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De stand 
van de staat 

Het politieke leven zal pas vanaf volgende week terug echt op 
gang komen. Inmiddels echter is er reeds heel wat gerommel 
in de regeringspartijen. Opgeschrikt door de zerpe perskom-
mentaren en de vele protesten hebben zowel PW-voorzitter 
Guy Verhofstadt de regeringsmaatregelen inzake de kinder
bijslag op de korrel genomen. Het is weer al Jtindsvriende-
lijkheid" wat de klok slaat. 

Alhoewel het geknoei met de kinderbijslagen inderdaad een 
schoolvoorbeeld is van de klungelige wijze waarop de rege
ring de begrotingsproblemen aanpakt, behoren de voorzit-
terlijke protesten meer tot het domein van de verkiezingspro
paganda — we naderen nu ras 10 oktober! - dan tot dat van 
inkeer en bezinning. Een fundamentele kritiek op het rege
ringsbeleid is er niet bij. Integendeel, na het reces zal er 
onverstoord verder worden gegaan met de politiek die de 
staat boven zijn stand laat leven en die de burger daarvoor 
doet opdraaien. 

Want ondanks alle blauwe verkiezingsslogans blijft de staat 
flink boven zijn stand leven. De overheidsfinanciën slaan 
verder op hol. De cijfers van de eerste vier maanden van 1982 
zijn onheilspellend. Het negatief saldo op de lopende verrich
tingen bedraagt voor deze periode reeds 192,8 miljard, en 57,9 
miljard op de kapitaalsverrichtingen, zodat het totaal begro
tingssaldo over deze vier maanden een tekort vertoont van 
250,7 miljard. Dit is 12,6 % meer dan in dezelfde periode van 
1981. Wie zegde daar ook weer, dat de staat boven zijn stand 
leeft? 

De resultaten van de regeringsmaatregelen — de eerste 
treinen, de devaluatie — zouden thans afleesbaar moeten 
zijn, o.m. uit de cijfers inzake de handels- en betalingsbalans. 
Maar ook hier zijn de resultaten negatief! Het uitvoervolume 
verzwakt verder, terwijl het invoervolume versterkt Voor de 
eerste vijf maanden van 1982 geeft de BLEU-handelsbalans 
een duidelijke verslechtering te zien. Daarenboven is het te
kort op de BLEU-lopende rekening van de betalingsbalans 
12 miljard hoger voor de eerste drie maanden van 1982 tegen
over dezelfde periode in 1981, niettegenstaande de verbeterde 
konkurrentiepositie van de bedrijven. 

Inmiddels wordt thans iedere burger de gevolgen van de da
lende koopkracht gewaar. De inflatie versnelt. De konsump-
tie-pri|zen vertoonden in maart een jaarstijging van 7,1 %, 
die in juli reeds opgelopen was tot 8,9 %. Dit terwijl in de 
meeste andere industrielanden een duidelijke vertraging 
van de inflatie valt waar te nemen. De regering zou zich 
terzake wel willen verschuilen achter zgn. externe faktoren, 
o.m. de hoge dollarkoers. Maar de werkelijke oorzaak van de 
forse stijging is het regeringsbeleid zelve: de verhoging van 
een aantal tarieven van openbare diensten en het mislukken 
van de prijzenpolitiek. Het is hierbij niet onbelangrijk aan te 
stippen, dat het Internationaal Monetair Fonds precies de be
strijding van de inflatie prioritair wil gesteld zien en dat het 
van mening is, dat de inflatie zou moeten teruggeschroefd 
worden beneden de 5 %. 

Om het beeld van het regeringsbeleid af te ronden: uit EEG-
gegevens blijkt, dat België binnen de Gemeenschap de koplo
per geworden is van de werkloosheid (14,2 % van de beroeps
bevolking). België heeft niet alleen het hoogste percentage 
werklozen, maar kent daarenboven het hoogste stijgingsrit
me inzake werkloosheid. 
Tegen deze achtergrond worden dan beslissingen genomen 
zoals de vervroegde aankoop van legervliegtuigen, alleen om 
de Waalse industrie terwille te zijn. En in dergelijke omstan
digheden speelt Cockerill-Sambre Sinterklaas door - uiter
aard met onze centen - een lening van 200 miljoen toe te 
staan aan een Cockerill-filiaal in... Frankrijk! 

(tvo) 

Foto van de week 

NOOIT BRENGT EEN OORLOG VREDE - Déze Palestijnse vrouw weent bij het vertrek van haar PLO-stnj-
der en zoon Deze week begon, met enige vertivging, de uittocht van de Palestijnse soldaten uit Beiroet Na 
wekenlange gevechten en txjmbardementen, waarbij duaenden slachtoffers vielen, is er een „oplossing" ge
vonden Of dit zal resulteren in een echte vrede bhjft zeer de vraag En,, waar was het zogeheten 

„wereldgeweten" om te reageren tegen deze ooHog"^ Lees ook tjlz 7 (foto upi) 

VU bezorgd om werkloosheid 
in bouwsektor 
Niettegenstaande d« maatregelen genomen door de nationale en de 
Vlaamse regering blijft de aktiviteit in de bouwsektor afnemen. Het 
aantal faillissementen van bouwondernemingen stijgt en het aantal 
werklozen in de bouw- en aanverwante sektoren (hout en steenbakke
rijen) is reeds opgelopen tot 71.547 (mei '82) tegenover 38.887 op 
hetzelfde t i jdstip in 1980i 
De Volksunie wijst erop dat ook hier vooral Vlaanderen in stijgende 
mate getroffen wordt Het aantal werkloimi in deze sektor in 
Vlaanderen bedroeg in mei '82 41.943 (of 5 8 5 % van het aantal) 
tegenover 20.353 (of 52 o/o van het totaal) in mei "80. 
Gedurende de eerste zes maanden van dit iaar werden slechts 11.069 
bouwvergunningen afgeleverd. Over deielfde periode vorig jaar 
waren er dat nog 14.330 en in 7 9 meer dan 20.000. 

De bevolking heeft de aktivitet-
ten in de bouwsektor steeds be
schouwd als de barometer van de 
ekonomie logischerwijze omdat 
de bouwaktiviteit zichtt>aar een 
belangrijk aantal neventakken akti-
veert In ekonomische termen 
spreekt men van een groot multi-
plicatoreffekt 
De daling van het aantal bouwver
gunningen IS een logisch gevolg 
van de hoge rentevoeten en de 
prijsstijgingen van de jongste ja
ren waardoor gezinnen met een 
gemiddeld inkomen hun bouw
plannen met meer kunnen realize-
ren 
Daarbij komt nog de grote onze
kerheid inzake tewerkstelling 
Onze recente opiniep)eiling heeft 
immers aangetoond dat 50 % van 
de bevolking zich rechtstreeks of 
onrechtstreeks door werkloos
heid bedreigd voelt waaruit begnj-
pelijkerwijze volgt dat de grote 
meerderheid van de bevolking 
geen risico's wenst te nemen en 

het overheidsbeleid met het groot
ste wantrouwen ondergaat De 
bevolking is er zich ovengens van 
bewust dat de regenngspartijen 
heel wat maatregelen achterhou
den tot na 10 oktober en dit louter 
uit elektorale overwegingen, met 
name uit vrees voor een afstraf
fing bij de komende gemeente
raadsverkiezingen 
Anderzijds blijven de overheids
opdrachten merkelijk achteruit op 
het vooropgestelde schema Zo 
lagen bij voorbeeld de vastleggin
gen voor wegenwerken, uitgaan
de van de centrale overheid, het 
eerste tnmester van '82 zomaar 
eventjes 38 % lager dan deze 
over dezelfde penode in '81 De 
overheid investeerde tijdens het 
eerste tnmester '82 slechts 19 % 
van het jaarprogramma dat reeds 
met 9 % werd ingekrompen t o v 
dat van '81 

De ondergeschikte besturen kun
nen ook steeds minder investenn-
gen voorzien, gezien de slechte 

financiële toestand van gemeerv 
ten en provincies 
De begroting '83 biedt op geen en
kele wijze uitzicht op enige vert)e-
tenng gezien hienn opnieuw een 
feitelijke daling van de overfieids-
investenng is voorzien, zodat nog 
meer werkplaatsen bedreigd wor
den 
Daarenboven spreekt de Volks
unie haar bezorgdheid uit over de 
benchten dat 100000 landgeno
ten met meer m staat blijken hun 
aangegane leningen te betalen 
Het IS duidelijk dat de oorzaak van 
deze toestand mede veroorzaakt 
wordt door de hoge werkloos
heidsgraad en de steeds toene
mende lasten die op de gezinnen 
wordt afgewenteld De recente 
maatregelen door de regenng 
aangekondigd in het kader van de 
begroting 83 zullen deze toestand 
nog verergeren aangezien de ge
zinnen nogmaals in belangnjke 
mate hun netto inkomen zullen 
zien dalen 

De steeds aanhoudende overma
tige stijging van de overheids
schuld en de omvangrijke tekor
ten op het betalingsbalans zullen 
de algemene toestand op de kapi
taalmarkt enkel kunnen verslech
ten, zodat een daling van de rente-
taneven niet kan verwacht wor
den Dergelijke daling is nochtans 
de enige hoop voor een herople
ving van de partikuliere bouwakti
viteit 

Willy De Saeger, 
algemeen sekretans 



Brieven 

PROVU-ANTWOORD 

Onze gemeenschapsminister, Hugo 
Schiltz (zie „ W I J " van 29 juli j l ) is het 
absoluut oneens met de open bnef 
van PROVU, die hard en niet vrij van 
emotie een gebrek aan geloofwaar
digheid (biz 3) en aan zeggingskracht 
(biz. 8) aan de kaak meent te moeten 
stellen Uit het antvijoord zelf, blijkt 
een dialoogbereidheid, die in de VU-
top meer dan in andere partijen be
staat, en die ik dankbaar aangrijp, mij 
beperkend tot wat „fundamenteel on
aanvaardbaar" genoemd wordt De 
tekst over het samenhongheidsmo-
del, die door de heer Schiltz gevi-
zeerd wordt, staat niet in de open 
bnef, maar in een door mij onderte
kend begeleidend schnjven Het sa-
menhongheidsmodel wordt door mij 
met aangevalten, wel de waardenver
schuiving errond, van 1979 tot 1982, 
en een mogelijk gebruik ervan 
In het synthese-kongres van 1979 
werd de samenhongheid vermeld in 
een dubbelwaardig perspektief Als 
eerste van die waarden wordt de 
rechtvaardigheidsgedachte vermeld, 
waaraan, zo zegt het Kongres, alle 
konflikten die „onvermijdelijk" ge
noemd worden, te toetsen zijn 
Met samenhorigheid wordt in dit ka
der de pnncipiele voorkeur voor over
leg en samenwerking uitgedrukt, toe
gespitst op de bijstand voor zwakke 
groepen Nu behoort de rechtvaardig
heidsgedachte tot het konflikt-erken-
nende gedachtengoed Als dusdanig 
behoort ze eveneens tot de Vlaams-
nationale traditie De kwestie Zwart
berg blijft een van de eminente getui
genissen ervan 

Als tweede waarde, in een verzuilde 
samenleving, vermeldt het kongres 
de aktieve verdraagzaamheid, terwille 
van de gemeenschapsopbouw en het 
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samenhoren, o m in een partij Tot 
zover dit kongres 
Het ontwikkelt een samenhongheids-
model, onderscheiden van een har
moniemodel evenals van een konflikt-
model zoals de klassestnjdfilozofie 
De konfliktueuze feitelijkheid wordt 
hier evenwichtig in etisch licht ge
plaatst, benevens het samenhoren 
In 1982 heten de konflikten „aange
scherpt", ook deze tussen njk en arm, 
werkgever-werknemer Verdraag
zaamheid en respekt zijn de onont
beerlijke pijlers Het samenhong-
heidsmodel is de garant van de socia
le rechtvaardigheid ( i p v omgekeerd) 
De omwenteling van zelfde woorden 
naar andere plaatsen roept vragen 
op Wat IS de aktualiteit van deze 
resolutie, de eerste dan n o g ' Waar
om deze omwentel ing ' Hoe kan of 
zal zulk een tekst funkt ioneren' De 
klassenstrijdfilozofie heeft in Vlaande
ren geen noemenswaardige politieke 
aanhang Ook lijken vele konflikten 
met scherp uit de hoek te komen, 
tenzij het Vlaams-Waalse, waar wij 
met om treuren Dit is wellicht met de 
aktualiteit van resolutie 1 Dat in 
,Vlaanderen Morgen" (nr 2-3) geop
teerd wordt voor een gematigd cen
trum, dat de centrumgedachte ook 
aanwezig is op een nieuwjaarsrecep
tie t b v de pers steunt de interpreta
tie dat de aktualiteit van resolutie 1 
ook hierin kan liggen Deze aktuali-
teitsresolutie en de twee andere fei
ten zijn van de signatuur van hoofd
verantwoordelijken van de partij, die 
beter dan een Open Bnef, weten wat 
ZIJ zeggen Men mag mij dan met 
verwijten, vast te stellen dat het sa-
menhorigheidsmodel, zoals hier on
dertekent in 1982 op zeer specifieke 
wijze gebruikt word t 

Mare Cels-Decorte, Oostende 

KERNAFVAL-
STUNT? 
Vanzelfsprekend zullen allen die zich 
sinds jaar en dag inzetten tegen het 
dumpen van kernafval in zee tevreden 
zijn met de beslissing van de Brugse 
burgemeester Toch dienen twee za
ken opgemerkt ten eerste, de doel
stellingen van de aktiegroepen gaan 
veel verder dan alleen het beletten van 
het transport van nucleair afval over 
Brugs grondgebied, steeds werd met 
alleen gewezen op het waanzinnige 
van de dumpingsakties (de gevaren 
voor toekomstige generaties), maar 
ook op de gevaren van kernenergie als 
dusdanig Op dat vlak deed burge
meester Van Acker geen duidelijk 
uitspraken 
Ten tweede, vandaag, enkele weken 
voor de verkiezingen, vindt de burge
meester het wel opportuun om zich 
over een dergelijke aangelegenheid uit 
te spreken, maar toen in januan en 
maart de zeer duidelijke motie van VU-
raadslid Arnoud Vanhouteghem in de 
gemeenteraad ter sprake kwam, heet
te de aangelegenheid een kwestie die 
buiten de bevoegdheid van de raad 
viel, een zaak van met-gemeentelijk 
belang In die motie werd ondubbelzin
nig stelling genomen tegen de verdere 
bouw van kerncentrales, en tegen het 
plaatsen van kernwapens op Brugs 
grondgebied, en tegen het transport 
en het dumpen van kernafval in zee 
Het was binnen de Brugse SP enkel 

burgemeester Van Acker die zich met 
naar het besluit van het Nationaal SP-
bureau wou voegen, nl de moties 
tegen kernwapens te steunen omdat 
ZIJ wel over een zaak van gemeentelijk 
belang gingen Met nog heel wat te
genkanting van PVV'ers en sommige 
CVP'ers kwamen uiteindelijk twee ver
waterde verzoekschriften tot stand en 
weer was het burgemeester Van 
Acker die de CVP (Fernand Traen) 
behoedde voor gezichtsverlies met 
bewenngen die een loopje namen met 
de waarheid 
Maar nu de verkiezingen naderen zijn 
heel wat politici in staat tot het nemen 
van haarspeldbochten Wij verwach
ten burgemeester Van Acker dus op 
de barrikaden eind augustus in Zee-
brugge Misschien kan hij dan even
eens, zoals WIJ vorig jaar, genieten van 
het brutale optreden van politie en 
njkswachti 
Met hartelijke groeten, 

T V M , Brugge 

Ter herinnering 
Ik ben vergeten aan welke 
vnend ik m'n eksemplaar van 
„De Dietsche Volksstaat -
speciale uitgave, gehandte-
kend door Staf J3e Clercq -
nummer 4" uitgeleend heb Ik 
verzoek de bezitter dit mij 
kostbaar eksemplaar dnn-
gend te bezorgen Met dank 

E. Van den Berghe 
Groenstraat 200, 9300 Aalst 

EXECUTIE 

De foto (of tekening) bij een artikel 
over Spaanse foltenngen van Baski-
sche nationalisten op bladzijde 7 van 
„WIJ" van 29 juli jl stelt geen foltenng 
voor doch een executie In Spanje 
worden de terdoodveroordeelden se
dert eeuwen aan de worgpaal gegar-
rotteerd Rechts op de foto staat een 
pnester die de veroordeelden in hun 
laatste ogenblikken bijstaat 

Dr M.dGr, Leuven 

OP ELEKTRICITEITSGEBIED 
ONAFHANKELIJK ZIJN 

Na de elektnciteitspanne van begin 
augustus dnngen zich een reeks vra
gen op Hoe komt dat alleen uit Frank
rijk stroom aangevoerd werd en met 
uit Nederland en Duits land' Heeft dit 
iets te maken met de goedkope Fran
se frank en de dure, stevige Neder
landse gulden en Duitse m a r k ' Hoe 
komt het dat de Waalse elektriciteits
centrales met afgetakt hebtien van het 
net en de Vlaamse w e l ' Met een 
voortjeeld Mocht de Horecasektor 
aan de Vlaamse kust wel naar de 
haaien, maar de Waalse m e t ' Zijn de 
noodschemas zo opgesteld dat de 
Vlaamse nijverheids- en vervoersektor 
prijsgegeven wordt maar de Waalse in 
elk geval beschermd, voor de zoveel
ste kee r ' Is het met nodig in noodge
vallen de gebieden per provincie af te 
bakenen, zodat met heel Vlaanderen 
plat l ig t ' Zit hier geen stof in voor en

kele stevige parlementaire v ragen ' 
Drie jaar geleden gebeurde een zwaar 
ongeval in de kerncentrale van Three 
Miles Island, bij Harnsburg in de VSA 
Nu pas weet men dat toen 3/4 van de 
radioaktieve kern gesmolten is Een 
streek zo groot als de provincie Ant
werpen IS toen ontruimd Het heeft 
toen werkelijk aan een draadje gehan
gen of alles ontplofte Als Doel 1 2 of 3 
ontploft dan zitten wij veilig in onze 
atoomschuilkelder 
Tien jaar geleden deed zich in de staat 
New York (20 miljoen inwoners) een 
gelijkaardige ,elektnciteitspanne' voor 
Die had een hele reeks zware gevol
gen gaande van gevaarlijke tot komi
sche Ze duurde 25 uur De Amenka-
nen waren ervan overtuigd dat die het 
gevolg was van een aanval van de 
Russen (s ic i ' ) En het heeft een haar
tje gescheeld of ze zonden hun inter
continentale raketten naar Moskou, 
Wolgograd, enz De B-52 bommen
werpers waren al op weg naar „de vij
and" Duizenden mensen hebben uren 
lang geblokkeerd gezeten in liften, in 
wolkenkrabbers Dit bewijst de zwak
heid van de techniek of van de mens 
die met voor vervanging zorgt Radio, 
tv, verwarming, enz viel uit in het 
koude New York De Horeca moest 
sluiten Gevolg alleen de natuurlijke, 
menselijke ontspanning bleef over, 
dus werden er negen maanden later 
veel kinderen geboren 
De Provinciaal Zeeuwse Elektnciteits-
maatschappij (PZEM) heeft op 9 aug 
'82 een windturbine besteld bij de 
firma Stork in Amsterdam en die wordt 
geplaatst bij Temeuzen 
Goede huisvaders, die hun gezin onaf
hankelijk willen maken op gebied van 
elektnciteit voor verwarming, warm 
water, i jskast enz nemen best kon-
takt op met een apparatenbouwer, die 
voor hen een windmolen of zonnepa
nelen bouwt die elektnciteit opwekken 
bij u thuis of een huisvuilverbrandings-
oven, die warm water levert Men kan 
kontakt opnennen met onderstaande 

Rigo De Noif, Schransstraat 2, 
Niflen bij Mechelen 

Tel 031-481,87,86 

DE „IMI'S 
VAN EUPEN 

! 
Ik kan mij goed voorstellen, dat de 
echte Walen en-Vlamingen het in dit 
nare land heel wat beter met elkaar 
zouden kunnen vinden als er met 
zoveel „namaak-Walen" of andere re
negaten zouden zitten Hier in Eupen, 
dat Duitstalig is spreekt -men van 
, imi's" of „imitierte Wallonen" Die per
sonen zijn geen echte Walen, maar 
willen als Walen doorgaan en ze ook in 
hun Vlamingenhaat nadoen Het is 
toch een met te loochenen fert, dat juist 
door deze mensen altijd weer de twis
ten en meningsverschillen tussen de 
twee volksgemeenschappen aange
wakkerd worden Ook is het algemeen 
bekend, dat -die mensen, bij wijze van 
spreken, altijd katolieker willen zijn dan 
de paus En de tDewijzen zijn er kijk 
maar naar Brussel, Komen, Voeren en 
andere meeri 
Ook in de streek van „Overmaas" 
waar een Limburgs dialekt — het plat-
Diets gesproken word t vindt men tal-
njke „namaak-Walen" In de huisknng 
spreken de meesten nog hun gewest-
taal, maar op straat en elders spreken 
ZIJ alleen maar Frans Of tenminste dat 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren wij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essenrie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie vertolkt in een lezersbnef 
IS nret noodzakelijk de onze 

De redaktie 

wat ZIJ voor Frans houden En daar
voor zijn er verschillende oorzaken 
Voor sommige geldt dit nu nog als een 
soort reaktie tegen de toenmalige Duit
se bezetting of inlijving Maar bij de 
meesten onder hen gaat het alleen nog 
om het eigenbelang en vermeende 
profijten Of omdat zij de verkeerde 
mening toegedaan zijn dat het zo moet 
of dat het zo beter gaat Natuurlijk 
draait ook hier de verfransingsmachi-
ne reeds jaren op volle toeren en zelfs 
de Duitssprekende gebieden van Eu
pen en Sint-Vith ontsnappen er met 
aan En onderwijl schreeuwen deze 
„imi's" over Flaminganten, extremisten 
en Duitsgezinden om zo des te beter in 
troebel water te kunnen vissen 

G.v.M„ Eupen 

VLAAMSE (?) PVV 
GROOT-BEERSEL 

BIJ het opmaken van de kandidatenlijst 
voor de aanstaande gemeenteraads
verkiezingen werd op zeer sterk aan-
dnngen van PVV-gemeenteraadslid 
Francis Uylenbroeck uit Lo t een kandi
daat geschrapt omdat het door Beer-
sel voorgestelde lid een CVP'er en een 
VU'er was' 
Dit IS nu een echte „Lotse zwans" 
CVPer en VUer en bij de PVVi 
De geschrapte persoon heeft de ge
woonte op 11 juli, telkens hij met met 
vakantie is, de Vlaamse Leeuw uit te 
hangen, reeds jaren stnjd te voeren te
gen een autowrakkerkhof, dat jaren 
zonder gemeentelijke vergunning 
funktioneerde en men zou zeggen dat 
het de CVP-meerderheid best beviel, 
terwijl het uithangbord en de uitbaters 
uitsluitend het Frans als voertaal ge
bruiken! 
Mooi Beersel waar op de gemeentelij
ke bnefomslagen de poststempel 
staat „Gemeente Beersel-Vlaams Bra
bant Welkom aan iedereen die het 
Vlaams karakter van onze gemeente 
eerbiedigt" 
Wat IS het papier verdraagzaam en 
waar blijft de Vlaamse fierheid i 
Over de vaart te Lo t waar het auto
wrakkerkhof IS gelegen, wordt het stil
aan de „Lotse Voerstreek" 
De Franstaligen zwaaien er de plak en 
de CVP laat begaan terwijl bij de PVV 
men beducht is van „echte Vlamin
gen"! 
Nog op te merken valt dat bij de 
geschrapte kandidaat in de maand mei 
's nachts stenen in de vensterruiten 
werden gegooid! 
Een Vlaming met pit uit Lot 

Naam en adres bekend op de redaktie 

• 28-jarige gehuwde mecani-
cien IS sinds een half jaar werk
loos en zoekt werk in de provin
cie Antwerpen of Limburg Elk 
werk wordt aanvaard 

• Pas afgestudeerde juffrouw 
20 jaar, zoekt werk als boek
houdster of als bediende Diplo
ma boekhouden-informatica ta
len Frans Engels, Nederlands 

• Jonge gehuwde vrouw zoekt 
werk als schoonmaakster of 
huishoudhulp, deeltijdse of vol
tijdse betrekking Omgeving 
Mol-Geel-Tessenderio 
Inl Dienstencentrum L Beyens 
014-3098 79 of 014-301179 

• Vlaams meisje 20 jaar, diplo
ma onderwijzeres, lager onder
wijs met goede opvoeding, zeer 
ontwikkeld zoekt werk om in het 

onderhoud van haar ouders, in 
voorlopige moeilijkheden, bij te 
staan Adres Ingrid Oeket Wel-
lingtonstraat 4, 8400 Oostende 

• 19-jarige afgestudeerde 
menswetenschappelijke huma
niora met getuigschrift van dak-
tylografie zoekt werk in Brussel
se of ten westen ervan Voor ml 
tel Volksvertegenw Dr J Valke
niers 02-5694824 

• Jongeman uit de omgeving 
van Heist-op-den-Berg, 24 jaar 
zoekt werk als landbouwkundig 
ingenieur Specializatierichting 
veeteelt Ref nr 255 
Belangstellenden kunnen zich tij
dens de kantooruren melden bij 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers op het Vlaams Nationaal 
Centrum Ontvoeringsplein 1 te 
2800 Mechelen of telefonisch op 
het nummer 015-209514 Gelie
ve steeds ref nr te vermelden 
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Mensen M^ 
Elektorale Van Acker 

Vorige week verscheen een 
persmededeling van de Brugse 
gemeenteraad waarbij het ver
voer van kernafval doorheen 
deze stad werd verboden. Want, 
dit moet duidelijk gezegd: het 
betreft hier een kollegiale beslis
sing van het Brugse schepenkol-
lege, waarin de VU vertegen
woordigd is met vier schepenen. 
Meer zelfs, het was in het verle
den altijd de VU die deze proble
matiek behartigde. Met deze kol
legebeslissing wordt Immers in
gegaan op een unaniem goedge
keurde motie van de Brugse ge
meenteraad van vorig jaar. Zelfs 
de CVP-opposltle veroordeelde 
toen, in krachtige termen, het 
vervoer van die rotzooi en even
eens het dumpen ervan in de zee. 
Vijft ig dagen vóór de verkiezin
gen tracht Van Acker dus een 
beetje zijn bevlekt milieublazoen 
op te poetsen. Dit elektoraal ge-
wriemel komt nogal potsierl i jk 

Afvallige 
Aerts 
Maar_ zowel de Westvlaamse 
goeverneur Vanneste (CVP), 
evenals staatssekretaris voor 
Volksgezondheid en Leefmilieu 
Aerts (CVP) hebben het verbod 
ongedaan verklaard. Zelfs de l i
berale staatssekretaris Knoops 
heeft gemeend te moeten reage
ren. Met argumenten die niks 
terzake doen wordt de eenparige 
beslissing van de Brugse verko-
zenen van tafel geveegd. Het 
kernafvaltransport 
(5.100.000 kg!) zal dus toch door
gaan. Nochtans stelt het NEA 
(Nucleair Energie Agentschap) 
dat één derde van de gedumpte 
kernafvalvaten gedurende het af
zinken wordt verbrijzeld en dat 
het radioaktief materiaal vrijeli jk 
kan uitlekken. De enorme water-
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over, wanneer men weet dat die
zelfde Van Acker vroeger zwaai
de met „dit is een nationale, niet-
gemeentelijke materie." Ook viel 
de afwezigheid van de burge
meester op tijdens de recente 
betoging tegen kemafvaldum-
ping. De VU-verkozenen en zelfs 
algemeen voorzitter Vic Anciaux 
waren toen wel onder de mani
festanten. 
Afgezien daarvan blijft het na
tuurli jk een positief feit dat de 
ganse gemeenteraad deze mi-
lieuverioederende daden ver
werp t 

druk (400 atmosfeer) en de kor-
rosieve werking van zeewater 
maken dat de vaten slechts een 
levensduur hebben van enkele 
tientallen jaren. Dit zal dus leiden 
tot een vergiftiging van de voed
selketen en uiteindelijk tot een 
radioaktieve besmetting van de 
v issen- Ondanks deze vooruit
zichten blijft België, samen met 
nog drie landen, de zee vervuilen 
op een onherstelbare wijze. 
Wij kijken wel uit hoe de Brugse 
CVP en P W nu reageren op de 
beslissing van hun partijgenoten 
in Brussel. Of tonen zij weer hun 
janusgezichten aan het kiesvee? 

