook geen wrevel op te roepen 
of verontwaardigde kreten. Kadaver-dis
cipline blijft ons best vreemd. 
Wél moeten sommige spelregels geëer
biedigd worden. Indien men als partijmili
tant gebruik wil maken van het kontesta-
tierecht dan moet dit gebeuren in de 
partij. Bovendien moet fundamentele kri
tiek steunen op aanwijsbare feiten, waar
van de zwaarwichtigheid de konklusies 
wettigt. 

Welnu, PROVU heeft naar mijn eerlijke 
overtuiging deze twee spelregels veron
achtzaamd. 
De „open brief aan het VU-kader' had 
normaal gesproken best een diskussie-
dokument kunnen zijn waarvan kon 
geëist worden dat het door het partijbe
stuur en de partijraad ernstig zou be

sproken en beantwoord worden. Indien 
men hierbij moeilijkheden ondervond 
ware het niet zo moeilijk geweest hier
voor een aktie bij de basis te onderne
men. Dit werd niet gedaan. Men verkoos 
de gemakkelijke weg van de pers om van 
buitenuit diskussiepunten te stellen die 
evengoed in de partij op de agenda 
konden worden gebracht Eventueel mits 
een beetje inspanning. 

Wat de tweede spelregel betreft moet 
het mij van het hart dat de open brief van 
PROVU enerzijds blijk geeft van een 
relatieve onwetendheid over de politiek 
van de VU gedurende de jongste jaren en 
anderzijds van fel overtrokken konklu
sies uit minder belangrijke details. 
Het zou mij te ver leiden met dit ant
woord in detail in te gaan op alle bewe
ringen van de open brief. Ik beperk mij 
noodgedwongen. 

Inzake de Zuidafrikaanse apartheid heeft 
de partij als dusdanig officieel stelling 
genomen en deze principieel afgewezen. 
Voor het overige wil dit niet zeggen dat 
wij nu de koplopers moeten worden van 
ongenuanceerde en soms duidelijk irreë
le zeloten, van akties die hoe dan ook on
machtig zijn om onmiddellijke, kompleet 
alternatieve, oplossingen te formuleren 
zonder enorme negatieve schaduwzij
den. Akkoord, dat sommigen van deze 
zaak nodeloos een strijdpunt trachten te 
maken alsof de Vlaamse strijd in Zuid-
Afrika moet worden uitgevochten. Maar 
men zal toch ook de VU-leden van de 
België-China-vereniging niet meteen tot 
kollektivisten omtoveren. Wat evenmin 
verenigbaar zou zijn met de partij-doktri-
ne. 

Het zogenaamde partijlidmaatschap van 
de VMO-leider, in een toevallige café-
ontmoeting gerealizeerd en op een rusti
ge manier weer ongedaan gemaakt is 
een treffend voorbeeld van overtrokken 
konklusies uit een onbenullige anekdote. 
De diskussie over het wetsvoorstel-De-
tiége plaatsen tegenover een progressie

ve gezinspolitiek is een krachttoer en 
bewijst gebrek aan informatie. Er is hier
over door het partijbestuur sereen gedis
kussieerd en de partijraad heeft een 
paritaire man-vrouw-kommissie geïnstal
leerd om het partijstandpunt te aktualize-
ren waarbij zeker geen eenzijdig en eng 
uitgangspunt werd opgelegd. Zeggen dat 
men het niet aandurft de diskussie bin
nen de partij aan te gaan is dus kennelijk 
onju ist 

Even onjuist is overigens de bewering 
dat de sociaal-ekonomische krisis her
leid zou zijn geweest tot enkele anti-
Waalse slogans. In het parlement (onder 
meer door Frans Baert en mijzelf) door 
het partijbestuur bij monde van de voor
zitter, en in het Weekblad Wij werd 
steevast ingegaan tegen de ultra-liberale 
fi losofie van de huidige regeringspoli-
tiek. De nadruk werd gelegd op de nood
zakelijke binding van de matiging aan 
een selektief en voluntaristisch indus
trieel beleid door de overheid en aan een 
uitbreiding Van de medezeggingschap en 
de participatie van de werknemers. 
Ik zou zo verder kunnen gaan. 
Akkoord dat in de partij, deze bonte 
verzameling „kritische individualisten 
met grote gemeenschapszin"soms afwij
kende individuele houdingen worden 
aangenomen, zelfs door mandatarissen. 
Maar kan dit een reden zijn om het kind 
met het badwater weg te gieten? en is er 
dan niet de partijraad om rekenschap te 

vragen, met respekt voor een zekere 
marge van intellektuele vrijheid? 
De PROVU-brief wordt voor mij echter 
fundamenteel onaanvaardbaar waar hij 
het samenhorigheidsmodel aanvalt Dit 
heeft te maken met de basisopvatting 
van ons volksnationalisme waarin het 
persoonlijke engagement voor de hele 
gemeenschap centraal staat Tevergeefs 
tracht de PROVU-brief een tegenstelling 
in het leven te roepen tussen dit samen
horigheidsmodel en onze keuze voor de 
rechtvaardl'gheldspartij die wij willen 
zijn. Of bedoelt men hiermede dat recht
vaardigheid alleen via klassenstrijd kan 
nagestreefd worden? In dat geval zou 
men niet alleen te maken hebben met een 
denkfout maar tevens met een voor de 
VU onaanvaardbare keuze. Hierover kan 
geen dubbelzinnigheid bestaan, en op dit 
essentiële punt moet de partij trouw 
blijven aan de fundamentele kongres-
besluiten. Dit in tegenstelling tot vele 
andere besluiten die duidelijk erg ti jds
gebonden kenmerken vertonen. Politiek 
is groepswerk, struktureel, en bovendien 
termijnwerking. Wie in de partijkrisis van 
1979 redenen tot ongerustheid meende 
te vinden heeft intussen kunnen vaststel
len dat de VU zichzelf in wezen trouw Is 
gebleven zonder daarom blind te zijn 
voor zich wijzigende omstandigheden en 
klimaten. Dit zou zowel onprogressief als 
onverantwoordelijk geweest zijn. 
Ik heb de indruk opgedaan dat de PRO
VU-brief al te zeer de uitdrukking is van 
een verkrampte benadering vanuit een 
schrikmoment dat voorbijgestreefd is. 
De partijleiding doet er goed aan dit niet 
onopgemerkt af te wimpelen. 
De mandatarissen en militanten kunnen 
met vrucht de motieven van de open 
brief overwegen, waarvan de konklusies 
deels onjuist deels overtrokken zijn. 
Maar dit alles is geen reden om naast of 
buiten de partij te gaan staan. Dit is 
althans de mening van 

Hugo Schiltz, oud-voorzitter, 
Vlaamse Gemeenschapsminister. 
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VLAAMS BUITENLANDS BELEID: 
geen zaak van taaipariteit, 
maar van inhoudelijke inbreng 
De geestdrift waarmee de Vlaamse Raad zich gebogen heeft over het 
buitenlands beleid en de informele bezinningsvergadering van de 
Vlaamse regering in Corsendonk rond hetzelfde tema, hebben wel 
voor enige deining gezorgd bij onze franstalige gesprekspartners. 
De Vlaamse openbare mening heeft steeds het gevoel gehad 
uitgesloten te zijn uit de politieke besluitvorming inzake buitenlands 
beleid. Spontane raakpunten met het Belgische beleid werden met de 
jaren schaarser, en dit geldt tevens voor de ontwikkelingssamenwer
king die al te vaak in dienst stond van politieke en andere, allerminst 
door rechtvaardigheidsgevoel gedreven belangengroepen. 

De taalwetten van 1962 die de 
veralgemeende tweetaligheid van 
de Belgische diplomaten voorop
stelden, hebben ook voor gevolg 
gehad dat — door de eliminatie 
van bepaalde vertegenwoordigers 
van de traditionele Brusselse elite 
— het buitenlands beleid onder 
Harmei omgebogen kon worden. 
Dit beleid kon toen rekenen op rui
mere steun door de Vlaamse pu
blieke opinie omdat het tegemoet 
kwam aan bepaalde fundamentele 
Vlaamse bekommernissen: een 
diep pacifisme — een erfenis van 
de Fronters — zin voor dialoog, 
ook met de landen van Oost-
Europa; en de wil een politiek 
Europa uit te bouwen zonder het
welk federalisme geen zin heeft. 
De besprekingen die de jongste 
jaren aan de gang kwamen betref
fende de inplanting van kernraket-
ten, de aankoop van militair mate
riaal en ekonomische sankties al
lerhande, raken in de eerste plaats 
de belangen van het Vlaamse ge
west Toch heeft het Vlaamse volk 
méér dan ooit het gevoel — net 
zoals vóór 1962 — geenszins be
trokken te worden bij de voor zijn 
toekomst zo belangrijke besluit
vorming. De Vlaamse minister van 
Buitenlandse Zaken, Leo Tinde-
mans, voert een Belgische politiek 
waarin de Vlaamse stem geen 
gehoor vindt 

Schotse Highlands: 

Mooi om zien, niet om wonen 
De Schotse Highlands 

zijn een droom voor de be
zoekers: de ruige bergen, de 
heldere, visrijke bergrivie
ren, de rustige meren, de 
rotskusten en de eilandjes 
ervoor, de wegen waar bui
tenlanders weinig last heb
ben met het links rijden om
dat er praktisch geen ver
keer is en de automobilist 
de baan vrijwel voor zich 
alleen heeft 

Menig bezoekend stads
bewoner, vooral Britten, 
wordt dan ook aangestoken 
door de lust eigenaar te 
worden van een „cottage" en 
in één van de prachtige 
landschappen te gaan wo

nen. Elk jaar wagen enkelen 
de sprong. Om snel te ont
dekken dat in al die schoon
heid wonen veel minder 
idyllisch is dan een vakan-
tiebezoek. De dagelijks rea
liteit bestaat er immers uit 
lage lonen, hoge prijzen en 
een nijpend gebrek aan al
lerlei diensten. 

Een recent rapport van de 
Schotse konsumentenraad 
zet al die weinig aantrekke
lijke gegevens, die <ook in 
andere mooie maar afgele
gen streken in Europa be
staan, op een rijtje. De jong
ste twintig jaar zijn in de 
Highl,ands de helft van de 
dorpswinkels en postkanto
ren, en een derde van de 

lagere scholen en dokters 
verdwenen. De lonen liggen 
er 10 th. lager dan het 
Schotse gemiddelde dat 
zelf al 5 th. onder het globa
le Britse gemiddelde is. 
Maar de kostprijs van alles 
Is veel hoger:- 14th. voor 
voedsel, 8,7 th. voor benzi
ne, 12 th. voor andere pro-
dukten. Het rapport doet 
een reeks suggesties om 
aan die toestand te verhel
pen. Maar de Highlands 
staan niet hoog op Londens 
prioriteitenlijst Én onder
tussen zeggen de bewoners 
dat al die prachtige land
schappen wel erg mooi zijn, 
maar je kan ze niet eten. 

(H.O.) 

Belgische wapens 
vermoorden een volk 

Reeds jaren woedt in de voormali
ge Spaanse Sahara een woestijn
oorlog tussen Marokko en de na
tionalistische vrijheidsstnjders van , 
het Polisario-front 
Onlangs raakte bekend dat België 
aktief de Marokkaanse koning 
Hassan steunt. Niet met genees
middelen of traktoren, maar met 
ons beste exportprodukt: wapens. 
In het jaarverslag van FN-Herstal 
1981 staan voor 14 miljard (!) 
wapenleveringen aan Marokko. 
Deze „handelstransporten" ge

beuren via de haven van Zeebrug-
ge en de luchthaven van Bierset 
bij Luik. De FAL, hét pronkstukge
weer van FN. je vindt dit moord-
tuig overal ter wereld waar oorlog 
terreur zaait 
En onze CVP-PSC-regenngsleden 
zongen op 21 juli m Koekelberg 
een dankbaar Te Deum en luiste
ren zondag naar het bijbelse 
woord. „Gij zult niet doden". De 
wolven in schapevacht lachen, na 
de euchanstie, minzaam naar het 
kiesvolk... 

De VU heeft steeds de polsslag 
horen kloppen van het Vlaamse 
volk en trad op als woordvoerder 
van zijn vredelievende en Europe
se roeping. VU'ers gingen als eer
sten in de socialistische landen om 
er de eerbiediging van de mensen
rechten te bepleiten. We kunnen 
dus niet verdacht worden van 
gedienstigheid tegenover Oost-
Europa wanneer we thans een 
terugkeer tot een aktieve Europe
se vredespolitiek voorstaan. 

Wat nu? 
Konkreet gezien dient het noodza
kelijk instrumentanum op punt te 
worden gesteld dat de Vlaamse 
Raad in staat moet stellen onze 
ekonomische kulturele en politre-
ke belangen in het buitenland vei
lig te stellen. 
We beseffen dat buitenlandse be
trekkingen onder de bevoegdheid 
vallen van de centrale regering, 
maar we zijn er ons ook bewust 
van dat de verdediging van onze 
fundamentele belangen slechts 
mogelijk is in het raam van een bui
tenlands beleid dat zich moedig, 
realistisch en Europees opstelt, 
dank zij de consensus van beide 
gemeenschappen. 
Het onvermogen van Leo Tinde-
mans een beleid te formuleren dat 
zonder mentale restrikties aan
vaard kan worden door de beide 
nationale gemeenschappen, dient 
duchtig op de korrel genomen te 
worden. Het buitenlands beleid 
valt misschien met onder de regio
nale bevoegdheden, maar het mag 
nog minder het instrument wor
den van een centralistische en 
reaktionaire minderheid. 
De toekomst van Vlaanderen — 
en van Belgié — alsook van de Eu
ropese opbouw, IS afhankelijk van 
deze sektor die dringend aan ech
te demokratizering en politieke 
transparantie toe is 
Het IS overigens duidelijk dat ook 
onze Waalse gesprekspartners 
bezorgd zijn om de versterking en 
versteviging van Europa en om 
een hernieuwd evenwicht binnen 
de Atlantische Alliantie, waarbij de 
emancipatie van de voor onze 
ekonomie noodlottige Amerikaan
se voogdij een noodzakelijk teken 

van Europese volwassenheid zal 
zijn. Zowel in Vlaanderen als in 
Wallonië gaat de bezorgdheid om 
het behoud van het Atlantisch 
bondgenootschap gepaard met 
de stellige overtuiging dat alléén 
een resolute herschikking van de 
Europese pijler van de Alliantie 
een oplossing kan brengen voor 
de ekonomische en politieke ver-
trouwenskrisis die de Westerse 
Wereld teistert 

Brusselse play-boys... 
Een dergelijke consensus kan niet 
tot stand komen zolang de h. Leo 
Tindemans zijn oor te luisteren 
legt bij een handjevol hooghartige 
Brusselse politieke play-boys die 
de invloed van de groepjes die ze 
vertegenwoordigen slechts blij
vend kunnen laten gelden dank zij 
de tweedracht die zij tussen de 
Vlaamse en de Waalse nationale 
gemeenschap zorgzaam en stel
selmatig onderhouden. Buiten
landse Betrekkingen is het stuk 
speelgoed waarmee ze verdelen 
om verder ongestoord te heersen, 
zonder te beseffen dat — door de 
kloof die zij hebben doen ontstaan 
tussen het buitenlands beleid en 
de openbare opinie — zij nu juist 
de grafdelvers zijn van de hun zo 
na aan het hart liggende „nationa
le" eenheid. 

Op het gebied van buitenlandse 
betrekkingen, uitvoer en defensie 
moet het land het hoofd bieden 
aan enorme en ingewikkelde pro
blemen. Het half jaar Belgisch 
voorzitterschap van de Europese 
raad heeft het beeld getoond van 
de Europese afgang. Salvador, de 
Malvinas, Israel. Libanon, Versail
les zijn zovele vervaldagen ge
weest in het bankroet van onze 
Europese verwachtingen 
Deze tekortkomingen van de hui
dige politiek moeten korrekties in 
het leven roepen vanwege de 
gemeenschappen Dat de Vlaam
se Raad naar meer autonomie 
inzake buitenlandse betrekkingen 
zal streven, lijdt geen twijfel In 
afwachting moet het buitenlands 
beleid een bindteken zijn en geen 
struikelsteen Dit kan alleen mits 
grondig en gestruktureerd over
leg 

Henri-Floris Jespers 
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De folterpraktijken van „Madrid" 

Mi 
Met de Mundial '82, die bijna een maand lang onze tv-
schermen heeft beheerst, heeft Spanje een unieke gelegen
heid gehad om een grandioze barnum-reklame te voeren 
met het oog op de nabije toetreding tot de Europese ge
meenschap. Met een indrukwekkende en propagandistisch 
goed uitgebouwde organizatie heeft Madrid alles in het 
werk gesteld om de buitenwereld te doen geloven dat Span
je een aanvaardbare en respektabele EG-partner is, vri j van 
alle franquistische smetten. En op het eerste zicht lijkt Ma-
dr/c/aardig in dit opzet te zijn geslaagd: de anti-climax in het 
kolderproces tegen de putchisten van de „23-^ , het uiteen-
scheuren van de centrum-rechtse regeringspartij UCD, de 
aanslepende diskussies rond de autonomiestatuten van 
Baskenland en Cataionië, evenals de alarmerende sociaal-
ekonomische ontwikkelingen dienden als gespreksonder
werp tijdelijk volledig de plaats te ruimen voor koning voet
bal. Nochtans kon de wereldpers moeilijk voorbij gaan aan 
een — ditmaal extra-sportieve — schoonheidsvlek: in een 
zg. demokratische rechtsstaat is het nu eenmaal niet 
gebruikelijk dat in en om de voetbalstadions duizenden tot 
de tanden gewapende militairen en politieagenten patrouil
leren, zelfs niet als het gaat om een massagebeuren als een 
wereldbeker voetbal. En dat die militair-politionele koncen-
tratie extra groot was rond het San Mamés-stadion te Bil
bao was beslist geen toeval -

Baskenland: 
repressie 
zonder 
maat 
of einde 

Laat hen 
leven! 

