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OPIMleS 

NIETS TE RAPEN 

GROTE RESERVES 

Hugo, ik verneem zojuist via de radio 
dat JIJ van plan bent ontslag te nemen 
als partijvoorzitter 
Ik ben het daar met mee eens 
Ik heb altijd jouw beleid als het mijne 
ervaren Het vi/as kordaat en realis
tisch, doordacht en met de twee voe
ten op de grond, met de kalkulatie van 
het berekend risiko maar ook met een 
duidelijke visie van wat het kon wor
den en van wat het moest worden Ik 
sta er nog altijd achter en ik met alleen 
Ik heb enkele weken geleden in de 
huiskring gezegd «Als Hugo gaat, ga 
ik ook», met vermoedend ondanks grij
ze onweerswolken, dat het zo vlug zou 
donderen Het zij zoi 
Dat de mensen die de steen werpen in 
eigen boezem kijken We winnen geen 
kiezers terug met utopisch radikalisme, 
geloof me vrij Nu minder dan ooit De 
politiek van stap voor stap was de enig 
goede politiek En dat was jouw poli
tiek 

Ik kan jouw aftreden als voorzitter 
voor mezelf alleen, en dan slechts 
voorlopig, aanvaardbaar maken in het 
zicht van «Wel, laat ons dan maar 
eens zien wat het geeft» Want de kie
zer IS een labiel individu 
Verder geloof ik dat de VU op elk do
mein van de samenleving een duidelij
ke visie moet stellen Dat was tot op 
heden zo Wie dat met erkent, heett 
nooit kontakt gehad met de kiezer 
Wanneer wordt dit Vlaamse volk éen 
volk? 

Met de grootste reserves voor de 
toekomst, blijven wij jou dankbaar 
voor het gepresteerde werk We ho
pen je vlug terug te zien. want Vlaan
deren heeft zulke mensen nodig 

R H, Wilsele 
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NATIONALISTISCHE 
GELOOFWAARDIGHEID 

Het aanslepende gekrakeel binnen de 
VU legt toch wel een seneuze onenig
heid bloot 1V m de manier waarop een 
eigentijds Vlaams-nationalisme dient 
geïnterpreteerd te worden 
Zeker, de radikale strijd voor een echt 
zelfbestuur voor de Vlaamse volksge
meenschap blijft een prioriteit van eer
ste orde en een conditio sine qua non 
Radikalisme moet hier de voorrang 
krijgen op strategische overwegingen 
Als we echter beweren dat ons volks-
nationalisme een volwaardige maat
schappijvisie IS, dan hebben we toch 
ook iets fundamenteels te zeggen over 
de manier waarop het er binnen die 
Vlaamse gemeenschap moet aan toe 
gaan Vanuit onze gemeenschapsetiek 
kan een dergelijke politiek daarenbo
ven moeilijk anders dan gericht zijn op 
de uitbouw van een Vlaamse maat
schappij waann minder verzuiling, min
der discnminaties o w v geslacht, af
komst, of gedacht en minder asociale 
bevoorrechting troef moet zijn Een 
Vlaamse maatschappij ook waarin een 
radikale aandacht voor het natuurlijke 
leefmilieu van de Vlaming, voor de 
kleinschalige opbouw van zijn verschil
lende levensknngen Czoals het gezin, 
de buurt, het dorp, de school, het be
drijf, de streek) en voor de kansarme 
bevolkingsgroepen centraal gesteld 
wordt 

Laat ons in 's hemelsnaam de klok met 
achteruit zetten door slechts één kant 
van onze volksnationale opdracht, hoe 
belangrijk ook, te behartigen Laat ons 
integendeel, metterdaad, op een nieu
we en frisse manier bewijzen dat het 
volksnationalisme wel degelijk een 
aantrekkelijke eigen maatschappijvisie 
heeft waar de links- en rechts-etiketten 
op afschampen. 

S D , Leuven 

aan de EEG-verkiezingen deel te ne
men Voor zéér velen in Europa, ook in 
Vlaanderen, die maar een vaag besef 
hadden van wat de inhoud van het Eu
roparlementair werk kan (en hopelijk 
zal) worden, ging het in eerste instantie 
om essentiële waarden Voor links een 
sociaal-progressieve oefening, voor 
rechts een knstelijke bastionvorming 
In Vlaanderen ging het zonneklaar 
eerst om knstelijke waarden Dat Leo 
Tindemans naar het miljoen sprong is 
daar een duidelijk bewijs van, maar het 
IS ook een aanduiding dat Jan Kiezer in 
de ban geraakt van sterke figuren 
Door op 11 juni toch te willen vergelij
ken wat met te vergelijken viel, heeft 
de VU haar frustratie alleen nog maar 
schrijnender gemaakt en zijn de kop-
pesnellers weer aktief geraakt bijltjes
dag, oekazen en pronunciamientos, 
reshuffles van de top, enz, kortom een 
virulente maandagmorgenkrisis van de 
ziekte waar ons volk al duizend jaar 
aan lijdt Zolang wij tegen onze kont 
getrapt worden kunnen wij allemaal sa
men aan het zelfde zeel de wagen in 
de zelfde richting de berg op zeulen 
maar zodra het doel in het zicht komt 
— en, laat ons eerlijk zijn met Egmont 
was de bruidskar dicht bij de kerk — 
wil iedere stuurman aan de wal een an
dere kant uit links of rechts maar in 
géén geval nog de weg die naar het 
doel leidt 

Ik durf hopen dat sommige wijzen in de 
VU Schiltz, die élk mandaat — natio
naal of plaatselijk — had kunnen heb
ben indien hij minder volkstrouw ware 
geweest, weer zullen oppikken voor 
medio september (en dat hij daartoe 
zelf nog de moed zal kunnen opbren
gen, al IS partijvoorzitter zijn — vooral 
in Vlaanderen — zoals wéér eens 
werd bewezen — een hondestiel 

W P , Kortenberg 

HONDESTIEL 

Dat de VU in december 1978 slaag ge
had heeft IS jammer maar was te voor
zien het Tindemans-effekt is een feit 
en de envergure daarvan is ongezond 
voor de demokratie, de burleske van 
Don Lode Claes en Sancho Dillen 
heeft ook twee VU-zetels gekost, de 
angst voor de faktor X in het Egmont-
akkoord maakte van het verkiezings
geschenk der Vlamingen aan de V U 
een schrale kerstmispudding Dus 
wonden likken, koppen snellen en 
foert zeggen aan alle idioten die nog 
durven spreken van regeringsverant
woordelijkheid (Nu zijn we duidelijk 
beter af, vraag dat maar eens aan de 
minderbedeelden in Brussel die An-
Giaux kwijt zijn en aan de ambtenaars 
van de BDBH die met Ie beau Outers 
opgezadeld zitten O 
Dat de VU op 10 juni zelfs de resulta
ten van 17 dezer niet zou halen was, 
voor iemand die iets van de inzet snap
te, even makkelijk te voorspellen als 
onweer in Bertem Zelfs met een boeg
beeld als Maurits Coppieters had de 
V U geen Europese boodschap, alle ge
leuter ten spijt Al zat M Coppieters 
met 12 van zijn broers in de tent van 
Straatsburg, de negen staten worden 
deze eeuw niet meer afgebouwd 
(neem gelijk welk geschiedenisboek 
van de VSA en vergelijk) De V U had 
er m i beter aan gedaan helemaal met 
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Realistisch gezien kan nieuwe winst 
slechts bereikt worden door herstel 
van de nationalistische eendracht, al
ternatief bieden aan blanco-stemmers, 
maar vooral het doen terugvloeien van 
CVP-stemmen In geen geval zal de 
winst uit linkse hoek kunnen komen Er 
valt daar doodgewoon mets meer te 
rapen Links staat in Vlaanderen op 
een histonsch en Europees minimum 
nog geen 23 % van BSP tot Amadai 

Het terugvloeien van kiezers naar 
de CVP-stal heeft zeker te maken met 
het propageren door de VU van stellin
gen die de doorsnee Vlaming wrevelig 
maken Nemen we bv dat vaag «plura
listisch onderwijs», een onzinnig stok
paardje wanneer men weet dat 80 % 
van de VU-kiezers vertrouwen wen
sen te stellen in vrij en kristelijk-gein-
spireerd gemeentelijk onderwijs 

Het IS onzinnig te geloven dat door 
het lanceren van nietszeggende maar 
gevaarlijk klinkende pluralistische en 
progressieve ideeën, men het tij kan 
doen keren Integendeel het schrikt de 
brave CVP-kiezer af die er zou aan 
denken uit Vlaamse motieven voor de 
VU te kiezen 
Om stemmen terug te winnen moeten 
WIJ de CVP aanvallen, dag in dag uit, zo 
hard mogelijk Aanvallen op haar 
Vlaamse laksheid, op haar gebrek aan 
ruggegraat, om haar steeds stellen van 
partijbelang boven Vlaams belang 
Maar dan moeten we er tevens de 
doorsnee Vlaming van overtuigen dat 
zijn knstelijke levensvisie, zijn ingewor
telde Vlaamse levensstijl niet in gevaar 
komt 

Ter inlichting wat voorafgaat werd 
geschreven door een niet-gelovig 
nationalist 

NOODZAKELIJK 
TEGENGEWICHT 

H V , Wilrijk 

ZWARE KLAP 

Met verslagenheid verneem ik het 
ontslag van onze voorzitter, de heer 
Hugo Schiltz Zij die het hem onmoge
lijk gemaakt hebben, beseffen wellicht 
met welke zware klap ze Vlaanderen 
en de Vlaamse beweging toegebracht 
hebben 

Met hem zeg ik «ik ben Vlaams 
nationalist geboren en zal als Vlaams 
nationalist sterven» en verlaat ik tot 
dusver de partij met 

De vraag blijft echter wie is in staat, 
zijn taak met dezelfde onbaatzuchtig
heid, nuchterheid en bekwaamheid 
over te nemen' ' 

Hoe de jeugd zal reageren, is mijn 
bezorgdheid én deze van meerdere 
vrienden en bekenden uit mijn omge
ving 

Laat ons hopen dat deze talentvolle 
man lid blijve van het partijbestuur 

W I J nemen geen afscheid van hem 
en volgen hem met dankbare gene
genheid' 

G.R, De Panne 

Ik ben steeds een simpatizerend lid ge
weest van uw partij Ook, maar met zo
zeer, om het gezond Vlaams-Nationaal 
karakter er van, maar voora omdat ze 
onder de leiding van Hugo Schiltz en 
met medewerkers als Coppieters, 
Baert, N Maes, Anciaux e a , de beli
chaming werd van waarden die me erg 
nauw aan het hart liggen verdraag
zaamheid, ruimdenkendheid, intellek-
tuele vnjheid enz De V U was in Vlaan
deren een levensnoodzakelijk tegen-
gewicht voor het verstarde denken en 
vaak korrupte handelen van de zoge
naamde traditionele partijen Wat er 
thans in de V U gebeurt, maakt het me 
onmogelijk om nog langer lid te blijven 

De schnk slaat me om het hart als ik 
overal in de wereld, en helaas ook in 
Vlaanderen, een heropleving zie van 
ideologisch fanatisme en nationalisti
sche bekrompenheid 
Onze lokale en mundiale problemen, 
die schreeuwen om een menswaardi
ge oplossing, worden aldus totaal on
oplosbaar 

In deze sombere uren wens ik Schiltz 
en W I J en alle luciede mensen troost 
en sterkte en een vleugje hoop 

Dr G M , Geel 

UITSCHAKELEN 

Een vijftal PB-leden meer bepaald 
de heren Jorissen, Coppieters, De 
Saeger, Maton en Gabnels, hennneren 
zich wellicht een ontmoeting waarop 
o m de h Jorissen zegde dat een partij 
waann een strekking die met de zijne 
was, de zijne verder uitschakelde, zijn 
steun niet meer zou genieten 

Blijkens de verkiezingsmaatstaf in 
de partijraad is het omgekeerde ge
beurd Ook ben ik zo vrij mijn lidmaat
schap als onbestaande te beschou
wen. Waarom zou ik immers voor een 
nefaste (m.i) VNP-lijn, mogelijks iets 
zwakker, o p t e r e n ' 

C M . St-Kat-Waver 

VLAANDEREN EERST? 

Wat gebeurt er toch in de VU nu ze 
een voorzitter heeft die de partij van 
louter zweepparti j opgetild heeft tot 
een partij die haar plaats kan vinden in 
het toekomstige Vlaanderen ' 
In plaats van als een man in de moeilij
ke omstandigheden die de V U sinds 
1977 doormaakt achter haar voorzitter 
en het programma te staan vonden 
bepaalde heren er mets beters op dan 
programma en voorzitter te bekampen 
uit loyaliteit C ) . Wanneer nemen die 
heren nu eens ontslag' ' 
A propos, waar blijft de vertegen
woordiging van de vrouwen en de jon
geren in het part i jbestuur ' 

LL, De Pinte 

SIEMENS 
Soiled en betrouwbaar Ja-ren- lang. 
Op een Siemens << Goldfilter » 
koffie automaat kunt U rekenen, 
hij laat U niet in de steek. Hij 
biedt U bovendien ook tal van 
extra's : 
- De vergulde filter zonder fil-

terpapier behoudt de volle 
smaak en aroma van koffiej 

- Variotherm temperatuurre
geling 

- De kipfilter druppelt niet 
na 

- Verklikkerlichtje voor 
ontkalking 

- Praktische 
kabelop-
wikkeling 

S I E M E N S 
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Tussen IJzerbedevaart en 11 juli 
Tussen IJzerbedevaart en 11 juli inkas-
seert Vlaanderen een nieuwe en zware 
neder laag: verleden dinsdag werd, na
dat het reeds door de Kamer was ge
beurd, ook door de Senaat de onmiddel
lijke faze van de staatshervorming 
goedgekeurd. 
Deze onmiddellijke faze legt een aanta l 
zeer zware hypoteken. Behalve Brussel-
Hoof dstad worden de 18 gemeenten van 
de Brusselse agglomeratie onttrokken 
aan de nationale voogdij om ze te stellen 
onder voogdij van het gewest Brussel, 
dus thans van FDF-minister Defosset. 
De zes Vlaamse faciliteitengemeenten 
integendeel blijven onder nationale 
voogdij. De fusie in Brussel-19 wordt af
hankelijk gemaakt van een voorafgaan
de goedkeuring door het Brussels ge
west, wat neerkomt op een vetorecht van 
het FDF. En boven alles en door alles 
heen wordt de drieledige gewestvor
ming versterkt. Het dagblad «Le Soir», 
dat de spreekbuis is van het FDF, jubel
de dan ook dat deze onmiddellijke faze 
een stap vooruit is voor de frankofonen 
en dat zij in de praktijk onomkeerbaar 
zal zijn, wat ook het lot moge wezen van 
de huidige regering. Het FDF heeft in
derdaad redenen tot juichen: deze partij 
kan voortaan ieder ogenblik zélf de re
gering verlaten, om de voordelen van de 
oppositie te koppelen a a n de voordelen 
van de onmiddellijke faze. 