Geplaagde 
Valkeniers 
Volksunie-kamerlld en zenuwarts 
Jef Valkeniers wordt reeds maan
denlang geterrorizeerd door een 
telefoongek Dagelijks wordt deze 
pKjIiticus 60 tot 90 keer op>gebeld 
De dader zegt niets of laat hooguit 
een paar zuchten horen. Deze 
toestand wordt onhoudbaar voor 
Valkeniers en diens fannilie: de lijn 
IS immers voortdurend bezet 
waardoor hij onbereikbaar is voor 

kollega's en vrienden. Ondanks de 
klacht ingediend bij de rijkswacht 
de prokureur en de RTT kon men 
de idiote telefonist niet Ofjsporen. 
Waarschijnlijk gaat het hier om 
een p>olitiek op)posant die gratis 
kan telefoneren. 

Valkeniers blijkt overigens niet de 
enige te zijn die slachtoffer is van 
dergelijke praktijken. Het is zeer 

De week in „WIJ" 
„Niet U maar 
de staat" 
Bij de verkiezingen van 78 affi
cheerde de PVV „Eerst een ge
zonde ekonomie. Voor minder 
belastingen". Drie jaar later pakte 
ZIJ uit met de slogan „Niet U, maar 
de staat leeft boven zijn stand". 
Nu de begroting van 1983 voorligt 
is de PVV, die doorgaans de minis
ter van Financien levert haar sk>-
gan blijkbaar vergeten! Een kriti
sche benadering van de Begroting 
'83 op Wz. 5. 

A. Van de Vijvere, 
intelligent en 
bekwaam maar... 
Een van de dne legendarische 
„Van's" was burggraaf Aloys Van 
de Vijvere, ooit kamerlid, minister 
en goeverneur van de NMKN. 
Naar aanleiding van een boek 
over Aloys Van de Vijvere plaatst 
mr. Frans Van der Eist deze figuur 
in zijn waar histonsch kader. BIz. 6. 

Vakantiekneus 
ijlings overgevlogen 
Op vakantie aan de Middellandse 

Zee raakte een „WIJ"-lezer uit 
Tervuren onwel De geneesfieer 
oordeelde een snelle repatriëring 
noodzakelijk. VAB-Europech 
klaarde de klus en onze kneus uit 
Tervuren werd ijlings overgevk> 
gen. Onze redakteur vloog mee en 
bracht de vakantiep)echvogel vei
lig en wel naar Vlaanderen terug. 
Een spannend relaas, met foto's 
van het gebeuren op de bladzijden 
8 en 9. 

Tollembeek: ploeg 
van het jaar 
Vierendertig jaar was het reeds 
geleden dat een Vlaamse kaats-
pk>eg nog eens nationaal kam
pioen kaatsen was geworden. Een 
kaatsptoeg uit het Pajottenland — 
een maatschap>pij met eenenzes
tig jaar aktiviteit op de steekkaart 
— maakte dit wonder rond Onze 
SfX>rtmedewerker noemt op biz. 
13 „De Lustige Balspelers" van 
Tollembeek dan ook de ploeg van 
het jaar! 

Nog geen vrede 
in Libanon 
(^Ujktijdig met het vertrek van de 
PLO-stnjders uit Beiroet werd in 
Libanon een nieuwe president ver
kozen. Het gevaar is echt groot 
dat Beshir Gemayel Libanon in 

een nieuwe burgeroorlog stort 
Lees bIz. 7. 

Kortenberg waar 
een autoband 
het verkeer regelt 
Kortenberg ts een van die ge
meenten waar de CVP (nog) de 
volstrekte meerderheid bezit en 
waar een autoband op een ge
vaarlijk kruispunt het verkeer re
gelt In het vooruitzicht van de 
aanstaande gemeenteraadsver
kiezingen schreef het p)laatselijke 
VU-bestuur een kritisch oordeel 
neer over zes jaar CVP-wanbeleid 
in deze Vlaams-Brabantse ge
meente. Meer daarover op bIz. 15. 

Plato versleet zijn 
broek op de 
schoolbanken van 
de jezuïeten 
Deze al te grapfjige bewenng 
stond te lezen in een eksamen-
werk van een kandidaat-ingenieur 
„WU" sprak met docent Van Reu-
sel die waarschuv\rt voor de 
groeiende „ongeveer-kultuur". Een 
weerslag van dit boeiend gesprek 
leest u op bIz. 20. 

Met andere woorden: deze uit
spraak dient enkel om de mis
noegde leden van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen, even
als de ACV-militanten koest te 
houden. Over de laffe aanslag op 
de bruggepensioneerden, de an
ders-validen, de werkzoekenden 
en de studenten vooralsnog 
geen woord. 

En uit de nota van adjunkt-kabi-
netschef Fons Verplaetse, ver
bonden aan de eerste minister, 
weten wij dat de vermindering 
van de koopkracht ook in 1983 
en 1984 zal worden aangehou
den. Ook de sociaal-onrechtvaar
dige taksering van de kinderbij
slag moet doorgaan. Wordt de 
„ziel van het kind" nu niet be
dreigd? 

„Vrije-

De Croo 

drmgend nodig een OF>k>ssing te 
bedenken om deze grove inbreu
ken tegen de persoonlijke levens
sfeer te voorkomen RTT-minister 
De O o o : waarop wacht u? 

Makke 
Swaelen 
CVP-voorzitter Frank Swaelen 
leeft nog. Dat viel op te maken uit 
een reaktie van deze man op de 
begroting van het kabinet Mar
tens. Een overigens biezonder 
makke reaktie: „De voorstellen 
tot besparing inzake het kinder
geld voldoen de CVP niet". Hij 
voegt er evenwel onmiddelli jk 
aan toe dat deze stellingname 
van de CVP niet moet worden 
gedramatizeerd of beschouwd 
als echte kritiek op de regering. 

Het statuut omtrent de vrije ra
dio's is pas enkele weken oud en 
vertoont nog heel wat tekorten. 
Maar wat zeer duidelijk werd 
gesteld is dat vrije radio's geen 
bindingen mogen hebben met 
politieke partijen. Her en der 
werd deze bepaling reeds met de 
voeten getredert Het meest fla
grant gebeurde dit toen vorige 
week bekend raakte dat minister 
De Croo betrokken is bij „Radio 
Free" te Brakel. Een fotograaf 
slaagde erin een aantal kompro-
mitterende kiekjes te nemen van 
een medewerker van De Croo, 
die hielp bij de installatie van de 
zendapparatuur. Blauwe Herman 
ontkent natuurlijk alles. Alhoe
w e l - Dezer dagen lekte uit dat de 
echtgenote van diezelfde minis
ter zowaar als voorzitster fun
geert van die radio! Daarenbo
ven werd de bewuste fotograaf 
door de ordediensten met rake 
klappen bedankt 

Na de onvergeefli jke flater om
trent de „menselijke fout" bij de 
treinramp in Aalter, blundert De 
Croo door zijn eigen wetten te 
negeren. 
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De Volksuniejongeren kken de besKssingen van 
goevemeur Vanneste en van staatssekretans Aerts 
die het besluit van de Biugse burgemeester willen 
vernietigen om het nucleair transport op Brugs 
grondgebied te verbieden Niet alleen wordt het nu
cleair transport met gevaar voor de omwonenden, 
nu weer mogeUjk, maar ook het dumpen van racboak-
bef afval in zee 

De Volksuniejongeren wijzen erop dat België naast 
Groot-Bnttannie. Nederland en Zwitsedaid één van 
de emge landen is die nog kernafval stort m zee Zo 
werd tussen 1967 en 1979 ± 15000 ton uit België 
afkomstig nudear afvai ten Westen van de Golf van 
Gascogne op ± 4500 m diepte m zee gedumpt 

Vooraanstaande geleerden waaronder de oceano-
graaf J Cousteau. hebben er m het verleden 

hterhae^deKjk op gewezen, dat in zee gedumpte 
vaten langzaam scheuren, waewdoor de radio^beve 
stralingen in het zeemilieu — dat erg kwetsbaar is en 
van essentieel t>elang is voor de natuurlijke kring
loop — aantasten 
De Volksuniejongeren pleiten dan ook voor het 
behoud van het verbod op nucleair transport te 
Brugge en steunen hierm het Brugse kollege van 
burgemeester en schepenen. 
De Volksuniejongeren wensen dat m afwachting van 
een technisch veilige optossing het radioaktef afval 
zou opgeslagen worden op tiet vasteland waardoor 
een tjestenöge kontrole op eventuele lekken moge
lijk bhjft 
Bovendien hiebben de Volksuniejongeren van Brug
ge beshten deel te nemen aan elke vreedzame akte 
tegen de nieuwe dumping 

Aardgastanker 
Hét p»ronkstuk van de Boelwerf te 
Temse, de aardgastanker „Metha-
nia" vaart weer Jarenlang lag 
deze miljardenkonstruktie in een 
mistige Noorse baai tussen mys
tieke fjorden Maar sinds enkele 
dagen koos dit overheidsschip 
weer volle zee Deze tanker was 
reeds in 1978 klaar, maar toen 
moest nog met een LNG-terminal 
worden begonnen Gedurende al 
die jaren kostte de „Methania" nog 
een h)om geld aan bemanning en 
herstellingen Voorlopig zal de tan
ker, fiet grootste schip ooit in 
België gebouwd, ingezet worden 
voor het vervoer van Algenjns gas 
naar Frankrijk Over een tweetal 
jaar zal dan misschien eindelijk 
kunnen worden geleverd aan Bel
gië Om dan nog te zwijgen over 
de milieugevaren Zo zie je maar 
hoe feiikxts de p>lanning in dit land 
verloopt' 

Waal 
waardevoller? 
Tot eind 1985 zal 266,4 miljard van 
de overheidssteun aan de nationa
le sektoren naar Vlaanderen gaan 
en 1782 miljard naar Waflonie 
Per tewerkgestelde m die sekto
ren (staal, textiel, steenkool en 
scheepsbouw) zal de hulp 
2,04 miljoen frank bedragen wan
neer het om een Vlaming gaat en 
2,87 miljoen voor een WaaL Een 
Waalse werknemer in een natio
nale sektor blijkt dus zowat 41 tK 
meer waard te zijn' 
In de penode van 1982 tot 1995 zal 
diezelfde overtieid '165.000 fr per 
jaar sektonete hulp moeten ver
strekken voor een Vlaamse werk
nemer Voor een Waalse werkne
mer zal dat bedrag tot rum 
278000 fr per jaar oplopen. 

Kommentaar 

Naar hiet einde van deze eeuw toe 
zal een Waalse werknemer bijna 
dubbel zoveel waard worden ais 
zijn Vlaamse kollega' 

België op kop 
Volgens de statistische diensten 
van de Europese Gemeenscfiap 
blijkt dat België dan toch op één 
terrein niet is te verslagen SpMjbg 
genoeg betreft het de werktoos-
heid Tijdens de vorige maand 
teWe de Europiese Gemeenschap 
bijna 11 miljoen mensen zonder 
werk, of 9,4 th van de totale be
roepsbevolking 
BIJ een rangschikking van de tien 
lidstaten komt België als onbe
twistbare kopkjfjer te voorschijn 
Het werkkx)sheidspercentage in 
ons land bedraagt ruim 14 th Op 
ettelijke lengten volgen Groot-Bnt-
tannie en Ierland met zowat 12 th 

Zeteldans 
De resultaten van de volkstelling 
zijn dan toch klaargekomen. 
Daaruit blijkt onder meer dat 
België de kaap van 10 miljoen 
inwoners net niet haalt In Vlaan
deren steeg de bevolking sedert 
1970 met 3,9 th.. terwijl Brussel 
er niet langer kan prat op gaan 
een miljoenenstad te zijn. 
Een van de gevolgen van deze 
volkstelling is dat er een aanpas
sing van de parlementaire zetels 
moet komen. Aldus wint Vlaande
ren er twee kamerleden op ten 
nadele van Wallonië en Brussel, 
terwijl ook de Senaat twee Vla
mingen rijker zal worden. 
Bij dat alles moet dan nog ge
meld dat het niet splitsen van het 
kiesarrondissement Brussel-Hal-
le-Vilvoorde aan Vlaanderen zo
wat 2 a 3 zetels kost Misschien 
juist daarom dat de splitsing uh-
biijft! 

Eindejaars-
feest 

Staatssekretans voor Energie 
Knoops (PRU zei tijdens een 
perskonferentie dat voor een 
verklaring over de elektriciteits
panne van 4 augustus zal moeten 
worden gewacht- tot einde van 
dit jaar! Alle opmeiicingen om
trent de te grootschalige koncen-
tratie van centrales vond Knoops 
naast de kwestie. Hij durfde het 

zelfs aan de oorzaak voor een 
stuk toe te schrijven aan de 
milieubezwaren van de stad 
Hoei. Deze stad had indertijd een 
aantal vragen gesteld, waardoor 
de vergunning voor de bouw 
even werd vertraagd. Ook wees 
Knoops erop dat zo'n defekt zich 
zelden voordoet- Gelukkig maar, 
want anders kunnen wij het ein
dejaar straks vieren met kaars
licht Voor zij die dan nog kunnen 
feesten- Mogen wij onze elektri
citeitsrekening ook tot de jaar
wisseling onbetaald laten? 

Niet U, maar 
de staat 
„Niet u, maar de staat leeft boven 
zijn stand r Nu reeds is duidelijk 
dat de P W met deze gewiekste 
slogan een hoge score haalt. 
althans wat betreft volksbedrog 
en demagogie. Want wat onder
vindt .u" vandaag? Terwijl het 
loon geblokkeerd werd, stijgt de 
inflatie tot boven 10 th. Het 
spaargeld devalueerde met 9 th. 
Van het vakantiegeld ging 7t iL 
af en van het kindergeld 500 fr. 
Ondertussen verdubbelde het 
remgeld, stegen de benzineprijs, 
het openbaar vervoer, de post
en telefoontarieven, de autover
zekering en verminderden de 
vervangingsinkomens en de so
ciale uitkeringen. 
Kortom, „u" bemerkt dat zijn 
koopkracht met één tiende is 
afgenomen en dat zijn gezin in 
1982 zowat 83.000 fr. zal inleve
ren. 

Voor „u" is dit alles totaal onbe
grijpelijk, want eind 1981 werd 
hem nog voorgehouden dat hij 
helemaal niet boven zijn stand 
leefde. Wel de staat 

Het milde moederhuis 
Nou moe, ze moeten ons maar liever niet wijsma
ken dat België krap in de centen zit Al dat gemier 
over begrotingstekorten of oplopende buitenland
se schuld is duidelijk larie en apekool. We hebben, 
zwart op wit het sluitend bewijs gevonden voor de 
onverminderde welvaart en rijkdom van ons va
derland. Gezeten op een terras in een Noordfranse 
stad brachten wij een kwartiertje vakantie zoek 
met het doorbladeren van het plaatselijk streek-
blad. Pagina één boordevol Beiroet op het kleine 
stukje na dat — in kursief — gewijd was aan Hi-
naults weigering om te plassen. Pagina twee 
Polen, de gasleiding vanuit Siberië, het gewone zo-
mergezijk over branden in Zuid-Frankrijk en een 
— overigens idioot — redaktioneel stuk over het 
sukses van Simeoni bij de Corsikaanse verkiezin
gen. Vanaf pagina drie het streeknieuws: gebroken 
armen en benen, verioren gelopen honden, een 
ontvreemde bromfiets en een enkel botsinkje 
(alleen blikschade) tussen een vracht- en een 
personenwagen. Pagina vijf de wachtdienst van 
doktoors en apotekers, de filmprogramma's in de 
wijde omtrek en een handvol officiële mededelin
gen van gemeentebesturen. Pagina zes enig eko-
nomisch streeknieuws. Op het eerste zicht dezelf
de rotzooi als bij ons: faillissementen en flink wat 
werklozen. En plots ontdekt het dwalend oog 
temidden van deze kleinschalige misère de witte 

raaf, het uitzonderiijk bericht, de blijde tijding, het 
goede nieuws. Onder de titel „Pret aux aciéries de 
Hautmont (Lille)". .Lening aan- enzoverder". En zo 
lazen we dus, hoogst geïnteresseerd, wat er met 
de staalbedrijven Hautmont (Lille) aan de hand is. 
Niet zo best de gang van zaken daar te Hautmont 
(Lillel Moeilijke afzet slinkende bestellingen, bijna 
leeg orderboekje. Maar zo gaat het de staalbedrij
ven niet alleen te Hautmont (Lille); dat is schering 
en inslag — als we deze uitdrukking even aan de 
textielsektor mogen ontlenen — overal waar hoog
ovens staan. 
Het gaat te Hautmont (Lille) echter zó slecht, dat 
de bedrijfsleiding geen centen meer bleek te 
hebben om de duizend werknemers einde van de 
maand uit te betalen. Geen nood echter: Hautmont 
(Lille) is slechts het dochterafdelinkje van een 
groot Belgisch bedrijf. En dus wendde Hautmont 
(Lille) zich tot het moederhuis benoorden Quié-
vrain, met de smeekt>ede om rap-rap tweehonderd 
miljoen Belgische franken te mogen lenen. Zoniet, 
zuchtte de bedrijfsleiding van Hautmont (Lille), 
zouden eind september duizend man op straat 
staan. 
Je bent Belg of je bent het niet, het kan beter van 
de kerk dan van de kapel, wie het breed heeft laat 
het breed hangen enzoverder enzovoort Het Bel
gisch moederhuis heeft onmiddellijk met vorste
lijk gebaar (zoals het een firma uit een Koninkrijk 
past) de tweehonderd miljoen Belgische frank 
over de tafel en de grens geschoven. Moederhuis 
kontent Hautmont (Lille) vooriopig uit de penarie 
en duizend werfclozen-op-termijn minder in de 
statistiek van Mitterrand 
-en dan vraag je misschien: wie of wat is toch het 
moederbedrijf, dat in deze tijden van barre ekono-
mische nood nog altijd bij machte is om zomaar 
stante pede tweehonderd miljoen Belgische frank 
uit de koffer te halen? 
Drie keer raden- Juist: Cockerill-Sambre! Wie 
zegde daar ook weer, dat het in België niet goed 
gaat? 
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Sociaal-ekonomisch m 
De begroting '83: 
ware volksmisleiding! 
# Negatief saldo op de lopende uitgaven 261 miljard. 
# Te financieren (dus te lenen) tekort 445 miljard. 
# Koopkrachtverlies van 3 tot 5 % voor de bevolking. 
# Hele reeks nieuwe lasten. 
Bij de voorstelling van haar begroting '83 deed premier 
Martens erg triomfantelijk, er werd een keerpunt bereikt „de 
ombuiging was begonnen f Een analyse van de cijfers leert 
ons jammer genoeg het tegendeel 
D e inkomsten worden geraamd op 1263 miljard waarvan 
1205 miljard fiskale ontvangsten C+ 11 % Lo.v. '82) en 58 mil
jard niet-fiskale ontvangsten (PTT, Nationale Bank, Nationale 
Loterij, enz-) . 
D e inkomsten-en-uitgaven-ramingen werden bekomen door 
een aantal betwistbare veronderstellingen zoals: 
— ekonomische groei van \^Vo; 
— gemiddelde stijging van de konsumptieprijzen met 8,5 "/o; 
— loonstijging mag maximum 7 % bedragen; 
— daling van de internationale rentevoet voor de staatsschul

den op korte termijn met 1 2 5 % ; 
— aantal werklozen: 538.000. 

Naar jaarfijkse gewoonte gaat ook 
deze begroting gepaard met een 
aantal belangnjke maatregelen die 
nieuwe inkomsten moeten opleve
ren. We geven ze hieronder t)e-
knopt weer. 

Fiskale maatregelen 
— Bezuiniging van 6^ mijard op 
de werkloosheid. 
— Sociale Zekerheid: tekort van 
28.3 miljard op 8.3 mijard ge
bracht 
— KirxiertMjslag voor enig kind na 
3 jaar gehalveerd, na 6 jaar afge
s t o f t 
— Schoolplicht verlengd tot 18 
jaar. 
— Werkgeversbijdragen voor so
ciale zekerheid worden opnieuw 
verhoogd (Maribel-maatregel 
wordt gehalveerd): kostprijs voor 
t>edrijven: 15 miljard. 
— BTW-tarieven verhoogd: 
15 miljard. 
— Direkte t)elastingen vertK>ogd: 
15 miljard, osn. door: verlenging 
van de £i£inslagtermijn van 3 naar 5 
jaar; strengere kontrole op aftrek-
bare bedrijfslasten; strengere aarv 
pak van eventuele misbruiken bij 
bezwaarschriften. 
— Aksijnzen: 1 miljard meer op 
sigarettea 
— Afschaffing van brugpensnen; 
invoering van een t>rugrustpen-
sioen op 60 jaar. 
— Verhoging van de persoonlijke 
pensk>enbljdragen dier brugge
pensioneerden van 35 naar 7 pro
cent; opbrengst 1,8 miljard. 
— 1,5 procent minder overf>eids-
personeel; beperking van de lonen 
van het overheidsp)ersoneel. 
— Begeleidingsmaatregelen: sa
neringsplannen voor de universi
teiten, wetenschappeï^e insteürt-
gen van de staat de NMBS. 
NMVB, de maatschappijen voor 
interkommunaal vervoer, de Regie 
der Posterijen. 
— Giemeentefiskafiteit wordt vrij
gelaten (d.w.z. dat de grens van 
6 "/o gemeentelijke belastir>g op 
de personenbelasting wordt opge^ 
heven). 

Sociale zekerheid 
Algemeen 
— Beperking administratiekos
ten; 622 miljoen fr. opbrengst 
— Strikte toepassing reglemente
ring O . 
— Verlenging verjaringstermij
nen voor ten onrechte gestorte 
uitkeringen en achterstallen (nu 
5 jaar) (*). 

(*) Maatregelen die nog dienen te 
worden getroffen, maar waarvan 
men op dit ogent>lik nog niet In 
staat Is de budgettaire gevolgen 
die ze zullen het)t>en, te t>ecijferen. 

Op 5 augustus IL publiceerde het 
Algemeen Sekretariaat van de 
Volksunie het Cijferdossier juli 
1982. Daarin wordt vrij omstan
dig (28 bIzJ een massa cijfers 
over de financiën van dit land, 
zijn gewesten en gemeenten op 
een rij gezet Cijfers ook over de 
bevolking, de werkendenen niet-
werkenden, de bedrijven en hun 
moeilijkheden, de investeringen 
en de overheidssteun, recente 
opiniepeilingen. enz_ 
Op 18 augustus bracht het VU-
sekretariaat een uitvoerige kom-
mentaar bij de Begroting 1983. 
Uit dit dossier publiceren wij hier 
de voornaamste punten en de 
noodzakelijke vaststellingen. 
Wie interesse heeft voor beide 
dossiers kan ze gratis bekomen 
op het VU-sekretariaat, Barrika-
deplein 12 te 1000 Brussel (02-
219.4^30). 

— Verien^ng solidariteitsbijdra
ge 10 % tx>ven 3 miljoen: 
5500 miljoen fr. 
— Verlenging sociale t>ijdrage 
7 % op dubbel v^antiegekJ. Deze 
wordt aangevukj met de bijko
mende t)ijdrage van 4 % voor de 
weridooshekjsuitkeringen. De gk>-
bale bijdrage van 11 % op het 
dut>bel vakantiegeM wordt dan 
evenveel als de persoonlijke bij
drage van de werknemers voor de 
SZ: 5.600 miljoen fr. 
— Vervroegde deplaformering 
op 1 oktober: 4.300 miljoen fr. 
De deplaformering brengt in 1983 
in het totaal 14,3 miljard op en 
kost de werknemers 5,7 en de 
werkgevers 9,1 miljard! 
— Gelijkschakeling liijdragevoe-
ten voor bedienden ZlV-werkne-
mers; 2.500 miljoen fr. 
— Beroepsziekten (werkgevers): 
600 miljoen fr. 

Ziekteverzekering 
— Besp>anng indexering erek> 
nen: 1.000 miljoen fr. 
— Besparing technische presta
ties, maatregelen ziekenhuizen, 
toegangsvoorwaarden WIGW's 
en kontrole op inkomsten: AOO mil
joen fr. 
— Overdracht verzekenngssek-
tor naar fonds art)eidsongevallen 
(*). 

Kinderbijslagen 
— Verlenging 500 fr. verminde
ring: 5.300 miljoen fr. 
— Verlenging bijdrage 900 fr. 
voor gezinnen zonder kinderen en 
alleenstaanden: 9.150 miljoen fr. 
— Verschuiving voor supplemen
taire zwangerschapsvergoeding: 
1.100 miljoen fr. 
— Kinderbijslagregeling vrJ. al
leen voor kinderen die in België 
verbüjvea 800 miljoen fr. 
— Kinderbijslag enig kirxi behou
den tot 3 jaar, tussen 3 en 6 jaar 
gefialveerd. daarna afgeschaft 
Niet voor gezinshoofd-werkk>ze, 
-invaWe of gepenskxieerde, voor 
gehandicapte kinderen en wezea 
Korrektie via de fiskaliteit: 400 mil
joen fr. 

Pensioenen 
— Brijgrustpens»en vanaf 
60 jaar vervanging (tijdelijke maat
regel, voorzien drie jaar). 
— Bijdrage van wetteli^ en kon-
ventkxieel Ixxiggepen^oneerden 
wordt verhoogd tot 7 % Gd. van 
werknemersbijdrage): 1.000 mil
joen fr. 

Beroepsziekten 
— Naast kunfHjlatiebep>erking. 
— Nieuwe maatregelen: 700 mil
joen fr. 

De begroting '83 houdt geen reke
ning met de reële cijfers uit de be
groting '82. Nochtans Is het zeker 
dat het oorspronkelijk voorziene 
tekort op de k)p)ende rekening van 
252 miljard In werkeTijkheid zal op-
topen tot 330-350 miljard. Hieruit 
volgt onmkkJellijk dat de nu triom
fantelijke aangekoTKÜgde en t)e-
perkte stijging van de begrotirig 
"83 met 7,5 % in werkeli jkfi^ niet 
haabaar zal zijn. 

Hetzelfde gekit voor de rijks-
schukl; deze zou volgens de rege
ring in 1983 met 450 miljard toe
nemen en de stijging van de rente 
zou slechts 40 miljard bedragen 
tegemver 70 miljard dit jaar d.w.z. 
dat men volgend jaar slechts een 
rente van 9 % zou moeten beta
len. Maar wie kan dat geloven. 

Fiktieve besparingen 
Uit de bovenstaande algemene 
tabel blijkt dat er voor 30 miljard al
gemene t>esp£Hingen worden 
voorzien die de regering niet kan 
waarmaken, hierin zit onder meer 
een aemgekondigde besparing van 
10 miljard door de beperking van 
het ambtenarenkorpa 
Op de wertdoosheidsuitkeringen 

Niet U, 
maar de staat 

leeft boven 
zyn stand! 

Pinr 
ÊÊÊê mm WÊm 

Wie veroorzaakte 

de financiële put? 
De jongste tien jaar werd 
geen enkele regering ge
vormd zonder de CVP, zij is 
dan ook de belangrijkste 
verantwoordelijke voor de 
huidige toestand De andere 
regeringspartij, de PW ging 
op 8 november 1981 naar de 
verkiezingen met de slo
gans „Niet U maar de staat 
leeft boven zijn stand" en 
„Meer geld voor U, minder 
voor de Staat'. 
De resultaten blijken uit de 
l^grotingen '82 en "83, opge
steld onder de medeverant
woordelijkheid van vice-
premier Willy De Clercq, te
vens minister van Finan-
ciën-

Maar dat is niet alles. 
Dezelfde Willy De Clercq 
was tevens minister van Fi
nanciën van 26 januari 73 
tot 29 januari 74 in de toen
malige CVP-PW-SP-koali-
tie. Van 25 april 74 tot 3 juni 
77 was dezelfde Willy De 

Clercq minister van finan
ciën in een CVP-PW-rege-
ring. 
De PW was tevens lid van 
de regering gedurende de 
periode van 18 mei '80 tot 4 
oktober '80 in een CVP-
PW-SP-koalitie. 
Sinds de huidige CVP-PW-
regering tot stand kwam op 
17 december van verteden 
jaar is het opnieuw Willy De 
Clercq die minister van fi
nanciën is! 
De PW en Willy De Clercq 
hebben dus de jongste 10 
jaar ongeveer 6 jaar de kans 
gehad om een zuinig beleid 
te voeren, de overheidsgel
den goed te besteden, een 
industriële politiek te voe
ren, de belastingen te her
vormen enz-
De grootste verantwoorde
lijkheid voor de huidige ka-
tastrofale situatie berust 
dan ook bij CVP en PW en 
nergens anders! 

wil men 6,9 miljard besparen niet
tegenstaande de snel stijgende 
werklooshekJ, het cijfer van 
538.000 werktozen voorzien in de 
t>egroting zal reeds eind 1982 be
reikt worden. Zullen er dan in 1983 
geen werldozen bijkomen? Wij 
hopen het maar betwijfelen het 
sterit (470.000 werittozen op 15-8-
"82 + 70.000 in het stelsel van 
BTK-projekten, overheid en 
viw. 's en 3de art>eiclscircuit dus 
totaal 540.000). 