Vorige week donderdag hiel
den VÜ-senator Walter Luyten 
en SP-volksvertegenwoordiger 
Luc Van den Bossche een op
gemerkte perskonferentie. Hier
bij werd gevraagd de twee Bas-
kische syndikalisten Juanjo Ar-
rese en Fernando Bilbao een 
biezondere verblijfsvergunning 
te geven, net zoals duizenden 
Polen die in ons land verblijven. 

In het hierbij gepubliceerd 
dossier worden de elementen 

, op een rij gezet-

Eens te meer bleek alles te draaien 
rond de Baskische kwestie. Ma
drid hield er ernstig rekening mee 
dat dok de Baskische abertzaJes 
het Mundialgebeuren weleens 
zouden kunnen benutten als 
klankbord om de aandacht van de 
wereld te vestigen op de Baski
sche kwestie. Vooraf hadden 
woordvoerders van de Baskische 
afscheidingsbeweging ETA noch
tans formeel verklaard dat niet aan 
de Mundial zou worden geraakt 
Wél zou door middel van andere 
akties getracht worden de aan
dacht van de wereldopinie te ves
tigen op de situatie in Baskenland. 
En dat die niet bepaald schitterend 
is, blijkt uit een reeks cijfergege
vens die een ETA-woordvoerder 
opgaf in een interview met de 
onafhankelijke Franse krant Libe
ration: van de zowat 2,75 min 
Basken uit de vier zuidelijke pro
vincies zitten er momenteel bijna 
7.000 gevangen, hetzij 1 op 350; 
hieronder bijna 700 incommunica-
do-gevallen, terwijl 700 Basken on
dergedoken of uitgeweken zijn. 
Daar waar officiële Spaanse bron
nen gewagen van slechts 500 poli
tieke gevangenen voor geheel 
Spanje, blijkt dat aktueel meer 
Basken zijn geïnterneerd dan tij
dens de laatste jaren van het 
Franco-bewind. Verder worden 
op dit ogenblik zowat 20.000 mili
tairen en politieagenten ingezet in 
Zuid-Baskeniand, terwijl de grens 
met het noorden hermetisch 
• wordt afgezet door drie legerba
taljons. Een vlugge berekening 
leert dan dat de verhouding orde
diensten-bevolking zowat 1 op 
100 bedraagt waarmee Euskadi 
ernstig aanspraak maakt op de 
kampioenstitel der politiestaten. 
Een even veelzeggend cijfer is dat 
van het werklozenbestand- onge
veer een kwart miljoen mensen, 
hetzij bijna 22 % van de aktieve 
Baskische bevolking! 
De toestand in Baskenland is mo

menteel dermate verziekt dat zelfs 
de gematigd-nationalistische partij 
PNV Is dichtgeklapt voor verdere 
onderhandelingen met Madrid. 
Net als de Catalaanse centrum
nationalisten weigert de PNV, die 
haar kritiek op het centrale bewind 
aanvankelijk nog naïef achter de 
slogan Estatutoa bal, bainan O s o 
osorik („Ja aan het autonomiesta-
tuut van Gernika, maar dan ook 
gehéél het statuut!") verborg, re
soluut het door de militairen opge
drongen LOAPA-Diktat te aan
vaarden, omdat de bepalingen van 
deze wet de minimale autonomie 
die in het statuut van Gernika 
besloten lag zowat tot nul redu
ceerden. Toen tientallen PNV-bur-
gemeesters als protest tegen de 
uitholling van de beloofde regiona
le autonomie hun gemeentehuizen 
sloten, werden ze meteen naar de 
rechtbank verwezen. 
Zelfs de nieuwe grondwet van 
1978 — paradepaardje van de 
post-franquistische „demokratie" 
— wordt aktief ingezet tegen Eus
kadi. Sinds de nacht van Tejero 
wordt met die grondwet gejong
leerd dat het niet mooi meer is en 
telkens eigent de centrale rege
ring zich meer ruimte toe om de 
repressie tegen Baskenland op te 
drijven. Als kroonstuk van de re
pressiewetgeving geldt de Ley de 
defensa de la constitución (wet op 
de bescherming van de grond-
weü, teoretisch gericht tegen „opi-

niedelikten", maar in de praktijk 
gebruikt om de Baskische pers
vrijheid, en meer algemeen het 
demokratisch recht op vrije me
ningsuiting de nek om te draaien. 
Het gevolg van deze en vooraf
gaande wetten is dat Madrid mo
menteel „carte blanche" heeft ge
kregen om haar zin te doen met 
Baskenland, dat stilaan opnieuw 
het lot dreigt te ondergaan van de 
provincias traldoras tijdens en na 
de Spaanse burgeroorlog. Voor 
Madrid is elke Baskische nationa
list, gematigd of militant, een po
tentiële terrorist of separatist, het
geen al even erg is. Want het 
Castilliaans hypercentralisme, ver
woord in Calvo Sotelo's berucht 
geworden uitsprak „Liever een 
rood Spanje dan een verbrokkeld 
Spanje", blijkt een taai leven te 
leiden. 

Folteringen 
Een van de gruwelijkste aspekten 
van de repressiepolitiek van Ma
drid en wellicht ook het minst 
bekende en meest onderschatte, 
is het veralgemeend gebruik van 
de foltering. En zo het voorkomen 
van dergelijke praktijken in een zg. 
demokratische rechtsstaat op zich 
al verbijsterend moet overkomen 
bij de brede publieke opinie, komt 
daar nog bij dat in Baskenland de 
foltering a.h.w. geïnstitutionali-
zeerd is. Met het begrip foltering 
hebben we doorgaans nogal wat 

moeite en het wordt vrijwel steeds 
geassocieerd met Zuidamerikaan-
se diktaturen of Oosteuropese 
volksdemokratieën. Dat systemati
sche schendingen van mensen
rechten ook voorkomen op min
der dan één dagreis van ons ver
wijderd, en dan nog in een land dat 
uitstekend in de markt ligt als 
vakantieland, wordt bij ons maar 
moeilijk aanvaard. Nochtans zijn 
er vele betrouwbare getuigenis
sen voorhanden en meerdere or-
ganizaties en individuen onder wie 
ook Volksunie-mandatarissen, 
hebben er al herhaaldelijk de aan
dacht op gevestigd. Zopas heeft 
Anai Artea, het Vlaams komitee 
voor steun aan Baskische vluchte
lingen en politieke gevangenen, 
een lijvig en goed gedokumen-
teerd dossier uitgebracht over fol
teringen in Baskenland. Na lezing 
hiervan zal men moeilijk kunnen 
blijven volhouden dat er in Bas
kenland geen vuiltje aan de lucht 
is! 

In het voorwoord stelt AA-woord
voerder Christian Dutoit ten over
vloede dat de in het dossier opge
nomen getuigenissen bepaald 
geen opwekkende literatuur zijn. 
De publikatie van deze getuigenis
sen, voor het eerst in het Neder
lands, beoogt een tweeledig doel. 
in eerste instantie voorlichting bie
den over de reële situatie in Bas
kenland omdat de officiële pers — 
de zg. „quality papers" inkluis! — 
gebrekkige of totaal foutieve infor
matie biedt; ten tweede wil het 
dossier de ogen openen van een 
aantal instanties die nog in april 
van dit jaar de Baskische vluchte
lingen Arrese en Bilbao uit ons 
land wilden zetten, vertrekkend 
van de foutieve veronderstelling 
dat Spanje een demokratisch land 
zou zijn. Het weze hierbij trou
wens vermeld dat momenteel 
twee andere Baskische vluchtelin
gen met uitwijzing worden be
dreigd, en dat er ditmaal vanuit 
Spanje een formeel verzoek tot 
uitlevering is gekomen. Wat een 
eventuele uitlevering voor beide 
Basken zou betekenen, hoeven 
wij u nauwelijks te vertellen! 
In het eerste deel van het dossier 
licht de h. Mikel Castells, Baskisch 
advokaat en senator, het feno
meen folteren in Baskenland toe, 
waarbij hij er de nadruk op legt dat 
het folteren aldaar een zuiver poli
tiek instrument is, een „logisch 
gevolg van de situatie van nationa
le en sociale dominantie van Span
je to.v. Baskenland". Een uittreksel 
uit een recent Amnesty Intematio-

Folterpraktijken uit de Franco-tijd. Blijkbaar is er in Baskenland niet veel veranderd... 

nai-rapport over folteringen in 
Spanje plaatst een en ander in een 
breder kader 
Het tweede deel omvat een tiental 
uitgebreide getuigenissen van ge
folterde Baskische mannen en 
vrouwen. Het is, zoals aangekon
digd in de inleiding, inderdaad 
geen aangename lektuun woor
den als „verbijsterend", „halluci-
nant" en „weerzinwekkend" zijn 
hier op hun plaats. Uit de getuige
nissen blijkt dat in de folteringen 
een systeem zit In Baskenland 
loopt letteriijk iedereen gevaar ge
folterd te worden; geslacht, ouder
dom, status of beroep doen er niet 
toe. De arrestanten worden weg
gevoerd zonder enige uitieg, zij 
kunnen meestal niet eens vermoe
den wat hen ten laste wordt ge
legd. Het verhoor tijdens de in-
communicado-faze blijkt steeds te 
bestaan uit een disparaat geheel 
van allerlei sadistische folteringen, 
zowel fysische als psychische. 
Wat de beklaagde bekent en of hij 
überhaupt iets bekent, lijkt meest
al van ondergeschikt belang te 
zijn. Bij het folteren letten de on
dervragers er op dat ze niet te ver 
zouden gaan; een arts komt regel
matig de verwondingen van de 
arrestant kontrderen en als de 
arrestant voor de onderzoeks
rechter moet verschijnen, beijvert 
deze arts zich om de sporen van 
de foltering zoveel mogelijk te 
doen verdwijnen, hetgeen door
gaans slechts gedeeltelijk lukt In 
bijna alle gesignaleerde gevallen 
gingen de arrestanten na dit voor
arrest vrijuit daar tegen hen geen 
klacht werd weerhouden. Alles 
schijnt er dus op te wijzen dat de 
foltering in Baskenland inderdaad 
preventief wordt aangewend als 
een politiek instrument tegen het 
Baskisch nationalisme. Vooral de 
willekeurige en disparate keuze 
van onschuldige slachtoffers 
draagt ertoe bij dat de folterings
dreiging erg demoralizerend in
werkt op het Baskisch nationalis
me. 

Het dossier wordt afgerond met 
een fragment uit een recent rap
port van de bekende Spaanse arts 
en feministe Eva Forrest die een 
revelerende bijdrage levert over 
het gebruik van hallucinogene 
drugs bij de folteringen. 

Basken vogelvrij-
Het rapport van Anai Artea illus
treert andermaal zeer treffend dat 
meer dan zes jaar na de biologi
sche dood van Franco, de fran
quistische onderbouw in Spanje 
slechts met een zeer dun laagje 
demokratisch vernis bedekt blijkt 
te zijn. De Basken zijn en blijven 
vogelvrij in eigen land. Dat bleek 
veertien dagen geleden nog toen 
tijdens een transport van gevan
genen, allen verdacht van lidmaat
schap van, of van sympatieën 
voor de verzetsbeweging ETA, 
een bewaker „per ongeluk" vier 
ongewapende gevangenen neer-
maaide met zijn machinepistool 
waarbij er twee levensgevaarlijk 
werden gewond. Een „ongelukje" 
luidens een officiële mededeling 
van de generale staf van de Guar-
dia Civil Net als het „ongeluk" dat 
Joxe Arregui begin 1981 over
kwam. En het „ongeluk" van de 
drie van Almeria. En de talloze 
„ongevallen" van zovele Basken 
die nooit levend uit hun gevange
niscellen zijn teruggekeerd. En in 
1984 zal dat „demokratische" 
Spanje met veel tromgeroffel en 
vlaggevertoon ingehaald worden 
in de Europese gemeenschap. 
Voor dat Europa moeten wij 
Vlaamse en Europese volksnatio
nalisten, feestelijk bedanken! 

Herman Verachtert 
Anai Artea-Vlaanderen, Folteringen m Bas-
i^eiland, Leuven, 1982. Het dossier is ver-
kriigbaar door storting van 150 fr. ( + 20 fr. 
port) op rekeningnummer 431-0083521-71 
van C Dutoit, Leuven 
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8 TV-prog ram ma's m 
Zaterdag 

BRT 1 
18.00 Emilie (strip). — 18.05 Leven 
op aarde (dok J. — 19.00 Duel In de 
diepte (O. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Matches, een liedjestoto. — 
21.10 Een onbelangrijke moord (tv-
film). — 22.45 Nieuws. 

NED 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 Roby en 
Boby (strip). — 15.45 Het goud van 
de Kraaienberg (O. - 16.15 De 
tweeling van Immenhof (jeugdfilm). 
— 18.58 Nieuws. - 19.00 De 
zeven van Blake (SF-f). - 19.50 
De Vara op de Floriade (show). — 
20.40 Neiman en Marcus levert u 
alles (dokJ. - 21.37 Nieuws. -
21.55 Cria Cuervos (film). - 23.35 
Simon C^rmiggelt — 23.50 
Nieuws. 

NED 2 
18.45 Toeristische tips. — 18.54 De 
bereboot — 18.59 Alfons (strip). 
— 19.10 Zo moeder, zo dochter 
(kwis). — 19.35 Verhalen uit de 
bijbel. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Niet voor zwarten (tv-film). — 
22.25 Hier en nU. - 22.55 Tot 
besluit — 23.10 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 L'A venture 
de la vie (dokJ. - 20.30 24 uren 
van Francorchamps (reportage). 
— 20.35 Les prairies de l'honneur 
(western). — 22.15 24 uren van 
Francorchamps. — 22.30 Franc' 
amour (variété). — 23.20 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Starsky et 
Hutch (f). - 21.35 Chantons Fran
cais (finale). - 2225 7/7 Le maga
zine de la semaine. — 23.20 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les rebel-
les (f). - 22.00 Elle court., elle 
court... I'operette (operettenmaga-
zine). — 22.45 Deux Frangais a 
Bayreuth. — 23.15 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Les jeux de l'été (speO. — 20.35 
Cirque Soviétique. — 21.35 On 
sort ce soir (teater). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Lieder-
Rhythmen Melodien (folklore). — 
21.45 Nieuws. - 22.05 Was gibfs 
neues. Pussy? (film). - 23.50 
Nieuws. 

ZDF 
20.15 Rolande met de bles (film). — 
21.50 Nieuws. - 21.55 Das aktuel-
le Sport-Studio (reportages). — 
23.10 Thriller. - 0.15 Nieuws 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Hans en 
Grietje (f). - 21.10 Vor 40 Jahren. 
- 21.50 Die Schlinge (TV-film). -
23.00 Rolling Stones (dok.). - 0.50 
Nieuws. 

LUX 
20.00 Operation danger (f). — 
21.00 Les Parisiennes (film). 

Zondag 
AUGUSTUS 

BRT 
15.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 15.30 Spel zonder grenzen. 
— 17.00 Van straten en pleinen. — 
17.55 Operatie „Levenskans" — 
18.30 Emilie (strip). - 18.35 De 
Middellandse Zee. (dok). - 1930 
Lieve plantjes. — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend. - 20.30 De 
bijenkorf, (dok). - 20.55 De Hol-

vaks. (O. — 21.45 Mezza Musica. 
— 22.50 Nieuws. 