De Vlaamse regeringsparti jen — de 
CVP en de BSP — hebben dit ondergaan 
en goedgestemd zonder kikken of mor
ren. De talloze amendementen die de 
Volksunie zowel in Kamer als Senaat 
had ingediend, werden zonder uitzonde
r ing door de meerderheid verworpen. 
Het is tergend onbegrijpelijk, dat het 
grootste deel van de katolieke Vlaamse 
dagbladpers, die twee dagen voordien 
nog lovende woorden wijdde aan de 
I jzerbedevaart toespraak van voorzitter 
Coene, deze fatale faze in de staatsher
vorming bijna geen woord kommentaar 
waardig achtte. Er is geen groter af
grond denkbaar dan tussen wat te Diks-
muide werd gezegd en wat twee dagen 
later in de Senaat gebeurde. Tussen 
deze twee — het woord te Diksmuide en 
de daad van de politieke meerderheid 
— gaapt een afgrijselijke leegte. Binnen 
deze ruimte opereerde alleen de Volks
unie om de politieke Vlaamse daad bij 
het woord te voegen. Vergeefs, door de 
CVP en de BSP! 
De Vlaamse wil, zoals hij uitgedrukt 
werd te Diksmuide, kan alleen omgezet 
worden in daden wanneer daar toe vol
doende Vlaamse politieke macht aan
wezig is. 
Het doel waarop de Vlaamse politieke 
macht zich moet richten, werd duidelijk 
gesteld op de IJzerbedevaart. Tussen de 
kern van de toespraak van voorzitter 

Coene en het vierpuntenprogramma 
dat de Volksunie opstelde voor een 
Vlaamse Frontvorming is er een tref
fende gelijkenis: geen drie- m a a r wel 
tweeledigheid, een onverminderd 
Vlaams gezag over het hele Vlaamse 
grondgebied inbegrepen Vlaams-Bra-
bant en de Voer, de Vlaamse Brusse
laars volwaardig bij de Vlaamse volks
gemeenschap, de gelijkwaardigheid van 
de Vlamingen in het bestuur van het 
hoofdstedelijk gebied. 

Dit is k lare en duidelijke taal. De 
Vlaamse politieke macht moet sterk ge
noeg zijn om iedere staatshervorming, 
die met deze eisen geen rekening houdt, 
kortweg te beletten. Indien de frankofo
nen zich daarbij niet neerleggen, dat zij 
dan konsekwent zijn en zich terugplooi
en op hun failliet Wallonië. Zoals het te 
Diksmuide is gezegd: ook zonder België 
kan Vlaanderen zijn les van vrijheid en 
vrede a a n de wereld leren. 

Maar trouw voor trouw! Een Vlaams-
nationale partij die een staatshervor
ming wil die punt voor punt overeen
stemt met het wezenlijk p rogramma van 
Diksmuide, moet ook in de vaak moei
lijk te overschouwen dagdagelijkse poli
tieke strijd kunnen rekenen op allen die 
hetzelfde willen. Met de woorden van 
Seppe Coene: echt zelfbestuur in een 
echte staat. tvo 

SOCIAAL OVERLEG 
Arbeidsduurverkort ing en loon
matiging twee sociale knelpun
ten die de onderhandelaars van 
het «drieledig sociaal topover-
leg» reeds geruime ti jd bezig
houden 
Beide termen symbolizeren met
een ook twee hoogdringende 
ekonomische behoeften het 
peuteren aan het ondraagli jk 
hoog werkloosheidcij fer, en het 
herstel van de konkurrentie-

!t*KiP».f 

Er IS al zoveel te doen geweest 
omtrent de arbeidsduurverkorting 
dat haast nergens nog fundamen
teel gesteld wordt of zulke ingreep 
wel van aard zal zijn om meteen 
morgen het staatsbudget de geld-
beurs van de gezinnen en van de 
ondernemers gezonder te ma
ken 
Nochtans blijven een aantal emi
nente ekonomisten erop wijzen 
dat de werktijdverkorting in de 

Tweede zittijd 
in september 
kracht van onze ondernemingen 
die kampen met buitenlandse ka
pers op de kust 
Vlak na de vorming van de rege-
rmg-Martens zag het er een ti jdje 
naar uit dat het sociaal-ekono-
misch beleid van de nieuwe be-
wmdsploeg spoedig tot spannin
gen zou leiden Want, geen van 
de sociale gesprekspartners 
vond voldoende bevredigende 
elementen in het Plan-Vanden 
Boeynants dat haast zonder be
spreking aan het regeerakkoord 
was toegevoegd 
Dat plan-VDB werd inmiddels 
stil letjes terzijde geschoven, een 
proefballonnetje werd opgelaten 
met het intermediair plan De 
Wulf, en uiteindelijk kwam de re
gering over de brug met een in
tentieverklaring waar noch pa
troons noch vakbonden m deze 
vakantieperiode oorlogsverkla
ringen afvuurden In feite is er 
mets afgesproken, tenzij een her
vatting van de onderhandelingen 
in september 

huidige omstandigheden de werk
gelegenheid kan doen verminde
ren omdat deze in feite een verdo
ken loonsverhoging is Een van de 
gevolgen kan zijn dat arbeidsin
tensieve bedrijven de boeken 
moeten toedoen 

In de jongste versie van het rege-
•-ingsplan wordt hier schijnbaar 
aan tegemoetgekomen om in te
genstelling tot het plan-De Wulf 
de bedrijfsleiders geen dwingen
de verplichting op te leggen zus 
en zoveel werknemers aan te wer
ven tegen een strakgestelde ver
valdatum Wat dan weer argwaan 
wekt bij de vakbondsafgevaardig
den 

BIJ de sociaal-ekonomische dis-
kussies die nu gevoerd worden 
vallen evenwel een aantal manke
menten op 
De onderhandelingen worden ge
voerd met statistieken in de hand 
zoveel arbeidsplaaten zoveel 
werkuren zoveel loonkost zoveel 
overheidssubsidies 

In ekonomisch jargon zoveel ma-
kro-ekonomische gegevens 
Nochtans zouden vakbonden en 
ministenele diensten er goed aan 
doen vooraleer het op een ak
koordje te gooien afstand te ne
men van hun vastgeroeste sociale 
ingrediënten en even te kijken 
naar de sociale werkelijkheid 
Immers dreigt met op de eerste 
plaats het scJciaal zekerheidssys 
teem afgetakeld te worden waar
door vooral marginale bevolkings
groepen zoals gehandicapten ou
deren oudere werknemers drei
gen getroffen te worden ? 
En ook in de bevolkingsgroep die 
behoort tot de zogenaamde kate-
gorie van de aktieven zijn er stem
men die bij het sociaal overleg 
dreigen de mist in te gaan hoeve-
len zouden meteen met bereid zijn 
over te schakelen op deeltijds 
werk indien zulks geen ondraaglij
ke fiskale en sociale penalizatie als 
gevolg zou hebben 
VU-voorzitter Hugo Schiltz bena
drukte op zijn wekelijkse perskon-
ferentie vonge maandag dat bij 
het sociaal overleg meer aandacht 
zou moeten gaan naar het aan
moedigen van part-time werk op 
ruime schaal en dat de overheid 
het statuut van de deeltijdse ar
beid pnoritair zou regelen 
Een aantal andere sociaal-ekono-
mische VU-voorstellen betreft on
der meer de sociale begeleiding 
van bedrijfstakken in moeilijkhe
den (zoals de textiel) een glijden
de pensioenregeling (naar keuze 
vanaf 55 jaar) vnjstelling van be
lastingen op bedrijfswinsten die 
opnieuw geïnvesteerd worden en 
arbeidsplaatspremies die van aard 
zijn met langer eenzijdig de grote 
bednjven te bevoordeligen en de 
kleine en middelgrote onderne
mingen in de kou te laten staan 

(hds) 
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Het zomert 
Ja het zomerti Misschien met zoals het zou moeten zijn maar goed 
Meteen ook het signaal om eigen of een ander land te (her)ontdekken 
Sommigen onder ons toch want niet iedereen hoort tot de gegadigden 
die er kunnen op uittrekken 
Voor heel wat mensen blijft vakantie een vreemd woord Hoe komt d a t ' 
Op deze vraag probeert de VU een antwoord te geven tijdens het 
Volks-nationaal Standpunt van donderdag 12 juli op BRT 1 om 19 u 15 
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de week van Gej' 

Onomkeerbaar-I 
Het dagblad «Le Soir», spreek
buis van het FDF, verheugt er 
zich al op voorhand over dat de 
Senaat deze v^eek, in navolging 
van de Kamer, het wetsontwerp 
over de onmiddelli jke faze van 
de staatshervorming moet 
goedkeuren. 

Schrijft het blad: «Dit wetsont
werp heeft schijnbaar slechts 
een beperkte draagwijdte, na
melijk de wijziging van de wet 
Perin-Vandekerckhove op de 
voorlopige gewestvorming. In 
werkeli jkheid echter zal de aan

vaarding van deze door de hui
dige regering uitgewerkte tekst 
het mogelijk maken, dat ver
schillende uitvoeringsbesluiten 
met een aanzienlijke draagwijd
te kunnen uitgevaardigd wor
den. Zo bij voorbeeld de op
richting van gewesteli jke admi
nistraties, vertrekkend van de 
bestaande centrale diensten. 
De heer Martens en zijn kolle
ga's zullen aldus de gelegen
heid hebben om een aantal toe
standen in het leven te roepen 
die praktisch onomkeerbaar 
zijn, welke ook het lot weze van 
de regering». 

Onomkeerbaar-ll 
Dit is tenminste duideli jk fran-
kofone taal: de staatshervor
ming wordt onomkeerbaar op 
het spoor van de drieledige ge
westvorming gezet. 

En de Vlaamse meerderheid 
laat maar begaan! In de Kamer 
werd het wetsvoorstel goedge
keurd door de hele CVP en 
BSP, zonder één enkele tegen
stem of zelfs maar onthouding. 
Ook Verroken slikte de adder. 
In de Senaatskommissie was er 
al evenmin verzet van de meer
derheid. De stemming in de Se

naat was maar een formaliteit, 
ook daar heeft de Vlaamse 
meerderheid laten betijen... 
In frankofone kringen wri j f t 
men zich de handen. Wat er vol
gende week ook besproken en 
beslist moge worden op het 
Mechelse CVP-konklaaf, zegt 
men daar, heeft niet meer zo 
veel belang. De onmiddell i jke 
faze van de staatshervorming 
is dan reeds gestemd. Ze zal in 
de prakti jk drieledig en onom
keerbaar zijn. 

Opvolging 
Suenens 
Kardinaal Suenens, die de leef
t i jd heeft bereikt om op rust te 
gaan, moet zeer binnenkort ver
vangen worden. Tussen Brus
sel en Mechelen is er een druk 
pendelverkeer van de gegadig
den en degenen die zich gega-
digd achten. In ons land is de 
aanstelling van een nieuwe kar
dinaal niet alleen een kerkelijke 
aangelegenheid. Een kardi
naalskandidaat wordt mede 
door de regering voorgedra
gen. Monseigneur Descamps, 
rektor van de UCL, wordt alge
meen beschouwd als de grote 
kanshebber voor de opvolging. 
Maar is de ti jd niet gekomen 
voor een eigen Vlaamse kerk
provincie met eigen kardinaal? 

Outers ongestoord 
Volkomen ongestoord door zijn 
Vlaamse regeringskollega's zet 
Outers zijn anti-Vlaams vernie-
lingswerk op Buitenlandse 
Handel voort. De verbeteringen 
die Hector de Bruyne er had 
doorgevoerd, worden stuk voor 
stuk ongedaan gemaakt. En het 
FDF-offensief gaat verder. 
Outers heeft de bekwame 
Vlaamse direkteur-generaal 
Schollaert aan de dijk gezet om 
hem te vervangen door de 
eveneens Vlaamse waarne
mende direkteur-generaal Ven-
neman. Maar Venneman gaat 
binnen zes maanden met pensi
oen. En dan hoopt Outers zijn 
slag vol ledig binnen te halen 
door de benoeming van een 
Franstalige. 

Daarenboven spekuleert Ou
ters er op, de door Hector de 
Bruyne voorgestelde taalka-
ders van de Dienst voor Bui
tenlandse Handel te vervangen 
door een onbil l i jke en voor de 
Franstaligen gunstige verde
ling. 
En de Vlaamse regeringspart
ners laten maar doen» 

«Voorspoed 
door Moed» 
Tindemans heeft vorige week 
enige deining verwekt door zijn 
verklaring, dat het sociaal-eko-
nomisch regeringsprogramma 
niet voldoende beantwoordt 
aan het CVP-programma 
«Voorspoed door moed». 

Algemeen werd deze verkla
ring, afgelegd door de CVP-
voorzitter die zich sterk voelt 
met bijna een miljoen Europese 
voorkeurstemmen, beschouwd 
als een t i jdbom onder de rege
ring Martens. Tindemans, daar
bij zwakjes gesteund door Van 
Miert, heeft deze indruk wil len 
wegpraten ti jdens de zondagse 
Konfrontatie op het tv-scherm 
van de BRT. 

Maar met méér dan gewone 
aandacht wordt uitgekeken 
naar het CVP-bezinningskon-
klaaf volgende zaterdag en 
zondag te Mechelen. Het is op 
een geli jkaardig konklaaf te 
Malle dat vorig jaar het dood
vonnis over de regering Tinde-
mans-ll werd uitgesproken. 
Wordt het scenario thans her
haald? 

In ieder geval, wat de staats
hervorming betreft zal het Me-
chels konklaaf weinig zoden 
aan de dijk zetten. Want de on
middell i jke faze zal dan, naar 
alle waarschijnl i jkheid, reeds 
goedgekeurd zijn. Tot grote te
vredenheid van de Franstali
gen. 

Benoemingskoorts 
Men kan de gezondheid van 
een regering vaak aflezen aan 
de wijze en het tempo, waarmee 
ze bepaalde zaken aanpakt 
De regering Martens in haar 
geheel en de afzonderli jke le
den ervan zijn koortsachtig be
zig met een hele trein benoe
mingen in de departementen en 
parastatalen. Het kernkabinet 
van verleden vri jdag was bijna 
uitsluitend daaraan besteed. En 
op de kabinetten schijnen de 
benoemingen van vrienden en 
parti jgenoten ook tot de drin
gendste aangelegenheden te 
behoren. 
Dat wi jst er doorgaans op dat 
de excellenties zich niet veil ig 
voelen en zo vlug mogelijk de 
oogst willen binnenhalen. Voor
aleer er slecht weer op komst 
is. En in ieder geval vóór het na
jaar. 