De rijksschuld eind '82 wordt 
verondersteki 2.833 miljard te t)e-
dragen, maar eind juni '82 bedroeg 
deze schdd reeds 2S71 miljard! 
Er is toch niemand die gekx>ft dat 
de rijksschukJ de tweede helft van 
'82 zal dalenlll 

Konklusies 
De begroting '83 zoals nu voorge
steld door de regering is een 
waardeloos dokument en zal vol
ledig moeten herzien worden na 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het stijgingspercentage van de 
begroting "33 bedraagt trouwens 
niet 7,5 % zoals de regering wil 
doen gek>ven maar wel 9,1 % 
wanneer men de bpende uigaven 
beschouwt De 7,5 % van de rege
ring zijn kunstmatig gekomen door 
de k>p)ende uitgaven en de kapi
taaluitgaven samen te voegen. 

De zogenoemde besparingen en 
de bijkomende lasten vallen het 
zwaarste voor de lagere inko
mens (afschaffing kindergekJ voor 
enig kind, verhoging van persoon
lijke pensioenbijdragen van 3,5 tot 
7 % voor fciruggepensioneerden, 
BTW-verfx>glngen, tariefverhogin
gen allerhande, enz_J zonder enig 
sociaal korrektef 

hlet bedrijfsleven wordt opnieuw 
zwaarder belast waardoor de ge
loofwaardigheid van het In '82 aan
gekondigde bedrijfsvriendelijke 
klimaat sterk wordt aangetast en 
is zeker niet van aard om inves
teerders aan te trekken. 
De openbare schuld bedraagt 
17,7 % van de totale uitgaven en 
in juni 1982 werd 42 % van de 
staatsschuld gefinancierd met 
kortloF)ende leningen (in juni '82 
was dit nog 35,3 %) en 19,5 % 
van de financiering van de staats
schuld moest in juni '82 geschie
den met buitenlandse leningen 
waar dat in juni '81 beperkt bteef 
tot 11,7%. 

De beperkir^ van de indexkoppe
ling zal eveneens een veriies aan 
koopkracht betekenen van min
stens 2 %. 

De als vooriopig en eenmalig aan
gekondigde maatregelen in '82 (de 
forfaitaire aftrek en 500 fr. van het 
kindergekJ en bijdrage van 900 fr. 
per maand voor gezinnen zonder 
kinderen en aUeenstaarKlen) blij
ven behouden. 

De verantwoordelijkhekJ voor be
paalde tekorten wordt afgewen-
teW op de lagere besturen Cb.v. ge
meenten en parastatalen) waar
door eveneens een stroom van 
lastenverhoging voor de twvol-
king zat ontstaan. 

Hopeloos 
Ten sk>tte en het allerergste is dat 
deze begroting geen enkel uit
zicht biedt op enig ekonomisch 
herstel of enige vert>etering van 
de werkgelegenheid, wel integerv 
deel. De begix>ting '83 geeft blijk 
van een totaal gebrek aan strate
gie op lange termijn en bevat geen 
enkele wezenlijke, ingrijp>ende 
strukturele hervorming, noch van 
de sociale zekerfiekJ, noch van de 
arxlere overhekteuitgaven, zodat 
er geen aanvang wordt gemaakt 
met de fundamenten van een nieu
we hoopvolle toekomst waarop 
de bevolking recht heeft 

Toch tiUfh de regering doorgaan 
met haar steunverlening aan ver-
lieslaterKie ondernemingen met 
een uitzk:htk>ze toekomst zoals 
het Waalse staal waardoor de 
l)egroting van EkorKxnische Za
ken stijgt met 31,2 %, maar blijft er 
geen ruimte voor enig initiatief 
voor het lang aangekondigde in
dustrieel beleki, integendeel het 
Fonds voor Industriële Vernieu
wing (RV) werd bevroren-. 

De Vlaamse gemeenschap moet 
dit beleid krachtdadig afwijzen 
en bestrijden, de verspilzucht 
van de centrale regering dreigt 
immers ook Vlaanderen mee te 
sleuren in een onherstelbare ver
arming. De Vlaamse gemeen
schap is nog steeds in staat mits 
zijzelf zowel financieel als eko
nomisch over haar lot kan beslis
sen, de juiste maatregelen te tref
fen om een hoopvolle toekomst 
mogelijk te maken. Het is echter 
hoog tijd. 
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Degelijk, lezenswaardig, krit iekloos. 

„Burggraaf Aloys Van de Vijvere" 

tr 

Het is met levendige belangstelling dat Ik het boek van 
Valery Janssens over burggraaf Aloys Van de Vijvere ter 
hand genomen heb. Wij weten nog wel dat Van de Vijvere 
met dr. Van de Perre en Frans Van Cauwelaert één van de 
drie „Van's" was die na de eerste wereldoorlog de beruchte 
„Vlaamse interpellatie" hielden in de Kamer van Volksverte
genwoordigers, dat hij in de Belgische politiek en in de 
financiële wereld een zeer belangrijke rol gespeeld heeft; 
maar een overzichtelijke en degelijke levensbeschrijving 
ontbrak tot nu toe. Dat is trouwens ook het geval met een 
andere Westvlaming, Gustave Sap, wat enerzijds nogal 
begrijpelijk voorkomt gezien de rol die Sap gespeeld heeft 
anderzijds misschien wel verklaarbaar is door de moeilijk
heid een zo omstreden figuur objektief te benaderen. 
Alleszins zou ook een biografie van Gustave Sap welkom 
zijn. 
Het boek van Valery Janssens Is dus welgekomen omdat 
het een leemte vult en gewijd Is aan een boeiende persoon
lijkheid. Ook was de auteur goed voorbereid om de 
financiële rol gespeeld door Van de Vijvere uit de doeken te 
doen, wat noodzakelijk was om een volledig beeld te 
schetsen van een lange levensloop. 

Van de Vijvere werd geboren te 
Tielt in 1871 en overleed te Parijs 
In 1961. 
In feite valt zijn levenskxip uiteen 
in twee delen. Tot januari 1931, 
toen hij ontslag nam als volksver
tegenwoordiger, speelde hij een 
eerste rangsrol in de Belgische 
p>olitlek. Na die datum verdween 
hij uit het aktief politiek leven om 
een al even belangrijke rol te 
spelen in de „haute finance", in de 
financiële wereld. 
Op het kollege van zijn geboorte
stad kwam hij onder de invloed 
van de Vlaamse studentenbewe
ging en werd hij Vlaamsgezind. In 
zijn studententijd te Leuven bleef 
hij behoren tot de Vlaamsgezinde 
studenten. Van deze Vlaamsge-
zindheid, die hem voort»estemde 
om een leidende rol te spelen in de 
Vlaamse Beweging, is er in zijn 
later leven wel iets, maar toch zeer 
weinig overgebleven. Vlaamsge-
zindheid was niet de drijfveer van 
zijn politieke aktiviteit, het was er 
slechts een ondergeschikt aspekt 
van. 

Vertrouwensman-
De auteur doet wel zijn uiterste 
best om de Vlaamsgezindheid van 
Van de Vijvere dik in de verf te 
zetten, maar overtuigend is dit niet 
Als uitgesproken en strijdend 
Vlaamsgezinde had hij trouwens 
nooit de rol kunnen spelen die hii 
gespeeld heeft o.m. als vertrou
wensman van koning Albert en 
van kardinaal Mercier De tijd was 
daar niet rijp voor. Ook in zijn 
gezinsleven was Van de Vijvers 
volledig verfranst Als advokaat te 
Gent gevestigd werd hij in 1911 
volksvertegenwoordiger voor het 
arrondissement Roeselare-Tielt 
Hij legde zijn eed af In het Neder
lands. 

Hij werd reeds vlug minister en is 
nog herhaaldelijk minister en zelfs 
gedurende een korte periode eer-
ste-minister geweest Gedurende 
de eerste wereldooriog maakte hij 
deel uit van de regering van Le Ha
vre als minister van Financiën. 
Hij was wel gevoelig voor de 
klachten en de grieven van de 
Vlaamse frontsoldaten, maar hij 
heeft aan de wantoestanden en 
het onrecht niet verholfjen. 
Na de ooriog verdween hij voor 
twee jaar urt de regering, maar in 
1920 werd hij minister van Ekono-
mische Zaken en bleef dit tot in 
1924. In die periode heeft hij zeer 
veel gedaan voor de wederop
bouw en het herstel der ooriogs-
schade In West-Vlaanderen. Na 

ontslag te hebben genomen als 
minister keert hij kort nadien, In 
1925, terug als eerste-minister, 
doch niet voor lang. Nadien werd 
hij opnieuw minister in de regering 
Poullet, maar in februari 1926 nam 
hij opnieuw ontslag als minister en 
ditmaal was zijn beslissing defini
tief. Hij bleef nog enkele jaren in 
het parlement doch ging meer en 
meer op in de financiële wereld. 
Begin 1931 verdween hij ook uit 
het pariement 
In feite was Van de Vijvere één 
der erkende leiders van de katolie-
ke partij. Zijn gezag en zijn invloed 
waren zeer groot Ongetwijfeld 
was hij een zeer intelligent en 
bekwaam mens. Reeds in de jaren 
twintig toen hij nog aktief in de 
pwlitiek stond was hij ook aktief op 
financieel gebied, wat toen niet 
uitzonderiijk was, alhoewel deze 
vermenging van belangen zeer 
scherpe kritiek uitgelokt heeft. Hij 
IS later, mede door zijn nauwe 
relaties met Dannie Heineman een 

zeer belangrijk financier gewor
den die aan het hoofd stond van 
de hokjings Petrofina en Sofina. 
Daarover zullen wij hier niet uit
weiden. 
Voor zover wij uit dit boek kunnen 
opmaken was de enige band die 
hem nog min of meer met de 
Vlaamse Beweging verbond zijn 
(sersoonlijke relatie met Frans van 
Cauwelaert Van de georganizeer-
de Vlaamse Beweging was hij 
blijkbaar totaal vervreemd. 

intelligent-
Afgezien van zijn jeugdjaren was 
zijn Vlaamsgezindheid steeds 
zeer gematigd en zijn grote be
kommernis schijnt vooral geweest 
te zijn het belang van ,de (unitaire) 
katolleke fjartij. De katolieke fjartij 
mocht In Vlaanderen de Vlaams-
gezinden niet afstoten. 
Doch hij was in zijn gematigdheid 
gekant tegen iedere opbodpKslitiek 
in Vlaamsgezindheid en stond 
zeer afkerig tegenover alles wat 
hij beschouwde als „Vlaams extre
misme". Hoe lauw zijn Vlaamse 
strijdbaarhieid was blijkt om. uit 
een brief die hij in december 1922 
schreef aan zijn dochter: „Mats 
tout le groupe flamand me lache 
parce que je suis trop'modéré...". 
Verbazingwekkend is dan ook 
een passage uit een brief die 
koning Albert in augustus 1924 
schreef aan eerste-minister Pheu-
nis: „Ik betreur ten zeerste het 
vertrek van M. Van de Vijvere (hij 
had ontslag genomen). Ofschoon 
ik niet zo ver ga als hij in de 
taalkwestie, heb ik steeds een 
hoge waardeeing gehad voor zijn 
grote intelligentie". 
Ongetwijfeld was Van de Vijvere 
voorstander gebleven van de ver-
vlaamsing van het hoger onder
wijs (Gent en Leuven), rnaar zijn 
gematigdheid en zijn pragmatigme 
waren zo groot dat hij reeds ge
noegen nam met de Nolf-barak. 
Uiterst intelligent waakte hij er 

ongetwijfeld over nooit te ver te 
gaan in zijn Vlaamsgezindheid om 
zijn p>ositie en zijn kansen aan de 
top van het Belgisch p)olitiek regi
me niet in gevaar te brengen. 

Na de interfiellatie van de drie 
„Van's" trad hij eigenlijk nooit meer 
op het voorplan, liet hij zich nooit 
verleiden een eersterangsrol te 
spelen in de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd. Hij bleef voorztehtig op 
het achterplan en zijn rol bestond 
erin zoveel mogelijk af te remmen. 
Het is natuurtijk mogelijk dat zijn 
eigen Inzicht samenviel met zijn 
eigenbelang. Nochtans kende hij 
en begreep hij de Vlaamse kwes
tie. Sprekend van uit zijn persoon
lijke ervaring betoogde hij in een 
tussenkomst in de Kamer; „Zij die 
tot mijn generatie behoren weten 
dat vanaf de dag waarop wij het 
middelbaar onderwijs begonnen 
tot op het ogenblik dat wij de 
universiteit verlieten, dag in dag 
uit terwijl wij onze wetenschappe
lijke vorming opdeden, op ons die 
fascinerende aantrekkingskracht 
van een ander milieu werd uitge
oefend, die voortdurende lokroep 
van een elite die vreemd was aan 
fiet Vlaamse volk, dat vooruitzicht 
deelachtig te worden aan een uit
sluitend Franse kuituur die bijna 
een voorwaarde scheen voor 
onze volledige wetenschappelijke 
en intellektuele ontwikkeling. 
Zij die tot mijn generatie behoren 
zijn allen door dat milieu geboeid 
en verleid geworden: we zijn er al
len in zekere mate de slachtoffers 
van geweest". 

En toen Camille Huysmans hem 
onderbrak- „Het was de roep van 
het arrivisme", antwoordde hij; 
jammer, misschien wel!" 
De beslissende vraag is hoever 
men het zou gebracht hebben met 
de gematigdheid en de inschikke
lijkheid van Van de Vijvere, zonder 
de stuwkracht van het zgn. 
„Vlaamse extremisme". Ten slotte 
waren de resultaten van de taktiek 

Burggraaf Aloys Van de Vijvere. 

van Van de Vijvere totaal ontmoe
digend en kwam de grote omkeer 
en de doorbraak er slechts dank 
ZIJ de Bormsverkiezing. 

„Goeverneur"-
Alhoewel Van de Vijvere belan
gen had in tal van ondernemingen 
en aan de leiding stond van be
langrijke holdings was hij tevens 
„goeverneur" (een titel die voor 
hem geschapen was!) van de Na
tionale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid! 
De tweede wereldooriog bracht 
Van de Vijvere door in de VSA. Hij 
vond er zijn vrienden Heineman 
en Dawes. Hij keerde slechts In 
1946 naar België terug o.m. om er 
de belangen van Petrofina te ver
dedigen. Deze hoWing werd ver
volgd wegens traktaties met de 
Duitsers tijdens de ooriog. 
Als minister van Staat nam Van de 
Vijvere nog deel aan de vergade
ringen van de Kroonraad in 1950 
(koningskwestie) en in 1960 (Kon-
go-kwestie). 

Wat zijn houding was tegenover 
Leojsold III blijkt niet duidelijk uit dit 
boek, de auteur is erg zwijgzaam 
op dit (xint Men kan echter veron
derstellen dat hij, zoals Van Cau
welaert e.a„ in feite tegen de 
koning was. 
In de Kongo-kwestie was zijn oor
deel vernietigend, o.m. over minis
ter Van Hemelrijck. 
De Vlaamse kwestie is blijkbaar 
na de tweede wereldooriog totaal 
uit zijn belangstelling verdwenen. 
Het oordeel over de grote per
soonlijkheid die Van de Vijvere 
ongetwijfeld was zal dan ook ver
schillen naar gelang men hem bin
nen of buiten de Vlaamse Bewe
ging plaatst De grote verwachting 
dat hij een leidende rol zou spelen 
in de Vlaamse Beweging is niet in 
vervulling gegaan. Van het stand
punt van de trouw is zijn leven een 
grote ontgoocheling geweest 

Aan de verkeerde kant-
Kenschetsend is in dit opzicht dat 
in 1938, toen dn Adriaan Martens 
benoemd werd tot lid van de pas 
opgerichte Koninklijke Vlaamse 
Akademie voor Geneeskunde en 
er een fransdolle hetze losbrak 
tegen dr Martens omwille van zijn 
aktivistisch verleden, waartegen 
gans de Vlaamse openbare opinie, 
over de partijgrenzen heen, in 
verzet kwam, Van de Vijvere 
langs de verkeerde kant stond, de 
kant van hen die de afzetting van 
dr Martens eisten Dit toont aan 
hoever hij toen reeds verwijderd 
was van wat in Vlaanderen leefde. 
Men kan natuuriijk antwoorden 
dat de pnmauteit voor hem elders 
lag, dat hij niet wenste de voor
rang te geven aan de Vlaamse 
kwestie. Maar toch voelt men aan 
dat er iets hapert aan deze levens
loop, hoe geslaagd ook! De auteur 
van deze levensbeschrijving moet 
dit ook aangevoeld hebben en 
heeft daarom gepoogd het 
Vlaams blazoen van burggraaf 
Van de Vijvere te vergulden. Ik 
meen met dat hij daarin op overtui
gende wijze geslaagd is. 
Wanneer wij ons bezinnen over 
de motieven die deze levensloop 
bepaalden, blijven wij aarzelen of 
Huysmans niet de nagel op de kop 
geslagen heeft 

Ovengens is dit een degelijk en 
lezenswaardig boek — maar wel 
kritiekloos to.v. de behandelde 
figuur 

F. Van Der Eist 
Valery Janssens, „Burggraaf Aloys Van de 
Vijvere' (Lannoo). 
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Onze wereld m 
PLO verlaat Beiroet, 
maar Palestijnse 
kwestie blijft 
Begeleid door emotionele afscheidstaferelen vertrekken sinds een 
week, dag na dag, de strijders van de Palestijnse Bevrijdingsorgani-
zatie PLO uit West-Beiroet Naar Jordanië, Irak, Syrie, de twee Je-
mens, Tunesië. Voor velen het zoveelste vertrek in een nieuwe balling
schap 
Hoewel de zeven- a negenduizend PLO-strijders „in waardigheid" ver
trekken — ondanks twee maanden moordende beschietingen en 
bombardementen is boven West-Beiroet nooit de witte vlag gehesen 
— heeft de PLO een zware militaire nederlaag geleden De mannen 
van Yasser Arafat verliezen hun operatiegebied in Libanon en worden 
ver van het „stri jdtoneel" verwijderd Arafat en de PLO-leiding worden 
ondergebracht in Tunesië dat ook de zetel herbergt van de Arabische 
Liga Zowel Tunesië als de andere Arabische gastlanden zullen de fe-
dayin ongetwijfeld erg weinig bewegingsvrijheid gunnen ^ 

Israel heeft van zijn kant een 
nieuwe overwinning behaald maar 
een die het zwaarder betaalt dan 
in zijn vorige oorlogen Voor het 
eerst was er in Israel zelf tijdens 
een oorlog openlijk verzet, zij het 
van een minderheid, tegen het 
Israëlische optreden De bevolking 
stond wel eensgezind achter het 
officiële doel van de begin juni 
ingezette invasie in Libanon, nl het 
„zuiveren' van een 40 km diepe 
strook grondgebied om een eind 
te maken aan Palestijnse beschie
tingen op noordelijk Israel Maar 
de zware bombardementen op 
een aantal steden, en vooral de re
gen van bommen die op West-

Beiroet werd afgeworpen en die in 
de eerste plaats de Palestijnse en 
Libanese burgerbevolking trof, 
wekten bij een minderheid in Israel 
groot verzet wat ongetwijfeld nog 
tot felle interne diskussies in Israel 
zal leiden 

Voor het eerst was ook de inter
nationale joodse gemeenschap, 
en in het biezonder de invloedrijke 
gemeenschap van Amenkaanse 
joden tijdens een door Israel ge
voerde oorlog openlijk bekom
merd en verdeeld over het optre
den van de Israëlische leiders En 
de manier waarop premier Begin 
en zi|n minister van Defensie Sha-

Met vlag, geweersalvo's en het V-teken verlaten PLO-stnjders Beiroet 
(foto UPI) 

ron de oorlog in Libanon voerden, 
wekte ook stijgende kritiek bij de 
Amerikaanse publieke opinie die 
voordien vnjwel onvoorwaardelijk 
achter Israel stond De bombarde
menten op Beiroet, waarvan vol
gens recente cijfers de slachtof
fers voor 37 t h uit kinderen be
stonden, de lange Israëlische blok
kade waardoor de bevolking van 
West-Beiroet van water, elektrici-

Verkiezing Gemayel kan Libanon in 

nieuwe burgeroorlog storten 
Met het vetrek van de PLO is 
de rust in Libanon nog lang 
met teruggekeerd Integen
deel, met alleen staan in dit 
land nog de troepen van 
twee andere mogendheden 
— Syrie en Israel — tegen
over elkaar, maar bovendien 
bestaat er het gevaar van 
een nieuwe burgeroorlog tus
sen de diverse religieuze be
volkingsgroepen 
Het grootste deel van de isla
mitische Libanese bevolking 
IS erg verontrust over de ver
kiezing van de kristelijke mili-
tieleider Beshir Gemayel tot 
de president Ze vreest dat 
Gemayel de suprematie van 

de kristelijke minderheid over 
de islamitische bevolking on
voorwaardelijk wil herstellen 
en dat hij daarbij met erg 
kieskeurig zal zijn bij de mid
delen die hij gebruikt Een 
vrees die gewettigd is gezien 
de middelen die Gemayel te
gen zijn kristelijke rivalen ge
bruikt heeft om de suprema
tie van zijn falange-militie te 
verzekeren Zo liet hij om 
het hele gezin van Tony Fran-
jieh, tot en met het driejarig 
zoontje en alle bedienden, 
uitmoorden om een rivaal uit 
te schakelen 

De vele Palestijnse burgers 
vrezen van hun kant repre

sailles van Gemayels militie, 
die naar verluidt in het door 
Israel bezette zuiden van het 
land lelijk huishoudt, nu de 
PLO-bescherming is wegge
vallen 

En nog gehater heeft Ge
mayel zich gemaakt door zijn 
openlijke samenwerking met 
de Israëlische aanvallers Hij 
IS trouwens onder bescher
ming van Israëlische tanks 
gekozen Een van de doelein
den van Israel in zijn invasie 
van Libanon was in dat land 
een stabiele — pro-lsraleli-
sche — regering aan de 
macht te brengen 
De bomaanslagen vlak na de 
verkiezing tegen de huizen 
van drie moslim-parlements
leden die de islamitische boy
cot van de parlementszitting 
met hadden nageleefd en 
daardoor Gemayel aan het 
nodige kworum van aanwezi
gen hielpen, tonen dat de 
aanwezigheid van de PLO — 
die ongetwijfeld vele Libane-
zen een doorn in het oog was 
— zeker met de enige desta-
bilizerende faktor was in dit 
zeer verdeelde land Presi
dentsverkiezingen hebben 
daar al vaker tot burgeroorlo
gen geleid, lang voor de PLO 
zich in Libanon vestigde Dat 
gevaar is ook nu met denk
beeldig in een land waar zo
wat iedereen tot de tanden 
gewapend is en het officiële 
leger weinig voorstelt 

HO 

teit, voedsel en geneesmiddelen 
afgesneden werd, konden immers 
moeilijk worden voorgesteld als 
een verdedigingsoorlog waann Is
rael om zijn bestaan vocht De 
Israëlische propaganda, die altijd 
voortreffelijk werkt, kon het dit 
keer met halen tegen de TV-beel-
den die dag na dag de vernielin
gen in Beiroet en het lijden van de 
burgerbevolking toonden 

En uiteraard is met het vertrek van 
de PLO uit Libanon de Palestijnse 
kwestie zelf met opgelost Ver
spreid over het Nabije en Midden 
Oosten leven meer dan vier mil
joen Palestijnen, onder wie zowat 
400000 in Libanon, die aanspraak 
maken op hetzelfde zelfbeschik
kingsrecht, het recht op een eigen 
staat waarover de meeste volke
ren ter wereld beschikken Zolang 
die kwestie met ten grond wordt 
aangepakt, zal ze het Nabije Oos
ten blijven destabilizeren 

Van verschillende zijden, en o m in 
West-Europa, waar Frankrijk een 
rol heeft gespeeld om de PLO in 
Beiroet een volledige vernedenng 
te besparen en aldus de deur naar 
een diplomatieke oplossing open 
te laten, wordt gehoopt dat de 
Libanese krisis zal worden aange
grepen om een politieke oplossing 
voor het Palestijnse probleem te 
zoeken 

Terwijl premier Begin en de mees
te Israëliërs blijven weigeren ook 
maar het recht van de Palestijnen 
op een eigen thuisland te overwe
gen, zal de grote impuls voor een 
politieke oplossing van het Pales
tijnse probleem — als die er al 
komt — van de Verenigde Staten 
moeten komen, de enige mogend
heid die over voldoende invloed 
beschikt in het Nabije Oosten Dat 
bleek eens te meer in de Libanese 
oorlog waar de Sovjetunie het bij 
officiële verklaringen liet de Arabi
sche wereld zich totaal verdeeld 
en machteloos toonde en de Pa
lestijnen ten hoogste retorisch 
steunde, en West-Europa — op de 
beperkte rol van Frankrijk na — 
het ook bij oproepen tot matiging 
het 

Maar of er een evolutie komt naar 
een nieuwe aanpak van de Pales
tijnse kwestie die ruimer gaat dan 
de totaal doodgelopen Camp Da-
vid-akkoorden is nog zeer de 
vraag In hun bemiddeling in de 
Libanese oorlog hebben de Amen-

kanen niets toegegeven aan de 
PLO geen erkenning van deze 
orgamzatie als tenminste een van 
de vertegenwoordigers van het 
Palestijnse volk, geen officiële er
kenning van het Palestijnse zelfbe
schikkingsrecht 

De jongste dagen komen teke
nen uit Washington o m in verkla-
nngen van minister van Buiten
landse Zaken Schultz, dat de Ver
enigde Staten aan een nieuwe 
aanpak werken 

Maar om eventuele nieuwe Ameri
kaanse plannen een kans op suk-
ses te gaven, zal de PLO belangrij
ke stappen moeten zetten Met 
name ondubbelzinnige erkenning 
van het bestaan van Israel — het 
in PLO-dokumenten nog vastge
legde streefdoel van de vernieti
ging van Israel is onaanvaardbaar, 
zowel als onrealistisch — en af
zien van geweld tegen de joodse 
staat Een dergelijk initiatief zou 
diplomatiek ook handig zijn, omdat 
Israel dan met langer het argument 
zou kunnen gebruiken dat de PLO 
louter een „bende terronsten" is 
en dan zelf duidelijk zou moeten 
maken of het tot een nieuwe aan
pak bereid is 

Maar ook als Arafat en sommige 
van zijn medewerkers dit zouden 
beseffen, is het zeer de vraag of 
ze nu een dergelijke houding bij 
hun — zeer heterogene — achter
ban kunnen waarmaken De ver
bittering bij de PLO-mensen is 
immers enorm en het zal psycho
logisch erg moeilijk zijn om hen in 
de huidige sfeer van de noodzaak 
van een verzoenende houding te 
overtuigen Die verbittenng ncht 
zich met alleen tegen Israel, maar 
zo mogelijk nog meer tegen de 
Arabische regimes die geen vin
ger hebben uitgestoken om hen te 
helpen tijdens, zoals Arafat begin 
deze week zei, „de zestig dagen 
waann we in een hel geleefd heb
ben" Een nieuwe golf Palestijns 
geweld, o m tegen Arabische lan
den, IS in die sfeer maar al te goed 
mogelijk Maar ze zal de Palestijn
se zaak met vooruithelp>en Ze 
dreigt eerder het vooral in de VS 
recentelijk gegroeid besef van het 
Palestijnse probleem opnieuw te 
doen omslaan in veroordeling van 
terreur-praktijken, en een mogelijk 
nieuw Amenkaans diplomatieke 
initiatief de wind uit de zeilen te ne
men 

H. Oosterhuys 
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8 M^ Reportage 

Film van de gebeurtenissen 

Op de luchthaven van Toulon-Hyères onderhield de Vlaamse dokter Depaep zich met mevrouw en zoon 
Cums. Zij zagen er al duidelijk opgelucht uit 

De heer Jacques Cums wordt behoedzaam in het VAB-Europechvliegtuig gedragen. 