NED 1 
19.00 Nieuws. - 19.05 De praat
stoel. — 19.30 KRO's wereldcircus. 
- 20.20 Aldabra. (dok). - 21.15 
Hoor je de honden blaffen? (tv-
film). - 22.40 Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Zonne
schijn, het egeltje, (strip). — 16.05 
Het beaux arts trio. (show). — 
18.35 Ti-ta-tovenaar. (f). - 19.00 
Studio Sport - 20.00 Nieuws. -
20.15 The Thing, (sf-film), - 21.40 
THX 1138 (sf-film). - 23.18 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.05 Palmares 
special vacances. — 21.10 Premiè-
re neige. (tv-film). — 23.00 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws - 20.35 Le gentle
man d'Epsom. (film). - 22.00 Gala 
de X. (balleO - 23.00 Sports di-
manche soir — 23.30 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Jeux sans 
frontiéres. — 21.55 Le train de la 
forét (dok). - 22.55 La grande 
parade du jazz. — 23.15 Nieuws. 

FR3 
20.35 L'homme et la musique. (film). 
— 21.35 Korte Franse films. — 
22.00 Nieuws. - 23.30 Club de 
femmes, (film). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Expeditio-
nen ins Tierreich. Draken en 
tempelooievaars. (dok). — 21.00 
Renoirs Dejeuner sur l'herbe. 
(dok). - 21.10 Mitten in der Nacht 
(film). - 23.05 Nieuws. - 23.10 
Malanggan. Dodenfeest op Nieuw-
lerland. (dok). — 0.10 Nieuws. 

ZDF 
ItJ Goethe in Zwitserland, (dok). — 
20.15 Die Unerreichbare. (tv-film). 
- 21.45 Nieuws. - 22.00 Vrou
wen in het Sahel-land Mali. (dok). 
— 22.45 Weltsprache musik. — 
23.45 Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. - 20.16 Rudis ta-
gesshow (show). — 20.45 Die 
vergessene Führer. Wedloop in 
het Derde Rijk. (dok). - 21.45 Das 
süsse linke Leben. (dokJ. — 22.35 
Soap oder trautes Helm. (f). — 
23.00 Poëzie-voordrachten. — 0.00 
Nieuws. 

LUX 
20.00 Les fits de la liberté. (f). 
21.00 La Meute, (tv-film). 

Maandag 
AUGUSTUS 

BRT 
18.00 Emilie (strip). - 18.05 Se-
samstraat — 18.20 Klein, klein 
kleutertje. — 18.35 De grote vissen 
eten de kleine, (dok). — 18.55 
Aktie openbaar vervoer. — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Hoe warmer hoe 
beter. (film). - 22.15 Kuituur en 
beschaving (dok). — 23.05 Nieuws. 

NED. 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 De merk
waardige dierenshow. — 19.15 De 

stunts in „Raiders of the lost ark". 
— 19.55 The kid from nowhere, (tv-
film). - 21.37 Nieuws. - 21.55 Ten 
voeten uit.. Dave Allen. — 22.35 
Over leven, (dok). - 23.30 Nieuws. 

NED. 2 
18.54 Bereboot — 18.59 Leven en 
overleden. - 19.25 Shelley. (O. -
20.00 Nieuws. - 20.27 Achter het 
nieuws. - 21.00 Poldark (O. -
21.50 De onderste steen. (dok.). — 
2325 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws — 20.00 Inedits. 
(amateurfilms) — 20.30 Niagara. 
(film). - 22.50 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 L'auberge 
rouge. (film). — 22.15 Interview 
met Claude Autant-Lara. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Le Ring. 
(Opera van Wagner). - 23.10 
Nieuws. 

FR 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Les jeux de l'été. (spel). — 20.35 La 
gueule de l'emploi. (film). — 22.05 
Nieuws. — 22.35 Musi-club. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Blut und 
Ehre. (f). - 21.15 Het dagelijkse 
socialistische leven. (dok). — 21.45 
Professor Muliars Böhmischstun-
de (show). — 22.30 Tagesthemen. 
— 23.00 Versunkener Morgen, 
(film). — 1.05 Nieuws. 

ZDF 
19.30 Hitparade im ZDF. - 20.15 
Asbest (wetenschappelijk magazi
ne). — 21.00 Heute-Journal. — 
2120 lm Morgenwind. (tv-speO. — 
23.00 Nieuws. 

D3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Zone of occupa
tion, (f). - 21.45 Die Geschichte 
des Chevalier des Grieux und der 
Manon Lescaut (f). - 22.40 Span
je: Barcelona. (dokJ. - 23.25 
Nieuws. 

LUX 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72 

20.00 Mission Impossible (f.) — 
21.00 Evil Roy Slade (tv-film). 

Dinsdag 

BRT 
18.00 Emilie (strip). - 18.05 Er was 
eens... de mens (strip). — 18.30 
Charlie Chaplin. — 18.47 Alaska, 
beregoed (dok.) — 19.45 Nieuws. 
— 20.15 James Last Starparade 
(show). — 21.10 Het lange zoeken. 
Het land van de verdwijnende 
boeddha (dok.) - 22.00 De schan
de van Hadleyburg (tv-spel). — 
22.35 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Antenne-soir Waalse gewes
telijke aktualiteiten. — 19.30 
Nieuws. - 20.00 Cambodja 1982; 
de wedergeboorte (dok.) — 21.00 
Lucien Leuwen (f.) — 22.05 Les 
contes du mardi (f.) — 22.35 Ligne 
Rock spécial vacances. — 23.10 
Nieuws. 

NED. 1 
ig.OOEO-Zomerkrant - 19.30 De 
bergen van Arizona (dokJ — 20.00 
Cunos Combo (dok.) - 20 20 Le
ven zonder stress. — 20.50 De 
bijbel open. — 21.20 Tenslotte — 
21.37 Nieuws. — 21 55 Het rad van 
het leven (dok.) - 22.50 Nieuws. 

NED. 2 
18.54 Bereboot - 18.59 Archibald 
(stnp) — 1905 De Dukes van 
Hazzard (fJ - 20.00 Nieuws. -
2027 Dallas (f.) - 21.20 Julio 
Iglesias in Panjs (show). — 22.20 

Televizier Magazine. — 23.00 De 
toestand in de wereld. — 23.05 
Alice (f.) - 23.35 Nieuws. 

F1 
20.00 Nieuws. — 20.35 La foire aux 
sentiments (toneelstuk). — 22.35 
Over werk en werkgelegenheid. — 
23.05 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les Bron

zes (film en debat). — 23.15 
Nieuws. 

F3 
19.20 Gewestelijk nieuws. - 20.05 
Les jeux de l'été. — 20.50 La fléche 
et le flambeau (film). - 22.15 La 
derniére séance. — 22.40 Nieuws. 
— 22.55 Le grand passage (film). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Alles oder 

Nichts (kwis). - 21.00 Pa 
- 21.45 Dallas (f J - 22.3C 
themen. — 23.00 .,Heut'Ab« 
23.45 Nieuws 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ai 
Nachte (tv-film). - 21.00 
Journal. - 2120 Nieuwel 
de Duitse „Bundestag" (rep 
- 22.05 Oie feindlichen Br 
- 23.30 Nieuws. 

Z A T E R D A G (31 JUID — Er k o m t maar geen ein
de aan het te rgende Matches, een liedjestoto (BRT). Is 
er nu ech t n iemand in de BRT-direkt iec lan d ie de m o e d 
e n de veran twoorde l i j khe idsz in heef t o m d e s n o o d s o p 
e igen initiatief dat ro tzoo i uit het p r o g r a m m a s c h e m a te 
goo ien en z o d o e n d e nog enige eerb ied tegenover d e 
V laamse k i jkers te tonen. — D e weekendfilm „Een on
belangr i jke m o o r d " speel t in drugmi l ieus en gee f t een 
bee ld van w a t zoal kan in dat ko r rup te mil ieu. (BRT). — 
Neiman en Marcus levert alles. Da t is een rek lameslo-
gan van he t un ieke g r o o t warenhu is Ne iman-Marcus in 
Dallas, da t alles heet te ve r kopen , behalve „nee". En die 
s logan is geen ijle k r e e t Ne iman-Marcus kan immers de 
geks te bev l ieg ingen van d e schat r i j ke olie- e n veeboe 
ren in Dal las en o m s t r e k e n real izeren. (Ned . 1 - Vara) . — 
M e t Cria Cuervos k reeg d e Spaanse regisseur Car los 
Saura eindel i jk d e e rkenn ing die g o e d aan hem bes teed 
w e r d . V ia de we re l d van een k ind, de latere vo lwassen 
Ana , speel t hij me t de t i jd waar in her inner ingen, he t 
heden en de t oekoms t d o o r elkaar lopen. D e f i lm 
handel t ove r psyche en t rauma's van een k ind uit het ge
g o e d e Spaanse bourgois-mi l ieu, gez ien in de her inner in
gen van d e vo lwassen v r o u w Ana . ( V a r a / N e d . 1, w a s in 
ok tobe r 1979 t e z ien o p het BRT-net) . — Niet voor 
zwarten (Cr is is at Cent ra l High), een Amer i kaanse tv-
f i lm, is gebaseerd o p waar g e b e u r d e fe i ten die z ich heb
ben a fgespee ld in Litt le Rock in sep tember 1957. D e 
schoo l Cent ra l H igh w e r d als ee rs te aangewezen o m de 
p lannen uit te voe ren van pres ident E isenhower o m de 
b lanke en zwar te bevo lk ing o p schoo l te in tegreren. D e 
toelat ing van negen zwar te leerl ingen leidt to t een lange 
en hev ige st r i jd tussen de b lanke rassehaters en de 
zwar ten , met aan hun kant de mede-d i rek t r ice van de 
schoo l . (Ned . 2 - N C R V ) . - A c h t e r d e titel Chronik 
einer Leidenschaft gaat de V laamse fi lm „Rolande me t 
d e b les" van Roland Ve rhave r t (1971) schui l . ( Z D R 

Z O N D A G (1 augustus) — D e b/yenkor^ e e n afle
ver ing van de reeks na tuurdokumenta i res „Het gehe ime 
leven der d ie ren" is gew i j d aan he t ingewikke lde maar 
ingenieuze en orde l i jke levent je van d e bi jen. (BRT). — 
Via de f i lm Hoor je de honden blaffen van d e be faamde 
Franse c ineast Francois Re ichenbach, kunnen wi j ken 
nis m a k e n me t de lee fwere ld van indianen in Lati jns-
Amer i ka o p w i e de w e s t e r s e beschav ing nauwel i jks vat 
hee f t gek regen . D e fi lm speel t in Mex ico . D e indiaan 
Juan Do lo res t rek t me t zi jn z ieke z o o n o p zi jn schou 
de rs van d o r p to t d o r p o p zoek naar een dokter . T i jdens 
die toch t ver te l t de vader ove r zi jn leven. Re ichenbach 
begele idt di t gesp rek met bee lden uit het ver leden en uit 
d e t o e k o m s t me teen aanwi j zend hoe de t oekoms t van 
d e zoon zal zi jn. (Ned . 1 - K R O ) - V P R O (Ned . 2) gaat 
ve rde r me t z'n sc ience- f ic t ionui tzendingen. V a n a v o n d 
staan t w e e science-f ic t ionf i lms o p het p r o g r a m m a ; The 
thing van Chr is t ian N y b y (1952), me t James A r n e s s 
(Gunsmoke ) , e.a. Ui t een neerges to r t ru imtetu ig o p een 
Amer i kaanse legerbasis aan de N o o r d p o o l haalt men de 
pi loot ; een kolossaal bu i tenaards w e z e n dat mensel i jke 
t rek jes heeft , maar plantaardig is... D e t w e e d e fi lm heet 
THX 1138 en is van G e o r g e Lucas (1971). M e t Rober t 
Duval l , Dona ld Pleasance e.a. THX 1138 is het debuu t 
van G e o r g e Lucas die suksessen boek te me t o.a. Star 
W a r s ; The emp i re st r ikes back enz. De f i lm speel t in de 
25ste eeuw, de were ld w o r d t ged i r igeerd doo r robo t ten 
en compu te rs . Genegenhe id , gevoe lens, l iefde en sek
sueel ve rkeer zijn uit d e n boze. O n d a n k s s t renge 
kon t ro le s lagen een man en een v r o u w er in l iefde voo r 
elkaar o p te brengen... 

M A A N D A G (2 aug.) - w i e de legendar ische 
Mar i l yn M o n r o e nog eens in vol le glor ie aan 't w e r k wi l 
z ien moe t z'n plaats besp reken voo r het sche rm en de 
BRT-knop indrukken. D e uit 1959 s tammende fi lm Hoe 
warmer hoe beter ( S o m e like it hot ) (zw.-w.) van Billy 
Wi lder geef t al een ve roude rde indruk en de toen „ge
w a a g d e " scènes met de rondbors t ige Mar i lyn zijn 
lachedinget jes tegenover wa t het sche rm tegenwoor 
dig op dat geb ied prezenteer t . In deze film bewi js t Ma
rilyn dat zij naast haar sensuele kwal i te i ten ook over een 
dos is akteer ta lent beschikt , akteer ta lent dat doo r de ge
paste regisseur bespee ld m o e t w o r d e n o m ten vol le te 

kunnen renderen. En daar is Bill 
geslaagd. W i j m o g e n ech te r niet ve 
p roduk t ie niet alléén met haar perse 
ook n o g bv. Tony Cur t i s e n Jack Le 
is nu 57 jaar en hij zit ech t niet verli 
aanbiedingen. Toch heef t hij gewe ig 
ken aan een S o m e like it hot-remake 
m o n zei Tony Cur t i s „dat hij een va 
ta lentr i jkste ak teurs is d ie hij kent", 
f i lm al ee rder (o.a. via BRT) heeft ge 
d e r o p s t e k e n o p Ned . 1 en 2. tn de n' 
v e reeks Over leven (The huma 
af lever ing „The body beauti ful", ove 
„b i jwe rken " van l ichameli jke beschai 
mingen. (Tros - Neder land 1). — 
dokumen ta i re Soldier girls over de 
w e n in het Amer i kaanse leger stoni 
r ug o p he t p rog ramma maar k w a n 
Vandaag w o r d t dan d ie dokumenta 
zeker he t bek i j ken w a a r d is. Er 
reve lante si tuat ies in voor , waarui t bl 
geen rozegeur en manesch i jn is vo^ 
len soldaat je spelen. (Ned . 2 - V A 
steerii 

DINSDAG (3 aug) - In 
Hadleyburg CThe man that corrupte 
beer t een v reemde l ing de irvwoners 
er prat o p gaan de eer l i jkste mens€ 
en daar dan ook de m o n d vol ov i 
bew i j zen o f dat we l ech t zo is. Hij I 
voo r over... (BRT). — In Leven z< 
gezoch t naar een a n t w o o r d op de ' 
van d e t i jd, d e stress, kan w o r d e n v 
M.m.v. dr. Mar ion Ash ton , arts, advis 
van spanning en s t ress e n schri j fst 
spann ing" (E.O. - Ned . 1). — De derc 
degel i jke Franse reeks over belan 
mensen leven Het rad van het lever 
heet „Ik heb de man van mijn levei 
u i teraard over het huwel i jk. De mal 
b e e r d d e regels te v inden van het 
he t ove r de hele we re ld w o r d t opgi 
der land 1). M e n s e n die doen wat 
verp l icht ingen en beroepsmat ighe id 
lappen en daar in slagen, zijn te 
Fuchsbergen in zi jn p raa tshow Hei 
1). 