Mensen en bootmensen 
De telexen ratelen binnen, onaandoenlijke stroken papier met nietszeggende be
richten Cyrus Vance heeft zus voorgesteld De minister van Buitenlandse Zaken 
van Maleisië zegt zo Kurt Waldheim van de UNO schat het aantal vluchtelingen 
op 500 000 De konferentie te Bah acht het uitgesloten dat 
En inmiddels verdrinken er, per dag, gemiddeld tweeduizend bootmensen Kinde
ren, ouderlingen, mannen en vrouwen in wat overblijft van de fleur van hun leven 
Op rotte jonken, overvuld, stinkend van de vuiligheden schreeuwend van honger 
Tussen Hong-Kong en Australië een zee van ellende In de meest letterlijke zin van 
het woord 

Hanoi heeft de Asean gewaarschuwd De Bank Lambert zal zegge en schrijve 
twaalf vluchtelingen De Verenigde Naties doen een beroep op Singapore be
loofd plechtig dat 
En inmiddels verschijnt op het tv-scherm in onze knusse westerse leefkamer de 
Franse dokter, die met een boot is uitgevaren om te helpen en die door een kanon-
neerboot weggedrongen wordt van een vluchtelingenjonk 
Ze hebben reeds een naam De bootmensen We zien ze bijna dagelijks, elektro
nisch en in kleuren, per satelliet overgeseind Aan de rand van het sterven In onze 
kranten verschijnen foto's van de door het mensenkluwen bijna onder de waterlijn 
gedrukte bootjes, laag in de golfslag van de oceaan Hoeveel uren voor het einde ^ 
Met machteloze schaamte ondergaan wij de schande van er op te kijken, zonder 
er iets wezenlijks aan te kunnen doen De besten onder ons zijn al lang in het ge
touw, schooiend op vage postcheckrekeningen voor de aankoop of de uitrusting 
van een boot die vermoedelijk te laat zal komen En als ze tijdig komt, dan slechts 
voor een enkele druppel uit de zee van ellende 

De banieren en de slogans uit de Vietnambetoging van nog-niet-zo-lang-geleden 
zijn maar nauwelijks verkleurd Overbodig thans, opgeslagen op de zolder van een 
of andere jeugdklub Die inmiddels weer iets anders aan de hand heeft Iets op-
standigers en omstandigers dan de vervelende nasleep van een dirty war Want 
ten slotte dacht ik ergens dat het daar beneden toch maar gaat om de onaanpas-
baren, de in-de-weg-lopers van de grote toekomst, de Chinese middenstanders 
die maar thuis hadden moeten blijven, zogezegd de Joden van Zuidoost-Azie 
WIJ in het Westen zijn de zonen en de dochters van de kanonneerboot-diplomatie 
WIJ hebben onze schepen uitgestuurd, onmiddellijk en zonder dralen en op volle 
kracht vooruit, voor machtsvertoon overal waar echte of vermeende belangen op 
het spel bleken te staan Geen punt op de wereld was ver genoeg om er niet dade
lijk, vanuit Kiel of Portsmouth of Toulon naar toe te stomen en onze vlag te verto
nen 
En plots schijnen wij geen vliegdekschepen meer te hebben, geen kruisers of slag-
schepen, geen cargo's om op te varen naar de zee van ellende Om er te redden 
wat nog te redden valt Desnoods zonder konferentie te Bah En zonder dat de mi
nister van Buitenlandse Zaken van En zonder dat de vijf Asean-landen hebben 
WIJ zijn allen schuldig' 

dio Genes 
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Parlementair debat 
energieverspilling ? 
Hoeveel jaren zitten we nu 
ai opgescheept met een 
energiekrisis? Een politiek 
incident in het Midden-
Oosten had autoloze 
zondagen als gevolg, én een 
tweecijferinflatie. De 
Westerse staatshuishoudens 
werden flink door mekaar 
geschud. 

Eén van de grote kwalen, de 
inflatiekoorts, kon vrij 
spoedig gesneden worden. 
Maar ons bedrijfsleven 
heeft een enorme schok 
gekregen; de werkloosheid 
is nimmer zo hoog 
gebleven. 
In het begin van dit jaar kon 
evenwel toch stilletjes 
gewag gemaakt worden van 
een lichtjes hoopgevend 
konjunktuurherstel. 
Maar precies op dat 
moment barstte de hel weer 
los in Iran.De ayatollah 
Khomeini was vast van plan 
om de petroleummarkt als 
een politiek wapen te 
hanteren. 

De kranen werden een tijdje dras
tisch toegedraaid, waardoor pa
niekstemming groeide op de zoge
naamde Rotterdamse markt 
Kwam dan zopas nog dwarsligger 
Kadhafi op de proppen met de 
dreiging om alle olieleveranties 
voor twee-drie jaar stop te zetten 
Mocht zulks ooit geschieden dan 
staan de Westerse ekonomieen 
voor een krachtproef zonder 
weerga 
Maar, de bedreigingen van de poli
tieke vnend van de Oegandese 
menseneter Idi Amin worden door 
olie-experts niet ernstig genomen 
Blijft hoedanook het vooruitzicht 
dat de energiekrisis voor ons tot
nogtoe slechts in een beginsta
dium verkeerde Want bij de min
ste politieke vonk (en de gevoelig
heden in het Midden-Oosten blij
ven enorm teer) wordt telkens 

weer het harde spelletje van vraag 
en aanbod gespeeld, met ook als 
gevolg de peperdure eindrekening 
voor verbruikers en voor de on
dernemingen 
Dat pokerspel leverde voor de 
oliesjeiks zopas nog goede resul
taten op beslist werd door de zo
geheten OPEC-ministers om de 

DURE 
PETROL 

prijs van ruwe olie meteen te ver
hogen met 28 ten honderd 
Dat betekent wat Dat betekent 
onder meer dat de inflatiekoorts in 
onze gewesten opnieuw onge
vraagd en ongewenst wordt aan
gewakkerd Vandaar de volgende 
faze in het gepoker de OESO-
aanbeveling aan onze minister van 

ekonomische zaken, Willy Claes, 
om de oliepnjsverhoging uit de 
loonindexenng te halen 

Remedie 

Of de regenng zulks zal aandur
ven — zoals nog met zo lang gele
den met de aardappelpnjs — blijft 
momenteel nog bijzonder onze
ker 

Hoe dan ook wordt ons een verar
ming opgedrongen van buitenaf 
Op het eerste gezicht zijn we er 
met zo erg aan toe als in 7 4 toen 
de olieprijzen in een mum van tijd 
verviervoudigden En, minister 
Claes heeft al ironisch gereageerd 
op de berichten als zou spoedig 
een liter benzine om en bij de 30 
frank gaan kosten 
Toch zijn we in een faze getreden 
waarbij de Belgische ekonomie 
ernstige schade dreigt toebedeeld 
te krijgen 

Want de algemene stijging van de 
internationale grondstoffen- en pe-
troleumpnjzen is pas voor goed 
begonnen 
We staan voor een revolutie op 
het gebied van energievoorzie
ning BIJ het politiek-industneel 
spel op de wereldmarkt voegen 
zich de nationale programma-ak
koorden die «niet gespeend zijn 
van een zeker opportunisme» 
Op zulk een moment wordt aange
kondigd dat het lang aangekondig
de energiedebat in het parlement 
«spoedig» zal kunnen plaatsgrij
pen Maar, de vertegenwoordi
gers des volks zullen — voor zo
ver ze in grote getallen opdagen 
voor dergelijk debat — de rege
ring er in mets toe kunnen bewe
gen om het energiebeleid te wijzi
gen voor het jaar '85 Want tot dan 
lopen verscheidene investenngs-
kontrakten voor petroleum, aard
gas en kernenergie Blijft er dus 
alleen de vaststelling over dat te
gen de inflatiekoorts in de energie-
sektor slechts een remedie op 
korte termijrt voorhanden is ver
mindering van het verbruik, bezui
nigingen (hds) 

Het probleem van de water
verdragen met Nederland is 
de jongste dagen volop in de 
aktualiteit, maar dan op een 
eerder bedenkeli jke wijze. Dit 
vraagstuk, dat van levensbe
lang is, niet alleen voor de 
Antwerpse haven, maar voor 
heel de Vlaamse ekonomie — 
en trouwens ook de ekono
mie van het hele land — 
wordt momenteel door de 
Walen gehanteerd als een 
chantagemiddel tegen Vlaan
deren. 
De waterverdragen omvatten 
twee luiken, een Belgisch luik en 
een Nederlands De verdere ont
plooiing van de Antwerpse haven 
kan slechts geschieden in nauw 
overleg en mits akkoord van Ne
derlandse zijde De zeewaartse 
verbinding van de nieuwe haven-
dokken op de Antwerpse linker
oever loopt over Nederlands ge
bied Daarenboven zou de Schel
de moeten rechtgetrokken wor
den door de uitschakeling van de 
scherpe bocht van Bath, even
eens op Nederlands grondgebied 
Dit IS het Belgisch luik 
Het Nederlands luik is van andere 
aard De Nederlanders hebben 
het dossier aangevuld met een ei
gen eis namelijk de verzekenng 
dat België te allen tijde voldoende 
Maaswater van aanvaardbare 
kwaliteit over zijn grens naar Ne
derland zou laten vloeien 
En het is hier, dat de schoen knelt 
De Walen beschouwen de Maas 
als «hun» rivier, het water dat in 
het Maasbekken neervalt of door
stroomt als «hun» grondstof Ze 
hebben zich steeds verzet tegen 
de waterleveringen en, alhoewel 
het principieel akkoord met Ne
derland reeds jaren oud is, slaag
den ZIJ er tot nog toe in om de ten
uitvoerlegging van de waterver
dragen te venjdelen Dat ze daar
bij gedeeltelijk geholpen werden 
door herhaalde wijzigingen aan 
het technisch havendossier, doet 
eigenlijk mets terzake, fundamen
teel IS hun verzet de oorzaak van 
vertraging en opschorting 
Sinds jaren werd vruchteloos ge

poogd, de Vlaamse en Waalse 
standpunten dichter bij mekaar te 
brengen Sinds jaren wordt aan 
het dossier van de waterlevenn-
gen gesleuteld Thans liggen de 
teksten voor aan een kommissie, 
de zogenaamde kommissie 
Grandry, die een ontwerp ge
maakt heeft voor de besprekingen 
terzake met Nederland Over 
deze teksten moeten nu zowel de 
Vlaamse als de Waalse Ekonomi
sche Raad hun oordeel vellen 

Het oordeel van de Walen zal 
waarschijnlijk gunstig zijn Ze haal
den immers hun slag reeds thuis in 
de kommissie-Grandry Ze slaag
den er in, tegen de oorspronkelijke 
beloften in, het aan Nederland te 
leveren waterdebiet met 20 % te 
verminderen Daarenboven klas
seerde de kommissie-Grandry de 
Maas in kategone A-3, wat bete
kent dat het geleverde water zich 
in een staat van verontreiniging zal 
bevinden, die onaanvaardbaar is 
voor de Nederlanders en die trou
wens ook ernstige problemen 
stelt voor de drinkwatervoorzie
ning in Vlaanderen 
De Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen heeft zich 
over deze voorstellen reeds nega
tief uitgesproken De Raad vreest 
terecht, dat de Waalse voorwaar
den voor Nederland onaanvaard
baar zijn en dat de Nederlanders 
dus het been zullen strak houden-
inzake de afspraken met betrek
king tot de Antwerpse haven 
Aan Waalse zijde schijnt men zin
nens om van deze zaak een 
krachtmeting te maken Men spe-
kuleert reeds openlijk op afzon
derlijke Nederlands-Waalse on
derhandelingen, waarbij men Ant
werpen en de Vlaamse ekonomie 
een hak kan zetten. 
Inmiddels blijft Vlaanderen versto
ken van de infrastrukturele haven
werken, die voor zijn ekonomie 
van vitaal belang zijn 
Dat IS, wat de Walen verstaan on
der «nationale solidariteit» Vlaam
se miljarden voor hun siderurgie 
en voor iedere gni die ook maar in 
een Waals brem kan rijzen Maar 
een muurvast slot op de ekonomi
sche toekomst van Vlaanderen. 

Een boodschap 
van Hugo Schiltz 
Onder de titel «Wat Ik de Vlamingen te zeggen heb» heeft 
het weekblad «Knack» deze week zijn omslagverhaal Inge
ruild voor een vier bladzijden lang artikel van de hand van 
Hugo Schiltz. 
Met de openhartigheid die hem kenmerkt — maar hem niet 
altijd en door iedereen in dank wordt afgenomen — onthult 
de uittredende VU-voorzitter de diepere drijfveren van zijn 
politieke keuze en zijn opvattingen, vooral ook van wat hij 
noemt «mijn lange eenzame tocht sinds 1976» Hij motiveert 
zijn ontslag, en ook het schrijven van zijn boodschap, als 
volgt: '<Mijn verlangen om de partij zo spoedig mogelijk dui
delijk en hard te doen diskussieren over haar eigen toe
komst, wil ertoe bijdragen om de verwarring zo kort als dat 
kan te laten duren». 

Hij spreekt nogmaals de mening uit dat er in de nabije toe
komst een intern partijkongres moet gehouden worden en 
besluit. «Hef gaat niet om mij Wanneer iemand gevonden 
wordt die de partij kan leiden, zonder dat hij de littekens 
draagt van de laatste jaren, is dat gunstig. Ik zal hem niet in 
de steek laten, maar als een rots achter hem staan. Ik zal het 
schip niet verlaten, dat weet iedereen die me kent. Ik wil des
noods in stilte en op de achtergrond werken en mijn beste 
raad geven. Maar de partij moet luidop zeggen wat ze wil en 
de mensen aanduiden die dat tot stand kunnen brengen». 
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Bedevaart 
der eendracht 

Met tienduizenden — van piepjong tot hoogbejaard — vulden 
ze opnieuw de weide aan de IJzer. Voor de 52e maal reeds om 
te gedenken, om na te denken, te luisteren, te kijken, om een 
vuist te maken en om toe te juichen. 
W a t Europa ons benijdt is zondag weer mirakel geworden: de 
bedevaart naar een vredesmonument met de viertalige harte-
kreet Nooit meer oorlog. 
Deze bedevaart kreeg wei een biezondere bijklank omdat ze in 
het teken stond van 60 jaar Vlaamse oud-strijders, eens de 
jeugd van ons volk, vernederd in de modder en de miserie van 
de Grote Oorlog, vandaag een handvol vergrijsde mannen. Zi j 
waren er en werden aan de tienduizenden getoond als het laat
ste peloton, maar hun roep om zelfbestuur kreeg nog steeds 
geen ondubbelzinnig an twoord -

Boeiend, knap, 
maar... 

De jongste bedevaart behoort tot 
de meest afgeronde die wij ooit 
meemaakten. De plechtigheid ver
liep vlot, bleef boeien en getuigde 
van een knappe regie. Toch wer
den een aantal schoonheidsfout
jes opgemerkt die, alhoewel ze 
niets afdoen aan het gunstig oor
deel, dienen te worden vermeld. 
De rede van voorzitter Coene, 
reeds een heel stuk korter dan de 
vorige jaren, zou ons inziens veel 
aan spankracht winnen wanneer 
zij vooraf nog eens kritisch werd 
aangepakt. Zelfs persmensen
met-de-tekst-in-de-hand liepen 
vaak verloren in de te lange en in
gewikkeld opgebouwde zinnen. 
Woorden als «fatidiek» en «bane-
ruimers» b.v. maken het voor de 
tienduizenden toehoorders niet al
tijd gemakkelijk... 
Een tweede schoonheidsvlekje 
leek ons de manier waarop de 
toch niet meer zo jonge VOS'sen 
de trappen op en af werden ge
stuurd... 

Bekende gezichten 
Haast alle VU-parlementsleden 
waren aanwezig op de bedevaart. 
Wat de krant «De Morgen» (daar
bij gretig geholpen door «De 
Standaard») ook moge verzonnen 
hebben over de «afwezigheid» 
van Hugo Schiltz is voor haar re
kening. Waar is, dat Schiltz zon
dagmorgen om elf uur in de 
BRT'studio's diende te zijn voor 
een uitzending van «leder zijn 
waarheid». 

Ook gezien; de kersverse goever-
neur van West-Vlaanderen, Leo 
Van Ackere, en de Noorse prof 
Langvik-Johanssen, de Vondel
specialist die een paar maanden 
terug er de Nederlanders eens 
goed van langs gaf omdat ze niets 
hadden gepland om het vijfhon
derdjarig overlijden van Vondel te 
herdenken... 