Vlaamse Europech 
reddende engel 
voor nierpatiënt 
met vakantie 

Een druilerige, drukkende zaterdagmorgen.] 
De luchthaven van Deurne (Antwerpen) ont
waakt langzaam. Alleen het kantoor van de 
private luchtvaartmaatschappij „Airselect" 
vertoont reeds tekenen van leven. De laatste, 
voorbereidingen worden er genomen voor 
een blitz-bezoek aan de Azurenkust. ! 
De heer Euskirchen, chef van de VAB-Euro-
pechdienst, verwelkomt ons. Hij stelt ons 
voor aan de vier overige bemanningsleden:; 
een joviale piloot Guido De Brouwer en zijn 
jonge assistent Robin van Rissegem, een 
Leuvense arts, dr. Jan Depaep en een verple
ger, de heer Guy Van den Broeck. 
Tank gevuld, broodjes en koffie i+ nog iets: 
sterkers) en wij zessen aan boord met be
stemming Hyères, vlakbij Toulon. „Twee uur
tjes vliegen", vertrouwt de piloot ons toe. Om i 
8 u. 57 overwint het witte, kleine straalvlieg- ] 
tuig de wetten van de zwaartekracht. Wij zijn 
in de lucht om een nierpatiënt te repatriëren... 

„Wij"-lezer uit Tervuren 
uit Toulon overgevlogen 

Onder een verzengende hitte wordt het ambulancevliegtuig bijgetankt Op de achtergrond ziet men een 
uitloper van het Zuidfrans massief. 

De oproep 
Twee dagen voorheen ontving 
de Europechcentrale te Ant
werpen een oproep van de h. 
Jacques Cums, met vakantie 
in Bormes-les-Mimosas (Zuid-
Frankrijk). Deze vakantiegan
ger was onwel geworden in 
zijn hotelkamer. De plaatselijke 
geneesheer achtte hospitaliza-
tie noodzakelijk. Daar werd 
vastgesteld dat Jacques Cums 
een steentje in de nieren had. 
Ofwel moest hij daar intensief 
worden behandeld, ofwel dien
de hij naar Vlaanderen te wor
den overgebracht, voor ver
zorging. Na langdurig telefo
nisch overleg tussen de 
Vlaamse dokter en zijn Franse 
kollega, dr. Chamboulier, werd 
besloten dat een repatriëring 
mogelijk was, evenwel uitslui
tend per vliegtuig. Europech-
hulpdienst gaf zijn toestem
ming. Repatriëring per auto
ambulance was onmogelijk, 
omdat dit te lang zou duren. 
Daarenboven betrof het een 
piekweekeinde op de Franse 
autowegen. (Die zaterdag ge
beurde immers de autobus-
senramp te Beaune). 

De heer Euskirchen nam vrij
dag kontakt op met het betrok
ken ziekenhuis en een plaatse
lijke ambulancedienst. De pa
tiënt moest om 11 u. 15 op de 
dichtsbijzijnde luchthaven zijn. 

In dit geval ging het om de mili
taire luchthaven van Toulon-
Hyères. Wij zouden zaterdag 

landen om 11 uur, vlug bijtan
ken, een afspraak met de kon-
troletoren en... terug de lucht in. 
Aldus wordt vermeden dat de 
zieke te lang onder een broeie
rige hitte op het vliegtuig moet 
wachten. Normaal worden op 
deze luchthaven enkel militaire 
vliegtuigen toegelaten, maar 
ook dit probleem wordt over
wonnen. 

Gratis 
Tijdens de vlucht worden wij 
verwend met een krokant 
lunchpakket. Wij vagen hon
derduit. 
Euskirchen: Dit is reeds de 
derde repatriëring per vliegtuig 
in één week tijd. Maandag wa
ren wij ook in Hyéres (een 
schedelbreuk na een surf-on-
geval), woensdag naar St.-Mo-
ritz (een val n.a.v. alpinisme) en 
vandaag opnieuw naar d'Azu-
renkust. 
Wij : „Hoeveel kost zo'n hulp
operatie?" 
Euskirchen: „De verzekerde 
bij Europech hoeft hiervoor na
tuurlijk niets te betalen. Nu 
mag je wel weten dat de prijs 
voor de huur van dit vliegtuig 
reeds 156.000 fr. kost. Alles 
inbegrepen (ereloon dokter, 
ambulances...) mag je rekenen 
op een dikke 200.000 fr 
Een Europech-verzekering be
tekent zowel het opsturen van 
vier specifieke bouten, over 
een volledige motor tot de 
overbrenging van een gezin. 
En dit in gans Europa (tot en 
met de Sovjetunie) en Noord-
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Reportage 

Afrika. Soms is onze tussen
komst heel erg dringend. Vóór 
enige tijd kregen wij een op
roep vanuit Gerona (Italië). 
Twee uur na dit telefoontje 
hingen wij reeds in de lucht om 
een 34-jarige man naar huis te 
brengen. De Italiaanse genees
heer, nou ja..., die had ons 
verteld dat hij niet precies wist 
wat er fout ging met onze 
kliënt Hij dacht dat het geel
zucht betrof, maar de man had 
in twee dagen niet gewaterd. 
Die dokter was ten einde raad. 
Toen onze arts ter plekke het 
geval bekeek, bleek het om 
een akute hersenvliesontste
king te gaan. De totaal verkeer
de diagnose en de foute be
handeling hadden deze anders 
erg vitale kerel tot een echt 
wrak gemaakt. Onze vlugge 
interventie en een adekwaat 
optreden — er werd onmiddel
lijk een sonde gestoken — 
redden het leven van deze 
man. 
Een andere keer brachten wij 
een 77-jarige dame terug. Een 
ernstige beenkwetsuur ver
plichtte dit Het was de eerste 
maal dat deze mevrouw in een 
vliegtuig zat (of in dit geval: 
lag). Na afloop vertelde zij ons 
dat ze nog nooit zo aangenam 
gereisd had." 

Franse franken 
Robin, de co-piloot, verschaft 
ons een spoedkursus vliegop-
leiding. Wij vliegen op een 
hoogte van 30.000 voet (ca. 
10.000 meter) met een snel
heid van 600 km per uur. De 
buitentemperatuur bedraagt 
- 20 ° Celcius, maar binnen is 
het gezellig warm. De navigatie 
van zo'n ogenschijnlijk klein 
vliegtuig is ongeveer dezelfde 
als van een heuse Boeing 747. 
Wij vliegen over Diekirch, Ge
neve, richting Nice. 
Wi j : „Hebben jullie, als private 
luchtvaartmaatschappij, nogal 
wat werk?" 
Van Rissegem: „Zeer veel 
werk; zakenreizen, vervoer 
van vreemde materialen (goud 
en edelstenen), uitwisseling 
van gangsters... Met deze 
vlucht hebben wij overal voor
rang en krijgen wij de beste 
„korridors", gezien het een am-
bulantie-vlucht betreft" 
Om 10 u. 55 raakt de stalen 
vogel Franse bodem. De vlieg
tuigpoort zwaait open en een 
heerlijk warme zeebries blaast 
ons in het gezicht. Een helblau
we hemel geeft de zon vrij en 
heet spel. Jaarlijks reizen hon
derdduizenden toeristen naar 
hier in de hoop rust en warmte 
te vinden... 
Terwijl de bemanning laat bij
tanken (en kontant betaalt met 
vele gedevalueerde Franse 
franken), ontmoeten wij de fa
milie Cums op het luchthaven
terrein. Een ietsje zenuwachti
ge patiënt lacht vanop de 
draagberrie. Zijn dochter 
houdt zijn hand vast — iets 
wat ze nog vaak zal doen 
tijdens de vlucht. Mevrouw en 
zoon kijken afwachtend, maar 
zijn toch duidelijk opgelucht 
dat het nu vlot verloopt. 
Mevrouw Cums: „Hef/sn/efa/-
les in een vreemd land te moe
ten horen dat je echtgenoot in 
een plaatselijke kliniek moet 
worden behandeld en mis

schien daar gedurende weken 
moet blijven. Zover van huis... 
Een telefoontje naar Antwer
pen wierp onmiddellijk een 
straal licht in die duisternis. Ik 
hoop dat alles nu goed komt" 

Dat gebeurt ook. Nog geen 
kwartier later wordt de heer 
Cums behoedzaam op het bed 
van het vliegtuig neergelegd. 
Een vlugge zoen (en een enke
le traan) en de deur wordt 
gesloten. Om 11 u. 25 zwenkt 
het Cessna-tuig in een wijdse 
boog boven de azuurblauwe 
zee, richting Vlaanderen. Naar 
huis. Mevrouw en zoon Cums 
komen met de wagen achter. 
Indien dit onmogelijk zou zijn 
geweest, dan zou een bestuur
der van VAB meegevlogen zijn 
om de wagen van deze familie 
naar huis te rijden. 

Lezer van „Wij" 
Tijdens de vlucht is de zieke 
opmerkelijk rustig en maakt 
zelfs grapjes. Wij worden zelfs 
dikke vrienden wanneer blijkt 
dat Jacques Cums uit Tervu-
ren een fervent lezer is van 
ons blad. Dit komen wij te 
weten op een hoogte van 
13.000 meter. De Volksunie is 
werkelijk een partij niet zoals 
de andere! 
Geregeld inspekteert dr. De-
paep het infusietoestel en de 
toestand van de nierpatiënt. En 
een autentiek Frans „croissan-
tje" smaakt nog eens zo lekker 
boven het land van de wijn en 
Mitterrand. Ondertussen leest 
onze arts het dossier van zijn 
zuiderse konfrater en bekijkt 
aandachtig de radiologische 
foto's: het kleine niersteentje 
(oorzaak van deze operatie) is 
zichtbaar te herkennen. 
Net zoals een ziekenwagen op 
een doordeweekse autoweg, 
krijgen wij voorrang en de 
kortste vliegroute. Een zwaai
licht ontbreekt nog. Wanneer 
wij boven Luxemburg hangen, 
wordt het akademisch zieken
huis Sint-Rafaël te Leuven ver
wittigd en is de speciale ambu
lance onderweg naar de lucht
haven. Even later zien wij de 
universiteit en het prachtige 
Hageland onder ons. De aard
bodem lonkt en klokslag 
13 u. 20 raakt de witte vogel 
Vlaamse grond. 
De heer Cums wordt behendig 
in de klaarstaande ziekenwa
gen gedragen, dr. Depaep 
neemt naast de patiënt plaats, 
de deuren zwiepen dicht en de 
blauwflikkerende wagen slin
gert zich met bekwame spoed 
richting Leuven. Om kwart 
vóór twee draait de wagen de 
spoedgevallendienst van dit 
ziekenhuis binnen. Wij zeggen 
goeiedag. Meneer Cums lacht 
minzaam en fluistert: „Bedankt, 
echt waar... 't was fantastisch!" 
Ook wij sluiten ons oprecht bij 
deze woorden aan. De VAB-
Europech o.l.v. de heer Euskir-
chen leverde een prestatie van 
feilloze organizatie. 
Wanneer wij twee weken later 
mevrouw Cums thuis bereik
ten, was zij biezonder gelukkig: 
een chirurgische ingreep was 
onnodig gebleken en het ver
domde steentje was eruit. „En 
wij zijn enorm tevreden over 
de dienstverlening!". Waarvan 
akte. 

(pvdd) 

Zelfs een krokant broodje smaakt nog eens zo lekker op duizenden meter hoogte 

Op de luchthaven van Deurne wachtte een Vlaamse ziekenwagen ons op om de heer Cums razendsnel naar 
het universitair ziekenhuis van Leuven te vervoeren. 

De heer Euskirchen, hoofdverantwoordelijke van de Europechdienst, spreekt nog een bemoedigend wuoroje 
tot onze patiënt 

Film van de gebeurtenissen 

26 AUGUSTUS 1982 



• • « • 

10 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

AUGUSTUS 

BRT 
17.15 WK wielrennen op de baan 
te Leicester (reportage). — 18.00 
Emilie. — 18.05 Folklorefestival van 
Mechelen. — 1900 Duel In de 
diepte (fJ. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Matches, een liedjestoto. — 
21.10 Moord Is makkelijk (tv-fllm). 
— 22.40 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. — 15.32 Het rijk der 
dieren (strip). — 15.40 Het bedreig
de dierennjk (dokj. — 16.02 Bear-
heart (tv-film). — 1859 Nieuws. -
19.00 De roze panter (strip). — 
1920 De 7 van Blake (SF-fJ. -
20.10 Stemmen uit het verleden 
(verhaal). — 20.35 De uitmarkt 
(info). - 21.37 Nieuws. - 21 55 
Politieke partijen. — 22.05 Voetbal 
'80. - 22.30 Film thuis. - 23.50 
Nieuws. 

NEO 2 
18.35 Toeristische tips. — 18.44 
Bereboot — 18.49 Alfons (stnp). 
— 19.00 Zo moeder, zo zoon 
(speD. — 1925 Verhalen uit de 
bijbel (fJ. - 19.41 Politieke partij
en. - 20.00 Nieuws. - 2027 Pips 
grote verwachtingen (fJ. — 21.20 
Hier en nu. — 21.50 Nana Mous-
kouri (show). — 23.00 De verlie
zers (dokJ. — 2325 Hier en nu/ 
Studio sport — 23.50 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Het maag
delijk woud: hel of paradijs (dokj. 
— 20.25 Rancho bravo (western). 
— 22.00 Facettes: Jean-Michel 
Jarre (chanson). — 22.55 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Starsky en 
Hutch (fj. - 21.35 Grand studio 
(show). — 22.40 7/7 (weekmagazi-
ne). - 23.35 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Le réve 
d'lcare (tv-film). — 22.15 Operette
magazine. — 22.55 Worstelen. — 
2325 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Les jeux de l'èté (spel). -
20.35 Othello (fJ. - 22.10 Nieuvra. 
— 0.10 Prélude a la nuit (Maunce 
Ravel). 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Auf los 
geht's los (spel). — 22.00 Nieuws. 
— 22.20 Zwei Dreckige Halunken 
(western). — 025 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Beate S. (f). 
— 20.15 Die Nacht vor der Hoch-
zeit (film). - 22.00 Nieuws. -
22.05 Das aktuelle Sport-Studio. — 
2320 Thriller - 0.25 Nieuws. 

D~3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Rockpalast 
— 23.00 Nieuws. 

LUX 
2000 Operation danger (f J. — 
21.00 Le permis de conduire (tv-
film). 

poggenpohl 
Keukens 

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

Zondag 
AUGUSTUS 

BRT 
15.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 15.30 Spel zonder grenzen 
(heruitzending). — 17.00 WK wiel
rennen op de baan te Leicester 
(reportage). — 17 50 Dit is jouw le
ven. Donald Duck (jeugdfilm). — 
1835 Emilie. - 18.40 Leven op 
aarde (dok.). — 19.30 Lieve plant
jes. — 19.45 Nieuws — 20.00 
Sportweekend. — 2030 De Hol-
vaks (f J. - 21.20 Mezza Musica. 
- 22.15 Nieuws. 

NED 1 
19.00 Nieuws. — 19.05 Op de 
praatstoel. — 19.30 Presto change, 
it's magic (goochelshow). — 2020 
Het levende lijk (tv-film). - 2220 
Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Taf eitennis. 
— 16.05 Vladimir Horowitz in kon-
cert — 17.05 Studio sport extra. — 
18.35Ti-Ta-Tovenaar. — 19.00 Stu
dio sport — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Vietnam . The ten thousand 
day war (dokj. — 22.05 Nieuws. 

RTB 1 

15.15 Le p>irate des sept mers 
(piratenfilm). — 16.40 Ierland, Kelti
sche droom (dokJ. - 19.30 
Nieuws. — 20.00 Olivia Newton-
John „Physical" (show). — 20.55 
Les poneys sauvages (f J. — 22.35 
Nieuws. 

NED 1 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Je sals nen 
maïs je dirai tout (film). — 22.00 Ar
cana (opera en film). — 23.(X) 
Sports dimanche soir. — 23.20 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Jeux sans 
frontières. — 22.(X) Des hommes. 
— 22.40 Jazz. — 23.05 Nieuws. 

F 3 
22.00 Nieuws. — 22.30 Caprices 
(film). — 23.50 Prélude a la nuit 
(Chopin). 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Miskende 
monsters (dokJ. — 21.00 Hundert 
Meisterwerke. — 21.10 Was ihr 
wollt (toneeO. - 23.20 Nieuws. 

ZDF 
19.30 Augenblicke mit Velasquez 
(film). — 20.15 Die Kartause von 
Parma. — 21 15 Liefdeshotels in 
Japan (dokJ. — 21.45 Nieuws. — 
2200 Stierenbenjders (dokJ. -
22.45 De eerste Weense school 
(dokJ. — 23.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Rudis Ta-
gesshow (show) — 20.45 Des 
Menschen weite Reise in das All 
(dok.). — 21.45 Zu Besuch beim 
Mann mit der Pauke (kabaret). — 
23.00 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Les fils de la liberté. - 21.00 
Les drakkars (film). 

Maandag 
AUGUSTUS 

BRT 
18.00 Emilie — 18 05 Sesamstraat 
- 18.20 Klem, klem kleutertje — 
1835 Bergland - grensland De 
Pyreneeën (dokJ - 1905 Po-
peye — 1917 Uitzending door 
derden (vakbond) — 1945 
Nieuws — 20.15 My bnlliant ca
reer (film). — 2150 Kuituur en 
beschaving (dok.). — 2245 
Nieuws. 

18.58 Nieuws — 19.00 De schat
ten van Toetanchamon (kunst
dok.). - 19.52 Beulah land (O. -
21.37 Nieuws. - 21.55 Politieke 
partijen. — 22.05 Ten voeten uit. 
Dave Allen (O. - 22,50 Aktua tv 
special. — 2325 Nieuws. 

NED 2 
18 44 Bereboot - 1849 Leven en 
overleven (dok) — 19.15 Shelley 
(f) - 19.41 Politieke partijen. — 
20.00 Nieuws. — 2027 Achter het 
nieuws. - 21 10 Poldari< (f). — 
22.00 De achterkant van het gelijk 
(diskussie). — 2310 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Inedits 
(kortfilms). — 20.30 One, two. two; 
122, rue de Provence (film en 
debaO. - 23.00 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Rafles sur 
la ville (politiefilm). — 21.55 Sur la 
voie. — 22.45 Tennismagazine. — 
23.05 Nieuws 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Koncert — 
21.50 Grands jours et jours ordinai-
res. — 22.35 Chefs d'oeuvro en 
peril. - 23.05 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Les jeux de l'été (spel). — 
20.35 L'Ennemi public numero un 
(film). - 22.15 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Roots (f). 
— 21.15 Der Libanon den Libane-
sen (dok). — 21.45 New York, New 
York. — 2230 Tagesthemen. — 
23.00 Die Liebe der Schauspielerin 
Sumako (film). — 0.35 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Disco '82 
(hits en gags). — 20.15 Verslaving 
en partnership (magazine). — 
21.00 Heute - Journaal. - 21.20 Ein 
kurzer Uriaub (film). - 23.00 Sport 
aktuell — 0.00 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Bubling 
brown sugar (show). — 21.45 Eva 
in der chinesischen Revolution 
(dok.). — 22.30 Luxor en omgeving 
(dok) — 23.15 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Mission impossible (f). — 
21.00 Robinson Crusoe et le tigre 
(film). 

Dinsdag 
AUGUSTUS 

BRT 
18.00 Emilie. - 18.05 Er was eens... 
de mens (strip). — 18.30 Jukebox. 
— 18.40 De rots van de zeevogels 
(dok) — 19.07 Geloof: een tik op 
de ruit - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Het circus van Korea (show). — 
21.15 Het lange zoeken (dok). — 
22.05 Grote dirigenten: Claudio 
Abbado (dok) - 22.55 Nieuws. 

RTB 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 20.10 
Benleu Ben, herder uit de Céven-
nes (reportage). — 21.15 La pou-
pée sanglante (f J. — 22.00 Show 
Francis Lemaire. — 23.10 Nieuws. 

NED 1 
18.58 Nieuws - 1900EOZomer-
krant - 1930 Gnzzly Adams (f.) 
— 20.56 Graag gehoord (geestelij
ke liederen) — 21 37 Nieuws — 
21.55 Politieke partijen. — 22.05 
Den Haag vandaag — 22.20 Mar
kant (portretten). — 2315 Nieuws 

NED 2 
18.44 Bereboot - 18 49 Archibald 
(strip). — 18.55 De Dukes uit Haz-

zard (fJ. - 19.42 Politieke partijen. 
- 20.00 Nieuws. - 2027 Dallas 
(f.) - 21 20 Sirba Rumania (show). 
- 22.30 Televizier magazine. — 
23.15 Nieuws. 

LÜ)C 

20.00 Medecins d'aujourd'hui (fJ. 
- 21.00 Samantha (tv-film). 

F 1 

20.00 Nieuwg. — 20.35 Ce que 
femme veut (toneeO. — 22.35 Hoe 
zich informeren over beroepen? 
- 23.05 Nieuws. 

A 2 

20.35 Dossier 51 (film). - 22.30 
Koncert (Mozart). - 23.15 
Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Les jeux de l'été (speO. — 
20.35 Tom en Jerry (strip). — 20.50 
Les pionniers de la Western Union 
(western). - 23.00 Le bouffon du 
roi (film). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 2015 Alles oder 
nichts (kwis). — 21.00 Panorama. 
- 21.45 Dallas (f.). - 22.30 Tages
themen. - 23.00 Heut' abend... 
(debaü. — 23.45 Nieuws. 

ZDF 
21.00 Heute-joumal. - 21.20 Wa-
rum bleiben sie in der Kirche? 
(reportage). — 22.05 Der Dirigent 

(parabelfilm). - 23.45 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 
(gesprek). - 21 00 Laj 
(f J. - 21.45 Panorama 
- 22.30 Die Rebellen 
Shan Po (fJ. - 23.15 

Woens 
SEPTEMBI 

BRT 1 
17.00 Op het schildpj 
17.30 De Kat (f J . -18.0 
18.05 Chips (f). - 18. 

Z A T E R D A G (28 augJ — De zaterdagavondse 
weekendfilm op BRT Is een suspensfllm naar Agatha 
Christie: Moord is makkelijk (Murder is easy), een TV-
produktie met een klasrijke bezetting: Bill Bixby, Lesley-
Anne Down, Olivia de Havilland. In een trein maakt de 
Amerikaanse computerdeskundige Luke Williams ken
nis met een oude dame die hem vertelt dat zij op weg Is 
naar Scotland Yard om de naam van een moordenaar te 
onthullen... In De Uitmarkt komen kunstenaars van 
diverse pluimage hun waar voor het komende kunstsei
zoen aanprijzen. (Vara/Ned. 1) — Punt, punt, komma, 
streep een IJslandse film, die de Vara vanavond op de 
buis brengt speelt in Reykjavik, de hoofdstad van 
IJsland. Net zoals vele andere IJslandse films is ook 
deze gebaseerd op het grondgebonden leven op het 
eiland. In de Koude Oorlogjaren van het begin van de ja
ren zestig probeert de IJslandse jongeman Adri zijn ei
gen leven uit te bouwen. (Vara/Ned. 1) — De fans van 
Nana Mouskouri worden in de watten gelegd door 
NCRV (Ned. 2). Deze zender brengt een 1 uur durende 
show van de Griekse zangeres In de exclusieve 

„Sporting Club' 
Mouskouri) 

in Monte Carlo (Voor U zingt Nana 

Z O N D A G (29 augJ - Wie 1 
nu ook weer? RTBF1 probeert on 
frissen via een show rond het lie\ 
praatstoeKNed. 1 /KRO) praten je 
Nederlanders. Gast vanavond i£ 
Maatschappelijk Werk en va^i CF 
Minister van Staat, Marga Klomp 
de VPRO toe aan de laatste (3c 
driedelige Canadese dokumental 
Vietnam — The Ten Thousand 
Nixon die beloofd had de zaak-V 
stuit op een onverzettelijk Noorc 
geert met massale bombardemen 
1973 wordt in Parijs uiteindelijl« 
getekend. De Amerikanen trekki 
nam terug. (Ned. 2). 

MAANDAG (30augJ-E 
sche veelsterrenfilm My bnlliant 
strong (1979) over een jonge vrou 
tie — Een leuk tussendoortje is 
van RTBF 1 waarin onuitgegever 
filmpjes worden getoond. Vanav 
aan de orde met o.a. een filmpje 
van de luchtverbinding Brussel
filmpje over de eerste Belgisch^ 
proefvluchten van een toestel dat 
sen een vliegtuig en een helikopte 
programma De achterkant van he 
naar een antwoord op de vraag „' 
situatie?". Het onderwerp van de c 
etiek". (Vara/Ned. 2) — Wie een 
van het alledaagse leven in New' ' 
New York, New York, een magea 
teit van het leven in deze ste 
(Duitsland 1) 

DINSDAG (31 augJ -
dirigent van het London Symphor 
zijn orkest te gast op het Festival 
T.g.v. dat gastoptreden brengt BF 
jonge dirigent — De Nederland; 
Steinmetz staat bekend voor 
Oosteuropese muziek. Vooral de 
ziek ligt nauw aan het hart. In Sirbe 
zij een keur van wervelende mei 
land (Avro/Ned. 2). 