WOENSDAG (4aug)-D 
niet veel aan te b ieden, tenzij d 
Derden (BRT) die w o r d t verzorgd 
Nat ionale Omroeps t i ch t i ng (VU) . -
son, een Amer i kaans tv-spel naa 
Flannery O 'Conno r w o r d t het tema 
genhaat vanui t t w e e kanten belicht 
del ingen. Polen, en landgenoten di< 
w o r d e n b e s c h o u w d en behande ld : 
een neger me t een Poolse wi l t rouv 

Tony C u r t i s en M a r i l y n M o n r o i 
W i l d e r ( 1 9 5 9 / z w / w ) ( M a a n d a g 
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v& TV-programma's 

— 21 00 Panorama 
sCO - 2 2 3 0 T a g e s -
00„Heut Abend — 

— 1930 Arabische 
m) - 21 00 Heute-
150 Nieuwelingen in 
ndestag (reportage) 
eindlichen Bruder ( f ) 

D 3 
1945 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Margarete Bu-
ber-Neumann — 21 00 Lapo er-
zahlt (Boccaccio) — 21 45 Panora
ma Nachfrage - 2230 Die Rebel
len vom Liang Shan Po ( f ) 

LUX. 
2000 Medecins daujourdhui (f) 
- 21 00 La nuit de I ete (TV-film) 

Woensdag 
AUGUSTUS 

BRT 1 
1700 Op het schildpadplein — 
1730 De kat (f) - 1800 Emilie 
(strip) — 1805 Hokusai (dok) — 
18 30 Chips (O - 1917 Uitzending 

daar is Billy Wi lder zeker in 
hter met ve rge ten dat zij deze 
haar persoon schraagt Er zi jn 
e n Jack L e m m o n T o n y Cur t i s 

,ht niet ver legen o m fi lm- o f tv-
t hij gewe ige rd o m m e e te wer -
hot- remake En van Jack Lem-

it hij een van de nedengs te e n 
ie hij kent" (BRT) — W i e d e 
IT) heeft gez ien kan een en an-
ï n 2 tn de med ische informat ie-
CThe human body ) komt d e 
autiful", ove r he t herstel len en 
i jke beschadig ingen en misvor-
land 1) — D e A m e n k a a n s e 
ris over de ople id ing van v r o u -
' leger s tond enke le w e k e n te-
maar k w a m toen te verva l len 
dokumenta i re u i tgezonden die 
lard IS Er k o m e n nogal w a t 
r, waarui t bl i jkt dat het helemaal 
schi jn IS voo r v r o u w e n die wi l 
led 2 - V A R A - De onderste 

u g ) — In De schande van 
)at co r rup ted Had leyburg) pro-
e irwi^oners van Had leyburg die 
|kste mensen ter we re ld te zi jn 
ond vol ove r hebben , te laten 
it zo IS HIJ heef t er een for tu in 
n Leven zonder stress w o r d t 
)ord op de v raag hoe de kwaa l 
n w o r d e n ve rvangen d o o r rust 
1, ar ts adv iseuse o p het geb ied 
en schr i j fster van „Bevn jd van 
— De derde a f levenng van de 

over belangri jke stadia in het 
in het leven (La roue de la vie) 
n mijn leven on tmoe t " en gaat 
'lijk De makers hebben gepro -
en van het huwel i jksspel zoals 
w o r d t opgevoe rd ( N O S - Ne-
doen wat ze graag doen en 

asmatigheid enz aan hun laars 
en, zijn te gast bij Joach im 
a tshow Heut'Atyend (Dui ts land 

\ a u g ) — De tv heef t vanavond 
;n , tenzij de Uitzending door 
it ve rzo rgd d o o r de V laamse-
ing (VU) — In Displaced Per-
tv-spel naar een verhaal van 
d t het tema van d e vreemdel in -
nten belicht I ngeweken v reem-
genoten die als v reemde l ingen 
behandeld negers En wannee r 
se wi l t r ouwen , v raagt dat uiter

aard o m moei l i j kheden in een d o o r rassenhaat g e k w e l d 
Georg ia (BRT) — L ie fhebbers van wes te rn f i lms k i jken 
o p N e d 2 (Veron ica ) naar Shadow mountain van Eral E 
Smi th (met J o e D o n Baker en Sond ra Locke , het liefje 
van Cl int Eas twood Na de A m e n k a a n s e Burge roo r log 
hee f t kapi te in „W ishbone " Cu t te r alles ver lo ren zi jn 
v r o u w , zi jn huis, alles Hij hee f t mets meer te ver l iezen 
en w a a g t het e rop o m me t d e hulp van enke le vnenden 
een een aantrekkel i jk meis je dat haar oude rs ver loor, 
een gevaar l i jke toch t te onde rnemen , o p zoek naar een 
fantast ische schat 

D O N D E R D A G ( S a u g J - K o m k o m m e r t i j d to t 
e n m e t BRT heef t nog e e n in teressante repor tage ach 
te r de m o u w ove r m e e n e m e n van k inderen uit gemeng
de huwel i j ken d o o r hoofdzake l i j k vade rs u t v r e e m d e 
landen Noga l w a t „ gemengde " huwel i j ken s t randen en 
eer alles gerechte l i jk gerege ld is, is d e vader of d e 
m o e d e r me t de k inderen v e r t r o k k e n naar het thuis land 
D e in Belg ië achterb l i j vende oude r staat o m z e g g e n s 
mach te loos en m o e t er niet meer o p rekenen n o g oo i t 
z 'n k ind t e rug te zul len zien iPanorama-Zomereditie Le
gaal Kidnappen) — W i e nog eens ui tgelaten w e n s t te 
lachen, m o e t al v r o e g voo r het s c h e r m In het namiddag
pakke t van N C R V ( N e d 1) zit d e Amer i kaanse komi 
sche f i lm De Hofnar (The C o u r t Jes te r ) me t Danny 
K a y e in d e hoo fd ro l (1956) 

V R I J D A G (6 a u g ) - W a r r e n Beatty, de b roer 
van Shir ley MacLa ine speel t in Shampoo, een A m e n 
kaanse komed ie van Hal A s h b y (1975) de hoo fd ro l 
W a r r e n Beat ty w e r d uit de onbekendhe id gehaald d o o r 
d e b e r o e m d e regisseur Eiia Kazan d ie h e m in „Sp lendor 
in the g rass" (1961) een belangr i jke rol t oebedach t La
ter oogs t t e hij nog r o e m in „Bonny en C l yde " en meer 
recentel i jk haalde hij k o p p e n in g ro te hoo fd le t te rs in alle 
b laden ter we re l d als regisseur, scenanoschr i jver , ak-
teur enz van zi jn pri jsf i lm „Reds" S h a m p o o heef t als 
verhaal we in ig o m het lijf Het is eerder een kons tan te 
parade van g o e d g e v o r m d e damet jes voo r de f igaro-in-
spe G e o r g e ( W a r r e n Beat ty ) M e t o a Jul ie Chr ist ie, 
Go ld ie H a w n , Lee Gran t (BRT) — Patty D u k e w a s al 
een vede t te van in haar prille j eugd In 1962 w a s zij de 
jongs te akt r ice die ooi t een Osca r k reeg voo r haar 
prestat ies m Ar thu r Penns f i lm „The Mi rac le W o r k e r ' In 
Ik, Natalie (Me , Natalie) speel t zij een j ong meis je met 
mooi , l i jdend onder een zwaar m inderwaard ighe idscom
plex D e opmerk ingen van haar omgev ing dat het 
uiterl i jke v o o r een v r o u w met van kapitaal belang is, 
kunnen haar met t roos ten Z i j kn jg t w a t meer zel fverze
kerdhe id en zel fs tandigheid wannee r zij alleen gaat 
w o n e n in de ar t iestenwi jk G r e e n w i c h Vi l lage Hier 
on tmoe t zij een jonge arch i tekt die haar in een sprook
j eswere ld leidt Het w o r d t ech te r een zovee ls te desil lu
sie ( K R O - N e d 1) N o g o p hetze l fde net 100 jaar 
Robert Koeh, een dokumen ta i re ove r d e st r i jd t egen de 
tubercu lose, 100 jaar na het o n t d e k k e n van de T B C -
baci l d o o r Rober t K o c h 

door derden (VNOS) - 1945 
Nieuws - 2020 Arnold (O — 
21 10 The displaced person (TV-
spel) — 22 05 Puur kuituur over 
derden (Judith Herzberg over 
Charlotte Salomon) - 2240 
Nieuws 

NED 1 
1530 Nitwits de Bulk (f) - 1545 
Arabisch avontuur (sprookjesfilm) 
- 1858 Nieuws - 1900 Van 
gewest tot gewest — 1955 The 
Rake s Progress (kameropera van 
Strawinsky) — 21 37 Nieuws — 
2145 The Rakes Progress (ver
volg) — 2255 Nieuws 

NED 2 
1854 Bereboot - 1859 Wij gaan 
het maken (O — 1925 Kenmerk 
(info) - 2000 Nieuws - 2032 
Countdown (popmuziek) — 21 20 
Shadow mountain (TV-film) — 
2250 Agenda (info) - 2307 
Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 20 00 La 
chasse aux tresors (spel) — 21 00 
Madame Ie Juge (f) - 2235 
Nieuws 

F 1 
20 00 Nieuws — 20 35 Le Prussien 
(TV-film) - 2200 Jazz - 2230 
Korte Franse films — 2305 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Expres
sions noires (variete) — 21 35 Un 
homme nomme intrepide (TV-film) 
— 2315 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws - 2000 
Les jeux de lete (spel) — 2035 
Exoman CTV-film) - 22 05 Nieuws 
— 2255 De jaren '30 Abel Gance 
(dokJ 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Auf Kollisi 
onskurs (TV-film) — 21 35 Energie 
(wetenschapp>elijk magazine) 

ZDF 
21 00 Heute-Journal - 21 25 Die 
Strassen von San Francisco (f) — 
2215 Treffpunkt U-Wagen 4 -
2245 Das Musik-Portrat - 2340 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Informatie en 
ontspanning — 21 45 Jiri Pelikan 
mijn Rome (dok) — 2215 Das 
Haus der Lady Alquist (triller) — 
005 Nieuws 

L U X . 

lyn M o n r o e in „ H o e warmer , hoe be ter " ( S o m e l ike it hot ) , een k o m e d i e van B i l l y 

( M a a n d a g 2 augus tus , BRT, o m 20 u 15) 

2000 Hit-Parade - 21 00 Un she-
nf a New York (O 

Donderdag 
AUGUSTUS 

BRT 1 
18 00 Emilie (strip) - 18 05 Er was 
eens de mens (strip) — 1830 
Avonturenboeken (O — 1917 Uit
zending door derden (SP) — 
19 45 Nieuws — 2010 Paradijsvo-
gels (f) — 21 00 Legaal kidnappen 
(panorama zomereditie) — 21 50 
Het valkenest (f) - 22 40 Nieuws 

NED 1 
15 30 Doe het zelf s (poppenfilm) 
— 15 40 De dne van Joghurtdorp 
(stnp) — 15 55 De hofnar (film) — 
18 58 Nieuws - 19 00 Rollebol -
19 05 Verhalen uit de Bijbel (f) -
19 20 NCRV Spnngtrofee 1982 -
2015 Kerkepad 82 - 2040 Mag 
gie Forbes (f) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Balinezen het eiland der go 
den in Indonesië (dok) — 2245 
Nieuws 

NED 2 
1854 Bereboot (stnp) 1859 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanüwTV. 

Cijfers en letters (kwis) - 1925 
De Sullivans (O - 2000 Nieuws 
- 2027 (Centennial (t) - 2^ , . 
Brandpunt — 22 30 Op het spoor 
van de mens (dokJ — 23.25 
Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2000 
Brand je vingers nieti (reportage) 
- 20.20 La Ronde (film) - 2210 
Le carrousel aux images — 2310 
Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Le sage de 
Sauvenat CTV-politiefilm) - 22 00 
La cite islamique (dok) — 2255 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Le retour 
du mann (TV-film) - 2200 The 
sound of the sixties (vanete) — 
2320 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 2000 
Les jeux de 1 ete (spel) — 20 35 Le 
pacha (politiefilm) — 2155 
Nieuws - 22.25 Agenda 3 — 
22 30 Jacques Prevert (dok) 

ARD 
2000 Nieuws - 2018 Aktualitei-
tenmagazine — 2100 Ratselflug 
(show) - 22 20 Solo fur Spassvo-
gel — 2230 Tagesthemen — 
2300 Raoul Wallenberg (dokJ — 
000 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 19 30 Komodian-
ten (film) — 21 00 Heute-journal 
— 21 20 Nieuws uit Oost en Wes t 
— 22 05 Passt bloss auf i (dok) — 
2320 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Wiener Blut (mu
sical) - 2200 Die Gute alte Zeit 
Die Gute alte Z e i t ' - 22 45 Soap 

oder Trautes Heim (O — 2310 
Nieuws 

LUX 
1200 N Y P D (tv reeks) - 2000 
Histoires extraordinaires (O — 
21 00 Le fils de Caroline Chene 
(film) 

Vrijdag 
6 AUGUSTUS 1 

BRT 
1800 Emilie (stnp) - 1805 Se 
samstraat — 1820 Klein klein 
kleutertje — 18 35 Timm Thaler (f) 
- 19 00 Charlie Chaplin - 1907 
Het vrije woord (over migranten) 

- 1945 Nieuws. - 2010 Sham
poo (film) - 21 55 Vuurlinie (dok 
over Vietnam) — 2250 Nieuws. 

NED 1 
1900 Galactica (sf-0 - 1945 Ik, 
Natalie (film) - 21 37 Nieuws — 
21 55 100 jaar na Robert Koch 
(dokJ — 2225 Les Humpnes in 
concert - 2320 Nieuws 

NED 2 
1845 Bereboot - 1859 Tros 
sport extra — 2000 Nieuws — 
2027 Pendulum (thriller) - 2210 
Aktua tv — 2245 Wereldkam
pioenschap allround dansen 1982 
- 2330 Nieuws 

RTB 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2000 
Julos Beaucarne in Tokio (dok) — 
2055 New Country (musical) — 
2230 Vous trouvez un roe (dok) 
- 2305 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Les freres 
Jacques, (vanete) — 21 30 Cnme 
et chatiment (O - 2225 Histoires 
naturelles — 2255 Nieuws 

A2 
2000 Nieuws. - 2035 Felix KruB 
(O — 21 35 De nieuwe stnphelden 
(dok) - 2255 Nieuws - 2305 
Les mal par ts (film) 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 2000 
Les jeux de lete - 2035 Le 
nouveau vendredi (aktualiteiten) 
— 21 35 L Agonie de lAigle (dok 
over Napoleon) — 2230 Nieuws. 
— 23(X) Michel Simon (dok) 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Die Frau im 
Hermelin (film) — 21 45 De socia
le gevolgen van de technische 
vooruitgang (dok) — 2230 Be-
nchten uit Bonn — 2300 Die 
Sportschau - 23 25 Kaz & Co (f) 
— 010 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 19 30 Auslands 
journal — 2015 Der Schlangenla 
den (tv film) - 21 47 Verhalen 
over slangen en pillen — 2200 
Heute-journal — 2220 Aspekte 
kuituur — 2305 Apachen (film) 
— 035 Nieuws 

D3 
19 00 Madagascar (dok) — 19 45 
Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 20 15 De bommenwer 
pers van Hiroshima en Nagasaki 
(dok) — 21 15 In concert Vivian 
Reed — 22 00 Oostenrijkse aktua 
liteitenrubnek 

LUX 

2000 Le riche et la pauvre (f) 
21 00 Commandos (film) 
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Oude literaire suksessen 
het meest in trek 

m Kritisch bekeken 

Nieuws van het 
Vlaamse filmfront 

Bij gebrek aan goed geoutilleerde 
filmstudio's draait men bij ons nog 
steeds op „lokatie". En bij voor
keur bij mooi weer. De zomer
maanden zijn in ons landje dan 
ook drukke tijden voor het filmbe
drijf, want ondanks mislukkingen 
en andere wordt er lustig verder 
gefilmd. Net had Jaak Boon het 
draaien voltooid van „Na de liefde" 
met bonestaak en would-be zan
ger Raymond Van Het Groene-
woud in de hoofdrol (gelukkig 
staat hij naast een rasakteur als 
Frank Aendentx)om) of een deel 
van de „crew" trok er op af om de 
opnamen te beginnen van Lebons 
tweede langsF)eelfilm van formaat 
.Zaman". 

Boon is nog maar aan zijn eerste 
lange fiktiefilm toe en eerlijk ge
zegd met de verwarde, gecompli
ceerde plot uit zijn film zien we 
hem het „perssukses" van zijn 
compagnon-producent uit „Skyli
ne Films", Guy Lee Thijs („De 
Potloodmoorden") niet nadoen. 
Wat „Zaman" betreft dat is een 
thriller. Nog maar eentje. Vlaande
ren heeft blijkbaar de „aktiefilm 
met beperkt radius" ontdekt Na 
„Het Beest" (een beestig slechte 
film trouwens maar dat wist u 
reeds), na de reeds geciteerde 
„Potloodmoorden", een derde thril-
ler-produkt over het wel en wee 
van een Antwerps politieman. 
Het kenschetst misschien een be
paalde evolutie in ons filmwereldje 
dat er slechts goed bij varen kan 
maar een evolutie is daarom nog 
geen stelregel. 
Langs de andere kant werd ook al 
deze zomer een co-produktie met 
Nederland in gang gestoken nl. 
een remake van de Duitse „Vlas-
schaard" (met Paul Wegener nota 
bene) door Jan Gruyaert 
Dus nog steeds verwoede pogin
gen om oude literaire suksessen 
op te warmen. Zet ze maar eens 
op een rijtje: Claes (De Witte van 
Sichem), Rodenbach (Bruges-la-
morte) en nu Streuvels... 
Men hoort her en der opnieuw 
hard roepen op het filmbeleid. Elke 
bevoegde minister krijgt het te 
verduren. Nu Poma, en terecht! 
Wie Poma dan weer niet op de 
korrel neemt richt zich wel tot de 
selektiekommissie. Zo Femand 
Papon, voorzitter van de Antwerp
se filmpersbond, die naar aanlei
ding van het uitkomen van „De 
Potloodmoorden" auteur Thys in 
de bloempjes zet hem roemt om 
zijn durf en de kommissie een 
flinke veeg uit de pan geeft er 
zelfs mee dreigend dat dit wel 
eens „een aanleiding zou kunnen 
worden tot het volledig herzien 
van het subsidiëringsbeleid met 
betrekking tot de Vlaamse filmpro-
duktie" (De Nieuwe Gazet van 
22-7-82). 