60 jaar VOS 
In een aantal verzen beschreef 
Antn Van Wilderode de geschie
denis van VOS. Ze werden voor
gedragen door Kris Yserbijt, sa
men met Jef Demedts een geknipt 
duo voor dergelijke plechtigheden. 
De VOS-teksten t)esloten als 
volgt: «Na zestig jaar staat hier het 
laatste carré onder een wolk van 
vlaggen aangetreden als door de 
wind gekleurd, een wolk van vre
de. Wij groeten dankbaar wie in 
wel en wee onwankelmoedig en 
onmisbaar waren voor Vlaande-
rens ongeduld van zestig jaren». 
De groep VOS'sen trad op het po
dium, kreeg bloemen en werd 
langdurig toegejuichd. Een kranige 
groep oude mannen, ontroerend 
in hun vergrijsde schoonheid. 
Een van hen — en niet de minste 
— zegde de eed van trouw voor: 
de tweeëntachtigjarige Ward Her
mans. Vol vuur en overtuiging 
zoals hij alles in zijn leven heeft ge
daan, klonk zijn stem over de zwij
gende menigte. 

Groet 
De Noordnederlandse groet werd 
dit jaar gebracht door Bert Joo-

sen. Joosen is sinds twintig jaar 
Euro-ambtenaar te Brussel en 
volgt sindsdien de Belgische poli
tiek zonder onderbreking. Hij 
woont ergens op de westrand van 
Brussel en het leven op de taal
grens maakte van hem aanvanke
lijk een verbaasd toeschouwer, la
ter een vurig flamingant. Joosen 

maar Tijl Uilenspiegels die een stijl
vol einde zullen maken aan 150 ja
ren onrecht». 

Een poos later stapte Ward Her
mans naar de overzijde van de be
devaartweide en overhandigde 
het zakkendoekse vaandel van de 
VOS'sen aan een jonge man. 
Sinds zondag rust een zware op-

De nieuwe generatie... 

deed een oproep tot de Vlaamse 
en Nederlandse Euro-verkozenen 
om samen de belangen van de Ne
derlandse volksgemeenschap op 
Europees vlak te verdedigen. Tot 
de jeugd zei hij: «Laat u niet inpak
ken door het establishment; word 
niet onverschillig of radikaal in het 
negatieve, maar neem de fakkel 
over van hen die we hier vandaag 
weer herdenken en zorg dat uw 
generatie de Vlaamse strijd tot 
een goed einde brengt; word 
daartoe geen lamme goedzakken 
of erger nog, goede lamzakken, 

dracht op de schouders van de 
generatie van vandaag... 

Boudewijn Happart 
Toen voorzitter Coene in zijn toe
spraak het hoofdstuk «Voer» aan
sneed, traden plots zes jonge ke
rels naar voor, ze droegen leeuwe-
vlaggen met de namen van Voer-
gemeenten. Op hetzelfde ogenblik 
werden aan Fons Madereel, die de 
bedevaart vanop een draagberrie 
volgde, bloemen gegeven. Uit dui
zenden monden klonk de kreet 
«Boudewijn hahaha...». Betekenis

vol werd door Jozef Coene de 
tweede strofe van de Vlaamse 
Leeuw geciteerd: «Ds tijd ver
slindt de steden, geen tronen blij
ven staan, de legerbendes sneven, 
een volk zal nooit vergaan...». 

VUJO-fietseling 
IJzerbedevaarten zijn altijd een 
aanleiding om over het aantal aan
wezigen te redetwisten. Veertig-, 
vijftig-, zestigduizend? Sommigen-
zeggen «meer», anderen «minder», 
naargelang de bronnen die geci
teerd worden. Feit is dat het zon
dag te Diksmuide storm liep en dat 
de jeugd zeer goed vertegen
woordigd was. Ook de VUJO was 
in grote getale aanwezig, met o.a. 
zo'n driehonderd fietsers waren 
de jong-VU'ers vrijdagavond van
uit Leuven vertrokken voor een 
fietseling in het teken van «Vrede 
door zelfbestuur». 

Ongepast 
Ondanks de herhaaldelijke oproe
pen van het Bedevaartkomitee, or
dereglementen en een algemene 
afkeuring door de bedevaarders, 
blijven zich nog steeds geünifor
meerde groepen aanmelden te 
Diksmuide. De beweginkjes zijn 
haast niet meer te tellen. Totaal in 
strijd met de vredesidealen van de 
Frontbeweging rukken deze krij
gers in mars door de straten van 
Diksmuide en lappen alle overeen
komsten en oproepen aan hun 
laars. Hun optreden getuigt van 
weinig eerbied voor de vredes
idealen van de Frontbeweging. 
Spijtig! 

Hulde aan hen die er nog zijn en aan hen die ons ontvielen. Dit jaar in het biezonder Adiel Debeuckelaere en Antoon De Pesseroey 
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Beginselverklaring van het Partijbestuur 

De lijn van de Volksunie 

- Herstel van het vertrouwen 

- Vernieuwing en verjonging 

- Partijprogramma onverminderd handhaven 

- Non-konformistisch en ongebonden 

- Naar een écht zelfbestuur 

Het nieuw verkozen Partijbestuur van de Volksunie 
beseft, dat het door de Partijraad belast werd met de 
leiding van de partij op een ogenblik dat het Vlaams-
nationalisme af te rekenen heeft met verwarring, ver
scheurdheid en ontmoediging Het is vastbesloten 
een einde te maken aan deze inwendige krisis, onder 
meer en in de eerste plaats door het herstel van het 
vertrouwen. 

Het Partijbestuur dankt de voorzitter, die zijn taak 
met grenzeloze toewijding en nooit aflatende inzet 
heeft vervuld Het neemt met leedwezen akte van 
het feit dat de voorzitter meent, met meer de belicha
ming te kunnen zijn van het beleid van het Partijbe
stuur Het stelt echter vast dat de meningsverschil
len ter zake van taktische en strategische en niet van 
programmatische of ideologische aard zijn Het ver
heugt er zich over, verder te kunnen rekenen op de 
loyale inzet en de ervaring van de scheidende voor
zitter 

* * 

Het Partijbestuur dankt allen, die doorheen de moei
lijkheden en de verwarnng de partij trouw gebleven 
zijn Het doet een oproep tot al diegenen die, alhoe
wel ZIJ het ideeengoed en het programma van de 
partij onderschrijven, gemeend hebben hun vertrou
wen tijdelijk op te moeten schorten, om de rangen 
thans terug te sluiten Het richt zich tot alle Vlamin
gen om hen te wijzen op de onverminderde nood
zaak van een sterke Vlaams-nationale politieke 
macht en om hen, voor de opbouw daarvan, hun 
medewerking en vertrouwen te vragen 
Het Partijbestuur beschouwt het als zijn eerste taak, 
door eigen voorbeeld en inzet bij te dragen tot het 
dempen van de vertrouwensbreuk in en rond de par
tij Het vraagt aan alle verantwoordelijken in de partij, 
mandatarissen en kaderleden, dat zij de belichaming 
zouden zijn van de onbaatzuchtige inzet die steeds 
een kenmerk is geweest van de Vlaamse beweging 
en die onverminderd leeft aan de basis van de partij 
Het meent dan ook, met de grootste aandrang van 
allen die verantwoordelijkheid dragen in de partij te 
moeten eisen, dat zij het algemeen belang van het 
Vlaams-nationalisme de voorrang zouden geven bo
ven al dan met gegronde persoonlijke verzuchtingen 
en belangen 

* * 

Het Partijbestuur zal ijveren voor vernieuwing en 
verjonging van de partijkaders in al de geledingen 
Het wenst uitdrukkelijk, dat de partij open staat voor 
de gedachen en bekommernissen die leven bij de 
jonge generaties in Vlaanderen 

* 
* * 

Het Partijbestuur van de Volksunie handhaaft on
verminderd het parti jprogramma met zijn Vlaams-
nationale en sociale dimensie, zoals het vastgelegd 
werd door een reeks indrukwekkende partijkon-
gressen Het zal de tenuitvoerlegging van dit pro
gramma nastreven met een radikalisme, dat met ver
baal IS maar gericht op het wezenlijke 
Het Partijbestuur herbevestigt met nadruk de waar
de die het hecht aan het tot stand komen van een 
open, demokratische en verdraagzame maatschap
pij in Vlaanderen Het wenst vooral te benadrukken 
dat de partij, ongebonden en los van alle belangen
groepen, een biezondere aandacht moet hebben 
voor de kanslozen in de maatschappij, voor de groe
pen die met de kracht van hun aantal of de macht 
hebben om zichzelf te verdedigen Het vraagt aan de 
parlementsfrakties van de Volksunie met klem, zich 
ten volle daarvoor in te zetten 

* 
* * 

Het Partijbestuur van de Volksunie is van mening dat 
het antwoord op de stijgende onverschilligheid en 
de afkeer van de burgers voor de politiek slechts 
kan komen van partijen, die met grote waarachtig
heid de beginselen van hun programma ook daad
werkeli jk beleven. Het roept iedereen in de Volksu
nie op om ter zake het voorbeeld te zijn van een pro
pere, ongebonden en op het algemeen belang ge-
nchte houding ook in de dagelijkse politiek 
Het Partijbestuur zal een biezondere aandacht heb
ben voor de strijd tegen de verloedering van ons 
geestelijk en natuurlijk leefmilieu Het wil een Vlaan
deren dat met verminkt wordt in zijn landschap en 
zijn volkskracht door o m de beton- en energie-
lobby's Het wil de strijd voortzetten tegen het be
stendigen of invoeren van voorrechten en privilegies 
die indruisen tegen het algemeen belang Het be
schouwt daarbij het non-konformisme en de onge
bondenheid tegenover de gevestigde machten als 
onontbeerlijk 

* * 

Uitgaande van het onvervreemdbaar recht van alle 
volkeren op zelfbestuur onderstreept het Partijbe
stuur van de Volksunie, in de gegeven omstandighe
den meer dan ooit, de noodzaak dat het Vlaamse 
volk zijn lot en toekomst in eigen handen neemt Het 
bevestigt zijn vertrouwen in de mogelijkheid daartoe, 
onder meer gelet op de werkkracht en het initiatief 
van de Vlamingen, die ten volle dienen gewaardeerd 
te worden 

. Ten overstaan van de huidige staatshervorming 
roept het alle Vlamingen op, de voornemens van de 
regenng definitief te verijdelen Vlaanderen dreigt 
immers opgezadeld te worden met een hervorming 
die wel de Frans-Brusselse en Waalse eisen inlost bij 
voorrang, maar die met tegemoet komt aan de es
sentiële verzuchtingen van de Vlamingen 
Het Partijbestuur van de Volksunie wil een duidelijke 
en eenvoudige staatshervorming die aan de twee 
gemeenschappen de grootst mogelijke autonomie 
geeft, die Vlaams-Brabant en gans het Vlaamse 
grondgebied onverminkt bij Vlaanderen laat, die de 
Vlaamse gemeenschap te Brussel als volwaardig 
deel van de Vlaamse natie beschouwt en die de Vla
mingen de financiële en sociaal-ekonomische hefbo
men in handen geeft die onmisbaar zijn in het kader 
van een écht zelfbestuur. 

Brussel, 29 juni 1979 sociaal en federaal 
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Wim Aantjes 

en het ongeloof 

van De Jong 

( jeeveedee) Zowat een half 
miljoen (vijfhonderdduizend!) 
woorden tellen de getuigen
verklaringen in de twee rap
porten die enkele dagen gele
den in Nederland bekend 
werden gemaakt naar aanlei
ding van de zogeheten zaak-
Aantjes. Een half miljoen 
woorden: een meer dan dui
delijk teken voor de grondig
heid waarmee de twee kom
missies, ingesteld na de ont
hullingen van zeven maanden 
geleden over het oorlogsver
leden van de kristendemokra-
tische voorman, de h.Wim 
Aantjes, zich van hun taak 
hebben gekweten. Maar tege
lijkertijd: een ongerijmd iets 
omdat een belangrijk deel 
van de getuigen zich moest 
baseren op herinneringen uit 
lang vervlogen jaren. De sa
menstellers van één der bei
de rapporten laten iets van 
dat ongerijmde doorscheme
ren in hun voorwoord: «De 
kommissie heeft getuigen on
dervraagd. Bij het gebruik van 
zulke verklaringen is, zeker 
nu zij betrekking hebben op 
dingen van dertig, veertig jaar 
geleden, omzichtigheid gebo
den. De getuigen moeten 
meestal zonder de steun van 
aantekeningen van destijds 
putten uit hun geheugen. De 
bewijswaarde van zulke ver
klaringen is nauwelijks te be
palen». 

Men zal zich, ook in Vlaanderen, 
de feiten herinneren. Begin no
vember 1978 maakte de toenmali
ge direkteur van het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdokumentatie, 
dr Lou de Jong (in mei werd hij 
gepensioneerd), bekend dat Aan
tjes — die toen voorzitter was van 
de knstendemokratische fraktie in 
het parlement — een oorlogsver
leden had. Aantjes, die 17 jaar 
was toen de Duitsers Nederland 
bezetten, zou in 1944, op 21-jarige 
leeftijd dus, lid zijn geworden van 
de Waffen SS nadat hij een jaar 
tevoren vnjwillig naar Duitsland 
was vertrokken om daar te wer
ken. Ook zou hij op het einde van 
de oorlog als bewaker dienst heb
ben gedaan in een gevangenen
kamp in de provincie Drente Van
wege het SS-lidmaatschap stelde 
De Jong de vraag of Aantjes nog 
wel als Nederlander beschouwd 
moest worden. 

Beschuldigingen 
weersproken 

Nederland stond in rep en roer bij 
deze onthulling, al ergerde menig
een zich aan de emotioneel-agres
sieve, ja bijna triomfantelijke wijze 
waarop De Jong in een recht

streekse televisie-uitzending zijn 
beschuldigingen lanceerde. Som
migen plaatsten ook vraagtekens 
bij het wetenschappelijk gehalte 
van het onderzoek dat De Jong 
had verricht. Dat onderzoek had 
zegge en schrijve twee weken in 
beslag genomen. 
Dat enige argwaan over de uit
spraken van De Jong op zijn 
plaats was, blijkt thans wel uit het 
rapport van de kommissie die ge
durende ruim een half jaar een on
derzoek instelde naar Aantjes' ge
dragingen tussen 1940 en 1945. 
Want dit onderzoek toonde, zowel 
uit dokumenten die bewaard wa
ren gebleven als uit getuigenver
klaringen aan dat De Jong er met 
al zijn beschuldigingen naast zat 
Aantjes is met vrijwillig naar Duits
land gaan werken, maar werd uit
gezonden door de Dienst der Pos-
tenjen waarbij hij in Nederland 
werkzaam was Aantjes is géén lid 
geweest van de Waffen SS, is dus 
niet in vreemde krijgsdienst ge
weest en heeft dus zijn Nederlan

derschap niét verspeeld. En ook: 
Aantjes is in het gevangenenkamp 
Port Natal in Drente, waar hij in de 
laatste oorlogswinter vertoefde, 
géén bewaker geweest, maar was 
zélf gevangene en moest dwang
arbeid verrichten. 
Mede om hetgeen wij boven 
schreven over de betrouwbaar
heid van getuigen die tot 35 jaar 

terug in hun geheugen moeten 
tasten, past het niet om op onze 
beurt triomfantelijk uit te roepen 
dat De Jong slechts aan heksenja-
gerij heeft gedaan. Ook dient toe
gegeven dat Aantjes weliswaar 
geen lid is geweest van de Waffen 
SS, maar dat hij zich (ook volgens 
zijn eigen getuigenis) aanmeldde 
als lid van de Germaanse SS, die 

Ruim twintig jaar heeft de 
Beierse politicus Franz-Josef 
Strauss moeten wachten op 
zijn nominatie tot kanseliers
kandidaat door de C D U 
(Christl ich Demokrat ische 
Union) samen met zijn eigen 
Beierse partij, de C S U 
(Christl ich Soziale Union). D e 
beslissing viel maandag in de 
zogenaamde «strategiekom
missie C D U / C S U » en volgde 
op de eedaflegging van Car-
stens als Bundespresident, 
opvolger van de liberaal 
Scheel die waarschijnli jk als 

anti-Strauss en poogde de 
kandidatuur van Strauss tot 
het laatste toe te kelderen. 
Uiteindelijk werd hij zelf ge
kelderd. 
F.J. Strauss heet een nationalist te 
zijn. Dat is feitelijk met moeilijk in 
Beieren, dat van oudsher wantrou
wend staat tegen Berlijn, waarin 
de doorsnee-Beier een natuurlijke 
vijand ziet en in elk geval een ver
velende pottenkijker. Na de een
making van het Rijk in 1870-71 
kwam het op geregelde tijdstippen 
tot wrijvingen tussen Pruisen en 
Beieren, de twee grootste staten 
van het Rijk. 