WOENSDAG (1 septj -
vaak dat Carroll Baker te bewondi 
BRT 2 zorgt voor de fans va 
schepsel. In Baby Doll, een niet on 

Over te nemen 
Tandartspraktijk -I- tandtechn. 
labo te Brussel wegens ouder
dom Eén van de beste van Brus
sel Klienteel 95 % Vlamingen 
Alleen voor ernstige kandidaten 
Brieven redaktie „WIJ" nr 114 

Te Koop 
Offset-drukmachme van partijaf-
delmg wegens aankoop groter 
model Zeer goede staat en inte
ressante prijs 
Formaat tot Folio. 
Inlichtingen tel DRABBE, tel 
02-251.6413 

lustrerie ma 
beter licht 

-20% 
korting op verlichting voor tuin, badkamer, i 
en voor woon-, zit- en slaapkamers, 
op salontafels voor elk interieur. 
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m TV-programma's 11 

fi) - 2345 Nieuws 

ws — 2015 Zeitzeugen 
- 21 00 Lapo erzahit 

15 Panorama nachfrage 
)ie Rebellen vom Liang 
D - 2315 Nieuws 

>ensdag 
iPTEMBER 

het schildpadplein — 
at (O - 1800Emilie -
s ( f ) - 1852 Librado 

(PVV) - 1945 Nieuws - 2020 
Home Sweet Home (tJ - 20.45 
Grandison (tv-spel) — 22.20 Puur 
kuituur over derden (Boccaccio) 
— 2255 Nieuws 

BRT 2 

1900 Aktie openbaar vervoer — 
1945 Nieuws - 2015 Baby Dol! 
(film) - 2215 Koncert „After 
Eight" 

NED. 1 

1300 Vara's filmklub - 1858 
Nieuws — 1900 Van gewest tot 
gewest — 19 40 Oogst in beeld — 
20 00 De gevaarlijkste man ter we
reld (dokJ - 21 20 Quatuor Hotte-

terre (klassiek) — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Politieke partijen - 22 05 
Den Haag vandaag - 22 20 Stu
dio Sport - 2250 Nieuws 

NED. 2 

1815 Studio Sport extra - 1844 
Bereboot — 1849 Kouwe kunst
jes ( f ) - 1925 Kenmerk - 1942 
Politieke partijen — 20(X) Nieuws 
— 2027Socutera — 20 32 Count
down (pop) — 21 15 Remmers 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws - 1955 
Kookrubnek — 2010 La chasse 
aux trésors (spel) — 21 20 Transit 
Hotel (tv-film) — 2250 Nieuws 

ig j — Wie is Olivia Newton-John 
Drobeert ons geheugen wat op te 
ond het lieve olljfje. — In Op de 
O) praten jongeren nnet bekende 
'anavond is de ex-minister van 
en va-'i CRM en op dit moment 

arga Klompé. — Ondertussen is 
laatste (3de) aflevering van de 

dokumentalre over de oorlog In 
Thousand Day War. President 

f de zaak-Vietnam op te lossen, 
telijk Noord-Vietnam. Nixon rea-
nbardementen. Zelfs op Hanoi, In 

uiteindelijk het vredesakkoord 
anen trekken zich uit Zuid-Viet-

0 augJ — BRT draait de Australi-
Vfy brilliant career van Gill Arm-
1 jonge vrouw met een berg ambi-
idoortje is Inédits, een magazine 
luitgegeven archief- en amateur-
ond Vanavond is de luchtvaart 
3en filmpje over de pioniersjaren 
•\g Brussel-Leopoldstad en een 
:e Belgische helikopter en over 
toestel dat het midden houdt tus-
en helikopter. — In het diskussie-
kant van het gelijk wordt gezocht 
I de vraag „Wat zou u doen in die 
srp van de diskussie is „Medische 
- Wie een glimpje op wil vangen 
en in New York moet kijken naar 
een magazine waarin de diversi-

1 deze stad wordt geëtaleerd. 

augJ — Claudio Abbado, de 
)n Symphony Orchestra was met 
iet Festival van Vlaanderen 1982. 
1 brengt BRT een portret van de 
Nederlandse zangeres Thérèse 

end voor haar interesse voor 
. Vooral de Roemeense volksmu-
lart. In Sirba Rumania prezenteert 
'elende melodieën uit dit Balkan-

(1 septJ — Het gebeurt met zo 
te bewonderen is op het scherm. 
ie fans van dit fraaigevormde 
een niet onaardige prent van Elia 

Kazan (1956) naar het scenano van Tennessee Williams 
speelt zij de jonge vrouw van een 40-jange katoenplan
tage-eigenaar in het zuiden van de Verenigde Staten. 
Een konkurrent van haar echtgenoot probeert haar te 
verleiden en zich via haar te wreken Met Karl Walden 
en Eli Wallach. — Bij slecht weer raden wij Vara's film-
klub aan, een kindermagazine met nogal wat variatie. 
(Vara/Ned. 1). — Het popmagazine Countdown van 
Veronica (Ned. 2) staat volledig in het teken van de hard 
rock. — Rock Hudson speelt de hoofdrol in 7?>e 
Starmaker, een vierdelige Amerikaanse TV-flIm uit '81 
(VOO/Ned. 2). 

D O N D E R D A G (2 sepü - BIJ het begin van 
het nieuwe schooljaar zendt BRT 2 de aflevering van 
het jongerenmagazine Een vinger in de pap dat handelt 
over zitten blijven op school, opnieuw uit NCRV (Ned. 
1) besteedt in een extra aflevenng van het aktualiteiten-
magazine Hier en nu aandacht aan New York — In de 
Amerikaanse TV-film Mijn vader en ik (The last tenant) 
(NCR V/Ned. 1) wordt de kijker gekonf ronteerd met het 
probleem van de bejaarde vader en moeder, die te oud 
geworden zijn om een zelfstandig leven te leiden In 
deze Amerikaanse prent gaat het om de levenslustige 
76-jange Frank Russo die met meer m staat is om alleen 
te wonen. Hij heeft vier kinderen. Alleen de oudste zoon 
komt in aanmerking om de oude vader in huis te nemen. 
Hij staat echter op het punt om te trouwen. Door zijn va
der in zijn jonge gezin op te nemen zet hij zijn toekomst 
op het spel. 

V R I J D A G (3 sepü — Liefhebbers van avontu
renfilms komen aan hun trekken op BRT 1, waar de film 
Het Konvooi (C^voy) van Sam Peckinpah (1978) 
gedraaid wordt De film speelt in het milieu van 
vrachtwagenchauffeurs, waar typisch Amerikaanse 
toestanden thuis horen weiar wij ons in Europa moeilijk 
in kunnen denken. Martin Penwald, een vrijgevochten 
vrachtwagenchauffeur die op de CB-radio te beluiste
ren IS als „Rubber Duck", wordt op een dag aangehou
den door sheriff „Dirty" Lyke Wallace die het met Martin 
op een akkoordje gooit.. BRT 2 herhaalt de 26-delige 
Britse reeks The Forsyte Saga (zw/w) naar de tnlogie 
van John Galsworthy. Een mijlpaal in de TV-geschiede-
nis. — KRO (Ned. 1) draait een belangnjke film: Mijn 
hart is een eenzame jager (The heart is a lonely hunter) 
(1968) met Alan Arkin en de blonde Sondra Locke die in 
deze film haar filmdebuut speelt Alan Arkin speelt een 
doofstomme man die zich inzet voor zijn medemensen. 
Hierdoor komt hij vaak in onmogelijke situaties en 
maakt hij zijn leven bijna ondraaglijk — Tros start van
avond met de Amerikaanse bewerking van Sir Walter 
Scotts roman Ivanhoe, met Anthony Andrews in de 
hoofdrol (Ned. 2). 

marc devriese ^^3^ 

adkamer, k e u k e n , bu ro 
rs. 

betaalbare prijzen !| 

lustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 78 brugge 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 050/35 74 04 

ontmoet Ed Nijpels — 21 50 Ver-
enigingsnieuws — 21 55 The Star
maker ( f ) — 2245 Gisteren, van
daag, morgen (dokJ — 2255 
Agenda - 23 02 Teleac - 23 35 
Nieuws 

LUX 

2000 Hitparade 
et Ie pauvre ( f ) 

21 00 Le nche 

F 1 

2000 Nieuws - 20 35 Le lys dans 
la vallee (tv-film) - 2240 Le der
nier jour (kortfilm) - 2305 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Julio Igle-
sias (show) — 21 50 Mr Horn (tv-
film) — 2310 Nieuws 

F 3 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Les jeux de l'eté (spel) — 
20 35 L'enfant et les magiciens (tv-
film) - 2205 Nieuws - 2235 
Cocteau op het toneel van de 
liefde — 2305 Prélude a la nuit 
(Berlioz) 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Komm 
doch mit nach Monte Carlo — 
21 45 Bilder aus der Wissenschaft 

ZDF 

21 00 Heute-joumal - 21 25 Die 
Strassen von San Francisco — 
2210 Konsumentenrubnek — 
2215 De heilige koe voetbal — 
23 00 Sport aktuell (reportage) — 
2335 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 21 45 Saint-Tro-
pez (reportage) — 2215 Reisen 
mit meiner Tante 

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

1800Emilie — 18 05 Er was eens. 
de mens (strip) — 1830 De grote 
pnjs (jeugdfilm) — 18 57 Markant 
(CVP) - 19.45 Nieuws - 2010 
Paradijsvogels (fJ — 2055 Pano
rama — 21 45 Het valkenest (f J — 
22.30 Sporttnbune - 2300 
Nieuws 

BRT 2 

19 00 Een vinger in de pap (magazi
ne) - 1945 Nieuws - 2010 
Gezondheidsmagazine — 20 55 
Première — 2145 Voorwaarts, 
knstelijk heirde moralistische be
weging (over fatsoenrakkers) 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 Rollebol 
(stnp) - 1905 Hier en N York 
(info) — 1930 Mijn vader en ik (tv-
film) - 2105 Kerkepad '82 -
21 37 Nieuws - 21 55 Politieke 
partijen — 22 05 Verre volken — 
2310 Nieuws 

NED 2 

1810 Studio sport extra - 1844 
Beretjoot — 1849 Cijfers en let
ters (kwis) — 1915 De Sullivans 
( f ) - 1941 Politieke partijen -
2000 Nieuws — 2027 Centennial 
( f ) — 21 15 Brandpunt-verkiezin
gen — 21 55 Twee geloven op een 
kussen daar ligt een voetbal tus
sen (film) - 2225 KRO-TV be
kroond met Nipkov-schijf — 22 40 
Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2010 
Konsumentenrubnek — 2030 II 
faut vivre dangereusement (politie
film) — 2205 Le carrousel aux 

I images — 2305 Nieuws 

m m wsBÊRstm* 

Gary alias Arnold is op veertien jaar een beroemde 
tv-vedette Maar achter het lachende snoetje gaat een 
drama schuil Het zwarte jongetje van woensdag op de 
BRT IS ernstig ziek 
Over Arnolds leven hebben zijn eigen ouders een boek 
gemaakt Boeiend en waarheidsgetrouw TV-EKSPRES 
kocht er de auteursrechten van voor Vlaanderen Lees 
elke week in TV-EKSPRES 

DE TRAGEDIE VAN ARNOLD 
Komt alléén in TV-EKSPRES ! 

F 1 

2000 Nieuws - 2035 Mettez du 
sel sur la queue de l'otseau pour 
l'attraper (tv-film) — 2200Mémoi -
re (Fredenco Fellini) - 2305 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Aide moi a 
rever (tv-film) — 2240 Bussola 
Adnano Celentano (show) — 
2315 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Les jeux de l'été (spel) — 
2035 Violette Noziére (film) — 
2235 Nieuws - 2310 Encyclope
die audiovisuelle du cinema — 
2340 Prelude a la nuit CVivaldi) 

ARD 

2018 Die Femseh-Diskussion — 
2100 Ratselflug (spel) - 2200 
Musikladen extra (Shakin' Ste
vens) — 2230 Tagesthemen — 
23 00 Aus einem Deutschen Leben 
(film) - 120 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 „Lass' das 
mal den Tony machen" (show) — 
21 00 Heute-Joumal - 21 20 Duits 
uit oost en wes t — 2205 Nefciel-
land (tv-film) — 2340 Nieuws. 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Napoleon 
ist an allem schuld (film) — 21 45 
De seksuele opvoeding gelukt of 
mislukt ' (gesprek) - 2245 Soap 
oder trautes Heim (f J 

LUX. 

2000 La chute de la maison Usher 
— 21 00 Le lion en hiver (film) 

Vrijdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

1800Emilie - 18 05 Sesamstraat 
— 1830 Klem, klem kleutertje — 
1835 Aubrey (stnp) - 1840 
Harry Sacksioni (show) — 1907 
Het vnje woord — 1945 Nieuws 
— 2015 Het konvooi (film) — 
22 00 Wie schnjft die blijft - 22 50 
Nieuws 

BRT 2 

1900 De mysterieuze wereld van 
Arthur C Clarke (dok) - 1930 
Lieve plantjes — 19 45 Nieuws — 
2015 De Forsyte Saga ( f ) - 21 05 
Dag aan dag — 21 35 Stravmski 
(dok) 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 Bugs 
Bunny — 1905 De Flmtstones — 
1930 Mijn hart is een eenzame 

jager (film) — 21 37 Nieuws. — 
21 55 Politieke partijen — 2205 
Firato '82 - 2235 De nieuwe 
schoolstnjd — 23.20 Nieuws 

NED 2 

1844 Bereboot - 1849 Ivanhoe 
( f j — 1941 Politieke partijen — 
2000 Nieuws — 20.27 Eiland der 
Verschnkking (tv-film) - 2210 Ak-
tua TV — 2245 Mitzi Gaynor 
show — 2345 Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 2010 
Chronique des saisons d'acier 
(film) — 21 45 Dialogue d'une pros
tituee avec son dient (toneel) — 
2255 Nieuws 

RTB 2 

1955 L'homme a l'orchidee (fJ — 
2050 Rockpalast festival de Lore-
ley 

LUX. 

2000 Le nche et le pauvre (fJ — 
21 00 Un sherif a New York (fJ 

F 1 

2000 Nieuws - 2035 Vanetés, 
vanetes (show) — 21 35 Les aven-
tures de Caleb Williams (fJ — 
2305 Nieuws 

A 2 

20 00 Nieuws — 20 30 Les confes
sions du chevalier d'industrie Felix 
Krull (fJ - 21 35 Apostrophes — 
22 55 Nieuws - 23 05 Les aveux 
les plus doux 

F 3 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Les jeux de l'éte - 20 35 Le 
nouveau vendredi Magazine — 
21 35 La chanson des gueux — 
22 35 Nieuws — 23 00 De school 
van de kortfilm — 23 30 Prelude a 
la nuit 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Morgens 
um sieben is die Welt noch m 
Ordnung (familiefilm) — 2145 
Touwtrekkenj om landkx)uw- en 
industriegrond — 22 30 Tagestfie-
men — 2300 Die Sportschau — 
2325 Ganz unter uns (tv-spel) — 
040 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Auslands-
journal — 2015 Aktenzeichen 
XY ungelost - 2115 Das 
schwarze Schaf vom Niederrhein 
- 2200 Heute-Journal - 2220 
87 deutscher Katholikentag in 
Dusseldort — 2240 Kultureel ma
gazine — 2300 Mach's gut Pork 
Pie (film) - 1 00 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Projektion 
'82 (videofilms) - 21 45 III nach 9 
(show) 
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12 m Kritisch bel(el<en 

In die tijd sproten de Antwerpse 
artiestencafes uit de grond als 
paddestoelen Artiestencafe is 
een passe-partout benaming voor 
een vaak slordige gelagzaal waar 
blijkbaar aan de lopende band 
getapt werd voor wat men later 
„werkschuw langharig tuig' zou 
noemen armoezaaiers, landlo
pers schilders, zangers, drinke
broers, zatlappen 

In die tijd vormde zich het Ant
werpse ,quartier latin' afgeba
kend — wat dacht je wel — door 
hogergenoemde trekpleisters de 
Muze — toen nog in handen van 
de Walter — Het Panenhuis (en 
niet pannenhuis) The Paddock, de 
Mok toen reeds opvolgers van de 
Gard Sivik waar alles begonnen 
was In die tijd liep het reeds over 
van artiesten Je kreeg te maken 
met de eerste marginale boekhan
dels (Ulysses) en in andere boe
kenwinkels kon men zo de au
teurs tegen het lijf lopen Hughes 
Pernath (aan de Sint-Jacobsmarkt, 
Jos Vandeloo in Boekhandel Man-
teau (aan de Minderbroedersrui) 
of anderen nog hingen aan de 
toog (zatte Marcel Van Maele) of 
in de biblioteek van het Conscien-
ceplein (Henri-Flons Jespers) 
waar ook would-be kineasten als 
Paul Collet en Harry Kumel reeds 
liepen te raaskallen 

Wat ons echter in die tijd deed sa-
menklitten, was het opkomend 
muzikaal geweld van The Beatles 
en de toen nog schier onbekende 

't Is weer voorbij. 

Een (Vlaamse) zomer 
vol festivals 

De Ferre bij het begin 

Requiem voor een protestzanger 
Bob Dylan rfiaar ook het verwon-
denngwekkend etfekt van twee 
zangers uit het Antwerpse die elk 
op hun manier naar de roots van 
de zang grepen Wannes Van de 
Velde met zijn ,antwerpse ' liedjes 
en dito folklore en een zekere 
Ferre Grignard Die was begon
nen als barman in de Gard Sivik 
liet zijn haar wild groeien en zong 
er rauw en onbarmhartig op los in 
het Engels alsjeblief 
De magie van die muziek (skiffle, 
folkrock, blues en protestsong, al
les tegelijk) met „Toot" Smits aan 
de gitaarbegeleiding, en Mielke 
„Fingertips" aan het wasbord was 
fenomenaal' 

Met wat geld en de hulp van wat 
vrienden werd een eerste plaatje 
geperst, op menen we 400 eksem-
plaren die als zoete broodjes 
weggingen Voldoende om een 
grammofoonplatenfirma te inte
resseren en ertoe te brengen een 
eerste volwaardige plaat te laten 
opnemen En zo werd „Ring ring, 
I ve go to sing een hit van formaat 
Zijn live ' optredens en zijn plaat 
openden voor Grignard vele poor
ten De Ferre is zelfs opgetreden 

De Ferre in het begin van 1978 

in de ülympia te Parijs waar hij 
ook dat o zo moeilijke publiek naar 
zijn hand zette Typerend was 
misschien het decor dat men toen 
gekozen had voor zijn optreden 
een achtergrond van (lege) bier-
bakken want drinken en roken 
hoorden nu eenmaal bij elk optre
den 

Ferre Gngnard was een rare vo
gel niet altijd vriendelijk van voor
komen, een beetje stug een beet
je nors maar nooit ongezellig In 
Parijs liepen wij hem tegen het lijf 
in een hotelletje net voor ie door 
José Arthur in diens ,popclub' op 
de toenmalige ORTF zou worden 
geïnterviewd Het liep allemaal op 
een sisser af omdat de nieuwe 
gramofoonplaat er met was Bar
clay niet omkeek naar zijn zanger 
en José Arthur ons met een drink 
in de hand voor schut liet staan 

Die avond werd er dan maar ver
der gedronken (de ene kir na de 
andere) en gerookt" 

De carrière van de Antwerpse 
protestzanger liep niet over rozen 
Terwijl hij met zijn platen en zijn 
optredens goed geld verdiende 
werd hij door zijn achtereenvol
gende platenbonzen (Philips en 
Barclay) genegeerd op een schan
dalige manier Zo zijn de grammo
foonplaten bij Barclay opgenomen 
een ware aanfluiting van Gri-
gnards talent waar het commer
ciële aspekt regelrecht de ware 
aard van de Ferre zijn songs 
wurgt door b v overdadig en to
taal overbodig snarenspel en dito 
romantische effekten Gngnard 
had inderdaad talent zat Hij was 
een symbool die zijn stempel druk
te op de jaren zestig van de Lage 
Landen Wat Boudewijn De Groot 
was voor Nederland \,jas hij zoniet 
voor de wereld dan toch zeker 
voor Vlaanderen al zong ie in het 
Engels' In die tijd was dat allemaal 
zo simpel zo indrukwekkend 

Grignard lag al een tijdje in het 
hospitaal Men hoorde nog nauwe
lijks zijn songs op de radio Hij trad 

met meer op Eventjes werden we 
er aan herinnerd dat hij ook ande
re artistieke ambities koesterde en 
schilder was Een tentoonstelling 
in Galerij De Zwarte Panter was 
zijn laatste publieke groet Hij 
stierf op zondag 8 augustus op 
43-jarige leeftijd en als het allemaal 
waar mocht zijn mag ie van ons 
een plaatsje krijgen in de hemel 
waar hij naar hartelust kan drinken 
en zingen Ad fundum Ferre' 

Ko Th urn 

Nu het waterzonnetje zomer en 
vakantie tot pastelkleurige herin
neringen afbleekt, is het misschien 
goed even achterom te kijken 
Want allerlei vormen van muzikale 
toekomst staan alweer voor de 
deur vol ongeduld te trappelen 
Zoals de twee vonge jaren was 
ook '82 uiterst druk te noemen, 
met vrijwel elk weekeinde een 
groot festival ergens in Vlaande
ren, terwijl allerlei animatie en 
„feesten" naar een eerste jubileum 
snakken, om als volwaardig bij de 
groteren te horen De kust heeft 
meer dan tevoren (en gepaard 
aan een uitstekend „seizoen") een 
belangrijke rol gespeeld Met de 
hoop dat de derde Baccara-beker 
volgend jaar ook de beste keer 
word t en het betere Vlaamse 
chanson weer een echte kans 
knjgt voor het grote publiek, een 
suksesvol Seaside Festival te De 
Panne (7000 toeschouwers) En 
een wegens nachtlawaai stopge
zette „Blankenop", die een navol
ger kreeg in de Oostendse St-
Paulusanimatie, die eveneens 
voortijdig werd stopgezet Straat
animatie IS goed en wel, maar 
moet het echt allemaal zo luid en 
met al te dikwijls te grote klankin-
stallaties Daarvoor zijn er de dis
coteken, en klankgeweld kunnen 
liefhebbers best ondergaan in de 
betonbunker Vorst-Nationaal Die 
in september meteen al uitpakt 
met optredens door F^oxy Music, 
(11/9) en Genesis (16/9) Maar 
inmiddels loopt de vijfdaagse van 
de volksmuziek te Galmaarden 
door met vandaag donderdag een 
avond vol flamenco, door onder 
meer de verrassende Wannes 
Van de Velde Morgen vnjdag 
Hongaarse volksmuziek door Vi-
zonto, en zaterdag komen onze 
zuiderburen ruim aan bod 
Vrijdagavond probeert het Oost

endse Casino Kursaal de late va
kantiegangers nog aan te trekken 
met een Noordzeerecital door drie 
namen die opteerden voor de be
tere tekst in het lichtere Vlaamse 
lied Met Ann Christy Enk Van 
Neygen en John Terra, in een 
volavondprogramma, vanaf 21 uur 
ben je voor 350 fr niet bedrogen 

Jefa Folk 
Het laatste weekeinde van augus
tus staat traditioneel weer in het 
teken van het folkfestival te Heus-
den-Zolder, dat met een vijfde en 
dus jubileum uitpakt „Info", zie ons 
vakantienummer of telefonisch 
011-4251 39. tssen 18 en 20 uur 
Met de Nieuwe Snaar, Folkstow, 
Swan Arcade en Vizonto, om er 
maar enkele op te noemen, en 
lijsttrekkers Elliot Murphy en zan
geres Melanie om sfeervol af te 
ronden In het Brusselse Neder-
Overheembeek ook weer de „Dol
le dorpsdagen", met als blikvan
gers vrijdagavond op het Peter 
Benoitplein de Boxcars en de 
Gentse Machines, en zondag Jo-
han Verminnen die de optredens
reeks afsluit Voor de Lierse Kreu-
ners wordt het een driedaagse 
geblazen, met optredens in de 
„Temple' te Maarke, de feesttent 
te Brecht en het festival te Aalst-
Kerksken, samen met de Parking-
Meters Zondagavond Brabantse 
folk met groep Zakdoek, (na een 
reeks optredens aan zee) in de 
school te Bierbeek (bij Leuven), 
en Vlaamse rock met Patrick Re
tour en zijn Tickets op het Pajot-
festival '82 te Roosdaal samen met 
Jo Lemaire, Herman Brood en de 
Clash 

Voor ons blijft de beste Neder
landstalige singel het nummer 
„Jef", dat Van Heylen prachtig 
vertaalde en op plaat zette 

SERGIUS 

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie 

Op stap door vergeten Izegem 
Vanaf 1845-46 werd Izegem door 
een spoorweg aangedaan, het ka
naal werd in 1871 voor de scheep
vaart opengesteld, in 1911 reed 
de eerste tram Izegem binnen 
Van deze geschiedenis zijn er nog 
tal van belangrijke getuigen, die 
het leven, het werken en het wo
nen van onze voorouders illustre-

Nu zondag 29 augustus organi-
zeert de VVIA een van haar stads
wandelingen, onder de titel Ken
nismaking met het industrieel erf
goed van Izegem Izegem was 
steeds, en is nog een belangrijke 
nijverheidsgemeente in West-
Viaanderen Tijdens het Ancien 
Regime bezat de stad een gere
nommeerde linnenproduktie, die 
tijdens de 19de eeuw nog bleef 
verder bestaan Het eerste me
chanisch gesponnen garen werd 
in Izegem vanuit Gent aange
voerd In 1839 reeds richtte Petrus 
Parmentier zijn weverij zo in dat 
ZIJ in staat was deze „machinale 
garens" te verwerken 

Het embleem van de W I A 
Postbus 30 kantoor Maria 
Hendrikaplem 
9000 Gent-12 

Reeds op het einde der 18de 
eeuw verwierf Izegem bekend
heid als schoencentrum In 1794 
bestelde het Franse leger 200000 
paar schoenen, waarvan het Leie-
Departement er 21 120 moest ver
vaardigen het grootste deel hier
van werd in Izegem gemaakt Van
af 1860/1870 deed de mechaniza-
tie een langzame intrede in de 
schoennijverheid De eerste ge-
machanizeerde schoenfabriek, 
aangedreven door een stoomma
chine werd in 1888 door De Coe-
ne opgericht en veroorzaakte on
middellijk een kleine opstand van 
de thuiswerkers die door de Rijks
wacht uit mekaar gedreven werd 
De Coene vond het echter veiliger 
om naar Antwerpen uit te wijken 
Een andere pijler van de Izegemse 
nijverheid was de borstelmjver-
heid In 1860 waren in de stad een 
200-tal borstelmakers aktief De 
eerste borstelfabriek dat een 
stoommachine invoerde, was 
deze van Callens-Hoornaert, in 
1868 Vanaf 1880/1890 groeide 
het borstelmaken uit tot een indus
trie die wereldwijd gerenommeerd 
was 

Voeg daarbij nog tal van brouwe
rijen (10 stuks in 18250, een hele 
reeks steenbakkerijen, olieslage-
rijen, en cikoreidrogerijen 

Het bedrijf waar de eerste bor
stels mechanisch vervaardigd 
werden bestaat nog grotendeels 
De belangrijkste brouwerij van 
West-Vlaanderen tijdens de 19de 
eeuw domineert nog steeds het 
perspektief van de Gentstraat 
Tal van straten en binnenpleintjes 
getuigen van de kleinschalige ar
beiderswoningen van voorbije 
eeuw Izegem bezit daarenboven 
de grootste stoommachine die in 
Vlaanderen nog overblijft de 
1 645 pk tandem-compound-ma-
chine van de voormalige elektn-
sche centrale werd trouwens bij 
koninklijk besluit wettelijk als mo
nument beschermd I 
Tijdens een wandeling die onge
veer 2 u gaat duren, zal de VVIA 
aan de deelnemers laten kennis 
maken met dit patrimonium De 
wandeling vertrekt om 14 u voor 
het station, en staat onder leiding 
van Adriaan Linters 
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De ploeg van het jaar 

De kaatsers uit Tollembeek 
Enkele weken voor de vakantie hebben wij het al aangegeven en 
inmiddels is het werkelijkheid geworden: de kaatsploeg uit Tollem
beek heeft de nationale titel, vierendertig jaar (1948) na Houtmarkt 
Aalst, opnieuw naar Vlaanderen gebracht. Men moet de kaatswereld 
kennen om deze prestatie naar waarde te kunnen schatten. Tollem
beek is voor ons de ploeg van het jaar. Optornen tegen de verzamelde 
Waalse krachten is in deze sport geen sinecure. Wallonië beheerst de 
kaatssport al decennia lang en je moet met het milieu vertrouwd zijn 
om te weten hoezeer ze in Braine, Charleroi, Namen en Mons op hun 
meesterschap zijn gesteld-

overtreft gemakkelijk dat van be
tere volleybal- en handbalteams Is 
het met echt verwonderlijk dat 
vele „seneuze" kranten daar nog 
steeds geen weet van hebben of 
IS het alleen maar een bewijs van 
weinig professionele gemak
zucht' ' 
In boven geschetst kader dient 

De opkomst van Tollembeek, een 
klub met een eenenzestig jaar 
oude traditie, liet zich al geruime 
tijd aanzien De maatschappij — 
zo worden de klubs officieel gehe
ten — vertolkt in het sociaal-kultu-
rele leven van de gemeente een 
almaar belangrijker rol. Er is geen 
domein waarop zij zich niet be
weegt Ze organizeert feesten, 
jaarmarkten, dansavonden, maal
tijden en optredens dn de voorbije 
jaren o.a. f^ob De Nijs en Urbanus 
van Anus) en fungeert als een 
katalysator van gemeenschappe
lijk leven In de zomer kulmineert 
de aktiviteit in een sportief hoogte
punt de kaatsploeg trekt van de 
ene baan naar de andere en sta
pelde in de voorbije maanden met 
verbijsterende regelmaat de over
winningen op 

Kaatsers zijn, ondanks de niet 
gennge verdiensten, zeker geen 
profsporters. Ze slijten wel ettelij
ke namiddagen op de „ballodro-
mes", maar de meesten nemen in 
de zomer hun ganse verlof op in 
halve dagen om hun sport te kun
nen bednjven Ze kloppen vaak 
dagen van vijftien uur Verschillen
de onder hen werken van zes tot 
twee en haasten zich dan naar de 
kaatsbaan, waar ze vaak nog eens 
urenlang de supporters en kermis-
gangers vermaken Kermisgan-
gers omdat in kaatsgebieden vaak 
vnendschappelijke luttes tussen 
topploegen worden ingericht om 
het kermisgebeuren kleur te ver
schaffen Meteen is ook bewezen 

Tollembeek in aktie. 

hoezeer het kaatsen het volksle
ven van het Pajottenland, de stre
ken rond Halle, Ninove, Aalst, • 
Hamme en zelfs Dendermonde en 
de hoofdstad heeft doordrongen 
Een en ander heeft er ook toe ge
leid dat men — en wij bedoelen de 
commercieel denkende kranten 
— de sportieve prestaties van 
kaatsers vaak onderschat. Men is 
gemakkelijk geneigd ze als „amu-
seurs", als „kermisgasten" te be
schouwen Wie het topkaatsen 
kent, weet beter Tollembeek, Bui-
zingen en Ninove, om de Vlaamse 
topploegen te noemen, leveren in 
de zomer slopende inspanningen 

Kaatsen vergt lenigheid, beweeg
lijkheid, snelheid, inzicht, macht en 
kracht Niet iedereen kan het op
brengen Bewijs daarvoor zijn de 
transfersommen die in oktober 
worden betaald Het volstaat erop 
te wijzen dat Tollembeek vorig 
jaar voor Mare Van Snick één 
miljoen zevenhonderd vijftigdui
zend frank aan Meerbeke betaal
de, dat Buizingen voor de vieren-
dertigjange (O Roland Tournay 
één miljoen op tafel legde en dat 
Ninove daarmee met rond kwam 
om de veelbelovende Patrick De 
Jonge aan zich te binden Dergelij
ke bedragen maken uiteraard be
denkingen los Niet helemaal ten 
onrechte overigens Maar ze be
wijzen wel dat kaatsen meer is 
dan een onschuldig tijdverdrijf 
voor straatlopers Er staan heuse 
belangen op het spel en het bud
get van de betere kaatsploegen 

men dan ook de prestatie van 
Tollembeek te situeren De Lusti
ge Balspelers hebben recht op 
waardering die hen nog te veel 
wordt onthouden Ze hebben in de 
kaatswereld een voorbeeld ge
steld van ernst en eerlijkheid, van 
volharding en durf, van willen en 
kunnen. 