Larie! Wij waarderen het dat Pa-
pon Thys' film verdedigt want 
deze met-gesubsidieerde film 
heeft alle reklame broodnodig 
maar wij durven Papon dit wel 
voor de neus wrijven, nl. dat al bij 
al „De Potloodmoorden" allesbe
halve een geniale film is; hij krioelt 
niet alleen van tegenstrijdigheden, 
hij is vaak zelfs banaal te noemen. 
Als wij zien dat er ons voor het 
lopende en zoveelste „wonder-

jaar" van de Vlaamse film weer 
een verfilming van een literair 
werk te wachten staat plus een 
Raymond van Het Groenewoud 
recital, vragen we ons terecht af 
hoelang dat spelletje nog gaat 
duren? De ziekte van de Vlaamse 
film is er één op het vlak van haar 
onderwerpen en scenario's, meer 
niet En subsidie of geen subsidie, 
kommissie of geen kommissie, is 
het overdreven te stellen dat wij 
de jongste vijf jaar nog geen enke
le goede Vlaamse film gezien heb
ben? 

Ko Thur-

/> '^.i'^ ' 

Ongetwijfeld wordt Streuvels' Vlaschaard van Jan Gruyaert een schone prent Of het een goede film wordt is 
nog af te wachten... 

„Vlamingen tussen Vlaanderen en Wallonië" 
In „Vlamingen tussen Vlaanderen en Wallonië" (Taal en Sociale Inte
gratie, deel 5) bestudeert dr. F. Louckx het taai-etnisch gedrag van de 
Vlamingen in de Brusselse agglomeratie en dit op basis van de meest 
recente sociologische literatuur. Omdat dit gedrag niet los kan gezien 
worden van de ontwikkeling op nationaal vlak, maakt de auteur een 
grondige sociologisch-historische analyse van de sociaal-ekonomi-
sche en politieke ontwikkeling in de Belgische staat Aandacht gaat 
hierbij ondermeer naar de Vlaamse ekonomische expansie tijdens de 
jaren zestig, de doorbraak der regionale gedachte en de ontwikkeling 
van een „post-unitair" België. 

ciale promotie en het veelvuldiger 
gebruik van het Frans. 
Ook een andere vaak verkondig
de opvatting dat nl. het werkmilieu 
een belangrijke oorzaak van ver-
fransing zou zijn, wordt met klem 
tegengesproken. Wat daarente
gen wel in belangrijke mate het 

Vervolgens wordt de Brusselse 
agglomeratie als een taai-etnische 
konfrontatiezone behandeld, meer 
bepaald de tellingen en ramingen 
van het aantal Nederlandstaligen 
in de agglomeratie, het fenomeen 
van de vreemdelingen, de woonfo-
renzen en de taalgemengde hu
welijken. 
De arbeidsmarktpositie van de 
Nederlandstaligen te Brussel zo
wel in staats- en gemeentelijke 
administraties als in nijverheid en 
bankwezen komt daarna aan bod. 
Ook de socio-kulturele infrastruk-
tuur waarover de Nederlandstali
ge Brusselaars beschikken, wordt 
uitvoerig beschreven en op haar 
waarde beoordeeld. 
In het laatste deel van deze studie 
gaat dr. F. Louckx nader in op het 

taai-etnisch integratiepatroon van 
de Vlamingen te Brussel tijdens 
de periode 1950-1970 en dit aan 
de hand van een representatieve 
steekproef. Hij wijst erop dat er 
een zestal vormen van verf ransing 
bestaan: de familiale kontakten, de 
algemeen menselijke kontakten, 
het kultureel keuzegedrag, de kon
takten met de administratie en de 
werksfeer. Belangrijk is ook de 
vaststelling dat de aanwezigheid 
van het Frans in het taalgedrag 
toeneemt naarmate men een ho
gere statuspositie bekleedt Dit 
druist inderdaad lijnrecht in tegen 
de dikwijls gehoorde bewering als 
zou de verfransing vooral te vin
den zijn in de lagere maatschappe
lijke groepen. Er bestaat dus nog 
steeds een samenhang tussen so-

Een nieuwe 
studie 
over de 
Brusselaars 

taalgedrag beïnvloedt is naast de 
woonplaats ook en vooral de hu
welijkspartner. In een taalge
mengd huwelijk valt de taalkeuze 
vrijwel steeds in het voordeel van 
het Frans uit 

Grijze tussenmoot 
Ook een aantal andere uitspraken 
van dr. F. Louckx verdienen bie-
zondere aandacht onder meer 
waar hij verklaart dat het Frans in 
de tweede helft der negentiende 
eeuw vooral in de grotere Vlaam
se steden vooruitgang boekte en 
ook te Brussel waar de administra
tie en de diplomate gecentrali-
zeerd was. In dit verband citeert 
de auteur trouwens een uitspraak 
van Dirk Wilmars volgens wie heel 
Vlaanderen volledig verfranst zou 
zijn geworden indien de francofo
ne bourgeoisie reeds in de negen
tiende eeuw de leerplicht had in
gevoerd. Ook A.W. Willemsen 
stelde dat tot een flink stuk in de 
twintigste eeuw een groot deel 
van de Vlaamse bevolking meer 
heil verwachtte van verfransing. 
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat heel wat mensen die tussen 
1950 en 1970 vanuit Vlaanderen 
te Brussel inweken het Frans als 
voertaal hadden... Er bestaat in 
Vlaanderen inderdaad nog altijd 
een „elite" die haar kinderen ver
der in het Frans opvoedt Daarbij 
komt verder dat niet alle Vlaamse 
pendelaars die te Brussel komen 
werken, hier ook Nederlands spre
ken. 

Tot dit besluit verklaart dr. Louckx 
dat de verfransing van Brussel tot 
nu toe op een erg simplistische 

wijze benaderd werd. Er bestaat 
geen zwart-wit verhouding ver
franst of niet verfranst maar voor
al een hele reeks tussenschakerln-
gen. Zelfs een keuze voor het 
Franstalig onderwijs is allerminst 
een onherroepjelijke stap zoals ve
len nog al te vaak geloven. De taal 
is dus zeker niet gans het volk! 
Naar onze mening sluit de auteur 
hier enigermate aan bij de opvat
ting dat te Brussel een grote 
groep tweetaligen bestaat waar
van Guido Fonteyn ooit terecht 
verklaarde dat zij voor onze ge
meenschap een enorme werfre-
serve vormen. Dit is dan ook op 
zichzelf reeds een meer dan vol
doende antwoord aan diegenen 
die menen dat Vlaanderen Brussel 
best loslaat als een verloren zaak. 
Wij zijn het dan ook volkomen 
eens met dr. Louckx waar hij stelt 
dat de verfransing van Brussel 
slechts op een akkurate manier 
kan benaderd worden in een glo
bale nationale kontekst Of anders 
gezegd: een sterk en autonoom 
Vlaanderen is de beste steun voor 
de Nederlandstalige Brusselaars. 

Leidraad 
Het vergt geen betoog dat „Vla
mingen tussen Wallonië en Brus
sel" een uiterst belangrijke studie 
is. Biezonder verdienstelijk lijkt 
ons ook het ruimer algemeen his
torisch en staatkundig kader waar
in de hoofdstedelijke problematiek 
geplaatst wordt wat uiteraard tot 
een beter begrip van de huidige 
toestand leidt Men vindt in dit 
werk bovendien een uitstekend 
overzicht over de vrij ingewikkel
de instellingen die te Brussel be
staan en de socio-kulturele infra-
struktuur waarover de Neder
landstaligen beschikken. 
Deze studie verdient uitzonderlij
ke aandacht niet alleen van al wie 
beter de Brusselse problematiek 
wil kennen en begrijpen maar ook 
en misschien vooral van de politici 
die een oplossing voor de netelige 
kern van het Belgische nationalitei-
tenvraagstuk moeten uitwerken. 

J.D.M. 

F. Louckx, „Vlamingen tussen Vlaanderen 
en Wallonië" vormt het deel 5 van de reeks 
Taal en Sociale Integratie en telt 348 biz. 
Deze studie kan besteld worden tegen 
betaling van 450 fr. op rekening 001-
0679664-61 van het Centrum voor Interdis
ciplinair onderzoek naar de Brusselse Taai
toestanden Vrije Universiteit Brussel, 
Pleinlaan 2. te 1050 Brussel 
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Hinault: de „andere" kampioen 
Bernard Hinault won zondag voor de vierde l<eer de Ronde van 
Franl<rijlc De Bretoen is nog geen achtentwintig en men mag 
aannemen dat hij het reltord van Jacques Anquetil en Eddy Merckx, 
die elk vijf Tours wonnen, zonder onvoorziene ontwikkelingen over 
twaalf maanden zal evenaren en over vierentwintig maanden zal ver
beteren Hl) zal dan de grootste ronderenner worden uit de geschie
denis van de wielersport. 

Want Hinault, die in 1975 - hij 
was er toen twi.itig — beroeps
renner werd, heeft in de meer
daagse wedstnjden onophoudend 
geschitterd In de voorbije jaren 
won hij een of meerdere keren de 
Tour, de Giro, de Vuelta, de Ronde 
van de Limousin, de Ronde van In-
dre-et-Loire, de Ronde van de 
Aude, de Dauphine, de Ronde van 
Romandie, de Ronde van Corsica 
en de Ronde van Luxemburg Ook 
in klassieke eendagsritten was hij 
geregeld de beste Hij won reeds 
Gent-Wevelgem, Luik-Basten-
aken-Luik, de Waalse Pijl, de Am-
stel Gold Race, Panjs-Roubaix, de 
Landenprijs, het Frans wegkam
pioenschap en het wereldkam
pioenschap Er IS bijgevolg geen 
specialiteit waarin de Bretoen met 
uitblinkt HIJ kan doodgewoon „al
les" wanneer hij dat echt „wil" En 
precies daarin schuilt het verschil 
met zijn roemnjke voorgangers 
Coppi, Van Steenbergen, Van 
Looy, Bobet en zeker Eddy 
Merckx waren guller in de inspan
ning ZIJ reden voor het oog en 
voor het hart Hinault rijdt voor het 
verstand en voor het resultaat Dit 
kan men hem naar ons gevoel 
moeilijk ten kwade duiden De 
evolutie in de wielersport sluit aan 
bij de ontwikkelingen in de andere 
sporten aan het resultaat wordt 
alles opgeofferd De jongste Mun-
dial bewees dit nog eens overdui
delijk Bernard Hinault, ongetwij
feld een stuk intelligenter dan de 
meeste van zijn kollega's, zegt 
luidop dat hij een kampioen is van 

de nieuwe soort, dat hij met met 
zijn voorgangers wil vergeleken 
worden en dat hij zijn doelen wel 
bepaald uitzet Hij verkiest de uit
slag boven het brio, het verstand 
boven het risico Hinault kent bo
vendien de grenzen van zijn mo
gelijkheden HIJ IS zich bewust — 
méér dan zijn tegenstrevers — 
van zijn kwetsbaarheid en poogt 
deze zo goed mogelijk te verstop
pen Daarom schuwt hij de inspan
ningen die zijn reserves aantasten 
Een en ander werd hem in de 
voorbije weken kwalijk genomen 
In de Tour was eigenlijk ieder
een ontgoocheld Hinault duwde 
slechts uitzonderlijk — in de tijdnt-
ten en in de eindspurt op de 
Champs-Elysees — hard op de 
trappers en liep desondanks stel
selmatig verder uit op zijn tegen
standers die onderling schenen te 
wedijveren in onkunde In zoverre 
zelfs dat Joop Zoetemelk, inmid
dels zesendertig (O en zijn hele le
ven al een bekwaam „mee-rijder", 
nooit gemakkelijker tweede werd 
W I J begrijpen dat de „liefhebbers" 
— en ze zijn ondanks de tanende 
belangstelling voor het veloke 
toch nog zeer talrijk — treuren om 
Hinaults zuinige aanpak Maar het 
IS verkeerd hem de steen te wer
pen Die gooit men best midden 
het peloton tegenstanders die er 
blijkbaar zelfs met meer aan den
ken de meester eens serieus aan 
de tand te voelen Zij, die in een 
riskante aanval alles te winnen en 
mets te verliezen hebben, koersen 
veel passiever en negatiever dan 

de gele trui Zij vrezen blijkbaar de 
kleinste nederlaag en verkiezen 
de sekondenstrijd (bomfikaties) in 
de tussenspurten voor het be
geesterende avontuur dat hen 
nochtans roem en waardering kan 
bezorgen Het is een ontmoedi
gende en verontrustende vaststel
ling die onder meer door Jacques 
Anquetil en Eddy Merckx, toch 
met de eersten de besten, luidop 
werd gemaakt Daaruit vloeit ook 
de veronderstelling voort dat Hi
nault het rekord van vijf Tourover
winningen zal verbeteren Nie
mand schijnt momenteel be
kwaam (of bereid) de Bretoen te 
verontrusten Anquetil, toch ook al 
een bedreven „cijferaar", werd 
destijds in het nauw gedreven 
door de jonge Poulidor, door de 
aanvalsdriftige Van Looy en door 
een bestendig wisselend aantal 
andere „attaquants" Merckx re
kende af met kleppers als Gimon-
di, Ocana, Thevenet en Van Impe 
ZIJ wisten dat de nederlaag achter 
elke bocht op hen kon liggen 
wachten, maar desondanks be
stormden ZIJ de hemel en naar 
Thevenet en Ocana ondervonden 
niet altijd zonder sukses 

Voor Hinault schijnt dit gevaar 
momenteel met te bestaan Indien 
hij over afzienbare tijd bedreigd 
wordt zal het door de Nederlan
ders Van der Velde en Winnen 
zijn maar wij betwijfelen of zij 
voldoende inhoud en lef bezitten 
om de baas van het peloton op zijn 
waarde te testen Phil Anderson 
en Beat Breu die de Tour toch 
enigszins kleurden schijnen ons 
met „kompleet" genoeg om de 
konfrontatie echt te durven aan
gaan Voor het overige is het 
„wachten" zoals de duivenliefheb-
bers en die weten dat zoiets ein
deloos lang kan duren 