Strauss... 
de meest «mondaine en mo
dieuze» president de ge
schiedenis zal ingaan. 

Daarmee vervalt de kandida
tuur van de jonge turk Al-
brecht (42) die door sommi
gen in de C D U naar voor 
werd geschoven, nadat C D U -
voorzitter Kohl medegedeeld 
had, geen kandidaat voor het 
kanselierschap meer te zijn. 
Kolh heeft na Kiesinger de 
C D U niet aan de macht kun
nen brengen. Hij kwam niet 
over, miste enig charisma, 
doch heeft er jaren over ge
daan, vooraleer de konsek-
wentie uit deze mislukking te 
trekken. Hij is in elk geval 

Ook Hitler heeft aanvankelijk op 
de Beierse kaart gewed, maar ver
anderde van koers na de mislukte 
Putsch in 1923 te Munchen. Niet 
alleen zwoer hij toen, alleen door 
wettelijke middelen de macht te 
veroveren (wat hij ook heeft ge
daan) maar meteen gaf hij de af-
scheidingsgedachte op en streef
de hij de gelijkschakeling van de 
deelstaten na. Eens aan de macht 
duurde het geen maand of alle 
deelstaten waren hun autonomie 
kwijt en vervulden nog slechts de 
rol van ondergeschikte provinciën. 
Als doekje voor het bloeden 
maakte Hitler van Munchen «de 
hoofdstad van de partij» als «te
genhanger» van Berlijn, Rijks
hoofdstad. Het «Bruine Huis» te 
Munchen moest daarvan het sym
bool zijn. 

Ofschoon het sekretariaat te Mun
chen gevestigd was, maakte dat 
uiteindelijk niet veel uit in de ba
lans en werd Munchen als mach
tscentrum door Berlijn voorbijge
streefd. 
Tot op vandaag koestert de door
snee-Beier de autonomistische 
droom. Daarop maakt Strauss 
geen uitzondering, wat hem het 
etiket «nationalist» heeft opgele
verd. Toen hij zich de weg naar het 
kanselierschap versp>erd zag 
poogde hij de CSU tot vierde par
tij uit te bouwen, die over geheel 
de Bondsrepubliek zou ageren. 
Herhaaldelijk werd dit op het nip
pertje vermeden, nu eens door de 
druk van de CDU (ook op Strauss, 
gebiologeerd door het bondskan
selierschap) dan weer door het 
bestuur van de CSU zelf. 
Intussen is Strauss niet alleen een 
sluwe partijvos én tegelijk een ver
bale geweldenaar (zoals ze het in 
Beieren graag hebben) hij heeft 
ook beleidservanng. Hij was inder
daad gedurende enkele jaren mi
nister van Defensie, die er o.m. de 
uitbouw van de Bundesluftwaffe 
doorduwde. Vandaag staat hij 
voor de zwaarste opgave van zijn 
carrière: het bondskanselierschap 
terug voor de kristen-demokraten 
winnen. Het moet wel zijn dat Al-
brecht te jong werd bevonden te
genover de ervaren partijleider en 
bewindsman. Strauss is immers 
sinds de jongste deelstaatverkie
zingen eerste minister in de Beier
se landsregering. In kristen demo
kratische kringen hoopt men dat 
Strauss de partij uit de oppositie 
zal halen, waarin ze na jaren van 
ontgoocheling dreigt te verstik
ken. Strauss heeft ongetwijfeld 
een kans om dit te verwezenlijken. 

per saldo dezelfde ideële strek
king had als de militaire organizatie 
die de Waffen SS was. Maar wat 
ons dwars zit is het feit dat De 
Jong, ook na de openbaarmaking 
van de twee rapporten van enkele 
dagen geleden, méér waarde 
hecht aan de getuigenissen van 
een aantal personen die Aantjes in 
oorlogstijd kenden, dan aan het 
getuigenis van Aantjes zelf uit die
zelfde tijd. 

Aanmelding 
ais vluchtweg 

Met volstrekt voorbijzien aan de 
turbulente dingen die in turbulente 
tijden nu eenmaal gebeuren, be
roept De Jong. zich thans op ver-
klanngen van mensen die zich — 
na 35 jaar! — uitlatingen herinne
ren van de jeugdige Aantjes die 
op Duitsgezindheid zouden kun
nen wijzen. Maar tegelijk verwerpt 
hij de verklaring van Aantjes uit 
diezelfde tijd dat deze zich uitslui
tend bij de Germaanse SS aan
meldde omdat hij dan een oplei
ding zou krijgen in Nederland 
waar hij hoopte onder te duiken. 
Dit terwijl Aantjes, al was hij nooit 
volledig als hij vroeger ovSr zijn 
wedervaren in oorlogstijd sprak, 
steeds toegaf dat hij bij een 
wachtbataljon was ingedeeld en 
politiediensten had verricht. Ook al 
verzweeg Aantjes dat hij zich voor 
de Germaanse SS aanmeldde, hij 
gaf, toen hij later in de politiek trad, 
aan zijn partijgenoten steeds te 
kennen dat er iets met hem aan de 
hand was geweest Juist vanwege 
deze omstandigheid is er eerder 
reden om Aantjes nu, na zijn meer 
komplete verklanngen, te geloven 
dan om eenzijdig betekenis te 
hechten aan het getuigenis van 
mensen die met verre herinnerin
gen, geschraapt van de bodem 
van hun geheugen, weinig verder 
komen dan beschuldigingen die in 
wezen niets zeggen over de inten
tie van Aantjes bij zijn aanmelding 
voor de Germaanse SS. 
In een radio-interview zei De Jong 
de afgelopen week dat honderden 
Nederlanders zich via de Ger
maanse SS aan de Duitse macht 
wisten te onttrekken. Als Aantjes 
dat ook deed, aldus De Jong, had 
ik het rapport over hem in novem
ber mogelijk helemaal niet uitge
bracht Een verklanng die Aantjes 
terecht bijna verbijsterend noem
de. Want hij poogde — we schre
ven het al — precies hetzelfde te 
bereiken wat die honderden Ne
derlanders van De Jong voor el
kaar brachten. 

«Ik was nog een kind» 
Zo blijft Aantjes toch nog in het te
ken van de tegenspraak staan al 
zijn er verschillende scherpe kan
ten van het vonnis van zeven 
maanden geleden weggeslepen. 
Aan die tegenspraak is natuurlijk 
het feit met vreemd dat de ex-lei
der van de knstendemokratische 
volksvertegenwoordigers veel te 
lang heeft gewacht met een volle
dige getuigenis. Zou men het hem 
kwalijk hebben genomen wanneer 
hij onmiddellijk na de oorlog had 
toegegeven dat hij zich voor de 
Germaanse SS had aangemeld 
om daardoor te proberen te ont
vluchten? We wagen het te be
twijfelen. Verschillende personen 
die in hetzelfde schuitje zaten, lie
pen immers geen enkele straf op. 
Ten slotte nog de leeftijd van Aan
tjes ten tijde van de gebeurtenis
sen De oorlog speelde zich voor 
hem af tussen zijn 17e en 22e jaar. 
Zeker geen leeftijd om van hem 
een gerijpt inzicht in politieke za
ken te verwachten. Een van de ge
tuigen in de zaak-Aantjes, een 
man die iets jonger was dan Aan
tjes, zei voor de onderzoekskom-
missie: Tegenwoordig ben je op 
de leeftijd, die ik toen had, volwas
sen, maar ik was toen nog een 
kind». Er lijkt weinig fantasie voor 
nodig om die uitspraak ook voor 
Aantjes toe te passen. 
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Vlaanderen onherroepelijk 

op drieledige trein 
Op zijn wekelijkse perskonferen-
tie verzette het FDF zich maandag 
jl. tegen elke poging om terug te 
keren tot een tweeledig federalis
me met Brussel als rijksgebied. 
Terug te keren,... inderdaad. Want 
hoe mooi het op de IJzerbede
vaart ook klonk dat Vlaanderen 
nooit de drieledigheid zal aanvaar
den, in de politieke realiteit zit 
Vlaanderen onherroepelijk op de 
trein van de drieledigheid. 
Immers, na de Kamer heeft nu ook 
de Senaat zijn goedkeuring ge
hecht aan het wetsontwerp tot 
aanpassing van de zgn. wet-Périn. 
De eerste — oe onmiddellijke — 
faze van de staatshervorming zit 
erop. 
Resultaat hiervan Is dat de uit
bouw van de staatshervorming op 
het vlak van de uitvoerende macht 
operationeel wordt. Binnen de na
tionale regering zullen eigen rege
ringen tunktloneren voor de Ge
meenschappen en de Gewesten, 
die autonoom de aangelegenhe
den afhandelen die hun toege
kend zijn. 
Het scenario van deze eerste faze 
IS duidelijk uitgetekend door de 
Franstaligen. 
Van een volwaardige Vlaamse au
tonomie, ook op ekonomisch en fi
nancieel gebied, is er geen sprake. 
De gemeenten met een biezonder 
taaistatuut, ook de zes randge
meenten, worden onder nationale 
voogdij geplaatst Voor de stad 
Brussel geldt dezelfde regeling. 
Over de andere achttien gemeen
ten van het hoofdstedelijk gebied 
wordt evenwel toezicht gehouden 
door het Brussels gewest. 
Waar men in het ganse land fusies 
doorgevoerd heeft zonder reke
ning te houden met de adviezen, 
wordt voor wat Brussel betreft de 
goedkeuring vereist van het Brus
sels gewest. Dit komt neer op een 
vetorecht voor het FDF 
Binnen de Brusselse gewestrege
ring wordt de quasi-pariteit niet 
eens verwezenlijkt. Er is een sys-

P-flash 
• Op vraag van VU-senator 
Germain De Rouck hoe het nu 
zat met de afbouw van de socia
le gevolgen van de repressie 
(die van 1945-55!) aan minister 
van Justitie Van Elslande (hierin 
bijgevallen door VU-senator Van 
Ooteghem), antwoordde de mi
nister dat een deel van het pro
bleem tot zijn bevoegdheid be
hoort, maar dat ook zijn kollega's 
van Pensioenen, Landbouw, 
Ekonomische Zaken en Finan
ciën bij de zaak betrokken zijn. 

Tijdens de vorige regering werd 
trouwens een ministeriële kom
missie samengesteld (op ver
zoek van de VU, n.v.d.r.) waar
van alle vermelde ministers deel 
uitmaakten. Beide sprekers ver
wezen naar een uitspraak van 
eerste minister Martens, die de 
oprichting van een komitee aan
kondigde. Minister Califice zei 
ongeveer het zelfde, met dien 
verstande dat er volgens hem 

teem aanvaard van één tegen 
twee, nl. één staatssekretaris te
genover één minister en één 
staatssekretaris. 
Hoe zal men ooit nog kunnen te
rugkomen op al deze frankofone 
verworvenheden? De vele amen
dementen van de Volksunie, zo
wel in Kamer als Senaat inge
diend, over de pariteit te Brussel, 
het ekonomisch zelfbestuur, de 
herziening van de gewestelijke do
taties... stuk voor stuk essentiële 
Vlaamse eisen, werden zelfs een 
bespreking niet waard geacht. Eén 
voor één werden ze verworpen, 
ook door de Vlaamse frakties van 
de meerderheid. 
Vlaanderen komt in een positie te
recht waarbij het geen wisselmunt 
meer heeft voor de verwezenlij
king van het tweeledig federalis
me. Die wisselmunt heeft het- uit 
handen gegeven: de drieledige ge
westvorming. Zonder dat ook 
maar aan één enkele Vlaamse eis, 
vooral wat Brussel betreft, wordt 
tegemoet gekomen en zonder ga
ranties voor de toekomst. 

In de Senaat stelde CVP-woord-
voerder Tindemans dat deze eer
ste faze niet mag Ingeroepen wor
den om zijn partij te verplichten 
een drieledige staatsstruktuur 
goed te keuren. Maar hoe diepzin
nig de CVP zich ook zal bezinnen 
tijdens het volgende weekeinde, 
zelfs al zou deze bezinning het be
gin van het einde zijn voor deze 
regering, de trein van de drieledig
heid Is gestart. De Franstalige 
Brusselaars hebben in een drafje 
hun eisen verwezenlijkt. De 
Vlaamse Brusselaars staan In de 
kou. 

En de trein puft langzaam verder. 
Het Vlaamse lid van de Brusselse 
gewestregering, mevrouw L De 
Pauw, knjgt kruimelbevoegdhe-
den. De staatssekretaris voor de 
Nederlandse gemeenschap, me
vrouw Steyaert, krijgt slechts een 
raadgevende stem in die regering. 

geen kommissie meer bestaat. 
Veel haast schijnt er niet te zijn 
bij de huidige regering, om met 
dit probleem komaf te maken. 
Tenzij er een zeer flauw afkook
sel zou opgediend worden, dat 
niemand bevredigt. 

• Aan de minister van Volks
gezondheid vroeg kamerlid Kuij-
pers nadere Inlichtingen over de 
beschering van de bevolking te
gen ioniserende stralen; over het 
al dan niet bestaan van een re-
glstratielijst van dwangmiddelen 
in psychiatrische instellingen; 
over het opnieuw In bedrijf stel
len van de opwerkingsfabriek 
Eurochemie-Belgoful te Mol (ra-
dlo-aktleve afval). Aan de minis
ters van Justitie en Financiën 
vroeg het kameriid dat een einde 
zou gemaakt worden aan de dis
criminatie van kinderen, die moe
ten leven van alimentatiegeld. 
Het zou aangewezen zijn dat, on
geacht het alimentatiegeld en zo
lang de op te voeden persoon 
toevertrouwd blijft aan de be
trokken belastingsplichtige, dit 
kind fiskaal ten laste zou zijn, een 
wijziging die zeker past in «het 
jaar van het kind». 

verwerft Het Brusselse gewest 
een eigen administratie... 
De klap op de vuurpijl kwam deze 
week. De Brusselse parlementsle
den werden door Defosset sa
men- geroepen om hun advies te 
geven over de begroting van het 
Brussels gewest. Een onwettelijke 
vergadering waarop zelfs Clerfayt 
uit Sint-Genesius-Rode en Ma-
thleu uit Vilvoorde waren uitgeno
digd Van arrogantie gesproken! 
En de Vlaamse regeringspartijen 
laten dit alles rustig bekijken. Alsof 
er nooit een Vlaams front bestaan 
heeft... (J.A.) 