Bij gebrek aan beter... 
Wie zei er weer dat er op onze 
atletiekpistes niets meer te bele
ven valt? Die zwartkijkers heb
ben ongetwijfeld de nationale 
kampioenschappen niet gezien? 
Niet dat er grote prestaties wer
den neergezet Die schijnen ove
rigens bijkomstig te worden. 
Wanneer de benen (of armen) het 
niet meer kunnen, zoekt men het 
in sensatie buitenom. Buitenom 
omdat het truitje waarmee Leon 
Schots wilde lopen inderdaad 
niets meer met sport vandoen 
had, maar des te meer met publi
citeit. Wij willen heus geen stand
punt innemen in de kiese diskus-
sie rond dit extra-sportieve feno
meen, maar de atleten en bonds
bestuurders (en uiteraard ook de 
„rechters" van het BOIK) moeten 
wel weten wat ze willen. 

Schots wist gegarandeerd dat hij 
zou vodden krijgen. Hij heeft het 
voor de buitenstaander lachwek
kende incident zonder meer uit
gelokt. Maar de bestuurders van 
de atietiekbond en hun schutsen
gelen in het Olympisch Komitee 
Qgaan evenmin vr i ju i t Ofwel 
houden ze zich strikt aan de 
regels van het amateurisme of
wel gaan ze de commerciële toer 
op. De keuze heeft het BOIK 
eigenlijk al voorti jdig gemaakt 

Die vrijen alle mogelijke spon
sors op en overtraden tijdens de 
Spelen in Moskou zelfs al de 
bestaande regels door de atleten 
met de schildwacht van het Ge
meentekrediet uit te rusten. Ui
teraard namen Lord Kilanin en 
opvolger Szamaranch geen aan-
stoet aan het „onschuldige" in
signe — ze wisten nu eenmaal 
niet beter — op de trainings van 
de gevreesde Belgen, maar voor 
de Belgische kijker was het heu
se „sluikreklame"- Het gekrakeel 
op de Heizelvlakte kwam dan 
ook erg hypokriet over. Om maar 
niet dieper in te gaan op de 
geroemde handelsgeest van ons 
Olympisch Komitee_ 

Schots, de kloeke Limburger, 
overtrad dus de „reglementen". 
Hij moest zich verantwoorden 
voor de bestuurders van de 
Franstalige (jawel) atletiekliga, 
want Leon is aangesloten bij de 
atletiekafdeling van FC Luik, om
dat er in zijn eigen gouw nu 
eenmaal niet voldoende akkom-
modaties aanwezig zijn om zijn 
sport in de beste omstandighe
den te kunnen bedrijven. Dat is 

nu eenmaal de logika van de 
opsplitsing van de unitaire sport
bonden in autonome taalvleu-
gels_ In het buitenland vertel je 
het beter niet als je ernstig wil 
genomen worden 
Maar om naar het tartan terug te 
keren: eenmaal per jaar komen 
een aantal van 's werelds beste 
atleten naar ons land. Voor de 
Memorial Van Damme. Een mee
ting die onmiskenbaar een benij
denswaardige internationale re
putatie heeft verworven. Bli jft na
tuurlijk de vraag of de atleten van 
het avondland diep in hun voor
raad durven gaan vlak voor de 
Europese kampioenschappen in 
Athene. Al dienen de Amerika
nen, Afrikanen en Aziaten zich 
daar natuurlijk geenszins aan te 
storen. 

Maraton van tien maanden 
We zijn dus weer onderweg voor 
een voetbalmaraton van tien 
maanden Van augustus tot in mei 
Week in week uit Nationaal en 
Europees Op het veld en op de 
buis, indien je de bal ten minste 
nog terugvindt tussen de publici-
teitsborden Maar goed Veel illu-
zies maken we ons met 
Het spektakel zal wel weer aan de 
povere kant zijn Het resultaatge
richte denken zal achter elke voor
zet, achter elke overtreding te 
herkennen zijn In Engeland krijgt 
men er schoon genoeg van Daar 
heeft de FA maatregelen uitge
vaardigd die, als ze strikt worden 
uitgevoerd, het gevangenisvoetbal 
misschien kunnen bevrijden De 
scheidsrechters werd opgedra
gen elke „professionele" fout met 
de uitsluiting te bestraffen Dit 
beteket dat wie een doorgebro
ken tegenstander neerlegt — bij 
ons een alledaagse ingreep die je 
bij een onbegrijpende scheids

rechter soms een boeking ople
vert — zich mag gaan aankleden 
en dat de schorsing volgt De 
schrik slaat onze trainers en voor
zitters ongetwijfeld om het hart 
indien de KBVB eenzeldfe moedi
ge verordening durft uitvaardigen 
Is het overigens met opvallend dat 
het weer de Engelsen zijn die het 
voorbeeld moeten stellen en dat 
ZIJ met de maatregel voor de dag 
komen vlak na een Mundial waarin 
vaak met de spelregels werd ge
spot In Duitsland vreest men ook 
een en ander na de sportieve en 
morele afgang in Spanje De „wed
strijd van de schande" tussen de 
Mannschaft en Oostenrijk schijnt 
wel een trauma veroorzaakt te 
hebben en de ingreep van doel
man Schumacher in de halve fina
le met de Fransen wekt nog 
steeds beroering, afkeer en erger
nis Duitsland vreest openlijk een 
terugval van de publieke belang
stelling De KVBV met De toe

gangsprijzen zijn, de knsistijd ten 
spijt, met socialer geworden Inte
gendeel zelfs Misschien verhoopt 
men dat de heren beter zullen 
gaan (of zullen mogen) voetballen, 
maar daaromtrent krijgt geen toe
schouwer enige garantie Integen
deel Zelfs Anderlecht met zijn 
miljoenenploeg (de waarde van de 
kern wordt door managers op een 
slordige tweehonderd miljoen ge
schat J kan zijn supporters mets 
beloven Je speelt nu eenmaal met 
zoveel beter dan de tegenstander 
toelaat Dat heeft Ivic m de voor
bije seizoenen genoeg bewezen 
Anderlecht mag zich inderdaad 
aan felle weerstand verwachten 
De Brusselaars zijn na de jongste 
transfers geen ploeg meer als een 
andere Er gelden voor ze blijkbaar 
andere normen Inmiddels wach
ten we af en trekken we nog geen 
konklusies over de kompetitie-
start Die kan inderdaad mislei
dend zijn 
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VU-raadslid Andre Geens 
klaagt Zottegems financieel 
beleid aan 
Wie regelmatig de verslagen leest over de raadszittingen, weet dat Andre 
Geens, de enige vertegenwoordiger van de VU in de raad, zich de voorbi je zes 
jaar laten horen heeft in het Zottegems gemeentebeleid, zi | het dan vanuit de 
opposit ie 
Er waren in die voorbi je periode weinig of geen vergaderingen zonder opge
merkte tussenkomsten van ons raadslid, iets waarvoor hi | trouwens zowel bij 
de meerderheid als bi | de opposit ie gewaari j e rd wordt 

Zijn merkviiaardigste tussenkomst 
vond steeds plaats ter gelegenheid 
van de bespreking van de gemeentelij
ke begroting en rekeningen Dat was 
ook nu tijdens de jongste raadszitting 
het geval 
Raadslid Geens Vanjaar tot jaar zag 
ik hoe Zottegem steeds meer in de 
rode cijfers kwam Spijts die steeds 
toenemende schuld werd bij elke ge
meenteraad een nieuwe lijst van lenin
gen ter goedkeunng voorgelegd Ik ga 

ZO€K€RCl€ 
• Man van 35 jaar wonende in 
de omgeving van Mechelen 
zoekt dringend werk na faillisse
ment van het bedrijf waar hij 
werkzaam was Hij spreekt en 
schnjft vlot vier talen en heeft 
steeds een belangrijke commer
ciële funktie gehad Hij heeft er 
varing in het werken met kost
prijsberekening en lonenadminis-
tratie Hij was hoofd van verko
pers en vertegenwoordigers 
waarvoor hij ook de opleiding 
verzorgde tijdens zijn laatste te
werkstelling 
Geïnteresseerden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers op 
het Vlaams-Nationaal Centrum 
Ontvoeringsplein 1 te 2800 Me
chelen ofwel telefonisch op het 
nummer 015-209514 Gelieve 
steeds het ref nr 263 te vermel
den 

• Twee dames van rond de 
35 jaar zoeken in Brusselse of 
ten westen ervan werk als on
derhoudspersoneel pnve of in 
bedrijf of elk ander werk dat 
geen speciale vereisten stelt 
Voor inlichtingen tel Volksverte-
genw Dr J Valkeniers 
02-5691604 

GROOT-GENT 

• Een 21-jange jongeman di
ploma A2 Openbare Werken vrij 
van militaire dienst zoekt passen-" 
de betrekking Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator O Van 
Ooteghem Armand Lonque-
straat 31 - 9219 Gentbrugge (tel 
091-307287) 

• 22-jange met diploma van ge
gradueerde in het Artistiek Ho
ger Onderwijs afdeling binnen
huis wil een betrekking in het 
Brusselse of ten westen ervan 
Voor ml tel Volksvertegenwoor
diger Dr J Valkeniers 
02-5691604 

• 43-jarige metser uit de streek 
van Keerbergen zoekt een ge
paste betrekking in zijn omge
ving Voor ml zich wenden 
Volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers tel 02-5691604 

VUJO-
verkiezingsaffiches 
Jong kiest jong • Volksuniejongeren 
Groen en Vlaams - Volksuniejongeren 
Hard maar eerlijk • Volksuniejongeren 

Kostprijs 2 frank per stuk 
Minimale afname 100 eksemplaren 
30 op 45 cm groot 

Te verkrijgen bij 
Luk van Biesen Wilderozenweg 1 te 1950 
Kraainem (02 731 01 78) 
VUJO nationaal Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel (02 2194930) 
VUJO Halle Vilvoorde Moutstraat 7 te 
1000 Brussel 

wel akkoord met het feit dat er te Zot
tegem zeer veel gewerkt werd Ik heb 
voor sommige verwezenlijkingen dan 
ook mets dan lof alhoewel andere naar 
mijn mening te grootschaals werden 
opgevat Ik mag me wellicht beperken 
tot het al te grote parkeerterrein aan 
de Bevegemse Vijvers Te veel goede 
landbouwgrond werd hier opgeofferd 
voor de aanleg van een vliegveld in 
het klein 
Er werd te Zottegem veel gewerkt 
maar niet in evenredigheid met de 
financiële mogelijkheden 

32 miljoen 
De jongste gemeenteraad behandelde 
de gemeenterekening 1981 waaruit 
een paar interessante gegevens De 
belasting op het afhalen van het huis
vuil werd oorspronkelijk geraamd op 
124 miljoen m de begroting 1982 De 
werkelijk gedane vorderingen bedra
gen 15 084 053 fr of bijna 27 miljoen 
meer dan voorzien De gemeente 
voorzag m haar begroting een bijdrage 
van het gemeentefonds van 
69326808 fr terwijl de werkelijke ont
vangst 73 629 360 fr bedroeg of 43 
miljoen meer 
De belasting op de met bebouwde 
bouwgronden werd m de begroting 
geschat op 250 000 fr, terwijl de vor
deringen zo maar liefst goed waren 
voor 2140 000 fr of opnieuw 1 9 mil
joen meer 
Bekijken we de totale bedragen dan 
komen we tot volgende som raming 
van de totale ontvangsten bij het indie-

Aktie 
„Hart van Brabant" 

van start 
De g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n van 10 o k t o b e r naderen nu 
sne l O v e r a l w o r d e n l i j s ten o p g e s t e l d , v e r k i e z i n g s p r o g r a m 
ma's b i j g e s c h a a f d , mensen a a n g e s p r o k e n en f o n d s e n 
v e r z a m e l d 
In b i nnen -V laande ren l open deze ak t i v i t e i t en v r i j v lo t maar 
in de V l a a m s e r a n d g e m e e n t e n rond B r u s s e l en m de 
h o o f d s t a d zelf is v o o r a l het ve r zame len van de nod ige c e n 
ten geen g e m a k k e l i j k e b e d o e n i n g D a a r o m heef t de V o l k s 
un ie de akt ie „Ha r t van B raban t " op po ten gezet en w i l 
cen ten ve rzame len o m de V U - v e r k i e z i n g s c a m p a g n e van 
10 o k t o b e r 1982 in het har t je B raban t een s tev i ge s teun te 
g e v e n De o m h a l i n g t i j dens het j o n g s t e V U - k o n g r e s te 
A n t w e r p e n is het s fa r t c i j f e r dat m o e t g roe ien van week to t 
w e e k 

„WIJ " - l eze rs , V U - a f d e l i n g e n , s y m p a t i z a n f e n d ie ech t w i l l en 
da t V l a a n d e r e n s tand h o u d t en v o o r u i t g a a t in het hart van 
B raban t kunnen aan deze o p r o e p niet v o o r b i j g a a n 
V a n d a a g n o g s to r t en v o o r ak t ie „Har t van B raban t " op nr 
435-0259601-12 van V o l k s u n i e , Ba r r i kadenp le i n 12 te 1000 
B r u s s e l 
M e t ha r te l i j ke d a n k ! 

VU-Verkiezings-
kongres 
19-9-'82 
Het V o l k s u n l e v e r k i e z i n g s -
k o n g r e s v o o r de k o m e n d e 
g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n 
gen gaat d o o r o p z o n d a g 
19 s e p t e m b e r o m 14 u 30 in 
zaal De S inge l , D e s g u m l a a n 
28 te A n t w e r p e n . 
He t k o n g r e s w o r d t v o o r g e 
ze ten d o o r Frans K u i j p e r s , 
v o o r z i t t e r arr. A n t w e r p e n . 
S p r e k e r s z i j n : Pa r t i j be -
s t u u r s l i d A n d r e Geens , ka

m e r l i d Pau l Van G r e m b e r -
gen , m in i s te r H u g o Sch i l t z 
en a l gemeen V U - v o o r z i t t e r 
V i c A n c i a u x 
D i e z o n d a g bes l i s t v r i j h o u 
den en nu r eeds de ve rp laa t 
s i ng o r g a n i z e r e n ! 

nen van de begroting 1981 
370519057 fr rechten vastgesteld 
ten voordele van de gemeente 
341 807 717 fr werkelijk geïnde bedra
gen 312 217194 fr blijft nog te ont
vangen m 1982 29 590 523 fr 
In de uitgavenpost zijn kredieten voor
zien voor 346598388 fr. werkelijk 
vastgelegde uitgaven 373 857 506 fr 
gedane en verantwoorde betalingen 
358 266 629 f r 
De gemeente heeft in 1981 dan ook 
een totaal tekort van 32 miljoen en dit 
op 31 december 1981 

Aankoop van gebouwen 
Tijdens dezelfde raadszitting wou An
dre Geens ook meer weten over de 
huidige stand van zaken in verband 
met de aankoop van de drie herbergen 
op de Markt Juventus. t Bieken en 
Sint-Jonshof samen goed voor iets 
meer dan 12 miljoen 
Zo kon vernomen worden, wat Juven
tus betreft, dat er een akkoord bereikt 
werd met de brouwenj De procedure 
wordt stopgezet mits betaling door de 
gemeente van 1 jaar huispacht Het 
beroep ingesteld door de brouwenj 
tegen een beslissing m haar nadeel 

wat t Bleken betreft werd ongegrond 
verklaard Dit gebouw kan ontruimd 
worden zonder vergoeding, maar om 
louter menselijke redenen werd een 
uitsteltermijn verleend tot 31 decem
ber 1982 
Het bevel tot verlaten van de herberg 
tegen 1 juni 1982 bleef tot heden 
onbeantwoord en er wordt nu ernstig 
aan gedacht om een gerechtelijke pro
cedure m te zetten Er werd wel een 
akkoord bereikt met de Dienst voor 
Monumenten- en Landschapszorg en 
uit dit akkoord zou voortvloeien dat na 
afbraak van St-Jorishof de Vesten-
straat een breedte zou krijgen van 9 m 
en de Hospitaalstraat van 4.7 m Ten 
einde een opening op het Marktplein 
te vermijden zou na aanleg van bedoel
de straten tot de overeengekomen 
breedte een gebouw opgencht wor
den 
Wat Juventus en 't Bieken betreft, 
deze werden aangekocht in het voor
uitzicht van een verruiming van het 
huidige stadhuis De oppervlakte van 
beide gebouwen aldus burgemeester 
Van de Meulebroucke. zou overeen
stemmen met deze van het stadhuis 
zelf 

„Modern gemeentebeleid 
f r 

Hee t d e z e handle id ing (510 biz O 
v o o r genneentemandatanssen, uit
g e g e v e n (als 4de totaal h e r w e r k t e 
d ruk ) d o o r de Reinaer tu i tgaven 
D e z e A C W - u i t g a v e b e o o g t t w e e 
te r re inen te bes t r i j ken enerz i jds 
een techn isch ter re in nl het ge-
nneentelijk w e t g e v e n d apparaat en 
anderz i jds de nnogel i jkheden voo r 
een v e r n i e u w e n d beleid D e g r o e p 
schr i j vers heef t deze d o r r e s to f 
bru ikbaar gerangsch ik t ove r dr ie 
de len nl de g e m e e n t e w e t (aange
vu ld to t e inde 1981) waar in art ikel 
na art ikel b e s p r o k e n w o r d t Z o w e l 
de verk iez ings techn iek als d e be
voegdhe id van het schepenko l le -
ge en de rech ten en de p l ichten 
der gemeen te raads leden v ind je 
e n n te rug In het t w e e d e deel 
g e v e n de schr i j ve rs v i s i e s w e e r 
m b t een ..nnodern genneentebe-
le id" (Gezien de uitgave, kaderen 
deze uitsluitend binnen de CVP-
ACV-programmatie De waarde 
van de federale gedachte als be-
stuursfilozofie bv komt op deze 

wijze geenszins aan haar trekken) 
Dit neemt ech te r met w e g dat dit 
handboek een zeer bru ikbaar 
w e r k v o r m t voo r ( toekomst ige ) 
manda tanssen en allen die be lang 
stel len in gemeente l i j k bele id He t 
o p z o e k e n w a r e vergemakke l i j k t 
indien een s taakwoorden l i j s t toe
g e v o e g d zou zi jn, v o o r de in
h o u d s o p g a v e 

Willy Kuiipers 
BIJ het Vlaams-Nationaal Boekenfonds, 
Warotstraat 26, 3009 Winksele kan |e dit 
werk bestellen door overschrijving van 
495 fr -t- 40 fr (verzendingskosten) op 
rekening nr 979-4594230-24 

VLAAMS-
m p ^ NATIONAAL 
\ | | BOEKEN 
tx)ekenfonds FONDS 
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Waar een autoband het verkeer regelt-

Stilstaan bij zes 
jaar wanbeleid 
te Kortenberg 
Eén van de argumenten waarmee de CVP tijdens de komende verkiezings
str i jd haar beleid zal trachten te verdedigen, zal ongetwijfeld zijn dat er in Kor
tenberg ti jdens de voorbi je legislatuur zeer veel werd gerealizeerd door de ho
mogene CVP-meerderheid, en dat het opvallend is dat bij dit alles Kortenberg 
één van de weinige gemeenten is die geen financiële problemen kent 
Burgemeester Decoster verklaarde dit trouwens reeds in een interview 
verschenen in „Gazet van Antwerpen ' op 16 april I.L Op het eerste gezicht kan 
deze bewering, voor een weinig nadenkende burger althans, juist tijken. Wie 
echter wat dieper over het gevoerde gemeentebeleid doordenkt, zal weldra tot 
de vaststell ing komen dat de bewering onjuist, om niet te zeggen misleidend 
is. 

Er werd inderdaag veel gepresteerd, 
maar het is duidelijk dat bij het uitvoe
ren van vele prestaties vaak verkeerde 
[xionteiten werden gelegd BepaakJe 
onnodige of overtxxlige zaken werden 
door de huidige meerderheid doorge
dreven met uiteraard elektorale be
doelingen, terwijl andere, nochtans 
dnngende zaken, door diezetfde meer
derheid naast zich werden neergelegd 
Enkele voortjeekten bewijzen dit zeer 
duidelijk 

Openbare Werken 
Te Everberg werd de Holle Weg, 
oorspronkelijk een gekasseide land-
bouwweg vertjreed en geasfalteerd 
De CVP zal aanvoeren dat men via 
deze baan nu veel gemakkelijker Ber-
tem en Leefdaal kan bereiken, doch 
Kortenberg was reeds via de Wijne-
gemfKifstraat en de Tervuurse Baan 
met deze gemeenten verbonden, be
doelde wegen waren in vnj goede 
staat en worden trouwens voor dit 
doel druk gebruikt De belangrijkste 
gebruikers van de holle weg zijn enke
le militairen gekazerneerd in het para-
kommandokwartier te Evertjerg Het 
ergste is echter dat deze militairen. 

overwegend jonge beroejjsvnjwilb-
gers, wel eens durven hun laars lapjsen 
aan de snelheidsbeperking binnen de 
bebouwde kom en zo het centrum van 
Everberg onveilig maken Hierover 
werden reeds hertiaaldelijk klachten 
geuit door de bewoners van de be
trokken dorpskom Men kan uiteraard 
geen snelheidsovertreding tolereren, 
maar anderzijds moet men toegeven 
dat een brede, wemig bereden baan 
verradertijk uitnodigt tot hard njden 
Warneer deze brede baan dan via een 
scfierpe bocht onmiddeltijk uitmondt m 
een woongebied, dan wordt de situatie 
extra gevaarlijk Wou men dan toch 
absoluut een vertjetenng van het weg
dek, dan volstond een smal asfalttiaan-
tje In dat geval werd de verkeersveilig
heid bevorderd, werd het projekt heel 
wat goedkoper en had men geen 
schaarse landbouwgrond hoeven op 
te offeren 
Vergelijkt men deze „autostrade" 
slechts gebruikt door enkele militairen, 
met de Dorpsstraat, dan mag men 
terecht van een schandaal spreken 
Deze straat is de betangnjkste ver-
keersader voor de inwoners van de 
deelgemeente Meerbeek. Het wegdek 

Een pracht van een verkeersplein 
aangelegd door een CVP-bestuur 
Een autoband kanahzeert het ver
keer van de Dorpsstraat en de 
Wijnegemhofstraat, de twee druk

ste straten van Meerbeek. 

bestaat uit een bonte mengeling van 
Jcasseiplaveien", putten, asfaitbobbels 
en Uitstekende roosters. Een paar zeer 
gevaarlijke kruispunten zijn nog met 
eens voorzien van de hoognodige ver-
keerssignalizatie Zo kan een automo
bilist die zelfs zeer voorzichtig ri jdt 
onmogelijk het kruispunt met de Goe
destraat tijdig opmerken Indien de 
man in kwestie onbekend is in de 
streeks, loopt hij een redelijke kans, 
ondanks zijn voorzichtigheid, om een 
voertuig dat uit de Goedestraat komt 
zijn rechterflank te zien aan flarden 
njden met alle gevolgen vandien Want 
het kruispunt is niet aangeduid, dus 
geldt voorrang van rechts 
De stoepen van de beruchte Dorp
straat worden gevormd door een bont 
allegaartje van zand. gnnt versleten 

Ook Kortenberg heeft zijn smeerpijp... 
Weinigen zullen weten dat Kor
tenberg over geen moemool tie-
schikt Dit IS een soort hoofdriool 
waarin kleinere nolen samenko
men vooraleer het afvalwater, na 
zuivering, in een waterloop te 
laten wegstromen De Korten-
tiergse CVP'ers vonden echter 
„de oplossing" Men liet de nolen 
uitmonden in de Molenbeek, 
overdekte deze gedeeltelijk en 
klaar was Kees Het zuiverings
station vergat men echter zodat 
de Molenbeek, die een idyllisch 
waterloopje met een sterke re-
kreatieve waarde zou kunnen 
zijn, werd herschapen in een 
kwalijk riekende beek Het 
spreekt vanzelf dat alle leven in 
de Molenbeek is gedood en de 
plantengroei aan de rand nog 
enkel bestaat uit brandnetels en 
onkruid Men kan zich indenken 
wat voor een ruime aantrek
kingskracht dergelijke waterloop 
uitoefent op wandelaars Ter
loops IS het de moeite waard om 
te vermelden dat het niet over
dekte, en bijgevolg stinkenden, 
gedeelte van de Molenbeek door 
,assepoesgemeente" Meerbeek 
loopt Waarom geen echte moer-
nool'^ Deze ligt onder de grond 
en de kiezers zien dit niet vol
gens de CVP, maar anderzijds 
vergeet men dat kiezers ook wel 
kunnen ruiken' 

Treffend voor het milieutjeleid. 
als het bestaat, is dat slechts 
nadat een oppositielid hevig pro
testeerde tegen sluikstorten, 
waarom in het „achterlijke" 
Meerbeek, burgemeester De
coster een rondschnjven stuur
de om vervuilers op mogelijk 
sancties te wijzen Ondertussen 
echter treft men langs tiepaalde 
wegen en in bepaalde grachten 
een verzameling afval aan waar
aan een fiandelaar in oude rom

mel een aardige stuiver zou kun
nen verdienen Wie op zoek is 
naar een tweedehandskachel of 
dito meubel vindt beslist zijn ga
ding langs de bermen van de 
Wijnegemhofstraat Hemelter
gend is ook dat het huidig be
stuur ,weekendhuisjes" of wat 
ervoor moet doorgaan, het 
prachtige landschap langs de 
Balkensstraat te Erps-Kwerps 
laat ontsieren 
Op de grens tussen Meerbeek 
en Bertem liet men toe dat uitste
kende landbouwgrond werd ver
kaveld om er tweede verblijven 
op te richten Deze toestand is 
des te erger door het feit dat vele 
zogezegde tweede verblijven in 
werkelijkheid hoofdverblijven 
zijn geworden en dat de bewo

ners ervan geen gemeentebelas
ting betalen maar toch meparasi-
teren op gemeentelijke diensten 
Dat deze weekendverblijven on
getwijfeld Franstaligen naar Kor
tenberg lokt die gretig gebruik 
maken van de bereidwilligheid 
waarmee sommige handelaars 
hun in het Frans te woord staan 
IS voor de Volksunie des te meer 
een doorn in het oog 

Men zou zo nog bladzijden kun
nen vullen over de prachtrealiza-
ties' van het CVP-bestuur Als 
slot nog dit Wie een boek wil 
schnjven over, de zeven wanda
den van een gemeentebestuur" 
of een , elfstupiditeitentocht" wil 
organizeren, vindt tseslist inspira
tie in Grool-Kortenberg. 