Enkel Daniël Willems 
verdienstelijk 

De Tour was voor de Belgische 
renners en volgers inzonder in het 
hooggebergte een levensgroot 
probleem De enen geraakten 
geen berg op en de anderen wis
ten bijgevolg met wat schrijven 
Het was „deerlijk" Een Belgisch 
renner ontsnapte althans gedeel
telijk aan de malaise Daniel Wil
lems won twee ritten en klom op 
de voorlaatste dag naar de zeven
de plaats in de eindstand Een Belg 
in de eerste twintig Wij kunnen 
het ons met herinneren 
Daniel Willems prestatie dient bo
vendien in haar kader begrepen te 
worden De kopman van Lomme 
Driessens geleek nooit op een 
potentiële kandidaat voor het po
dium HIJ werd „als dusdanig" door 
de konkurrentie bekeken In het 
hooggebergte, waar over de Tour 
wordt beslist, reed hij puur defen
sief omdat hij zijn eigen grenzen al 
eerder leer kennen Nooit was hij 
met de besten mee maar hij was 
nog geregeld, met Guy Nulens, 
onze beste vertegenwoordiger 
Toen de laatste hoge cols achter 
de rug lagen zag het er dan ook 
naar uit dat er geen Belg onder de 
eerste tien zou eindigen Maar in 
de ultieme tijdrit in Saint Priest en 
in de voorlaatste rit naar Aulnay-
sous-Bois pakte Willems zoveel 
bomfikaties dat hij zowaar nog tot 
de zevende plaats kon opklimmen 
wat in de gegeven omstandighe
den als een groot sukses mag 
worden aangezien Het was trou
wens kenschetsend dat Daniel 
meer bomfikaties „opstreek" dan 
gelijk welke andere renner vijf 
minuten dertig sekonden alsje-
blief Hinault moest zich tevreden 
stellen met 4'10", Kelly met 438' 
en Van de Velde met 3'27' Wil
lems was vooral verdienstelijk om
dat hij tot in Parijs zelf poogde zijn 
rangschikking te verbeteren Da
niel Willems was in deze Tour 
nooit een kampioen maar hij was 
wel veruit onze beste renner 
Stukken beter in ieder geval dan 
Fons De Wolf zijn generatiege
noot en rivaal die vong jaar in de 
Tour grote mogelijkheden liet ver
moeden maar die in de voorbije 
weken volledig afwezig bleef in 
het wedstnjdverloop een in de 
uitslagen Fons schijnt met gezond 
te zijn en zijn levenswandel werd 
openlijk (onder meer door An
quetil) op de korrel genomen De 
Wolf zal in de komende weken 

geen naam zijn om de affiches van 
de Tourcriteria op te fleuren Hij 
kan in het klassieke naseizoen zijn 
jaar nog goed maken maar dan 
moet er op korte tijd wel erg veel 
veranderen 
Verder waren er in deze Tour nog 
ritoverwinmngen weggelegd voor 
Ludo Peeters Pol Verschure en 
Frank Hoste Veel was het alle
maal met maar toch beter dan-
mets Ook in de nevenklassemen-
ten bleven onze vertegenwoordi
gers opvallend afwezig België is 
momenteel met langer een toon
aangevend wielerland Dit blijkt 
ook uit de vaststelling dat vijftien 
landgenoten de strijd staakten En
kele daags nadat zij zich in een 
aanvalspoging — zowaar' — uit
geput hadden Neen, bemoedi
gend was het met Maar wie ver
wondert er zich eigenlijk nog over 
als je weet zoals Fred De Bruyne 
het met pijn in het hart stelde, hoe 
onze jongeren op het harde prof-
leven — want dat is het ongetwij
feld — worden voorbereid Wij 
citeren „Ze worden met de wa
gen naar de wedstnjden gevoerd 
Om hun fiets bekommeren zij zich 
met of amper Vader of een sup-
porter-mecamcien knutselen er
aan tot voor de start De jonge 
kampioen — want zo gedragen ze 
zich allemaal — bestijgt verwend 
zijn fiets Wordt het moeilijk dan 
staakt men veelal de strijd Mor
gen IS er immers nog een wed
strijd De fiets wordt gedemon
teerd terwijl de jonge crack ach
teraan in de wagen komfortabel 
uitblaast Hoe kun je zo renner 
worden 7" 

Inderdaad, hoe'' Vroeger reden 
de betere jongeren op hun eentje 
met de fiets naar de koers Die re
den ze gegarandeerd uit en na
dien volgde nog,de tocht terug Er 
IS inderdaad een en ander veran
derd maar wie zijn ogen wil ope
nen kan moeilijk ontkennen dat 
het met altijd ten goede was 
Maar Vlaanderen hoopt op betere 
tijden en zeker de Limburgse 
gouw die met enkel Vanderaerden 
als grote belofte naar voor schijnt 
te schuien maar die nu ook een 
kersverse wereldkampioen bij de 
junioren bezit de Beringenaar Ro
ger Six die beweert een ver familid 
van Roger De Vlaeminck te zijn 
Is het misschien daarom dat de 
jonge Limburger zo vlug mogelijk 
wereldkampioen wilde worden ^ 
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in de Volksunie 

25 jaar VU in Kapelle-op-den-Bos 
Vijfentwintig jaar geleden stichtte 
Firmin De Blieck met enkele getrou
wen de Volksunie-afdeling van Ka
pelle-op-den-Bos. Enkele weken ge
leden werd dit op plechtige wijze 
herdacht ter gelegenheid van het 
traditionele Teerfeest, warbij senator 
Bob Maes de tafelrede hield. 

Vijfentwintig jaar Volksunie te Kapel
le-op-den-Bos' Een hele brok geschie
denis met hoogten en laagten, met 
overwinningen en nederlagen Klein 
begonnen groeide de afdeling in de 
eerste jaren moeizaam Het waren 
ook nog moeilijke tijden, maar onder 
de bezieling van voorzitter Ward Pas. 
Hektor Huysmans. Leon Calders en 
Firmin De Blieck groeide het aantal le
den toch steeds maar bij Een belang
rijke periode brak aan toen een jong 
industrieel, die zich aanvang de zesti
ger jaren te Kapelle-op-den-Bos had 
gevestigd, in 1965 lid werd van de 
partij en in 1968 de tweede zetel 
veroverde op de provincieraadslijs-
ten Paul Peeters was verkozen Dit 
bracht de afdeling natuurlijk een ster
ke stimulans en het aantal leden groei
de steeds maar verder aan vooral 
dank zij het werk van gans het be
stuur en de zich opvolgende voorzit
ters Frans Huysmans en Jan Beul
lens Toen begin de jaren zeventig 
Firmin De Blieck voorzitter werd luid
de dit de penode m van grote tnom-
fen in 1971 herkozen tot provinciaal 
raadslid werd Paul Peeters in 1974 
volksvertegenwoordiger en in 1975 
algemeen sekretans van de Volks

unie Waar aanvankelijk nog neerge
keken werd op de „kleine" partij wist 
nu iedereen in de gemeente dat met 
de Volksunie rekening diende gehou
den te worden en dat werd nog 
maar eens onderstreept toen in 1976 
de Volksunie via de VVB-lijst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen de CVP 
uit het zadel wipte waardoor een 
koalitie VVB (Volksunie -I- Onafhan-
kelijken) met de BSP tot stand kwam 

Naar het schepenkollege 
Zo kwam de Volksunie in de gemeen
tepolitiek, en toen Harry Van Lint 
einde 1980 de nieuwe voorzitter werd 
telde hij in de VU-rangen een eerste 
schepen Paul Peeters. de gemeente
raadsleden Daniel Breughelmans. 
Jan Vanden/eken, Rosa Verschue-
ren. Rom De Craen. en de OCMW-le 
den Jan Carlier. voorzitter, en Mireille 
Verschueren en Julia Pas 

Ook het bestuur was groter en ster
ker geworden, wellicht ook een ge
volg van de samenvoeging van de 
gemeente Kapelle met Ramsdonk en 
Nieuwenrode zodat nieuwe en jonge 
krachten kwamen helpen Zo telt het 
bestuur thans 8 leden Harry Van Lint. 
voorzitter, Frans Huysmans. onder
voorzitter, Suzanne De Gendt sekre
tans. Hektor Huysmans. schatbe
waarder. Leon Calders. propaganda
leider. Jan Dekeersmaeker, organiza-
tieleider, Det De Keersmaeker. Vujo-
fagevaardigde, Ann De Craen. Vujo-
afgevaardigde, Greef D'Haeyere. 
Geert Thysvandenaudenaerde. en 
natuurlijk alle mahdatanssen 

Inzet van de verkiezingsstrijd! 

Voorstelling van de lijst! 

Op de Jaarlijkse Mosselfeesten 
zaterdag 28 augustus en zondag 29 augustus telkens 
vanaf 12 u. in Zaal Palmhof, Schoolstraat te Kapelle-
op-den-Bos. 

Pau\ Peeters, Vic Anciaux en Harry Van Lint 

K r a c h t i g m e d e b e s t u u r 

In de gemeentepolitiek hebben onze 
mandatarissen hun sporen verdiend 
En weer komt de VU bij de gemeen
teraadsverkiezingen op in samenwer
king van de VVB In 1976 had deze 
lijst 7 verkozenen en werd zo een 
meerderheidspartij (met 3 BSP'ers) 
Het ambt van eerste schepen, van 
Openbare Werken, van Onderwijs, 
van Middenstand, dat van Vlaamse 
Aangelegenheden en dat van Finan
cien kwam samen met het voorzitter
schap van het O C M W in handen van 
VVB Eerste schepen Paul Peeters 
drukte zijn stempel op het gemeente
beleid, terwijl Jan Carlier als voorzitter 
het O C M W uitbouwde Omdat het 
bestuur van de gemeente een zaak is 
van de hele gemeenschap, en niet van 
een bepaalde partij of belangengroep 
werkt de VU met entoesiasme mee 
aan de vorming van een lijst met 
bekwame mensen uit alle lagen van 
de bevolking en uit alle delen van de 
gemeente 

Een gemeente 

voor iedereen! 
De Volksunie wil geen rooie gemeen
te, maar evenmin een gele of een 
blauwe De VU wil een gemeente-
voor-alleman De VU wil een gemeen
te waar verdraagzaamheid, weder
zijds respekt en vredesgerichtheid de 
bouwstenen zijn voor een gemeen
schap waar mensen in welzijn en 
welvaart graag met elkaar samenle
ven De VU aanvaardt daartoe de 
inbreng van elke andere partij als 
waardevol' 

Het IS toch een van de grootste 
verdiensten van onze mandatarissen, 
en biezonder van eerste schepen 
Paul Peeters. dat er m Kapelle een 
nieuw leefklimaat groeide mensen 
van alle partijen en gezindten leerden 
weer met elkaar praten en ztjn gaan 
beseffen dat ze moesten samenwer
ken ten bate van de gemeenschap 
Vergelijk zelf maar eens het leefkli
maat van nu met dat van zes jaar ge
leden 

De VU heeft de voorbije zes jaar hard 
gewerkt Het uitzicht van de gemeen
te IS dan ook grondig veranderd Ook 
daar heeft de schepen van Openbare 
Werken reuzenwerk geleverd Daar 
kan niemand naast kijken Ook de 
tegenpartij moet dat toegeven 
Maar er is nog veel te doen' 

Daar hebben wij dan de volgende zes 
jaren voor Daarom wordt een zeer 
degelijke sterke VVB-lijst gemaakt 
waarop Volksunie'ers en onafhanke-
lijken het willen waar maken De pro
paganda zal gevoerd worden in het 
teken van ons Volksunie-doel „Een 
gemeente waar het goed is om te le
ven voor alleman" 

Nu enkele maanden geleden onze 
eerste schepen Paul Peeters (sinds 
1978 weg uit de kamer van Volksver
tegenwoordigers) de tweede se
naatszetel veroverde te Brussel en 
nog wel met het meeste lijststemmen, 
hebben we kunnen vaststellen hoe 
«terk onze Volksunie-uitslagen waren 
in de fusiegemeente Kapelle-Op-den-
Bos Dit belooft voor morgen Ieder
een die wil meehelpen is welkom 

1968 Walter Luyten overhandigt de nieuwe afdelingsvlag. 

Aktie 
„Hart van Brabant" 

van start 
D e gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober naderen nu 
snel. Overa l worden lijsten opgesteld, verkiezingsprogram
ma's bi jgeschaafd, mensen aangesproken en_ fondsen 
verzameld. 
In binnen-Vlaanderen lopen deze aktiviteiten vrij vlot maar 
in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel en in de 
hoofdstad zelf is vooral het verzamelen van de nodige cen
ten geen gemakkeli jke bedoening. Daarom heeft de Volks
unie de aktie „Hart van Brabant" op poten gezet en wil 
centen verzamelen om de VU-verkiez ingscampagne van 
10 oktober 1982 in het hartje Brabant een stevige steun te 
geven. De omhaling tijdens het jongste VU-kongres te 
Antwerpen is het startcijfer dat moet groeien van week tot 
week. 

„WIJ"-lezers, VU-afdel ingen, sympatizanten die echt willen 
dat Vlaanderen stand houdt e n - vooruitgaat in het hart van 
Brabant kunnen aan deze oproep niet voorbijgaan. 
Vandaag nog storten voor aktie „Hart van Brabant" op nr. 
435-0259601-12 van Volksunie, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 
M e t hartelijke dank! 

5, 6 en 7 november te Loppem 

Nationaal VUJO- weekeinde 
Het herfst-weekeinde van de Volks-
uniejongeren-nationaal vindt dit jaar 
plaats in het Scouts- en Gidsencen-
trum „Merkenveld", Merkemveldweg 
15 te 8021 Loppem (Zedeigem) op 5,6 
en 7 november e k U kunt reeds vanaf 
nu inschrijven door 500 fr te storten 
op het nr 435-0256851-75 van VUJO-
Nationaal, Barnkadenplein 12 te 1000 
Brussel (eten en overnachting inbe
grepen) 
Het weekeinde vangt aan om 19 uur 
op vnjdag 5 november met een gezelli
ge kennismaking en eindigt op zondag 
omstreeks 17 uur Het weekeinde 
staat in het teken van de Vredespro-
blematiek Naast een debat en ver
scheidene voordrachten (vb instellin
gen en doelstelling NAVO, rechtvaar
digheid en vrede, e a ) is er ook een 
wandeling voorzien, een ontspanning 
op zaterdagavond en de deelname aan 
een plaatselijke aktiviteit in verband 
met 11 november 

WIJ rekenen op de aanwezigheid van 
90 deelnemers De VUJO-kernen wor
den verzocht hun vlaggen mee te 
brengen om deel te nemen aan de 
Vredesmanifestatie Schrijf nu reeds 
ini Ivo Coninx, 

VU-Verkiezings-
kongres 
Het Volksunieverklezings-
kongres voor de komende 
gemeenteraadsverkiezin
gen gaat door op' zondag 
19 september om 14 u. 30 in 
zaal De Singel, Desguinlaan 
28 te Antwerpen. 
Die zondag beslist vrijhou
den! 
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Wij in dp Voll<sunie 

VUJO-leper opnieuw 
uit de startbloititen 
Tot spijt voor wie het benijdt (gevleu
gelde woorden van VU-fraktieleider 
Jan Carpentier) kent Vujo-leper op
nieuw een bloeiende werking Wie 
benijdt het? Je hoeft maar eens het 
CVP-blad Jeper o leper' te hebben 
gelezen 
In een moeilijke penode (blok) werden 
er toch een aantal ontspannende 
(Breughelfeest medewerking VVI 
feest) en politieke aktiviteiten gevoerd 
(aktie- Jeugdwerkloosheid deelne
ming Vlaams-nationaal zangfeest be
toging ,Geen atoomafval in zee ) We 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolatles 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel 031-88 6 4 6 8 

O o k r u w b o u w & 
s leute l op de deur 

staan nu opnieuw in onze vaste schoe
nen Zelfs een eigen Vujo vlag kern le
per IS in bestelling Een vaste kern van 
± 15 medewerkers zetten zich in 
maar steeds meer jongere mensen 
komen er bij Zodat we werkelijk van 
een positieve aangroei mogen spre
ken We hebben nu ook opnieuw een 
afgevaardigde in de stedelijke jeugd-
raad nl Jan Delie Haigbaan 10 leper 
en plaatsvervanger Carlos Lamaire 
Kleine Windeweg 6 te Dikkebus 
Om tot een taakverdeling te komen 
hebben we een bestuur samengesteld 
Voorzitter Dirk Lambeets Gilden-
straat 34 leper 

Ondervoorzitster Rita Notredaeme 
Capucinestraat 12 bus 7 leper 
Penningmeester Filip Deknudt, Meen-
seweg 225 leper 
Sekretaresse Linda Notredaeme Po-
penngseweg 445 Vlamertinge 
Propaganda Katrien Lamaire Kleine 
Windeweg 6 Dikkebus 
Nieuwe mensen kunnen steeds kon-
takt opnemen Want in september zal 
er hard gewerkt moeten worden i v m 
de gemeenteraadsverkiezingen En 
onze uitgestelde fietstocht gaat zeker 
door op zondag 26 september Inmid
dels wensen we een prettige vakantie 
Tot spijt van wie het benijdt i 

D Lambeets 

m 13 

VU-Groot-Lede met 
eigen lijst 

Het bestuur van de VU-afdeling van 
Groot-Lede Keeft eenparig besloten 
om bij de volgende gemeenteraads 
verkiezingen op te komen met een 
eigen Volk^unie-lijst opgebouwd rond 
de huidige VU-schepen en provirfeie-
raadslid P Jules Henderickx Er wordt 
gewerkt aan een lijst waar alle lagen 
van de bevolking zich op terug kunnen 
vinden en waarop de verschillende 
deelgemeenten voldoende vertegen 
woordigd zullen zijn Ook zal biezonde-
re aandacht worden besteed aan de 
jongeren 

Via deze weg doet het VU-bestuur 
van Groot-Lede een oproep tot alle 
leden en sympatizanten om in de mate 
van het mogelijke hun steentje bij te 
dragen, moreel financieel en propa
gandistisch, om van de verkiezingen 
een VU-sukses te maken 

Taalklachtenbus 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

zo^mm 
• Prachtig appartement te 
huur buurt Alicante vlak aan zee 
4 a 6 personen Augustus-sep-
tember e k Tel 450531 

• 20-jarige ongehuwde met A2 
diploma ekonomische weten 
schappen en 1 j ervaring als 
stagiaire tweetalig en kennis van 
machineschrift zoekt een betrek 
king in het Brusselse of op de 
driehoek Halle-Ninove Asse 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Volksv Dr J Valkeniers tel 
5691604 

• Jongeman met humaniora-
diploma en 2 j industriële schei 
kunde die militaire dienstplicht 
eindigt op het einde van deze 
maand zoekt een gepaste be
trekking in het Brusselse of in de 
driehoek Asse-Ninove Halle 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Volksv Dr J Valkeniers 
Schepdaal tel 5691604 

• 24-jange ongehuwde juf
frouw met Al-diploma boekhou
den zoekt werk in Brussel of 
West-Brabant 
Voor ml tel dr J Valkeniers, 02-
5691604 

• Jonge vrouw, 22 jaar 
wonende in de omgeving van 
Mechelen zoekt dnngend werk 
als maatschappelijk werkster 
Eindwerk Werken met leerlingen 
uit het 2de VBSO faktoren die 
de beroepskeuze beïnvloeden 
Belangstellenden kunnen zich tij
dens de kantooruren wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers op het Vlaams-Nationaal 
Centrum Ontvoeringsplein 1 te 
2800 Mechelen of telefonisch op 
het nummer 015-209514 Gelie
ve steeds het ref nr te vermel
den 

• 22-Jarige juffrouw met huma-
nioradiploma en diploma A 1 -
Boekhouden zoekt een betrek
king in het Brusselse of op de as 
Brussel-Aalst Voor inlichtingen 
zich wenden tot Volksv Dr J 
Valkeniers - Tel 5691604 
• Jonge vrouw 26 jaar ge
huwd zoekt dnngend een be
trekking als bediende of ver
koopster Diploma A2-Handel 
Kennis van Ned Frans Duits en 
Engels 

Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem senator A 
Lonquestraat31 9219Gentbrug 
ge Tel 091-307287 

- ^ lepel & vork... 