WETSTRAAT 
• In de laatste zitting van de 
Nederiandse Kultuurraad pro
testeerde VU-senator Coppie-
ters tegen de procedure die ge
volgd werd bij de aanduiding van 
de kandidaten voor de Kultuur-
paktkommissie. Het was op het 
randje van het bedrieglijke na. 
Onrustwekkend is dat de socia
listische fraktie van mening is, 
dat het evenwicht in de kommis
sie moet gezien worden in Bel
gisch nationale zin! Dit is een ge-
vaariijke deuk voor het beginsel 
zelf van de kulturele autonomie. 

• Het jongste nr van het Bul
letin Vragen en Antwoorden van 
de Kultuurraad dd. 15 mei jl. is 
een exclusieve VU-aangelegen-
heid met vragen van Willy Kuij-
pers, R. Vandezande, C. Van Ei
sen, Wim Jorissen en Oswald 
Van Ooteghem! De V U is de eni
ge partij die van de — betrekkelij-

Kaakslag 
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Donderdag, 28 juni. Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Aan de orde is de begrot ing van Arbeid en Tewerkstell ing. Well icht 
de belangri jkste in deze krisisperiode. 
Onder ons zetelt de onverschi l l igheid. Niets dan lege banken, 
slechts een handvol geïnteresseerden in de sociale toekomst van 
ons land. Ietwat beschaamd moet de BSP'er J. Mangelschots be
kennen : 'Ik betreur dat dit in alle partijen het geval is. Ook in de par
tijen, en dan snijd ik in eigen vlees, die er zich op beroemen de ar
beid en de arbeider te verdedigen*. 
Op één avond wordt het proces gemaakt van de 300.000 werklozen, 
de werkt i jdverkort ing, de vrouwenarbeid, de sombere voorui tz ich
ten van de jeugd, de humanizering van de arbeidsvoorwaarden.. 
Alsof er geen moeizaam sociaal overleg hangende is, nergens ge
staakt wordt, geen bedri jven de deur moeten sluiten. Alsof er geen 
vuilt je aan de sociale lucht is ! 
En dan maar klagen over machtsverschuiving vanuit het parlement 
aar de socio-ekonomische drukkingsgroepen. 
Nochtans til len de enkele aanwezigen het debat op een vri j hoog ni
veau. Niet in het minst dank zij de posit ieve bijdrage van Vic An-
ciaux. Na zijn magistrale tussenkomst bij de begroting van Volksge
zondheid, heeft onze frakt ievoorzit ter eens te meer bewezen dat de 
Volksunie een heldere en eigen visie heeft op de Vlaamse samenle
ving van morgen. 
Zi jn uiteenzett ing: boordevol fr isse ideeën. Konkreet voor vandaag, 
ietwat f i lozoferend voor morgen. Zonder te vervallen in goedkope 
slogans. Zonder één probleem te ontwijken, niet de gastarbeid of de 
jeugdwerkloosheid, niet de deelt i jdse arbeid of de KMO. Kortom, 
een hulde aan de arbeid en de arbeider. 
Het is haast middernacht wanneer minister De Wulf alle krit iek en 
opmerkingen beantwoord heeft. Op weg naar huis kunnen we in de 
wagen nog juist de laatste nieuwsuitzending meepikken. 
Tot onze verbazing vernemen we de geboorte van een nieuw so
ciaal plan. Het -plan de choc» van Van den Boeynants bestaat niet 
meer. 's Anderendaags wordt dit bericht door haast alle kranten be
vest igd. 
Tijdens het nachteli jk debat heeft De Wulf hierover met geen woord 
gerept. Die enkele moedige kamerleden hebben dus in het ijle ge-
diskussieerd, op basis van een niet meer bestaande tekst ! Terwijl 
op hetzelfde ogenblik de kranfenredakties snel-snel het «plan-De 
Wulf» tot een verstaanbaar artikel herwerkten. 
Een kaakslag voor onze parlementaire demokrat ie! 

ke — kulturele autonomie ge
bruik maakt. De gele, rode en 
blauwe neo-flaminganten maken 
verstek, eenvoudig omdat ze 
mentaal nog steeds niet van het 
unitaire naar het regionale over
schakelden! Daaruit blijkt met
een hoe nodig de VU er als 
waakhond nog is... 

• In een korte tussenkomst 
pleitte VU-senator Carlo Van Ei
sen voor een minder stiefmoe-
deriijke behandeling van de 
sport die thans slechts 1,4 % 
van de kultuurbegroting krijgt. 
Dit percentage zou door een be
roep op het Sportfonds opge
voerd kunnen worden tot 
4,50 %, wat zeer twijfelachtig is. 

• VU-kamerlid Valkeniers ver
nam dat de 38-urenweek in de 
openbare diensten per 1 okto
ber ingaat. Dit zou o.m. bij de 
RTT op 1.500 nieuwe arbeids
plaatsen neerkomen. Met de 
aanwerfprocedure werd nog 
niet begonnen. Wanneer men 
weet dat deze procedure bij de 
RTT lang duurt valt een aanwer
ving zonder eksamen te vrezen 
(alleen voorlegging van een di
ploma) wat statutair onaanvaard
baar is. Het VU-kamerlid vroeg 
daarover de mening van de mi
nister. 

• Fraktievoorzitter Anclaux be
treurde de avondlijke en zelfs 
nachtelijke bespreking van een 
zo belangrijke begroting als deze 
van Tewerkstelling en Arbeid. 
Deze wefkwijze strookt geens
zins met de waardigheid van het 
parlement. 

• In het debat over het wets
ontwerp inzake de onroerende 
fiskaliteit verklaarde VU-kamer
lid Hugo Schiltz zich namens zijn 
fraktie akkoord met de perekwa-
tie van het kadastraal inkomen, 
hoewel de vrees gewettigd is 
dat dit ontwerp uiteindelijk een 
verhoging van de huurprijzen tot 
gevolg zal hebben. Ook is men 
beducht voor de mogelijkheid 
dat de perekwatie voor een aan
tal mensen een verzwaring van 
de fiskaliteit met zich zal bren
gen. We zijn voor de sociale sta
biliteit maar het is zeker zo dat 
voor sommige groepen de fiska
le grens bereikt is wat aanleiding 
tot een grotere fiskale ontduiking 
zou kunnen geven. De bezitsvor
ming verschilt van Vlaanderen 
tot Wallonië, ze is bij ons beperk
ter in omvang maar veel moder
ner dan in Wallonië zodat de 
Vlaamse bijdrage nogmaals ho
ger zal liggen dan in Wallonië. Er 
moet dus van Vlaamse zijde 
meer belangstelling getoond 
worden voor de fiskale en socia
le aspekten van de staatshervor
ming. 

• In een tweede reeks vragen 
aan de minister van Verkeer, 
verwees VU-kamerlid Kuijpers 
naar de vaststelling dat een be
diende die bij de NMBS te Brus
sel werkt 65 t.h. meer kans heeft 
op bevordering wanneer hij op 
de Franse taalrol staat. In een an
dere vraag klaagt hij de misken
ning van het Nederiands aan bij 
de ontvangst van vreemdelingen 
in ons land (enkel het Frans of 
het Engels). Verder: over de stij
gingen van de luchtvaarttarie
ven; in verband met het vervoer 
van gevaarlijke stoffen, waarbij 
verwezen wordt naar het debat 
in het Nederiands pariement vb. 
dat best door ons parlement zou 
worden nagevolgd. 
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P O L L A R E - N I N O V E -

Het ke rkho fz i ch t van 

Po l la re is met een pen 

teken ing o p g e n o m e n in 

de on langs ve r schenen 

A a l s t e r s e inven ta r i s van 

het B o u w k u n d i g Erf

goed . 

M a a r g o e d dat d ie pen 

teken ing er is. W a n t b in 

nen enke le weken , na 1 

sep tember , zu l len geen 

k e r k h o f b l o m m e n meer 

het ke rkp le in van het 

O o s t v l a a m s d o r p j e Po l 

lare ve rs ie ren . 

Z o w i k te en besch i k t e 

B S P - s c h e p e n T immer

mans van de fus iege

meente g r o o t - N i n o v e . 

Een fus ie is een fus ie 

oo rdee l t de bew indvoe r 

der. En de doden moe

ten o o k maar beg raven 

w o r d e n op g r o o t s c h a l i 

ge po l i t i eke maat. Vér 

w e g van fami l i e en 

d o r p s g e n o t e n . L ie fs t van 

al gaan de d o r p s g e n o 

ten van g i s te ren in r ook 

o p ; in de co lumbar i a 

w a a r v o o r de N i n o v i e t e r s 

o n g e v r a a g d vee l o p c e n 

t iemen beta len . Da t jaar 

van het d o r p b l i j k t over -

jaa rs een z ie l ige b e d o e 

n ing g e w o r d e n . 

Geen kerkhofblommen 
meer in Pollare 
'Mijnheer de Goeverneur, 
In antwoord op uw schrijven heb ik de eer U te laten weten dat bij het 
piaatsbezoekCop de begraafplaats van Pollare bij Ninove)geen onhy
giënische toestand werd vastgesteld. De begraafplaats is goed on
derhouden, doch de mogelijkheid tot begraven is er beperkt wegens 
het gebrek aan eventuele uitbreiding... De rijksgezondheidsinspek-
teur, Dr. L Van Moutte". 

Op 20 juli '71 kreeg ons land een 
nieuwe wetgeving op de begraaf
plaats en de li jkbezorging. 
De huidige Ninoofse schepen 
van openbare werken heeft die 
wetgeving aangegrepen om de 
kerkhofblommen in de dorpen 
van de fusiegemeente te laten 
verwelken. 

Het is een grandioze polit ieke 
operatie geworden waarbij de 
ziel van de dorpsgemeenschap
pen diep gekwetst en uiteindelijk 
In de diepste bewogenheid ge
weld werd aangedaan. 
Het dodenverhaal van Ninove is 
In feite zeer kort, maar uiteinde
lijk Is het pollt lek-jurldisch lang
dradig aan het worden. 

Fabriekjes 
De jonge schepen Timmermans 
heeft er zijn werk van gemaakt in 
Groot-Ninove van de 13 kerkho
ven en de dorpskernen er uitein
delijk nog 7 open te houden. De 
argumentatie, mijnheer de goe
verneur? Overwegend hygiëni
sche redenen.. 

Blijkens een passage uit het rap
port van dokter Van Houtte 
wordt dat politiek argument al

vast van meet af aan op losse 
schroeven gezet. 
Geen nood. Het Nlnoofs gemeen
tebestuur geeft blijk van kordate 
aanpak en legt zowel brieven van 
de ri jksgezondheldsinspektle als 
van de goeverneur naast zich 
neer. Het Is er polit ici als Timmer
mans Immers om te doen na de 
fusle-operatle van minister Mi 
chel op grootschalige voet te 
gaan leven. 

En dus zijn er slechts nog klein
zerige argumenten, sentimentele 
toetjes, om het behoud van de 
grafzerken rond de eeuwenoude 
kerktoren In het hartje van de 
dorpen te behouden. Schepen 
Timmermans en zijn kollega's in 
het schepenkollege zijn boven
dien van oordeel dat een nog 
drastischer ingreep In het begra
fenisritueel omwille van het 
volksbelang geboden is: de inge
zetenen dienen er niet alleen at
tent op gemaakt, maar er vooral 
ook toe aangezet te worden om 
de cultus van grafzerken af te 
zweren en als moderne konsu-
ment gebruik te maken van lijk-
verbrandings-fabriekjes die co
lumbaria worden geheten. 

Nog niet zolang geleden dienden 
de gegadigden naar de Brussel
se gemeente Ukkel te togen. De 
Inwoners van Ninove krijgen 
vandaag de dag luxueuze dien
sten aangeboden In een colum
barium dat vier keer meer «kapa-
cltelt» heeft dan dat van Aalst... 
Het li jkt wel haast op een konkur-
rentiestri jd tussen kleine over
heidsbedri jven; en dat Is het ook. 
Bij nader toezien: niet omwille 
van de omzetcijfers, wel met het 
prestige als maatstaf. 

Ontmanteling 
Och ja, wie zou er zich vandaag 
nog verzetten tegen de Inrichting 
van columbaria in onze gewes
ten? Er zijn rationeel overwogen 
redenen te over om dit soort uit
wuiven van «afl i jvigen- te verant
woorden. Trouwens, elk zijn cul
tus, ook bij de l i jkbezorging. 
Maar waarom dienen nu plots, 
als nevenverschijnsel van de po
litieke fusies van dorpen en ge
meenten, zo hoognodig de do
denakkers te verdwi jnen-? 
Het Is bedroevend te moeten 
vaststellen dat de wetgever er 
niet heeft voor kunnen zorgen 
dat de dorpspol i t ic i (onder meer 
en vooral in Ninove) de rouwen
de families en de doden met rust 
zouden laten. 

Een wet en zoveel ministeriële 
omzendbrieven worden her en 
der klaarbli jkeli jk aangegrepen 
om de mensen die jarenlang ge

leefd hebben tussen de kerkto
ren en de dorpskroeg de duvel 
aan te doen. 
Tot op vandaag heeft Dirk Van 
de Perre van het plaatselijk leef-
mllleukomltee een ontzagwek
kend harde pennestri jd gevoerd 
met gmeentebestuur en met de 
provinciale overheid. Hij heeft zo 
zijn eigen fi lozofie over begraaf
plaatsen en li jkbezorging. 
Wat we hem en zijn vrienden van 
Ninove, na een uitgebreid be
zoek aan de ten dode opgeschre
ven kerkhoven van groot-Ninove, 
moeten toegeven is alleszins dat 
met de polit ieke ontmanteling 
van de begraafplaatsen de kerk
toren niet langer meer in het mid
den van de dorpsgemeenschap
pen zal bijven staan. 
Voer dus voor sociologen, antro
pologen en andere o-logen om 
overmorgen terug te blikken op 
de polit ieke miskleun die van
daag de dorpen teistert. Al een 
geluk dat er die prachtige pente
keningen zijn._ 

Uitzicht 
Ach, die kerktoren met de kerk
hofblommen eromheen,- het kan 
al even egocentrisch lijken als 
dat huisje met het tuintje ervoor 
Een mens leeft nu eenmaal met 
zijn kleine gevoeligheden die uit
eindelijk z'n hele leven positief of 
negatief beïnvloeden. De dorps
gemeenschap van Pollare heeft 
overigens kerkhofschepen Tim-
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mermans niet gevraagd zijn rian
te villa precies op die panorama
heuvel in te planten vanwaar hij 
de gewraakte dodenakker van 
Pollare kan bewonderen. 