plaveien, grasbegroenng van een halve 
meter hoog en vervaarlijk naar de 
straat toe hellende vlakken Resultaat 
de stoepen zijn onbegaanbaar Vooral 
ter hoogte van de Gemeentelijke Kleu
terschool is de toestand lamentabel BIJ 
regenweer hebben ouders die hun 
kinderen te voet naar scfiool brengen 
de keuze tussen wegzinken tot aan de 
knieën in de modder, uitglijden op de 
hellende kasseien of op de njbaan 
kjpen met een zekere kans de ene of 
de andere dag in het akadenmsch 
ziekenfxiis of erger nog te belanden 
Een ander prachtig voortieeki van een 
„onbensjfielijk" uitgevoerd werk is de 
wegbedekking van de Pnnsendreef 
Over een afstand van ongeveer een 
kilometer slaagde men enn een weg
dek aan te brengen tjestaande deels 
uit asfalt deels uit klinkers en deels uit 
kasseien 

Gemeentefinancies 
Wanneer de CVP Kortenberg voor
stelt als een gemeente zonder finan
ciële proljlemen dan liegt ze de bevol
king voor en dit is dan nog zacht 

plaats als feestzaal Dat deze bena
ming geenszins is overdreven blijkt uit 
het feit dat de Meertieekse feestzaal 
tot juni 80 inderdaad als spieelplaats 
voor de kleuterschool diende Het ge
beurde reeds dat feestvierders bij he
vige regenval lettertijk water bij hun 
wijn deden omdat het dak doorsijpel
de. Beg^ drt jaar echter werd met wat 
kunst- en vliegwerk de zaal wat opge
knapt en al IS de buitengevel geschil
derd, de Meertieekse feestzad blijft m 
essentie een k ro t 
Waarom was het met mogelijk n elke 
deelgemeente kleinschalige polyvalen
te centra op te richten die beantwoor
den aan de werkelijke noden van het 
verenigingsleven Het antwoord is dui
delijk' Dergelijke centra vallen minder 
op b j de bevolking en het elektoraal 
effekt IS geringer Dat ze veel goedko
per zijn zowel voor wat de opnchöng 
als voor wat het onderhoud betreft zal 
de CVP een zorg zijn Wie na hen 
komt betaalt toch het gelag 

Stiefkinderen 
Het zal zo onderhand wel duidelijk zijn 

uitgedrukt want tiednegen ware tieter 
gekozen Inderdaad de begroting ver
toonde een batig sakk) van 
23 014 983 fr maar er wordt wijselijk 
verzwegen dat de heren CVP-manda-
tanssen enn geslaagd zijn om bjdens 
de voorbije legislatuur een schuWen-
last op te stapelen die op 1 januari van 
dit jaar 573 856 676 fr bedroeg Deze 
zal uiteraard door de tielastingbetaler 
moeten terugt)etaakl worden Het is 
duidelijk dat deze fioge schuM moet 
gezocht worden bij het uitvoeren van 
een aantd prestigieuze reahzaties zo
als de aanleg van het Dr Dewalsplem 
te Kortenberg, de bouw van een 
meuw gemeentehuis, de Sporthal te 
Erps-Kwerps en de Gemeentelijke 
Feestzaal te Everberg, de aanleg van 
het prestigieuze voetbalvekl te Kor
tenberg, de restauratie van de oude 
(jastonj te Kortenkjerg die men eerst 
jarenlang heeft laten verkrotten Al 
deze werken worden te luxueus aan
gepakt en dit in deze knsistijd 

Kultuurpaleizen 
Terwijl Everberg een feestzaal kreeg 
en Erps-Kwerps een sportschuur. die 
men eerder als kultuurpaleizen zou 
kunnen bestempelen, kan Meerbeek 
het stellen met een overdekte speel-

Een erbarmelijke wegtjedekking 
en stoepen in lamentabele toe
stand maken van de vnj druk 
bereden Dorpsstraat een levens
gevaarlijke verkeersader die 
dwars door de bebouwde kom 

van Meertje^ kxipt 

dat Meerbeek het stiefkmd is van de 
fusiegemeente Het feit dat dit dorp 
wordt vertegenwoordigd door eén 
CVP-mandatans wiens stem op zes 
jaar slechts een paar maal te horen 
was bjdens de raadszittingen is daar 
niet vreemd aan Een stiefkind heeft 
een stiefvader' Niet alleen Meerbeek 
IS Kortenbergs stiefkind, ook alle leer 
lingen van een Rijksscfxxil van Korten-
berg en van de Vnje Lagere scfiool te 
Erps-Kwerps worden door de meer 
derheid stiefmoederlijk befiandeld Ot 
CVP weigert kortdaat om ook maar de 
genngste subsidie toe te kennen aan 
de ouderkomitees van voormekje 
scfiolen Heeft de CVP met ooit be-
kxjfd dat ZIJ zou zorgen dat fiet vnje en 
fiet njksonderwijs gelijke kansen zou
den kn jgen ' In Kortenberg zie je fiet 
resultaat niemand knjgt iets' Alleen de 
gemeentescholen mogen wat mee-
snoepen nnet Sint-Niklaas- JUM 
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Attest van wanbetaling is het 
nieuwe geld van Antwerpen 
De Antwerpse gemeenteraad draaide nog maar eens rond de centen, of liever 
rond het gebrek daaraan. De schepen moest immers het driemaandeli|ks kas-
verslag voorleggen Voor VU en P W waren de cijfers voldoende duidelijk om 
tegen te stemmen. Toch wou men nog wat meer informatie Van Passen hield 
de P W aan het lijntje door te stellen dat hij te gelegenertijd, wanneer alles 
terug m orde was zijn kas nader zou toelichten Dat zou al in september kun
nen zi|n. Dan zou het njk immers de begroting van "82 goedgekeurd kunnen 
hebben, dan zou men immers investeringsuitgaven kunnen gaan doea 

Hierop picte Geraard Bergers (VU) m 
HIJ vond de schepen wel wat optimis 
tecK Uit deze begroting '82 tjhjkt im
mers dat men gepland had acht miljard 
meer te lenen dan tot hier toe mocht 
van de centrale regermg Hij vroeg zich 
dan ook af waar men m de komerKJe 
vier maand die ac^t miljard zou kunnen 
lenen En als men dat geU met kan le-
nen dan moet men toch ergens de re-
kenngen mee betalen Of is fiet zo dat 
ze met meer betaak) worden' 
Van Passen vond dat zo n toestanden 
zich dagelijks kunnen wijzigen en dat 
het nu nog gmg dus_ 
Hierop reageerde Bergers rx>gmaals 
In zijn diensttjetoon was hij een klem 
onderfKMjdsfirmaatje tegengekomen 
dat een schuWvordermg van 3 mdjoen 
op de stad heeft Die firma kan de RSZ 
echter met meer betalen Zij s dan ook 
in orxierhandelirKi met RSZ ter>gevot-
ge van wantjetalmgen door de stad, 
gedurende toch al meer dan een jaar 
En xo zijn er nog_ 
Van Passen beweerde dat enkel aarv 
nemers van mvestermgswerken met 
betaakJ worden zolang de begroting 
met goedgekeurd is en daartiij zo een 
bedrijf knjgt een attest van niet-tjeta-
kng van de stad en daar moeten ze 
dan maar geW mee gaan lenen En daar 
18 aBes mee opgetast 
Hierop volgden wat scfiermutselingen 
rond meerwerken m de KNS Het 
koHege wou de fout op een ambtenaar 
steken die men eerst met wou noe
men maar daarna wel Willockx (VU) 
bleef er bij. de scfiepen is de emge poli
tieke verantwoorddijke wat niet ont
kend werd 

Karabinier van Offenbach 
In een interpellatie over de konsoiida-
tielemng steMe de CVPer Jos Maes 

Nieuwe 
openingsuren 
VU-sekretariaat 
te Antwerpen 
Vanaf 1 september fxipen wij u rxig 
beter te kumen helpen met het invoe
ren van raeuwe opemngsuren ale 
dagen van 16 u tot 18 u s maandags 
gans de dag gesk>ten op zaterdag 
Tevens herinneren wij u eraan dat hel 
sekretanaat zal gestoten zijn van 23 
augustus tot en met 30 augLStus 1982 
Ook ons telefoonnummer wijzigde 
03/236B465 

10 oktober 
Mogen wij langs deze weg degenen 
bedanken die reeds hun steun op onze 
rekening stortten Elke steun hoe klem 
ook, wordt m darM>aart)eid aanvaard 
U kan storten op rekeningnummer 
404-3036801-74 van Volksunie Ant-
werpen-Stad Wenst u op de hoogte 
getiouden te worden van onze aktivn 
teiten tjdens de verkiezingen laat ons 
dan iets weten, ook <be steim is steeds 
wefcom. 

het aSang bekerxJe verhaal nog eens 
uiteen met dit verschil dan dat nu fieel 
de raad de fout kreeg iedereen heeft 
toch al eens punten goedgekeurd die 
geM kosten Dit gmg Hugo Schiltz wel 
wat te ver Hij vond het een tnesbge 
mentaliteit de oppositie verantwoorde
lijk voor het eigen wangedrag te willen 
stellen Jarenlang had hij zelf en later 
de fxjidige fraktieleider Bergers de 
scharnierpunten van fiet wanbeleid 
van de meerderf^ieid aangeklaagd Der 
tig jaar lang had deze meerderfieid de 
oppositie geen inspraak gegund Bo
vendien leek fiet gedrag van Mees 
volgens hem op dat van een karabinier 
van Offenbach die te veWe trekt wan
neer de vekjslag al veHoren is Hij 
schetste dan nogmaals wat de Vlaam-

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

WeMjii van 
Antwerpen 

Geneeskundig 
personeel 
Volgende bediening wordt 
openverklaard 
— een plaats van Adjunkt 
Diensthoofd/Afdelingshoofd 
(rang 2) volti|ds in de Dienst 
voor Kinderheelkunde van het 
Algemeen Kinderziekenhuis 
Antwerpen 
De benoeming zal ingaan op 
1 1 1983 
De kandidaten dienen van Bel
gische nationaliteit te zijn 
De aanvragen dienen op het 
sekretanaat. Lange Gasthuis
straat 33 te Antwerpen toegeko
men te zijn uiterlijk op 1.91982. 
Inschn|vingsformulier en volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7de Afdeling/Personeels
zaken, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel 32S835 - 31 0970 
toestel 221) 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 
400 fr (voor bepaald benoemde 
personeelsleden nihil) 

(Adv. 1131 

Ujst VU-Hove 
helemaal rond 
Het VU-sekretanaat van Hove publi
ceerde op 6 augustus I de VU-kandi-
datenbjst voor 10 oktober "82 Hier de 
19 die fiet zuNen moeten doen 1 
Herman Matthys Z Nely DXaene-
Bellens 3 Jef Vandertieyden 4 Jef 
Meulepas 5 Dwk Verreydt 6 Luciana 
De Potter 7 Femand Mertens 8 
Guido Verfieyden 9 Mark De Swert 
10 Lyda Segers 11 Hugo Van Dnes-
sche 12 Didier Thys 13 Marcel Ser 
vaes 14 Nog toe te wijzen 15 Nog 
toe te wijzen 16 Gerda (joemans 17 
Jan Lemout 18 Rutger Buys. 19 
Jenne HoogstoeL 

ERASMUS 
Lx)uiza M a n a l a a n 6, 2000 A n t w e r p e n 
Tel 03/23360.58 e n 03/546 78 4Z 
Di r ek t eu r D n e s Bogae r t 
Ve r sne lde m i d d e l b a r e e n h o g e r e op le id ing t a l en -
b e d i e n d e - s t e n o - typ - s e k r bednjfs- , medisch-, juri
d i sch Expedi t ie - i n f o r m a t i c a - journal i s t iek - publ ic 
r e l a t ions - h o s t e s s e n - r ecep t ie - te lefoon - t o e r i s m e -
s i e rkuns t en - r e k l a m e t e k s t e n - e t a l a g e - m a n n e q u i n -
v e r k o o p - psychologie - sociologie 
(Adv. 96) 

se Regering gedaan had wat de V U en 
de SP gedaan hadden hoe dat door 
CVP en PVV m het jjarlement gekel
derd was Mees fiad zijn partaj maar 
moeten bewerken Hierna reageerden 
nog een fieel stel mensen Oootjans 
was even verontwaardigd Rika De 
Backer kwam zelfs tussen wat eigerv 
hjk weeral een fiele tijd geleden was. 

Thor Bergers 

Gemeente Ekeren 
BIJ het gemeentebestuur van 
Ekeren wordt een tijdelijk part
time betrekking van kinderver
zorgster openverklaard 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op het gemeentesekre-
tariaat, Veltwijcklaan 27 te Eke
ren Aanvragen met de nodige 
bewijsstukken te richten aan de 
heer burgemeester der gemeen
te Ekeren uiterlijk op 15 septem 
her 1982. ÜUv I t» 

VUJO-bariiecue 
te Kontich 
Zaterdag 
28 augustus 
Ook V U Konöch zit volop m de verkie-
zmgssfeer De lijst is rond reeds una
niem goedgekeurd door fiet bestuur 
op 9 juni en zal kortelings officieel 
worden voorgesteW De scfiepenen 
Jef Steurs en Mon Van Den fHauwe 
voeren aan de O C M W voorzitter 
Rene Jaeken duwt 
Achter de scfiermen wordt intussen 
met stil gezeten De programma's af
gewerkt de foto's genomen Onze 
pers draait terug Dank VU-WiHebroek 
voor de tecfmiscfie medewerking Een 
damespkieg zorgt intussen voor pikfij-
ne spandoeken en de eerste verkie-
zmgsborden worden nu reeds klaar 
getimmerd En voor de geplande mee
ting n september bekx>ft minister 
Hugo SchAz zijn medewerking 

„De dingen dezer dagen" 
VUJO-Kontich geeft evenwel de start 
van de verkiezmgsstnjd Met J ) e din
gen dezer dagen" ofte .^ollekensker-
mis" wordt iedereen van fiarte uitgeno
digd op fiaar jaarbjkse barbecue Deze 
gaat door m fiet paviljoentje van de eni
ge mooie Altena speeltuin (Wie fienn-
nert zich nog de Oranje Dassendag 
van voor een aantal jaren'') Op zater
dag 28 augustus van 20 u 30 af De in
kom IS gratis Voor de muziek zorgen 
de DJ s van de vrije radio Camino' De 
traditie wil dat dit jaarlijks einde-vakan-
tie-feest een steeds weerkerende top
per wordt Wij duimen 

F De Beukelaer 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
van en te Merelbeke 
Het OCMW gaat over tot de 
ojsenverklaring van volgende 
betrekkingen met aanleg van 
een werfr«serve, geldig tot 
31383 
I opsteller 
1 klerk 
1 gebrevetteerde verple(e)g(st)er 
1 verpleegassistentte) 
1 hulpkok(kin) 
3 bejaardenhelp(st)ers in bin
nen- of buitendienst 
4 werkvrouwen 
Tevens wordt een werfreserve, 
geldig tot 313'83, aangelegd 
voor de funktie van maatschap
pelijk assistentie) 
De aanvragen der kandidaten 
dienen pier aangetekend schrij
ven gericht aan de heer voorzit
ter. Poelstraat 37 te 9220 Merel
beke, en dienen hem uiterlijk, 
samen met de nodige bewijs 
stukken, te bereiken op 6 sep
tember 1982. 
Inlichtingen en voorwaarden 
zijn te bekomen op het sekreta
naa t op hetzelfde adres, tel nr 
3062.53 (Adv 112) 

ANTWERPEN 
AUGUSTUS 

28 KONTICH VUJO-bartiecue om 20 u 30 in het paviljoentje van 
de speeltuin Altena. Antwerpsesteenweg Muziek radio C^mino 
Inkom gratia 

SEPTEMBER 

4 HOMBEEK-LEEST J\vond op de Purperen Hei" op de VU-zol-
der. Bankstraat 145 te Hombeek (Mecfielen) Om 20 u Oganiza-
tie V U 

11 HOMBEEK-LEEST .£lfde LWensptegelavond" met het orkest Prt 
Storms m zaal JDe Vrolijke Vrienden" te Hombeek-Heike (Me-
chelen) Om 21 u. 

VU-lijst te Meerhout: 
evenwichtige 
samenstelling 

Op een algemene ledenvergadering 
werd de modeffijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen met een 
grote meerdertieid goedgekeurd. 
Ale parocfnes verkregen een even
wichtige vertegenwoordiging Berg 
(B) 3. Centrum (C) 8 (bestel (GO 3. Zit-
taart (Z) 5 Bovendien fieeft men de 
klemere gehuchten „Veedijk-Hakkerv 
rode" en „LiHe" met *i de kou laten 
staan In deze twee gefiuchten komen 
bij de aanstaande verkiezingen alleen 
maar kandidaten voor op de VU-lijst 
Op de lijst staat naast fieel wat jonge 
gezichten ook een grote vertegerv 
woordigmg vrouwen Hiermee is de 
V U de enige Meertioutse lijst met de 
meeste vrouwelijke kandidaten Zowel 
de jongere als de vrouwelijke kandida
ten zijn op verkiesbare plaatsen terug 
te vmden 
„Wij heUjen bewust gekozen voor 
een serieuze afspiegeling van de sa
menleving, zonder kunstmatige stan
dten te gaan vertegenwoordigen" al
dus Luaen Beyens, lijstaanvoerder 
De V U treedt dus voor de eerste maal 
met een volledige lijst van 19 kandida
ten aan waaronder 6 verrutmmgskarv 
dkJaten Man/se Bhmme. erg aktief m 
fiet Meertiouts verenigingsleven Fons 
Beerten, een jonge tecfmisch reken
kundige van de Berg, Fons Van den 

Bergh en Robert Verfieyden die res-
pektievelijk de gehuchten Ldle en Vee-
dijk-Hakkenrode vertegenwoordigen, 
Ludo Beyns, een sportieve dertiger uit 
(nestel en Jlos Nuyts, medisch afge
vaardigde uit fiet (Centrum 
Lijstaanvoerder wordt zoals eerder 
meegedeekj Luaen Beyens, een jonge 
leraar en tevens VU-sekretans van fiet 
arr Tumfiout Als lijstduwer werd Gas
ton Crsps, afdelingsvoorzitter en le
raar-kunstenaar aangeduid 
Verdere verdeling 2. Door Wouters 
(G) bouwwerfopzichter, 3 Herman 
Engelen (C), bedterxJe 4 Ehnane 
Daems^Jonssen (C) junste. 5 Jlos 
Deckers (Z) binnenhuisarchitekt 6 
Fons Beerten (B) technisch rekenkun
dige 7 Manjse Mertens-Bhmme (C). 
huisvrouw 8 Ludo Beyns ( O . fa-
bnekswerker. 9 Sooi Beyens (Z). be
diende 10 Robert Verfieyden (V-H), 
bouwvakart>eider 11 Atfons Van den 
öerg/i ( U , arbeider. 1 i &>c C r ^ s ( O , 
student 13 Jos Huysmans (B). arbei
der 14 Josephme Dirckx-Hus (G), 
fwisvrouw 15 (>ust Groenen CZ), ge
pensioneerde 16 Chnsbane Dox-Adn-
aensen (8), fiuisvrouw, 17 Jbs Nuyts 
( O , medisch afgevaardigde 18 Marie
ke Geypens-Belmans (C), huisvrouw, 
19 Gaston Cn^ps ( O . technisch leraar 

Sooi Daems 

Zondag 29 augustus 

30ste bloemenstoet 
te Wommelgem 
Giraag durven we aHe .Wij"-lezers 
langs deze weg uitnodigen om zeker 
de verfjiaatsing te maken naar fiet met 
fioofdzakelijk leeuwevlaggen bevlagde 
Wommelgem De mzet volharding en 
kunstzin van de wagenbouwers staan 
opnieuw borg, samen met stijlvolle 

ZO^K^RC)̂  
• Juffrouw 24 jaar, m fiet bezit 
van fiet dipk>ma knminologe. 
zoekt werk m de s o c i ^ sektor 
Zij wenst liefst m de omgeving 
van Mecfielen of Antwerpen te 
werken Ref nr 254 

• 24-jange gehuwde dame uit 
Hevertee (tel 016-23 64 53) dipto-
ma landbouwkundig ingenieur 
(KUL) zoekt dnngend een pas
sende betrekking Voor inlichtin
gen zich wenden tot mevr Irma 
Decap Weyerstraat 9 3930 Ze-
lem tel 013-441642 

fanfares voor een laat ons hopen 
zonnige, kleumjke en prachtige stoet 
die voor de dertigste mad door onze 
gemeente trekt De Welkomvnenden 
die de twee vonge jaren m fiun reeks 
de eerste plaats wisten weg te kapen 
met een fxachtig uitgewerkte (Vlaam
se sbjD bloemenwagen brengen dit 
jaar in de kleinste reeks „Brabo" en m 
de grootste kategone „1302, een fier-
denkmg van de slag der GiuMen Spo
ren" nu 680 jaar geleden 
Weer zal getracht worden een ere
plaats te bemachtigen Uw aanwezig
heid waardenng en aanmoediging zal 
voor deze hoofdzakelijk jongere wa-
gentxxiwers die al vele maanden hun 
vnje tijd hieraan tiesteden een stimu 
lans zijn om te blijven volhouden Dit is 
ook een vorm van Vlaamse (kunst-) 
beweging Nadien m „den Klauwaert' 
feestelijk verbroeder, dat mag u zeker 
niet missen 
Aanvang 14 uur bk>emententoonstel-
ling Dasstraat 29 en Het Postwezen 
Heemmuseum Dasstraat 25 

Ward Herbosch 
(Welkomvrwndenl 

BON VOOR FAMILIEKAART 
Tegen afgifte van deze bon aan de toegangskas
sa, krijgt u met het ganse gezin (vader, moeder 
en al de kinderen) voor 180 f r . toegang tot de 

ganse omloop van de bloemenstoet. 
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^ 
lepel & vork... 

BANKETBAKKERIJ 
Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene 
Tel 053-668215 
Fijn gebak • suikerwaren -
ijstaarten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
(hoek NatKDnalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031-340586 

Mogeli |kheid tot kleine etenties 

Cafè-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 
SKiitHTigsdag maandagavond en 
dinsdag 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60. LEUVEN 
Tel 016-22.86 72 
Kon Asiridlaan 85. KONTICH 
Tel 031-573032 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1. HULSTE 
Tel 056-71 1536 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
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 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roormjs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

?^t ^alótslmw: 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
OE BRAUWER 
O* famÜMzaak mal IradW*^ 

9328 SCHOONAARDE 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052-21 16.06 

Algemene voeding, bieren vnjnen. 
likeuren Rechtstreeks invoer Duit
se en Franse wijnen 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
Denrxjkratische prijzen 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kessetsteenweg 38 
2260 Nijlen Tet 031-81 8a41 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aanncnner van ate feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schtklerstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 4572 

Steeds «relkotn in 

KREKELHOF 

Drankhms nr>et sfeer 

Dne Egyptenlaar> 11 
Gooik 

Tel 054-334857 
Uw tweede thu is ' 

VU-lijst Herent kant en klaar 
De Volksunie nam voor hel eerst 
bestuursverantwocrdelijkheid in deze 
dor(>en na de gemeenteraadsverkie-
zBigen van 1970 
— n Vettem-Beisem, waar we 2 ver-
kozenen hadden en Roger OveHoop 
schepen van Openbare Werken werd . 

— m Herent skxit de VoBcsume zich 
aan bij de onafhankefijke J-lerent 70"-
lijst ( te 2 verkozenen had. Agnes 
Fouquart en WiHy Kujpers. 

— m Winksele boekte de toermnatge. 
onvolledige lijst geen sukses' 
Met de „fusieverkiezmgen van 1976" 
behaalde de Volksunie 4 zetels (J 
Bisschop, R D * Deken, R Overioop. 
M Swaelens) en 1 OCMW-nnandaat 
(gedeek) uitgevoerd door Momque 
Oostvogels-Van Steenbeeck en Ar-
nnand Van Laer) 
De Volksunie groeide ti|dens de voor

b i j 6 laar tot een knbsch-positieve 
bestuurkonstante m de gemeenteraad 
en stelt nu een aangevulde en verjong
de ploeg voor waarmee ze de voigerv 
de 6 jaar denstbaar wil zijn voor de 
dorpsgemeenschap. 