BANKETBAKKERIJ 
Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 1780 Teralfene 
Tel 053 668215 

Fijn gebak suikerwaren 
ijstaarten 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervbursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astndlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-218 74 89 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015 71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-67 57 12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiol Witmannstraat 36 
Schaarbook 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02 532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02 252 02 40 
Rost zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef f spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
(hoek NatiOnalestraat) 
Antwerpen» 
Tel 031 34 0586 

Mogeli jkheid tot kleine etentjes 

i^rt ^alinglim^ 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« familiezaak met traditie 

9328 SCHOONAARDE 

Oude Brugstraat 16 
052^23246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
A N T W E R P I A 

Gcr ja rdsbergsest raa t 38 Dr Van De Per'-olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Mdur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 2135 33 Tel 031 36 56 54 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052 21 1606 

Algemene voeding bieren wijnen 
likeuren Rechtstreeks invoer Duit 
se en Franse wijnen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenet 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

Cafe De Toekomst 

Kauwstraat 43 
9560 Sint Lievens Esse 
Tel 054 50 06 49 

Vdlideringscontrum LOTTO 
dcinncming Ifjt dondordagavond 
24 uur 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 06 53 

Lokaal 

„'T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 25 64 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

SPECIALIST VOOR / - — ^ 
AL UW FEESTEN ' \ f / ^ 
Verzorgde keuken \\llHflUi] 
Demokratische prijzen v i , „ ^ ^ ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 031 81 8841 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11 
Gooik 

Tel 054 33 4857 
Uw tweede thuis ' 

Cafe Het Vlaams Huis 

bij Jf'f Moys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011 79 7084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertslraal 145-147 
2120 Schoten 031-584176 

Wij verzorgen al uw feesten 
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Wij in de Volksunie 

In de Antwerpse gemeenteraad 

Antwerpen in de financiële knoei 
Nog voor de gemeenteraad eigenlijk 
begonnen was, nog voor men aan de 
behandeling van het eerste punt be
gon was het belangrijkste van de 
avond eigenlijk al gebeurd Eerst kre
gen we de verklanng van Anita Vlae
ne waarom ze het met langer bij de 
VU zag zitten. 

En wat doet de minister? 
Vervolgens kwam Geraard Bergers bij 
ordemotie de hoek uit Zopas was 
bekend geworden dat Antwerpen nog 
maar eens achter het net gevist had en 
de konsolidatielening haar nog maar 
eens ontglipt was Bergers vroeg dan 
ook de schepen wat hij daaraan ging 
verhelpen, of dat de schepen die paar 
miljarden wel echt de moeite vond om 
voor te vechten, zijn gedrag liet im
mers anders veronderstellen 
Hierbij aanknopend liet Bergers duide
lijk verstaan dat dit kollege door haar 
verspilzucht duidelijk niet meer ernstig 
opgenomen wordt in Brussel Vroeger 
was het anders geweest Dan luisterde 
men in Brussel Bergers vreesde dan 
ook dat de schepen hardere akties zou 
moeten ondernemen, bv de nationale 
verplichtingen niet meer naleven, hij 
stelde bv voor de militieverplichtingen 
met meer te vervullen 
De schepen reageerde hier op een 
biezonder domme wijze op Van Pas
sen stelde namelijk eigenlijk alleen 
maar dat het moeilijk was, maar dat hij 
zijn best deed Hierna draaide hij de 
rollen om, en vroeg zich af of de 
•minister van de Vlaamse deelregenng 
in deze raad wel iets deed Wat natuur
lijk een onhandige vraag was Hugo 
Schiltz kreeg immers het doel vnj Hij 
stelde vooraf dat hij een volwaardig mi
nister van de Vlaamse regering was, 
en dat een deelregenng onrein taalge
bruik IS Vervolgens schetste hij breed
uit dat de Vlaamse Regering bereid 
was gevonden een belangrijk deel van 
zijn budget in de groeipool Antwerpen 
te investeren, dat de Vlaamse Rege-
nng nog steeds vertrouwen heeft in 

FVV^Tessenderlo 
op pad 
Tijdens de maand augustus organi-
zeert FVV-TessenderIo 3 gezinswan-
delingen 
— woensdag 4 augustus het Eenden

pad 4,2 km, 
— woensdag 11 augustus het Ree

pad 6,2 km, 
— woensdag 18 augustus het Fazan

tenpad 6,8 km 
Telkens samenkomst aan de VVV-
toren om 19 uur Nadien gelegen
heid tot gezellig samenzijn in Ter 
Scoete 
Woensdag 25 augustus bezoeken 
we „Hasselt 750 jaar stad" Ver
trek op de markt te Tessenderio 
met eigen wagen Echtgenoten en 
kinderen zijn natuurlijk ook wel
kom Na een wandeling door Has
selt IS er voor de liefhebbers om 
21 u 30 gelegenheid tot bijwonen 
van „750 Hastoriael" in het Refu-
giehuis van Herckenrode 
Hasselts verleden in een schouw
spel van honderd minuten met to
neel, show, muziek, dans zang, 
multivisions, licht en geluidseffek-
ten De pnjs van deze voorstelling 
bedraagt 250 fr per persoon Wie 
hier wil aan deelnemen verwittige 
een der der bestuursleden voor 
1 augustus 

VU-Wommelgem op 
de fiets 
VU-Wommelgem organizeert voor 
jong en oud voor klem en groot een 
fietstocht door het landelijke Wom-
melgem en omgeving De fietsdag 
gaat door op zondag 1 augustus 
vertrek om 14 u in .De Klauwaert, af
stand ± 30 km en de tocht staat o I v 
de h A Sledsens 
Voor wie niet met vakantie is, van de 
fiets en de natuur houdt naar Wom-
melgemi 

Antwerpen, doch wel wat minder in 
haar bestuurders Van het kollege 
kwam immers geen kik, zelfs afwijzen
de bezwaren, precies alsof Antwerpen 
nog met aan een beginnend federalis
me wil meewerken, precies alsof de 
schepen enkel in het nationaal Brussel 
kan of wil praten Het lijkt er dan ook 
op dat er in Antwerpen nieuwe be
stuurders moeten komen, wil men nog 
iets redden Hierop zat Van Passen 
buiten adem, en haastte zich vervol
gens te zeggen dat hij er ook al aan 
dacht bepaalde (financiële) verplichtin
gen voor het rijk met meer te vervullen 

Haven en Polder 
En dan kon de gemeenteraad begin
nen Een kalme gemeenteraad waann 
raadslid Willockx nog even tussen
kwam over het eeuwig probleemgeval 
van de „nieuwe" KNS. waann er nog 
wat meer te doen was over de parking 
onder de KNS, ovengens was die 
verhunng een koopje voor de exploi
tant waann tot grote verbazing van de 

schepen voor de Haven punt 13 zon
der boe of ba goedgekeurd werd In 
punt dertien richtte men de maat
schappij tot exploitatie van de linkeroe
ver op Dit betekent dan ook het einde 
van een havenoorlog tussen de stad 
en het Waasland De schepen maakte 
dan ook iViaar snel een notaatje voor 
de pers om er voor te zorgen dat dit 
feit ook in de benchtgeving zou te
rechtkomen 

Tot slot kwamen de polderraadsleden 
nog tussen om hun navelstreng met de 
stad te verdedigen Van Staf De Lie 
konden we vernemen dat hun enige 
weg naar de stad zo bochtig en kron
kelig was,'ZO vlot overschakelt van 
tweebaans naar driebaans enz dat 
men zich eerder in Zolder waant Hij 
vroeg dan ook om er b v om veilig
heidsredenen een normale weg van te 
maken Men tjeloofde het te onderzoe
ken, maar waarschuwde er al voor dat 
de spoorw/egen voor moeilijkheden 
zouden zorgen 

Thor Bergers 

Zure zomergroeten 
uit Koksijde 
Onveiligheid in 
Houtsaegerlaan blijft 
De verbinding tussen de E5 (autoweg 
Brussel-NieuwpoorO en onze kustge-
meente loopt meermalen mank en leidt 
tot verkeersonveilige situaties 
Te Koksijde-dorp is er een hinderlijke 
toestand waar de njksweg nr 969 
(Houtsaegerlaan) toegang verschaft 
tot het centrum Het ontbreken van 
voetpaden langs beide kanten bete
kent hier voor de voetgangers een 
bestendig gevaar 
Gevolg een parlementaire vraag door 
VU-volksvertegenwoordiger J Des-
seyn meldt het Ministerie van Openba
re Werken dat de voetpaden langs de 
rijkswegen een gemeentelijke aange
legenheid zijn waarbij het Rijk met kan 
tussenkomen Een schrijven werd ge-
ncht aan het gemeentebestuur van 
Koksijde met de vraag dringend langs 
de Houtsaegerlaan een voetpad aan te 
leggen 
Maar ons schepenkollege blijft doof 
Miljoenen zijn er wel voor een of ander 
paviljoentje en Delvauxmuseum, maar 
voor een voetpad kan er mets vanaf 
Of wacht men eerst op een verkeers
slachtoffer ' 

We zijn er nog niet! 
W I J hadden verwacht gezien er een 
PVV-schepen werd aangesteld die 

diskussieavonden 
in de nazomer 
Door de verscheidene FVV-afdelingen 
worden volgende voordracht-diskus-
sie-avonden georganizeerd 
Roeselare 1 september „Belang van 
de gemeente", spreker Guido Ver-
reth 
Kortrijk 6 september ,Feitelijke macht
hebbers in België" spreker Nelly 
Maes 
Kortrijk 7 september Verkiezingen 
hoe worden ze georganizeerd' Hoe 
wordt ge te ld ' ' , spreker Enk Vande-
walle 
Roeselare 15 september ,Verkiezin-
gen hoe worden ze georganizeerd' 
Hoe wordt ge te ld ' ' spreker Guido 
Verreth 
Gent 15 september „Verkiezingen 
hoe worden ze georganizeerd' Hoe 
wordt gete ld ' " spreker Nand Vanden 
Kerckhove 
Gent 20 oktober ,Feitelijke machtheb
bers in België' spreker nog met be
paald 
Voor alle inlichtingen in dit verband 
kunt U terecht op het FVV-sekreta-
naat van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 
17 u tel 091-233883 

Willemsfondser en Liberaal Vlaams 
Verbond-lid is, dat er eindelijk komaf 
zou worden gemaakt met de verdere 
verf ransing van onze gemeente Doch 
we zijn bedrogen uitgekomen 
Vele vakantiegangers verv\/ijten nog 
onze gemeente dat er een tekort aan 
„local color" is 
De vlag van de Nederlandstalige kul-
tuurgemeenschap knjgt ook met haar 
plaats waarop ze recht op heeft 
Feestkomiteiten falen Feestkalenders 
worden uitgegeven met tweetalige pu
bliciteit en vertaling van de officiële 
straatnamen 
De Koksijdse propagandawagen durft 
wel eens omroepen doen met het 
Frans vooraan Folders worden uitge
geven met vertaling van Nederlandsta
lige benamingen, doch Franstalige blij
ven in het Frans, bv „Le Pnntemps" 
Nee, we zijn er nog nieti 

Vreugde en leed! 
Alhoewel ons PVV-gemeentebestuur 
het zich niet veroorlooft een Gulden-
sporenvienng in te nchten, was er toch 
feestvienng Onze jonge voorzitter W 
Arnoys trad op de vooravond van 
11 juli in het huwelijk met Roos Van-
hee uit Langemark 
Zijn belofte trouw gebleven aan de 
onlangs overleden pastoor Jons De-
clercq, alias Joos Utendoale, had de 
plechtige euchanstievienng plaats in 
het zeer mooie landelijke kerkje van 
Hannge 
Volkszanger Johan Vandenberghe 
verzorgde zijn medewerking 
Onze hartelijke felicitaties aan de jong
gehuwden en veel heiM 
Doch liefde en leed worden samen 
gedeeld Op 24 juli werd mevrouw 
Maria Lycke, beter bekend als „Mietje 
Carroen", moeder van bestuurslid Jef 
Carroen in de ouderdom van 96 jaar, 
ten grave gedragen 
Het afdelingsbestuur t)iedt zijn innige 
deelneming aan in de rouw 

Rouwkleding voor 
DAMES EN HEREN 

Succes Kleding 
Meyers 

Boomsesteenweg 
Aartselaar 

uw verzekeringsmakelaar! 
de voordeligste voorwaardeni 

Kantoor 

VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SOCIAAL ADVIES 

Willy MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINGEN 
TEL 0 2 / 3 5 6 59 30 

waar vlamingen thuis zijnl 

Tem me dan! / / 

/ / 

Guldensporenviering te Borgerhout 
Naar jaarlijkse gewoonte had in Borgerhout de laatste vrijdag van juni de Gul
densporenviering plaats Ondanks de grote konkurrentie van de Mundial was 
het Hof ter Lo goed gevuld met bewuste Vlamingen om onder regie van Gil 
Vrydahs, te genieten van een artistiek-hoogstaand gebeuren. Het scenario van 
„Het temmen van de feeks" naar W. Shakespeare diende als basis voor de mu
sical „temmedan". Teksten van A. Rodenbach, G. Gezelle, P. van Ostaljen, A. 
van Wilderode en Wies Moens benevens de kopers van Theo Mertens waren 
eveneens van de partij. 

Het geheel was eens te meer een mooie propaganda-avond voor de terecht 
geroemde Borgerhoutse Muziekakademie, onder de direktie van Louis 
Cauberghs. 

Burgemeester Dirk Stappaerts drukte 
het publiek met de neus op de naakte 
waarheid in zijn korte maar krachtdadi
ge toespraak die besloot met een 
parallel tussen 1302 en 1982 
,.Hoe Vlaams ook het uithangbord, 
maar in het konsekwent doordenken 
van de geest van 1302 en in aansluiting 
met de traditionele vredeswil van ons 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustingsmateneel & ma
chines voor openbare be
sturen en aannemers van 
bouw- en wegeniswerken. 
Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 309P Kampenhout, 
|tel. 016-60.34.73. (Adv.ri63) 

Vlaamse volk, blijf ik samen met u een 
Vlaanderen afwijzen waann de funda
mentele rechten op een gezond demo-
kratisch bestaan met kunnen gewaar
borgd worden, d w z dat 1302, vertaald 
in de terminologie van 1982 betekent 
— een vredelievend, kernvrij Vlaande
ren in een ontwapende wereld. 
— een verdraagzaam, pluralistisch 
Vlaanderen als een wereldvoorbeeld 
voor uitwissen van rancunes en stam
men vetes, 
— een leefbaar en gezond Vlaanderen 
met een dringend herstel van het 
evenwicht tussen ekonomie en ecolo
gie, ten bate van een hogere welvaart 
en welzijn, 
— een vrij en onljevoogd Vlaanderen, 
waarin eenieder zijn persoonlijke vrij
heid weet te gebruiken, in een eerbied 
en ontzag voor andere meningen en 
overtuigingen, 
— kortom, een zelfstandig Vlaanderen, 
waar het goed is en blijft om leven, met 
volle ontplooiingskansen voor al onze 
menselijke waarden i" 

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

l us t re r i e 

Openingsuren: 

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

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

Zaakvoerder 
Stdf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Sociaal dienstbetoon 
senator Nelly M a e s 
Elke maand: 

1ste maandag: 

Om 18 u Belsele, bij raadslid Arnold 
Vandermeulen, Belseledorp 90 te 9180 
Belsele (tel 724060) 

1ste zaterdag: Scheldekant 

Om 14 u te Temse: Café Cambnnus, 
Markt, 2690 Temse (tel 71 0525) 

Om 15 u te Bazel: bij raadslid Antoine 
Denert, Rupelmondestraat 90, 2768 
Bazel (tel 712017) 

Om 16 u te Kruibeke bij raadslid 
Kamiel Van Mieghem, Bazelstraat 89, 
2760 Kruibeke (tel 741647) 

2de zaterdag 

Om 10 u te Kieldrecht-Verrebroek-
Doel. bij raadslid Boudewijn Vlegels 
Tragel 53 2790 Kieldrecht (tel 
735129) 

Om 11 u Melsele-Beveren- bij raads
lid Ghisleen Van Vossel Gaverland-
straat 16, 2740 Melsele (tel 759507) 

3de zaterdag. 