Dirk Van de Perre: 'Een kerkhof 
als dat van Pollare is inderdaad 
voor sommige mensen van onze 
tijd een anakronisme. Geslingerd 
rond de kerk, iialfweg op de heu
vel ingeplant, steeds merkbaar 
aanwezig in het middelpunt van 
het dorp. Als doorloop, speel
plaats voor kinderen (waarom 
niet?) het duizendjarige hart van 
de gemeente, een moderne grote 
gemeente als groot-Ninove wil 
zich blijkbaar niet langer permit
teren om zoiets te laten voortbe
staan. Dit moest en zou verdwij
nen. Maar zij, in wiens naam, voor 
wiens ••veiligheid en passend uit
zicht' het Ninoofse stadsbestuur 
het kerkhof sloot, zij morden en 
protesteerden: de bewoners van 
de dorpskern zelf 

Er is het belang dat de inwoners 
van Pollare hechten aan de 
plaats van begraven die zinvol 
moet zijn voor de familie, voor de 
religieuze of sociale groep waar
in zij thuishoren. Zij wensen be
graven te worden naast een 
overleden echtgenoot of hun 
kind, in hun dorp, bij de overle
den vrienden, in de schaduw van 
de dorpskerk waar de overleven
den wel geregeld langslopen. En, 
dit te weten tijdens het leven, is 
voor veel dorpsbewoners een 
troost vóór het sterven." 

Pennetrek 

Het is In feite pas sinds kort dat 
tot in de verste uithoeken van 
groot-Ninove het bericht is door
gedrongen, het besef vooral, dat 
familieleden bij overli jden niet 
langer in de buurt kunnen begra
ven worden, maar dat zij afge
voerd worden; verwijderd als het 
ware... 

Die dodenverwijdering dat is in 
Ninove, en op nog andere plaat
sen, het rechtstreeks gevolg van 
de fusies van gemeenten. Want 
in al die jaren voordien werd er 
door schepenen niet zo zwaar 

uitgepakt met zogenaamd hygië
nische redenen om de poort van 
kerkhoven bij polit iebesluit voor 
goed dicht te houden. 
De dorpen zijn in dat jaar van het 
dorp gaan zieltogen. Volksge
bruiken, die ook bij dodenver-
ering nog krachtig in het leefpa
troon van de landelijke gemeen
schappen ingebed zijn, worden 
zonder recht op inspraak met 
menige polit ieke pennetrek te
niet gedaan. 

Het kan toch geen toeval zijn dat 
precies de twee meest merkbaar 
in het dorpscentrum vervlochten 
begraafplaatsen van de fusiege
meente Ninove, namelijk Pollare 
en Eichem, om «estetische rede
nen» gesloten worden. 
Bli jft na de alles-vernietigende 
pennetrek van dorpspol i t icus 
Timmermans alleen nog de artis
tieke pennetrek over van het 
kerkhofzicht van Pollare. En blijft 
ook nog de ietwat wrange erva
ring van menig Ninovieter dat de 
zieleherders zich zo bitter weinig 
bekommeren om hun kerkhof
blommen. Het zijn de groene jon
gens van leefmilieukomitees die 
zich als eenzaten moeten bekom
meren om de lotgevallen van fa
milies in rouw. Het dorpskerkhof 
bli jkt alvast in menige Vlaamse 
fusiegemeente een belaagd rust
oord te worden. Zelfs die rust 
wordt de autochtone landelijke 
bevolking niet meer gegund. 

Politieke stafhouders komen tot 
op de schreve dikteren hoe hel 
voortaan in de streek allemaal 
moet reilen en zeilen. Wie er an
ders over oordeelt kan petit ieli js-
ten opstellen om achteraf het ge
voelen te hebben dat er toch, zij 
het dan vergeefs, iets werd ge
daan om de grootschalige polit i
ci, de fusie-maniakken, terecht te 
wijzen. 

Waarom heeft men er in Pollare 
en elders nog niet aan gedacht 
om moralizerende schepenen, 
zoals de heer Timmermans, te 
bedenken met een fluwelen stoel 
mét naamplaatje vooraan in de 
dorpskerk™? Well icht zou de 
plaatselijke kerkfabriek dan een 
bestell ing kunnen noteren voor 
een spiksplinternieuwe familie-
kelder. En zou ook een ere-in-
skriptie onder de klokketoren 
opnieuw aan belangstelling van 
«de Heren» winnen.. 
Maar daar is het de roependen in 
de polit ieke woesti jn voor het 
behoud van de dorpskerkhoven 
dan weer helemaal niet om te 
doen. Als men na de kroegen aan 
het kerkplein nu ook de koffie-
rouwkransjes wegneemt, dan 
waait nog slechts de onpersoon
lijke geest over de landelijke 
buurten. Na dat jaar van het dorp 
blijft her er der zelfs het kerkhof 
niet meer overeind. Zulks kunnen 
lokale polit ieke «managers» op 
hun kerfstok schrijven. (HDS) 

m Leugens op 
het kerkhof. 

• In haar brief van 7 december 
1978 legt de stad een valse ver
klaring af waar ze schrijft «De 
gemeenteraad had bij de beslis
sing de wijze van publikatie niet 
bepaald, doch het kollege heeft 
dit als volgt ondervangen: 1. Het 
publiceerde de beslissing aan de 
ingang van de desbetreffende 
begraafplaatsen». 

• Over het plaatsbezoek waar
naar de overweging van het be
sluit van 15 februari verwijst kun
nen twee VU-gemeenteraadsle-
den getuigen dat op 31 oktober 
1977 toen dit bezoek plaats
greep, zij niet ingelicht waren 
omtrent de bedoeling van dit be
zoek en dat zij niet vermoedden 
dat dit bezoek als ondezoek 
diende ten einde vast te stellen 
welke begraafplaatsen al dan 
niet dienden gesloten. 

• Een schri jven van de Rijksge-
zondheidsinspektie waarnaar 
verwezen wordt in de brief van 
de stad van 2 februari 1979 is on
bekend. Deze brief is thans niet 
in het dossier (zoals aanwezig op 
het stadssekretariaat) en van het 
bestaan van dergelijke brief of 
onderzoek is vroeger noch op 
22 december '77, noch op 25 mei 

30 maart, noch op 7 december 
als motivatie aangegeven. 

De opposit ie keurde deze uit
breiding goed, alhoewel ze de 
beslissingen van 25 mei verwierp 
en ook hiertegen klacht indiende 
bij het goevernement. Indien er 
een verband zou bestaan hebben 
tussen de uitbreiding te Dender-
windeke en de sluiting van Polla
re en Lieferinge, dan zou de 
opposit ie de goedkeuring van de 
uitbreiding verdaagd hebben tot 
na een uitspraak van de inge
diende klachten. 

Trouwens de afstand tussen 
de bestaande begraafplaats te 
Pollare en deze te Denderwinde-
ke is 2,2 km in vogelvlucht en 
3,5 km langs de weg. Men kan 
moeili jk deze begraafplaats be
schouwen als gelegen nabij Pol
lare of verbonden met het socia
le leven ervan. 
• De VU-gemeenteraadsleden 
beschikken over geen inventaris 
van de te sluiten begraafplaat
sen. Hoeveel koncessies zijn er, 
hoeveel rechthebbenden, wan
neer zijn de laatste bijzettingen 
gedaan? Niemand kan de finan
ciële of praktische konsekwen-
ties overzien van de op 15 fe-

Dit kerkhof zou volgens BSP-schepen Timmermans van Ninove niet 
goed onderhouden zijn... 

1978 ooit iets aan de gemeente
raad medegedeeld. 
• De goedkeuring van de uit
breiding van de bestaande be
graafplaats te Denderwindeke 
op 7 december 1978 is GEEN 
NIEUW ELEMENT. Deze uitbrei
ding was reeds gestemd op 
30 maart '78, maar wegens ont
brekende adviezen op 7 decem
ber 1978 terug en in dezelfde ver
sie hernomen. Het gaat hier om 
het verbeteren van lokale toe
standen. Dat Denderwindeke een 
alternatief zou zijn voor Pollare 
en Lieferinge is noch op 

bruari 1979 genomen beslissin
gen, noch voor de stad, noch 
voor de getroffen burger. Nie
mand is in staat op een gefun
deerde wijze art. 10, tweede lid, 
van de wet van 20 juli 1971 op de 
begraafplaatsen toe te passen. 
• Dat de bevolking te Pollare 
en Lieferinge niet meer zou kun
nen aangroeien, (zoals in de mo
tivatie van de beslissing van 
15 februari '79 opgenomen) is 
een lukrake interpretatie die op 
geen feiten stoelt. Integendeel de 
bevolking te Pollare kent een ge
stadige groei. 

Dirk Van de Perre en VU-raadslid A. Baro op een kerkhof dat mor
gen «niet meer is...» 

...onvoldoende vnje ruimte voor de 25 begrafenissen per jaar? 
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Donderdag 
5 JULI 1 

BRT 1 
1550 Ronde van Frankrijk — 
1845 Barbapapa - 1850 Rond
omons — 1917 Standpunten — 
1945 Nieuws - 2010 Mork & 
Mindy ( f ) - 2035 Panorama -
21 25 De vervloekte koningen Cf) 
- 2315 Nieuws 

BRT 2 
15 00 Tenniskampioenschappen te 
Wimbledon — 2010 Sterren en 
hun hobbys (dok) - 2035 Een 
man wil vooruit Cf) — 21 25 Pre
miere — 2215 Aktie kringloop 

NED. 1 
1 50 De fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws — 1859 Bassie en Adn-
aan ( f ) — 1925 Clambake Cmusi-
cal) — 21 00 Een vreemde wereld 
een vreemde sport (dok) — 21 37 
Nieuws — 21 55 Symphony in C 
Cballet) - 22 30 Nieuws 

NED. 2 
17 30 Tennis — 1830 Ronde van 
Frankrijk — 1855 Nieuws — 
1859 Astronautjes Cf) — 1905 
Mork en Mindy Cf) - 1930 Bon
kers Cshow) — 2000 Nieuws — 
2027 Avro's zomerkwis — 21 30 
De stichting ( f ) — 22 20 Televizier 
magazine — 23 00 Avro's sportpa 
norama — 2330 Nieuws 

RTB 1 
1500 Tenniskampoenschappen te 
Wimbledon — 15 50 Tour de Fran
ce — 1740 1 2 3 Cinema -
1810 Lage en fleur ( f ) - 1840 
Festival/Expositions — 1910 
Bons baisers de Bruxelles — 1915 
Antenne-soir — 1930 Nieuws — 
20 00 Autant-savoir - 20 20 Maïs 
OU est done passee la 7e compa
gnie Film voor tieners — 21 50 
Nieuws en weerbencht — 2205 
Le carrousel aux images 

RTB 2 
15 00 Tenniskampioenschappen te 
Wimbledon — 19 55 Fa c'est facile 
a chanter — 2010 De Muppet 
show — 20 35 Festival de la chan
son Frangaise-Spa 1979 

ARD 
1710 Nieuws — 1715 Sie-er-es 
Ctv-film) - ISOORuf michanCtalk-
show) — 1825 Fauna Ibenca 
Cdok) - 1850 Nieuws - 1900 
Wind als stuwingskracht - - 1910 
Sendung und Echo — 1915 Mike 
Andros - Reporter der Grosstadt 
( f ) — 2015 Regionaal magazine 
— 2045 Spiel urn 4Tel vor 8 — 
21 00 Nieuws - 21 15 lm Brenn-
punkt — 2200 Zwei Mann un ei-
nen Herd Cf) - 2245 St-Pauli 
faengt am Hafen an Cshow) — 
23 30 Tagesthemen - 00 00 ARD-
Sport extra — 01 00 Nieuws 

ZDF 
1800 Nieuws - 1810 Sinbad Cf) 
- 18 35 Die Drehscheibe - 19 20 
Die Tony Randall-Show ( f ) — 
20 00 Nieuws - 20 30 Das Karus 
sel faehrt immer immer rundherum 
- 21 30 Notizen aus der Provinz 
- 2200 Heute-Journal - 22 20 
Alarm in Golf von Siam (reporta
ge) — 23 05 Alyam-Alyam (repor

t a g e ) - 0035 Nieuws 

D 3 
2000 Papua - Neuguinea Die Ka-
welka Creportage) — 2 0 45 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Auf ei
gene Faust Western voor rijpere 
jeugd - 2225 Die Christen Cf) -
23 25 Wahrscheinlich guckt wieder 
kein Schwein 

FR. 1 
1300 Nieuws - 13 35 Regionaal 
programma — 13 50 Objectif san
té — 1600 Ronde van Frankrijk 
— 1710 Face au Tour — 1802 
Konsumentenmagazine — 18 27 
Pour chaque enfant — 18 34 Llle 
aux enfants — 1857 Anne jour 
apres jour Cf) — 1912 Une minute 
pour les femmes Damesmagazine 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 

1944 Ronde van Frankrijk — 
2000 Nieuws — 2035 Letrange 
monsieur Duvallier ( f ) — 21 33 L e-
venement — 22 38 Cine-premiere 
— 2305 Nieuws 

A 2 
12 45 Nieuws - 13 35 Tang feuil
leton — 1403 Damesmagazine — 
1505 Super Jaimie Cf) - 1600 
Tennis — 1800 Jongerenpro
gramma — 18 30 C est la vie (tips) 
— 18 55 De chiffres et des lettres 
(spel) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Politieke uitzen
ding — 20 00 Nieuws — 20 35 Sa-
cha Distel show - 21 30 C'est 
nous (dok) — 2330 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin ( f ) — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 La femme du priêre Film 
voor volwassenen — 2215 
Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1850 Tekenfilms — 19 30 La bon
ne franquette en vacances — 
1945 Ronde van Frankrijk — 
2000 Lamour du metier ( f ) — 
21 00 Les insurges Film voor rijpe
re jeugd 

Vrijdag 

BRT 1 
1635 Ronde van Frankrijk — 
1845 Barbapapa - 1850 Klem, 
klem kleutertje — 1905 KTRC-
kruispunt — 1945 Nieuws — 
2015 De goede en de slechten 
(film voor rijpere jeugd) — 22 15 
Nieuws 

BRT 2 
15 00 Tenniskampioenschappen te 
Wimbledon — 2015 Het circus 
van Rome — 21 05 Ik Claudius ( f ) 
— 21 55 Zomeragenda 

NED. 1 
1850 De fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws - 1859 WKRP ( f ) -
1925 Rallycross 1979 - 2025 
Operation Crossbow (film voor rij
pere jeugd) — 21 35 Nieuws — 
2155 Vervolg film - 2240 Ge
sprek met de minister-president — 
22 55 Nieuws - 23 00 Ronde van 
Franknjk 

NED. 2 
1500 Tennis — 1830 Ronde van 
Frankrijk — 1855 Nieuws — 
1859 Cijfers en letters (spel) — 
1925 De Barry Hughes kwis — 
2000 Nieuws — 2027 Dit is Wille-
ke (show) — 21 35 Sanford en 
Zoon ( f ) — 2200 Brandpunt — 
22 25 Toch door de middeleeuwen 
(dok) — 2320 Nieuws 

RTB 1 
16 35 Tour de France - 17 40 1,2, 
3 Cinema — 1810 L age en fleur 
( f ) — 1840 Kunstaktualiteiten — 
1910 Bons baisers de Bruxelles — 
1915 Antenné-soir - 1930 
Nieuws — 19 55 La chute des Ai-
gles ( f ) — 2050 Le temps des in
certitudes Cdok) — 21 45 Nieuws 
- 22 00 Miss O Gynie et les hom
mes fleurs Cfilm voor volwasse
nen) 

RTB 2 
1500 Tenniskampioenschappen te 
Wimbledon — 19 55 Fa c est facile 
a chanter — 2010 Laisse le bon 
temps rouler Creportage) — 2035 
Festival de la chansons Frangaise-
Spa 1979 