1 Wi ly Kujpers. 45 jaar. leraar. Kamer-
bd-Kwestor (HerenO. 2 Roger Over-
kx)p, 50 jaar. verzekeraar, uittredend 
raadskd (Vehem-Beisem) 3 Martme 
Swaelens. 37 jaar uittredend raadslid 
OHerenO 4 Jef Bisschop, 52 jaar, ere-
schoolhoofd. Uittredend raadsSd 
(Wmksele-Dele), 5 Roger Castelevi, 
45 jaar, technicus N M B S (Vekenv 
Besiem) 6 Armand Van Laer, 42 jaar, 
ambtenaar (Wmksele), 7 Jos Bex, 36 
jaar, cirekteur Beschuttende Werk
plaats (VeltenrvBeiserTO 8 Momque 
Oostvogels-Van Steenbeeck, 42 jaar, 
lerares (Herent). 9 Olaf Verbeke. 46 

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

l us t re r i e 

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

Dinsdag, woensdag en vrijdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Te) C 
9 tot 20 u Zaterdag van 9 tol 20 u 
Zondag van 14 lot 18 u. Maandag ges'oten 

k l e i n m e u b e l e n 

g e s c f i e n k a r t i k e l e n 

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tei 02-582 22 22 

jaar. prof KUL (WM(se(e). 10 W ^ e r 
Calewaert 40 jaar. ór m de Weterv 
schappen (Herenü, 11 Bemadette 
Oamnckx-Falepm, 37 jaar. huisvrouw 
(Veltem-Beisem). 12 Cynel De Boeck, 
38 jaar. boekhouder (Herent). 13 Wil-
ham Vanhorenbeek. 33 jaar. kc Ger
maanse Talen (HerenO 14 Kns De 
Vadder-Haesendonck 32 jaar bedien
de (Winksele) 15 Ror Pollers, 47 jaa-, 
zelfstandige (HerenO, 16 Jan De 
Haeck, 56 jaar bankbediende (He
renO 17 Johan Somers. 26 jaar. etek-
tneker (Vettem-Beisem). 18 Ludo Van 
Lent. 49 jaar regent Tumbouwkunde 
0-lerenO 19 HiWe Favos. 39 jaa-, 
arbeidster (HerenO, 20 Luc (jeteyns, 
28 jaar technicus elektnoteit (Winkse
le) 21 Paul Zonderman. 32 jaar be
diende (HerenO 22. Marleen Schoute
den 37 jaar, advoka(e (HerenO 23 
WiHy Vertj iest 51 jaar. pkiegbaas Sa
bena (Veltem-Beisem) 24 Karel Van
der Mueren 61 jaar joumaltst (Wink
sele) 25 Rik De Deken 53 jaar be-
dnjfsleider uittredend raadslid (He
renO 

ZO^K^CI^ 
• 17-jang meisje met kennis 
van d^ty lograf ie zoekt werk in 
Brabant of Bmssel Voor inlich
tingen tel Volksvertegenwoordi
ger Dr J Valkeniers, 
02-5691604 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 0240 
Rest zondag gestoten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchiecks 

Banketbakker i j 
AIMTWERPIA 

Ger jardsbergsest raat 38 
9300 AALST 
Moun ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per-^nlei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031 36 56 54 

Café De Toekomst 

Kauwstraal 43, 
9560 Sinl-Lievens-Esse 
Tel 054-500649 

V<ilicierirxjsc(>ntrum LOTTO 
.wmTK^mng lot dondrfd. igdv(xxi 
24 uur 

C a f e H e t V l a a m s H u i s 

b«l J«<f Moys Cypers 
St€!enweg op Wijchmaaf 59 
FtER 
Tel 011-797084 
Kom es binnen maar Vlamingen 
thuis zijn 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653. 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Scholen. 031-5a41 76 

W i | verzorgen al urn feestetL 

Café Taverne Ten Dooiaert 
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n 

T e L 0 1 5 - 5 1 . 6 6 5 4 
S p e c i a l i t e i t : Pa l i ng in 't G r o e n 
E igenaar -u i t ba te r M a n n a en K a m i e l D e R o o v e r - V a n W e s e -
mae i 
VolttsunielokaalL Woensdag gesloten 

BRABANT 
SEPTEMBER 

3 LEUVEN (ArrJ- VU-anrondissementsraad om 20 a m lokaai 't 
Broeck, Broekstraat 37, Leuven Agenda genrreenteraadsverkje-
zingen 

18 LONDERZEEL: grootse feestavond door Hertog Jan van Bra
bant Om 20 u. m het Egmontcompleit Orkest Spike 

Lessen „Nederlands" 
voor anderstaligen 
De gemeente Asse organizeert voor 
het schooljaar 1982-1983 terug de 
kursussen Nederlands voor anderstali
gen te Zellik Deze lessen gaan door 
elke maandag van 19 u tot 21 u in de 
lokalen van het Handelsinstituut Gent 
sesteenweg. Zellik 
Het inschnjvingsgeld voor het ganse 
schooljaar bedraagt 1 200 fr voor in 
woners van de gemeente en 1 800 fr 
voor nietnnwoners De inschnjvinger 
hebben jalaats de eerste twee maanda 
gen van september in het handelsinsti 
tuut van 19 u tot 20 u 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternU 
Bouwspecialiteiten 

M.ARLIER1 1 TOO ASSE 
• --.36.3-
, 4:2.:8.8T 

Thuisbestelling 
Toonzalen 
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18 ^ W J Wij in de Volksunie 

VUJO organizeert 

Nobeltjesfeest te Oostende 
In het raam van de aanstaande ge
meenteraadsverkiezingen organize-
ren de Volksunie Jongeren van Oost
ende hun eeiste Nobelt)es-manitesta-
tie Deze aktiviteit neemt een hele dag 
in beslag zaterdagnamiddag 18 sep-
temt)er a s wordt om 14 uur een 
voetbalmatch gespeeld tussen een de
legatie van de jongeren, tegen een 
ploeg gereputeerde spelers van de 
Volksunie, u begrijpt de brokken zul
len eraf vliegen Om en rond het plein 
wordt gezorgd voor talrijke attrakties 
en nevenaktiviteiten zoals een pronos-
tiek. ballonnetjeswedstrijd. interviews 
met de sterspelers enz_ 

De t)eker wordt dan s avorxis, tijdens 
de grootse Nobertjes-barbecue aan de 
winnende ploeg overhandigd Naast 
een lekkere kotetet, een worstje en 
diverse andere voedingswaren reke
nen WIJ ook op de ambiance van dit ge
zellig samenzijn Een enige gelegen
heid om ook reeds een deel van de 
kandidaten beter te leren kennen Wij 
hop)en dan ook dat iedereen in grote 
getale zal afkomen naar deze Nobel-
tjes-barbecue 

Deze gaat door op het stemmige ter
ras van het Koninginnehof ook op 
zaterdag 18 september a s om 
20 u 30 Kaarten kosten 250 fr per' 
(jersoon en kunnen worden bestekl bij 
aMe bestuursleden of in het Oostends 

Trefcentrum. P Benoitstraat 58 te 
Oostende tel 059-505277 

Oostende en de 
gemeenteraads
verkiezingen 
Na twee maanden hard labeur werd 
op dinsdag 17 augustus II door het po
litiek kollege de modellijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen aan de 
p>olitieke raad ter goedkeunng voorge
legd Die modellijst werd door een 
overgrote meerder+ieid der aanwezi
gen goedgekeurd, bewijs van de eens
gezindheid binnen de Volksunieran-
gen te Oostende Thans is het evenwel 
nog te vroeg om de kandidaten te 
vermeWen, aangezien de hjst nu nog 
moet worden bekrachtigd door het 
arrondissementeel bestuur Toch staat 
nu reeds vast dat de Volksunie te 
Oostende met een fnsse wind in de 
zeilen deze verkiezingen tegemoet 
gaat Wenst u ook mee te werken aan 
het sukses van de Volksunie te Oost
e n d e ' Wenst u ons daadwerkelijk te 
helpen of wenst u liever de Volksunie 
financieel te steunen, dat kan neem 
kontakt op met het Oosterxte Trefcen
trum. P BerKHtstraat 58 te Oostende, 
tel 059-5052 77 of stort uw steun op 
rekeningnummer 473-6099511-15 In 
1982 wordt de Volksunie m Oostende, 
dank zij uw hulp nog sterker' 

Philippe Goossens 

OOST-VLAANDEREN 
AUGUSTUS 

28 NINOVE politieke raad voor alle kandidaten en bestuursle
den in . De Denderhoeve' vanaf 13 u 30 Bespreking verkie
zingsprogramma propaganda enz Iedereen op post 

28 MERELBEKE 6de Pallieterfeest vanaf 19 u 30 CapentieO en om 
20 u feestmaal In de kon Astndlaan 19 te Bottelare Prijs 300 fr 
Op zondag 29 aug vanaf 15 u volksspelen met pannekoeken. 
rijstpap vlaaien en bartjecue 

SEPTEMBER 

4 KRUISHOUTEM bal Gaby Corijn om 20 u m zaal Rembrandt 
Medewerking van radio Tequela met de bijbehorende Dnve-in-
show Gaby Corijn is 3de kandidaat opo de koalitielijst PVV-SP-
VU 

5 IMPE plechtige eucharistieviering om 11 u voor overleden Z B-
kameraden en families Daarna middagmaal in zaal Edelweiss te 
Lede Gastspreker kamerlid Jan Caudron 

Sociaal dienstbetoon 
senator Nelly Maes 
Elke maand 

1ste maandag (6 sepO 
18 u Belsele. bij raadslid Arnold Van-
dermeulen Belseledorp 90 te 9180 
Belsele (tel 7724060) 

1ste zaterdag C4 sep t j 
Scheldekant 
14 u Temse, Cafe Cambrmus Markt 
te 2690 Temse (tel 771 0525) 
15 u Bazel, bij raadslid Antoine De-
nert. Ftufjelmondestraat 90 te 2768 
Bazel (tel 7742017) 
16 u Kruibeke, bij raadslid Kamiel Van 
Mieghem Bazelstraat 89 te 2760 Krui
beke (tel 7741647) 

2de zaterdag (11 sep t j 
10 u Kieidrecfit-Verrebroek, bij 
raadslid Boudewijn Vlegels Tragel 53 
te 2790 Kieldrecht (tel 7735129) 
11 u Melsele-Beveren. bij raadslid 

Ghisleen Van Vossel Gaverlandstraat 
16 te 2740 Melsele (tel 7759507) 
3de zaterdag (18 septJ 
15 u Kemzeke-Stekene-De Klinge, 
bij raadslid Walter Drumont Voorhout 
5 te 2782 Kemzeke (tel 77977 07) 
16 ü Sinaai bij Georges Maes Vlees
houwerstraat 24 te 9190 Sinaai (tel 
77231 79) 

4de woensdag (22 sep t j 
18 u Sint-Gill is-Waas. bij Albert Van 
Wiele Stationsstraat 159 te 2780 Sint-
Gillis (tel 7706578) 
4de zaterdag (25 septJ 
15 u Lokeren. De Groene Poorte 
Markt 72 te Lokeren (tel 091 -48 17 78) 
OP AFSPRAAK elke maandag
woensdag- en vrijdagmorgen bij Nelly 
Maes (Senste baan 50 Sint-Niklaas 
(tel 7764974) 

VU-Verliiezings-
kongres 
19-9-'82 
Het Voiksunieverkiezings-
kongres voor de komende 
gemeenteraadsverkiezin
gen gaat door op zondag stuurslid Am 
19 september om 14 u. 30 in merlidPaul 
zaal De Singel, Desguinlaan gen. ministe 
28 te Antwerpen. en algemeen 
Het kongres wordt voorge- Vic Anciaux. 
zeten door Frans Kuijpers, Die zondag 
voorzitter arr. Antwerpen. den en nu ree 
Sprekers zijn: Partijbe- smg organizi 

^ 

10-10-82 

jré Geens, ka-
Van Grember-
r Hugo Schiltz 

VU-voorzitter 

besfist vrijhou-
ds de verplaat-
iren! 

De Volksunie van het arr Brug
ge-Torhout nodigt uit op 8 sepi-
tember om 20 u in 

't Breydelhof 
J. Suveestraat 
8000 Brugge 

Met vrouwen 
in de politiek 
Forumgesprek met 

— Josiane Truyaerts 
(schepen mevr Van Vlaanderen, 
stad Brugge) 

— Nelly Maes (senator) 

— Lutgard De Beul (partii-
raad. studiediensü 

— A n d r e a H e u s (voorzit
ster Brugge-kern) 

Christina Gallens modereert 
(Arr bestuurslid) 

Toegang vn| - iedereen weHtom 

FW-Gent-EekIo 
rouwt om 
Denise D'Havé 
We hadden ze nog de maandag van 
de Gentse Feesten ontmoet, en twee 
dagen later vernamen we haar dood 
ze stierf op 28 juli aan een hartaanval 
Denise D'Have. echtgenote van 
Emiel Dezuttere, was sedert de op
richting voorzitster van FW-Heus-
den-Destelbergen Haar geestdrift en 
onweerstaanbaar organizatietalent 
kwamen in de vereniging volop tot 
ontplooi ing haar dood betekent bi j
gevolg een groot verlies voor de 
plaatselijke Vlaamse vrouwenvereni
ging 

Zi j sprak een groot publiek aan en 
slaagde erin vrouwen, die nooit iets 
met de Vlaamse Beweging hadden te 
maken, voor Vlaanderen te motive
ren. 

Z i j was een fervente voorstandster 
van de vrouwenontvoogding en deel
de haar overtuiging aan allen mee 
Als moeder van vier kinderen had zij 
kontakt met jonge mensen en wist 
wat jongeren van deze samenleving 
verlangden 

Z I J was ervan overtuigd dat vrouwen 
zich ook polit iek moeten inzetten en 
bi jgevolg had zij zich kandidaat ge
steld voor de komende gemeente
raadsverkiezingen op de Volksunie-
gezinde h js t 

We hebben Denise ti jdens talri jke 
vergaderingen zo vol geestdrift en 
humor meegemaakt Haar heengaan 
op zesenveertigjange leefti jd heeft 
ons ten zeerste getroffen Het zal 
lang duren eer we ten volle beseffen 
dat ZIJ nooit meer aan onze vergade
ringen zal deelnemen, dat ze ons 
werkelijk ver l iet 

Het FW-bestuur arr Gent-Eekio 

10de wandelrally 

DF-Overbeke 
Wie graag wandelt en daarbij nog iets 
wil opsteken mag zeker niet nalaten 
om op 29 augustus deel te nemen aan 
de 10de wandelrally die zich een weg 
tsaant door een van de mooiste hoek
jes van de bloemenstreek De tocht is 
slechts 7 km lang en het startsein 
wordt om 14 u stipt gegeven aan het 
parochiaal centrum Wetteren-Overt)e-
ke Kapellewegel 1 9200 Weiteren 
Inrichter is fiet plaatselijk Davidsfonds 

(Meegedeeld) 

WEST-VU\ANDEREN 
AUGUSTUS 

28 IZEGEM wandeling in Oeren (Alvenngem) o l v Herman Van-
damme Samenkomst in het Vlaams Huis om 13 u 15 De afstand 
in Oeren fciedraagt 11 kilometer, maar kan ook beperkt worden 
tot 6 kitometer Na de wandeling bruine boterham met ham of 
kaas, ter plekke, in cafe „De Leute" Organizabe wandelklub 
Vlaams Huis 

SEPTEMBER 

10 GROOT-HEIST: VU-dansfeest om 21 u in feestzaal 't Seyenhof, 
bij Joe Hams te Itegem Orkest The f^rots Inkom 80 fr 

Zaterdag 
11 september 1982 

Sint-Michiels, 
een educatieve 
wandeling 
Inwandebng en voorstelvig van de 
gehjknamige uitgave 
öcfe en auteur Herman Gevaert 
Om 15 u hwandehng van de 7 km 
route met historische, algemeen heemv 
kundige, toponymische en algemeen 
soaaal-kuKurele aanknopingspunten 
voor die Ooot-Brugse dee i ^meen te 
met thans 20000 mw, gegroeid urt het 
kleine Weinebrugge 
Vertrekpunt is fiet huidige C^anadapark 
(Joe Englishjjark) uniek met de worwv 
gen die fiennneren aan figuren als J 
English, H Hoste. J Van Severen. R 
Brulez en M Montjallieu De oude 
Rijselsestraat staat centraal met alle 
trefpunten van wat ooit was en nog is, 
tot aan de Heidelbergstraat Ter Linde, 
TiBegem en die andere centrale weg 
tfians Kon Astndlaan vormen het 
tweede luik Straten, domeinen, gebou
wen data en wat emnee samenhangt 
worden zo tot leven gebracht Ont
staan van de oude parocfne en de 
gemeente 

Om 19 u Voorstelbng van de uitgave 
in het kasteel „Bkjemenoord" het fiui-
dig deelgemeentehuis Het betreft de 
eerste uitgave in boekvorm, over de 

LIMBURG 
VUJO-Genk terug 
uit de startblokken... 

gemeente Een uitgave met fieel wat 
uittopers buiten de wandelroute 
Officiële voorstelling door P Leys, eer
ste schepen, in de oude raadzaal 
Herman Gevaert gids en auteur brengt 
een korte dankbetuiging, mede vanwe
ge vzw Trefpunt die het werk uitgeeft 
De eerste eksemplaren worden er 
overtiandigd 
BIJ zeer tiar regenweer wordt de In
wandeling vervangen door een educa
tieve en ontspannende causerie bij 
hetzelfde tema m het centrum „Zwae-
nekerke". CXide Kerkstraat (Om 16 u J 
Vanaf 20 u 30 kan men zich de geïllus
treerde uitgave - pn/s sledits 150 fr -
aanschaffen in het centrum Zwaene-
kerke (de ex 1 -500 zijn genummerd en 
gehandtekend Verdere verspreiding 
gebeurt via de bekende wegen Det>ar 
IS er open en Studio Portatief brengt er 
vijf uren een geanimeerd St-Michiels-
samenzijn 

Met Willy Kuijpers 
op „Kafee" 
Op zaterdag 4 september om 20 u 30 
in het Breydelhof Suveestraat 2 te 
Brugge organizeert het Vlaams Natio
naal Studiecentrum Brugge een Poli
tiek Kafee met volksvertegenwoordi
ger Willy Kuijpers Tema's als jeugdbe
weging. Nieuw Vlaanderen, Vlaamse
en Europese beweging, Latijns-Amen-
ka. Baskenland, Corsica e a zullen aan 
bod komen De avond wordt opgeluis
terd met muziek en voordracht door 
Lieve Kuijpers-Devijver. 

Nu de verkiezmgsstnjd tn aantocht is 
is het verheugend vast te stellen dat 
ook in Genk de Volksuniepngeren de 
wind in de zeilen hebben Op 11 juli 
startten wij met onze ^omercampag-
ne Om de 14 dagen waren de VU-
jongeren van Genk op fxjst om een 
stand te houden op de zondagsmarkt 
(d I een uitgebreide vlooienmarkt) Het 
was verheugend om vast te stellen 
hoeveel sukses deze stand kende en 
het gevolg was dan ook dat we ver
schillende nieuwe leden bijgemaakt 
fiebt)en Maar we lieten het niet enkel 
taj een stand, de aktie ging ook telkens 
gejiaard met een pleidooi voor ekono-
misch federalisme Met onze affiche 

ons pamflet waann de enomne Ijeugd-J 
werkloosheid in Limburg wordt aange
klaagd en met de sympatie-wekkende 
uitdeelaktie van spaarvarkentjes 
waarop de affiche nog eens afgetseeld 
stond trokken we wel de aandacht van 
de Genkse bevolking 

Voorts hebben we gedurende de va
kantie ook reeds enkele plaktochten 
opgezet maar dit zal wel stilaan overal 
gaan beginnen Alle jongeren die sa
men met ons willen meewerken om de 
V U en de VUJO nog sterker te maken 
kunnen kontakt opnemen met Jan 
Jambon Richter 3 te 3600 Gienk tel 
011-356028 

belgie is failliet 
ei iaar sta 

kori voor 

~ ^ 

vu JONGEREN 
/.U. CAST ERATRA AT 90 WAftaELT 
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PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel 511 61 33 Pnve 5690318 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[ ra i l 
Littoral 

^ ^ uitgebreide keus bemeubelde villa's-appart -en studio's 
m alle prifskiassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto s 

LEOPOLD II-IAAN 1205 
1451 OOSTDUINKERKE 
TEL 051/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

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

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

Platteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene 
Tel 053-667456 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 21.0896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 356575 

Loodgieter i j , sanitair, zink, gas, 
roof ing, w a t e r v e r w a r m e r s . 
s c h o u w v e g e n en rege len 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel 091-62.5142 

Alle voor land- en tuinbouw. 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-21 2911 en 053-21 27.57 

P Tegels 
ündenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51 3571 
Zelf import = beste prijs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-478.1993 

Import - Export 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel 02-2681402 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

EN MOEKEN 

moeilijke maten, /f*i 
/akkundige retouche \ 

Oames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkvifeg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054-333756 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel 163416 

HAGO 
Sanitair en plast iek 

M e r c h t e m s e s t w g 36, 
1810 W E M M E L 

Tel 4 6 0 0 4 1 0 

poggenpohi 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 

Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-300772 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel 015-71 1240 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-537039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

Antjekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 

Nederweg 109, Izegem 
Tel. 051-301537 
Afspraak voormiddag of na 19 uur. 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fiskaliteit 
and. 

en 

,̂___ 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

vennootschapsstichtingen. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 

VAN DER KLEUN 
Chazallaan 83 

1030 Brussel (Schaarbeek) 
02-7340643 

Na 18u 4254642 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli jksreportages 
Leon Theodorsfraat 36, 
1090 Brussel 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenslraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gcslotr-n 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

B + M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel 054-330687 

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

1' khauddl )0G 

SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-569334 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar. r u z e l l e i j d n SGc brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan b ruggekor l r i j k 

BLANKENBERGE 

verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 

Restaurant Béarnaise 
De Smedt de Nayerlaan 86 
050-413070 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

ZO«KIRCJ€ 
• Linotypist met njbewijs D en 
brevet van Rode Kruis-eerste 
hulp, zoekt om reorganizaton-
sche redenen werk als buschauf
feur, ambulancier, maar natuurlijk 
liefst in zijn echte beroepsbran

che Voor ml tel Volksvert Dr 
J Valkeniers, 02-5691604 

• Vlaamsgezinde jonge apote-
ker die zijn militaire dienst zal 
volbracht hebben op 1-10-'82 
zoekt een betrekking in gezond
heidsinstelling, firma of apoteek 
Voor ml tel Volksvertegenwoor
diger Dr J Valkeniers, 
02-5691604 

• 19-jarige ongehuwde met di
ploma van hoger secundair be-
roepsonderwijs en 1 jaar gra
duaat m de bedrijfsadministratie 
zoekt een gepaste betrekking m 
het Brusselse of ten westen er
van Voor ml tel Volksvertegen
woordiger Dr J Valkeniers, 
02-5691604 

• 21-jange juffrouw van Zelem 
(bij DiesO (tel 013-441948) di
ploma geaggregeerde LSO Ne-
derlands-Engels-Ekonomie zoekt 
dringend een betrekking m het 
onderwijs als lerares, studie
meesteres of opvoedster Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
mevr Irma Decap, Weyerstraat 
9, 3930 Zelem, tel 013-441642 

• Architekt uit het Vilvoordse 
zoekt een jong burgerlijk inge
nieur met goede kennis van isola
tie-technieken en t)etonstudies. 
voor medewerking op prestatie
basis Liefst uit de omgeving ge
zien samenwerking Voor inlich
tingen tel Volksverteg Dr J Val
keniers, 02-5691604 
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20 Ml Mensen van bij ons 

• • • / / Plato liep school bij de jezuïeten 
/ / 

a a a 

Deze kurieuze bewering staat te lezen in een 
eksamenkopij van een kandidaat-ingenieur 
(hoger onderwijs buiten de universiteit). 
Licentiaat W. Van Reusel (1947), classicus en 
filozoof, is docent aan de Katolieke Industriële 
Hogeschool „De Nayer" (Mechelen) en aan 
het Hoger Instituut St.-Maria (Antwerpen). 
Jaarlijks neemt hij schriftelijke proeven af van 
een 750-tal studenten: ongeveer 500 kandida

ten-ingenieur en een 250 toekomstige opvoe
ders en kunstenaars. 
Zijn ontgoochelende ervaringen omtrent deze 
kribbels schreef hij neer in een opmerkelijke 
„Vrije tribune" van een dagblad. 
Een aantal uitspraken zijn zo interessant en 
verrijkend voor onze onderwijsopvattingen, 
dat wij het nuttig vonden een gesprek met 
deze academicus te hebben. 

Ontwortelden 

Wi | „ Wat heeft u vooral getroffen 
bij de korrektie van honderden 
eksamenkopijen filozofie'^" 

^^ Van Reusel „Vooreerst het totaal 
gebrek aan gevoeligheid voor ge
schiedenis Elk zicht op de samen
hang der kultuurperioden is zoek 
Wat vindt u van volgende proposi-
ties7" 
— Thomas van Aquino leefde in 
de 18de eeuw, 
— De barok situeert zich in de 
vijfde eeuw voor Kristus, 
— Sartre is een expressionistisch 
filozoof 
Dit gebrek aan zicht op onze 
kultuurgeschiedenis is bedroe
vend en beangstigend tegelijki 
Historisch bewustzijn en kritische 
zin gaan immers hand in hand' De 
historische kennis vormt de zin 
voor relativiteit, leert oordelen, 
leert ontmaskeren wat nep en 
voos was en is in de samenleving, 
ze maakt de mens minder manipu
leerbaar 
Zo vertelt mijn schoonvader 
steeds hoe tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vele Duitse solda
ten allerlei details kenden over het 
leven van Hitler, Goenng en ande
re nazi-bonzen, maar volstrekt on
wetend waren over het bestaan 
van Rubens of Colombus' 
Mensen zonder kennis van het 
verleden zijn als het ware geeste
lijk ontworteld, ze hebben geen 
zelfheid meer Men kan ze, mits 
gebruik van een aantal oratorische 
en demagogische procédés, alles 
wijsmaken!" 

Wij. „Zoals u wellicht wel weet 
werd het geschiedenisonderwijs 
de jongste jaren afgebouwd in de 
humaniora-opleiding Ook van
daag overweegt men nieuwe aan
vallen tegen het vak geschiede
nis 

Van Reusel „In die zin begrijp ik 
echt de beleidsverantwoordelij
ken met In een tijd waar ieder de 
mond vol heeft over kuituur en 
kultuurspreiding, demokratizering 
van de kuituur — ik kan nog meer 
d^re woorden uit de kleerkast 
halen I — wordt in de scholen de 
geschiedenis ondermijnd en ver
waarloosd' Dit IS voor mij een 
dure vergissing" 

Taalverloedering 

WIJ „Ook het ontbreken van taal
kennis heeft u getroffen"^" 

Van Reusel. „Ik ben geen taalpu-
rist of ouderwetse school f rik, mij 
storen wel elementaire, banale 
fouten zoals verkeerde werk
woorduitgangen, verkeerd ge
bruik van „ei" of „IJ", het ontbreken 

Vraaggesprek 

met 

lic. Van Reusel 

X 

van lees- en zintekens Studenten 
die straks een diploma krijgen van 
het universitaire niveau schrijven 
vrolijk neer dat 
— een moraalfilozoof een mora
list IS, 
— een sofist een rondtrekkende 
leeraar is 
— Augustinus een wegberijder 
der middeleeuwen is 
— Kant de zedewet in mei heeft 
gelegd I 

Ik vrees dat de huidige onderwijs
praktijk (-en hervormingen V de 
literair-verbale vorming deva
lueert Welk belang exacte weten
schappen, technologie kreatieve 
expressie, enz ook mogen heb
ben echte vorming is breder en 
leidt jonge mensen binnen in de 
bredere wereld van beschaving 
en kuituur De toegang hiertoe 
forceer je best via literatuur en 
geschiedenis (natuurlijk met louter 
de „histoire bataille" maar vooral 
de kunstgeschiedenis en poëzie, 
sociaal-ekonomische geschiede
nis, filozofische stelsels en stro
mingen) Taalbeheersing dn de ge
sproken en geschreven vorm) 
leidt naar echte kommunikatie Dit 

lijkt mij zeer belangrijk' Taalbe
heersing IS de via regia naar taal-
gevoeligheid, gevoel voor poëzie, 
gevoel ook voor het „on-zegbare", 
het symbolische, het geheim het 
metafysische Vele beslissende 

menselijke ervaringen en gevoe
lens zijn uiteindelijk niet adekwaat 
zegbaar Neem bij voorbeeld de 
ervaring van schoonheid, van te
derheid, van het religieuze Pas 
dan ontwikkelt en ontplooit men 
jonge mensen Alleen zulk onder
wijs IS echt humanistisch" 

De ongeveer-kultuur 

Wi): „Er loopt dus iets fout met de 
opleiding in de middelbare 
school'^" 

Van Reusel: „Ik plaats menig 
vraagteken achter het VSO De 
vroegere humaniora, hoe waarde
vol ook, was zeker eenzijdig en 
wat wereldvreemd Ik kon bij voor
beeld geen zekenng herstellen 
De elementaire kennis van tech
niek, die inherent is aan onze 
20ste eeuw, ontbrak Maar van
daag weten studenten van alles 
iets WIJ leven in een „ongeveer-
kultuur" Vele antwoorden zijn on-
geveer-antwoorden, men ant
woordt gedeeltelijk naast of onder 
de kwestie, men geeft een onvolle
dig antwoord Of omgekeerd, men 

schrijft het hele hoofdstuk over als 
naar een detail wordt gevraagd In 
de dokumenten van het VBO of 
het VEV lees ik soms dat ons 
onderwijs te weinig aansluit bij de 
industriële praktijk Zeer goed 
Ons onderwijs moet aansluiten bij 
het leven Dit mag evenwel met 
ten koste zijn van de algemene 
vorming' Als de komende eeuw 
de eeuw is van de vrije tijd, dan 
moet men de mens juist een basis, 
een platform bieden van waaruit, 
ieder volgens aard en belangstel
ling, aan zinvolle vrijetijdsbeste
ding kan doen Zoniet dreigen er 
mensen te ontstaan die niet zullen 
weten wat met hun vrije tijd te 
doen Vandalisme en een nieuw 
nihilisme zullen hiermee gepaard 
gaan" 

Etische kater 

Wij. „Welke is hierbij de verant
woordelijkheid van opvoeders en 
leraars"^" 

Van Reusel. „Dit raakt een ander 
en delikater probleem De Wester
se samenleving zit met een eti
sche kater een „etische indiges
tie" De oude normen werden op 
een hoopje geveegd, nieuwe zijn 
er met of hoogstens in een em-
bryonair stadium' Normen zijn als 
richtsnoeren of ideaalstellingen 
Deze bieden zekerheid en rust 
Vandaag zien wij dat de grote 
sociaal-etische vraagstukken 
(abortus, geboorteregeling, trans
plantatie van organen. Derde en 
Vierde Wereld-problematiek, 
kernenergie enz ) afgedaan wor
den met slogans, met zwart-wit-
tegenstellingen Wij diplomeren 
mensen met een waterhoofd vol 
weten-schap, maar met een on
derontwikkeld geweten Wij kun
nen zeer veel, zonder nagedacht 
te hebben over het mogen 
Toch — en dit wou ik nog het 
meest beklemtonen — weet ik uit 
ervaring dat jonge mensen zich 
echt interesseren voor kuituur en 
algemene vorming, voor etische 
problematiek Dit legt een grote 
verantwoordelijkheid in het kamp 
der docenten Zij mogen de stu
dent met op hun honger laten' Wij 
kunnen hier misschien de profeet 
Jeremia parafrazeren „De kinde
ren vroegen brood, maar er was 
niemand die het voor hen wou 
breken'" 

Terwijl WIJ naar huis reden dach
ten we aan de woorden van prof. 
K Van Isacker die de geschiede
nis ooit een „bedreigd mensen
recht" noemde Zouden de re
geerders van dit land dan echt 
handelen uit boosheid, wanneer zij 
de algemene kultuur-historische 
vorming ondermijnen P Miguel 
spreekt in dit verband van een 
heus komplot („Lettre ouverte aux 
bradeurs de l'histoire") Of hande
len ZIJ uit domheid ' 

(pvdd) 
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