Om 15 u te Lokeren: De Groene 
Poorte, Markt 72, Lokeren (tel 
091-461778) 

Om 16 u te Sinaai: bij Georges Maes, 
Vleeshouwerstr 24 te Sinaai 

4de woensdag: 
O m 1 8 u Sint-Glllls-Waas bij Albert 
Van Wiele, Stationsstraat 159 te 2781 
Sint-Gillis (tel 706578) 

4de zaterdag-

Om 15 u Kemzeke-Stekene-De Klln-
ge bij Walter Drumont, Voorhout 5 te 
2782 Kemzeke (tel 797707) 

Op afspraak: 

Elke maandag-, woensdag- en vrijdag
morgen, tijdens de kantooruren Kan
toor Nelly Maes, Gentse Baan, 50 te 
2700 Sint-Niklaas (tel 031-764974) 

M ten C'cnijoortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbating: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

29 JULI 1982 



Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

Alle werken In marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel.: 511.61.33 Privé: 569.03.18 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

< ^ uitgebreide keus bemeubelde villa's - appsrt. - en studio's 
In alle prijsklassen alles Inbegrepen 
•raag gratis kalalogus met foto's 

LEapaiDII-IJUNi205 
l«5i OOSTDUINKERKE 
TEl. 051/51.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenw^eg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIAUST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 16.34.16 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische 
matrassen. 

Platteau-Uevens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene. 
Tel. 053-66.74.56. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 

Tel. 460.04.10 

poggenpcii: 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wüitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalset>aan 340, Deume-Z 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel. 02-268.14.02 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71.12.40 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031-53.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B -F M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Te). 054-33.06.87 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverw/armers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders. 

Guide NUYTTENS 
Longinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

Antiekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 

Nederweg 109, Izegenn 
Tel. 051-30.15.37 
Afspraak voormiddag of na 19 uur. 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen. 
Verantwoord speelgoed! 

Roekliondel 

SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel.-016-56.93.34 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel. 091-62.51.4Z 

Alle voor land- en tuinbouw. 

iKï^ïïïïïïTr^^ 
EN BROEKEN 

moeilijke maten, 
'akkundige retouche 

P.V.B.A. ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251.11.36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen. 

Over het ganse land. 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. fuzettelddn 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan bruggc-kortfijk 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33.37.56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaartjeek) 

02-734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

BLANKENBERGE 

verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 

Restaurant Béamaise 
De Smedt de Nayerlaan 86 
050-41.30.70 

Lindenstraat 30, Keerljergen 
Telefoon 015-51.35.71 

Zelfimport => beste prijs 
Toonzaal geopend van 10-19 uur 

Zondag van 14 tot 17 uur 
Maandag gesloten 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21.36.36 

• 44-jarige huismoeder met 
enorme ervaring in zelfstandige 
zaak, zoekt werk als verkoop-
ster-winkelhoudster, e.d. 
Voor inlichtingen dr. J. Valke

niers, volksvertegenwoordiger, 
tel. 569.16.04. 

• Juffrouw, 20 jaar, heeft als 
diploma bedrijfshostess A1-A2 
(typen en telefoniste en talen). 
Aanvaardt ook ander werk. Om
geving Tessenderio, Diest, He-
rentals. Turnhout. Voor inlichtin

gen zich wenden tot Lucien 
Beyens 014-30.98.79 of 014-
30.11.79. Onthaalcentrum voor 
Mensen met Vrageni Beerstraat 
10, 3990 Meerhout. 
• Man, 40 jaar, zoekt werk dat 
betrekking heeft op ontvangst
verzendingen en magazijnen. Wil 
zowel administratief als fysisch 

werk verrichten. Was voorheen 
„central store supervisor". Omge
ving Tessenderio. Diest. Turn
hout, Mol. 
• Vrouw, 33 jaar en wonende 
in de omgeving van Mechelen en 
Heist-op-den-Berg zoekt werk 
als poetsvrouw of als verkoop
ster. Liefst part-time. 

Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Bomers tij
dens de kantooruren via het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1 te 2800 Meche
len (tel.: 015-20.95.14). Gelieve 
steeds refnr. 3047/236 te ver
melden. 
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16 H^ Mensen van bij ons 

Pierre Swaelens 80 jaar: 

„Waar zijn de jonge Vlaamse voorvechters...? 

DILBEEK - „Indien in 
Vlaanderen zo'n duizend Peters 
waren als deze, dan was de 
Vlaamse protestbeweging 
allicht misschien overbodig 
geworden-' Bij gelegenheid 
van zijn tachtigste verjaardag 
heeft trekpaard Pierre 
Swaelens uit Oilbeek onder 
meer deze lofwoorden in 
ontvangst mogen nemen. En 
terecht. Deze gepensioneerde 
ere-hoofdgriffier is nog immer 
onverpoosd het manusje-doet-
al van zus en zoveel Brusselse 
en ook nationale Vlaamse 
verenigingen, komltees en 
verbonden. 

Een ouwe taaie die zich fit 
houdt met veel beweging; die 
vooral de Vlaamse beweging 
onophoudend nieuwe impulsen 
geeft Maar, zoals velen van 
zijn aktieve slag, zal ook hij 

Op het moment van ons vraagge
sprek lagen in de werkkamer van 
Pierre Swaelens alweer een pak 
studiedokumenten op een sta
peltje, binnengebracht door 
voorzitter X die er graag de „pas
sende behandeling' zou willen 
aan gegeven zien. Na de zomer
vakantie zou het werk van de 
eeuwige sekretaris Swaelens 
dan alweer goed moeten zijn 
voor minstens een zoveelste 
perskonferentie. Onderwerp? 
Embargo tot in de nazomer. 

Maar, vast en zeker zal het al
weer Iets met het knelpunt Brus
sel te maken hebben. Elke week
dag-voormiddag pendelt Peter 
(Pierre) Swaelens nog immer 
heen en weer tussen Dilbeek en 
de Brusselse Rijkeklarenstraat 
nr. 45 waar het sekretariaat van 
het Vlaams Komltee voor Brus
sel is gevestigd. Hoeveel tiental
len (enkele honderden) akties 
vanuit deze zenuwcel in Brussel 
al niet gepland én verwezenlijkt 
werden sinds de fameuze Leu
ven-Vlaams episode, toen een 
schokgolf door ftamingantisch 
Vlaanderen breed uitdeinde_ 

Vanwaar haalt militant Swaelens 
op vandaag nog onvermoeid de 
energie om, soms haast moeder-

niet een kolommenlange 
vermelding krijgen In een of 
andere encyclopedie van de 
Vlaamse beweging Hij Is 
immers nimmer een „leider" 
geweest Evenwel, zonder 
mensen als Pierre Swaelen 
zouden het Vlaams Komitee 
voor Brussel, de Vlaamse 
Volksbeweging, het 
Overlegcentrum van Vlaamse 
verenigingen, het Vlaams 
komitee der Randgemeenten, 
het Egmontkomitee en andere 
aktle- en studiegroeperihgen 
meer, niet de betekenisvolle 
bijdrage kunnen geleverd 
hebben waartoe zij in de 
voorbije jaren wél in staat 
bleken. 
Een gesprek met (tevens 
hommage aan) deze 
tachtigjarige kranige spilfiguur 
Pierre Swaelens. 

ziel alleen, de Vlaamse kar op de 
ontvoogdingsweg te duwen_? 

Geef ons wapens 
Pierre Swaelens: „Zeer vroeg 
werd mij diets gemaakt dat ik best 
mijn mening op zak zou houden 
En in mijn griffie-beroep werd mij 
dat naderhand (om begrijpelijke 
deontologische redenen) ook op
gelegd Wat ik trouwens niet al
leen gedwee maar ook met pro
fessionele bekommernis heb aan
vaard 
Toch moet ik nu toegeven dat 
misschien dat opgelegde stilzwij
gen, vooral dan inzake de niet-
professionele sociale omgang, mij 
kan geprikkeld hebben om nader
hand bijzonder aktief te worden in 
tal van verenigingen 
De eerste prikkel werd mij — 
zoals bij zovelen — toegediend 
tijdens de studentenjaren Dat 
was de oorlogsperiode In 1915 
belandde ik, na Vlaamse leergan
gen op de lagere school, in het Uk-
kelse College Saint-Pierre 
We kenden er de gekende plage
rijen wie het aandurfde „Vlaams 
te klappen" tijdens de „rekreatle", 
die kreeg een „slechte kaart" mee 
naar huis Dat was voor mij een 
betrekkelijk zware straf want het 
ouderlijk gezag was dan ook weer 

niet mals voor die jongste telg in 
het gezin van zeven kinderen 
Toch bleven we hardnekkig „stie
kem" Vlaams spreken 
Met de kleine (voor ons toen 
soms grote) problemen vandien 
En het gebeurde dan in 1915 dat 
een hevige vechtpartij uitbrak in 
de Ukkelse Saint-Pierre tussen de 
Nobiljons en de Normaliens 
De Nobiljons, dat waren de leerlin
gen die in het Franse kollege 
aangeschreven stonden als van 
goede nobele huize, die van de 
„Zuiderkanf" 

Niet veel later werden de Vlaamse 
klassen van de normaalschool uit 
de kollegemuren gebannen, en 
overgeheveld naar het Brusselse 
stadscentrum Die lastposten was 
men alvast kwijt in het Nobiljons-
kollege 
Kijk, dat was zo een van die 
Vlaamse prikkels die mij uit mijn 
studentenjaren zijn bijgebleven 
En dan, ja hoe gaat dat verder Ik 
ben van langsom meer aktief ge
worden in verenigingen allerhan
de Maar, telkens zonder het grote 
woord te willen voeren Dat werd 
mij nooit bijgebracht en daar voel
de ik mij uiteindelijk nooit toe 
geroepen Maar, allereerst was er 
wel de zelf-opgelegde plicht om 
zoveel Vlaamse manifestaties bij 
te wonen Elk jaar bij voorbeeld 
met het stoomtrammeke vanaf 
het Rouppeplein naar de Kester-
heide. 
Ik was er bij toen Wilfried Martens 
op een kerkhofmuur in een heftige 
toespraak zijn historische uitroep 
deed om de „Vlaamse voorvech
ters wapens te geven". Jammer 
genoeg herinner ik mij niet de 
precieze passage uit diens toe
spraak 
Ik ben nooit partijpolitiek gebon
den geweest en dat is tot op 
vandaag mijn sterke kracht geble
ken 
Want al moet ik toegeven dat de 
Egmont-periode mij een zware 
kaakslag toebracht toch ben ik 
verheugd op dat moment als niet-
partijgebonden flamingant toch dit 
kortsluitingsmoment overleefd te 
hebt)en door mijn onafhankelijk
heid en de bijhorende troeven om 
verder dan de dag-op-dag-politiek 
van de partijbesturen te kijken 
Reeds eerder waren wij trouwens 
gewapend geraakt tegen ontgoo
chelingen, tegenkantingen en 
kleingeestigheden die blijkbaar on
vermijdelijk geregeld opduiken 
Het heeft ons enigszins deugd 
gedaan dat het Egmontpakt defini
tief begraven werd, en zelfs de 
laatste fervente verdediger ervan 
te kennen gaf dat ook voor hem 
die „bladzijde was omgedraaid". 
Maar, inmiddels is de staatsher
vorming van augustus '80 een feit 
geworden Deze is met zeer veel 
gebreken geboren De konfliktmi-
serie die wij, onder meer met het 
Egmontkomitee voorspelden, laait 
nu in steeds heviger mate op" 
— Na een omstreden pakt een 
omstreden staatshervorming- Is 
desondanks de Vlaamse bewe
ging er volgens u enkele stappen 
op vooruit gegaan? 
Pierre Swaelens: „Dat wel met 
horten en stoten We hebben aller
eerst bewezen dat doorbijten er 
ons behoorlijk op vooruithelpt Op 
cruciale momenten — die van de 
tegenkantingen vanuit eigen 
Vlaamse hoek en van inkasseren 
van zware mokerslagen — is het 
wel niet steeds gemakkelijk om te 
volharden met de strijd aan de 

basis Maar we hebben het met 
zoveel vrienden toch maar (van
daag tot onze kleine voldoening) 
gedaan Haast elke dag een verga
dering bijwonen, bijeenkomsten 
organizeren, grote manifestaties 
zoals betogingen en handtekenin
gen-inzamelingen op het getouw 
zetten, studiedokumenten bedis-
kussieren en na een tegenspreke-
lijk debat in definitieve vormen 
gieten" 

— In verschillende grote Vlaam
se verenigingen hoor je wel eens 
de oprisping dat het moeilijk valt 
de aflossing van de wacht te 
verzekeren. 
Pierre Swaelens: „Jammer ge
noeg IS dat ook mijn ervaring Mits 
generatie-lange strijd hebben wij 
ietwat het beloofde Vlaamse land 
in zicht gebracht maar er valt 
vandaag nog een lange weg af te 
leggen 
In '68, de periode Leuven-Vlaams, 
was er een prachtige samenwer
king tussen oudere Vlaamse voor
vechters en de jonge (studenten)-
generatie Vrij spoedig is dit dan 
verwaterd Sommigen plukten 
zonder schroom de vruchten van 
het werk van hun voorgangers 

Eresaluut 
Pierre Swaelens heeft veel wa
tertjes in de Vlaamse beweging 
van de voorbije decennia door-
zwommen. Medestichter van het 
Vlaams Komitee voor Dilbeek 
(hij woont er sinds '52). Lid van 
de raad van beheer van het 
Vlaams Komitee voor Brussel. 
Voorzitter van het Komitee der 
Randgemeenten, waarmee hij 
vandaag alweer tracht Vlaamse 
eenheidslijsten in de zes facili
teitengemeenten te verwezenlij
ken. 
Lid van het Overlegcentrum van 
Vlaamse verenigingen. Trek
paard van de Vlaamse Volksbe
weging, het Egmontkomitee. 
Een sekretaris-doet-al. 70.000 
handtekeningen tegen het Eg
montpakt Egmontberlchten. Or-
ganizator van zus-en-zoveel 
meetings. Betogingen in Brussel, 
Antwerpen, Gent Dilbeek, Over-
ijse, Wezembeek-Oppem, Strom-
beek, Halle, St.-Genesius-Rode... 
Akties in de Wetstraat Stuyven-
berg_ 
Wanneer een jongere kracht als 
sekretaris van een komitee of 
vereniging zich elders verdien-

Tal van betogingen zouden niet mogelijk geweest zijn zonder hei harde 
werk achter de schermen van onder meer Pierre Swaelens (foto studio 

Dann) 

En vandaag is er het voor mij wat 
pijnlijke feit dat de jeugd, alge
meen gesteld, weinig belangstel
ling opbrengt voor de Vlaamse 
Beweging 

Op het domein waar ik nog werk
zaam ben, in de Vlaamse druk-
kingsgroeperingen, snakken we 
vrij vergeefs naar verjonging 

Het zal wel zo blijven dat het 
verenigingsleven het moest heb
ben van één of twee trekpaarden 
per organizatie, maar de inbreng 
van de jongeren bij ons vind ik mo
menteel té miniem." 

stelijk ging maken, nam Pierre 
Swaelens steeds weer het roer 
opnieuw in handen. Zoals toen 
sekretaris Vanden Bussche van 
het Egmontkomitee weggeroe
pen werd voor oen politieke 
funktie en uiteindelijk belandde 
op het kabinet van de vice-goe-
verneur van Brabant 
Pierre Swaelen is vandaag nog 
immer de steunpijler van menige 
Vlaamse studie- en aktiegroepe-
ring. 
Ons eresaluut voor deze ere-
hoofdsekretaris van de Vlaamse 
Beweging, (hds) 

/MENSEN 
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