ARD 
1715 Nieuws — 17 20 Die Macht 
ohne Staat CIran) - 1805 Tele-
technikum — 1850 Nieuws — 
1915 Fremder woher kommst d u ' ' 
Cf) — 2015 Regionaal magazine 
- 21 00 Nieuws - 21 15 Der 
weisse Sohn Cwestern) — 22 50 
De middenstanders m Duitsland 
- 2330 Bericht uit Bonn - 0000 

— M i r a , vo l ksd rama naar St i jn S t reuve l s vo l passie, agress iv i te i t e n v reemde l i ngenhaa t S fee rvo l geevo -
k e e r d m e t d e S c h e l d e als a c h t e r g r o n d V laams-Nede r l andse p roduk t i e 
W o e n s d a g 11 juli o m 21 u 20 o p BRT 2 

Cyrano de Bergerac Cf) — 110 
Nieuws 

ZDF 
18 00 Nieuws - 1810 Bilder unse-
rer Erde — 18 35 Die Drehscheibe 
— 1920 Westerns uit de oude 
doos - 2000 Nieuws - 2030 
Auslandsjournal — 21 15 Der Alte 
(f) - 2215 Die Pyramide (spel) -
2300 Heute-journal - 2320 Kul-
tuurmagazine — 2350 Sport am 
Freitag — O 20 Jenseits der Angst 
(film voor tieners) — 1 45 Nieuws 

D 3 

2000 Schneewittchen ( f ) - 2025 
Das Geheimnis der Weissen Mas-
ken ( f ) - 2055 Journal 3 - 21 00 
Nieuws — 21 15 Augustin Souchy 
- 2200 Poldark ( f ) - 2250 Talk 
nach Neun 

TF 1 
1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
program — 13 50 Over beroepen 
— 1645 Ronde van Frankrijk — 
1740 Face au Tour - 1800 Kon
sumentenmagazine — 1827 Pour 
chaque enfant — 1834 L'ile aux 
enfants — 18 57 Anne jour apres 
jour ( f ) — 1912 Une minute pour 
les femmes — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 44 Ronde van Frank
njk - 20 00 Nieuws - 20 35 Ma
rie Stuart (toneel) — 22 40 Selec
tions — 2340 Nieuws 

A 2 
13 35 Tang ( f ) - 14 00 Damesma
gazine — 1510 Benjowski ( t ) — 
1600 Tennis - 1800 Jongeren
programma — 1830 C est la vie 
(tips) — 18 55 Des chiffres et des 
lettres (spel) — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Les trois cameras 
- 2000 Nieuws - 20 35 Le jeune 
homme vert — 21 35 Apostro 
phes - 22 50 Nieuws - 2257 
Les fougeres bleu (film voor rijpere 
leugd) 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin ( f ) — 
20 00 Les jeux oe 20 heures (spel) 
— 2030 Le nouveau vendredi — 
21 30 Des cameras pour voir la vie 
Cdok) - 2225 Nieuws 

LUX 

1200 La bonne franquette — 
18 50 Tekenfilms - 19 00 Nieuws 
— 19 30 La bonne franquette en 
vacances — 1945 Ronde van 
Frankrijk — 2000 Sergeant An
derson Cf) — 21 00 Les derniers 
jours dHerculanum Cfilm voor tie
ners) — 2240 Horoskoop — 
2242 Programma-overzicht zater
dag 

Zaterdag 

BRT 1 
1500 Tennis te Wimbledon — 1555 
Ronde van Franknjk — 17 20 Tennis 
te Wimbledon — 1845 Barbapapa 
— 1850 De auto moet heruitgevon
den wordenI Cdok) - - 1 9 4 5 Nieuws 
- 2010 Duet Cf) - 2035 Wat n le
ven CWill Tura) - 21 25 De vlucht van 
Simas Kudirka Cweekendfilm) — 
2255 Nieuws 

NED. 1 
15 30 Nieuws — 15 32 Brombeer en 
Co Cf) - 1540 Lassie Cf) - 1605 
Vechten om te leven Cdok) — 1630 
Peter Ramsay de dierendokter ( f ) — 
1800 Nieuws - 1850 De Fabeltjes
krant — 1855 Nieuws - 1859Pop-
eye — 1905 Bureau Lauenstadt ( f ) 
— 1950 Firato-koncert - 2030 
Danny Kaye m Sonjas goed nieuws 
show - 21 37 Nieuws - 21 55 De 
ontrouwe vrouw (film) — 2335 
Nieuws 

NED. 2 
1500 Studio sport-extra - 1855 
Nieuws — 1859 De tros top 50 — 
20 00 Nieuws - 2027 Onze ouwe 
( f ) - 21 30 De Ted Knight Show -
21 30 Aktua TV - 2210 De familie 
Strauss ( f ) — 2305 Nieuws 

RTB 1 
1500 Tennis te Wimbledon — 1555 
Tour de France — 17 20 Tennis te 
Wimbledon - 1805 Declic ( f ) -
1830 Le regard sarrête ( f ) — 1855 
Ludwig — 1900 Les mysteres de la 
chambre noire ( f ) — 1915 Antenne-
soir - 1930 Nieuws - 2000 Ani-
maux du soleil Cdok) — 20 30 La pla 
nete des singes Cf) — 22 15 La parole 
a la defense (grote processen) — 
23 00 Nieu vs 

RTB 2 
2005 Laisse le bon temps rouler Cre
portage) — 20 35 Festival de la Chan
son Frangaise (Spa 1979) 

ARD 
14 55 Nieuws — 15 00 Tennis (Wim
bledon) — 1815 Katolischer Vesper-
gottesdienst — 1845 Regionaal 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
D I R E K T 
T E K I E Z E N 

nieuws — 1915 Nieuws — 19 20 
Sport — 2000 Regionaal magazine 
— 2022 Pioniere des Nordens — 
2100 Nieuws - 2115 1000 Kilo 
Show - 22 45 Nieuws - 2305 Dy-
namit (film) — 0050 Nieuws 

ZDF 
1547 Fenen auf Saltkrokan ( f ) — 
1715 Die kleinen Strolche - 1735 
Mork vom Ork ( f ) - 18 05 Nieuws 
— 1810 Laenderspiegel - 19 00 Ka 
pitan Harmsen ( f ) — 2000 Nieuws 
- 2030 Rockpop - 21 15 Verdacht 
- 2250 Nieuws - 22 55 Das aktuel-
le Sport-Studio — 010 Die Leute von 
der Shiloh Ranch ( f ) - 1 20 Nieuws 

D3 
20 00 Rock Follies ( f ) - 20 50 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Bonkers 
(show) — 21 40 Venedig made m 
USA Creportage) - 2240 Anfrage 
Ctv-spel) — 0000 Masterclass CBach 
en Beethoven) 

TF 1 
13 00 Nieuws - 13 35 Le monde de 
I accordeon — 13 48 Au plaisir du sa-
medi — 1810 Magazine over dieren 
— 1840 Magazine auto moto — 
1910 Six minutes pour vous defen-
dre — 19 20 Gewestelijk nieuws — 
2000 Nieuws - 2035 Numero un 
Cshow) — 21 38 Chapeau melon et 
bottes de cuir Cf) - 22 30 Sport Cten 
nis) — 23 45 Nieuws 

A 2 
12 45 Nieuws - 1300 Samedi et 
demi — 14 30 Les jeux du stade — 
1830Kookt ips - 1855 Des chiffres 
et des lettres Cspel) — 19 20 Gewes
telijk nieuws — 19 45 Les trois came
ras Cvanete) — 2000 Nieuws — 
2035 Le jeune homme vert Cf) — 
2135 Varieteprogramma — 22 35 
Premiere — 23 00 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 1730 
Super Juke-box — 19 00 Nieuws — 
19 30 La bonne franquette - 20 00 
Mon ami le fantóme Cf) — 21 00 
L executeur Cfilm) 

Zondag 
[ 8 JULI 

BRT 1 
1610 Ronde van Frankrijk — 
17 50 Er was eens Ckinderdok) 
— 1815 Nieuws voor gehoorge 
stoorden — 1845 Barbapapa Cf) 
— 1850 MISS Goodall en de wilde 
chimpansees Cdok) — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
— 20 30 Ontsnappingsroute Cf) — 
2120 Folk aan zee - 2200 
Nieuws 

NED. 1 
1300 Nieuws - 1400 
tennisgala 1979 — 
dienst -:̂  18 00 Bench 
de ganzen — 1802 N 
gehoorgestoo'-den 
Nieuws — IL05 De 
Copera) — 22O0Ande 
2235 Nieuws 

NED. 2 
1800 Nieuws - 1805 
Frankrijk - 1830 De 
van Beertje Colargol 
Waar hoor ik thuis Cf J -
andere draai aan hei 
19 35 Studio sport 
Nieuws — 2040 Mor 
flymg circus — 21 10 /i 
film) - 21 45 Het m< 
relddeel Cdok) - 223 
family ( f ) - 2300 N K 

RTB 1 
11 00 Euchanstievienn< 
Faire le point (acbaü -
mero ( f ) — 1410 Le 
fer (film) — 1610 Tour 
- 17 50 Belcanto (fr 
— 1840 Le Francopho 
1910Tintm ( f ) - 191 ' 
selse leven — 1930 
2020 Les filles (toneel 
Nieuws 

ARD 
11 00 Europa i n 20 J 
Cdok) - 11 4b Kinderf 
- 1215 Pop "9 - i : 
ternationale r uhschc 
13 45 Nieuws 14151 
der Kretenzisrhe palei 
- 1445 Regionaal wee 
- 1600 Mem Onkel T 
- 16 30 Bnt (film) 
Washington nmter vi 
nen Turen Cf) — 184 
daagse van N jmegen 
Nieuws — 1 9 J 3 Die S 
- 2015 Wir jber uns 
Buitenlandrubrif k 
Nieuws — 115 
Cdok) - 2 05 
Cwestern) — 15 Buc 
- 1 00 Nieuw 

ZDF 

ee — 
- 13 

d e r W 
1440 

1Jahre 
irookje 
) Aktic 
tsache 
'akanti 
Germa 
(film) 

1130 ZDF-Mdti 
Sonntagskonzf 
- 1415Chro r 
gen zur Zeit 
vor zwei millioi 
1510 Japaiiat 
Nieuws — 15 
kind - 1550 
ges) - 16 2C 
- 16 35Mad( 
ben fur Zeis'. 
Nieuws - 18 17 Die Sf 
lage — 1915 Tagebuc 
Abenteuer Wildnis (dok 
Nieuws - 2010 Bonne 
tiven — 20 30 Wieders 
Freude (filmfraq nenten 
Freiheit die ich leine (f 
Nieuws — 22 
ben» - 23 15 ̂  
es beganni Cd 
van Frederic 
Nieuws 

"Das 
'rgesst 
) - O 
^hopin 

ARD 3 
2000 Mugno^ inder 
ter) - 2055 ^ urnal ; 
Nieuws — 21 Loriol 
- 2200 Alterr leve k 

TF 1 
9 15 Godsdien' ige ui 
— 1202 La s( jence 
teur — 12 30 erkeer 
- 1300 Nieu s - • 
pas serieux - 1415 
gramma — 14o jTenn 
Tiercé — 1535 L'hom 
nait de lAtlan de Cf) 
Sports oremiei — 17 
sor de IHidaIr, (tv-film 
Magazine ovi 
Ronde van '-
Nieuws — 20 r 
2213 Koncert 
2350 Nieuws 

dieren 
nknjk 
indiscr 
oor L 

A 2 
1230 Kooktip 
Wattoo Ctekei 
zine - 1340 
- 1435 Paar 
Cirque du m 
beaux messieu 
- 1855 Stadf 
Nieuws — 21 
21 35 La fete ^ 
Nieuws 

- 12 
1) - 1 
lies de 
irenne 
Je -
d e B o 
Cspor 

5 Hun 
chevc 

W I J n/A 
5 JULI 1979 
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uws — 1400 Wimbledon 
a 1979 - 1700 Kerk-

18 00 Bericht van de wil 
n — 1802 Nieuws voor 
•stoorrien — 19 00 
— 1905 Don Giovanni 
- 22 00 Ander nieuws — 
'UWS 

uws — 1805 Ronde van 
— 18;30 De avonturen 

rtje Colargol - 1845 
'rikthujsCQ - 1910 Een 
Iraai aan het orgel — 
tudio sport — 2035 
- 2 0 4 0 Monty Pythons 
us - 21 10 Adelbert (tv-
21 45 Het machtige we-
dok) - 2235 All in the 

— 2300 Nieuws 

;haristieviering — 12 00 
)intCdpi3ai) - 13 55 Call 
— 1410 Le masque de 

— 1610 Tour de France 
Bel-canto (fragmenten) 

.e Francophonissime — 
in ( f ) - 1915 Het Brus-
sn - 1930 Nieuws — 

filles (toneel) - 22 30 

opa II n 20 Jahrhundert 
11 4b Kinderprogramma 
='op 79 - 13 00 Der in-
le F'tihschoppen — 
jws — 1415Hetgehe im 
nzisrhe paleizen (dok) 
iegionaal weekoverzicht 
^e in ünkel Theodor ( f ) 
Bntta (film) - 1800 

)n - hinter verschlosse-
1 ( f ) - 1845 De vier-
an Nijmegen — 19 30 
- 1 9 3 3 Die Sportschau 
Wir uber uns — 2020 
Irubriek — 21 00 
— i l 15 Marmotten 

- ^205 Cheyenne 
— 015 Bucherjournal 

leuws 

-Matinfe, - 1300 Das 
vOnzer — 13 45 Freizeit 
;hron f der Woche Fra 
eit — 1440 Es begann 
iilliont 1 Jahren (dok) — 
inse surookjes — 1535 
- 1540 Aktion Sorgen-
S50 T tsachen (reporta-
6 20 'akantiemagazine 
lade ir Germany - Ein Le-
Zeis', (film) - 1815 

181 ̂  Die Sport Repor 
915 Tagebuch - 1930 

Wi ld r is (dok) - 2000 
20 10 Bonner Perspek 

030 Wiedersehn macht 
Imfrag nenten) — 21 15 
e ich rieine ( f ) - 2200 
- 22 n "Das ist ihr Le-
315 V Tgesst es me wie 
ii (dol ) _ 000 Muziek 
ene ^hopin — 010 

gnog r inder (kindertea-
)55 J urnal 3 - 21 00 
- 21 1 Loriot II (show) 
\lternd1eve kuituren 

sdiensutge uitzendingen 
..a sef^jence du specta 
2 30 Verkeersmagazine 
Nieuwe - 1320 C est 
j x — 1415 Circuspro-
- 14bjTennis — 1530 

1535 L'homme qui ve-
Atlanude ( f ) — 1627 
emier' — 1752 Le tre-
idalgc Ctv-film) - 1915 
over dieren — 1945 

an Ft nkrijk — 2000 
203blndiscret(f i lm) -

icert oor Unesco — 
JWS 

jktip'i - 1250 Wattoo 
3kenf 11) - 13 00 Maga-
!40 Doles de dames ( f ) 
'aardt irennen — 16 30 
j mo iJe — 17 25 Les 
ssieurs de Bois Dore ( f ) 
5tade 2 (sport) - 2000 
- 2033 Hunter ( f ) -
éte d„ cheval - 2300 

LUX. 
1715 Tekenfilms — 17 30 Le bou-
canier des iles (film) — 19 00 Coup 
de filet ( f ) - 19 30 Nieuws -
19 33 La bonne franquette (vane-
te) - 2000 Vivre libre ( f ) - 21 00 
La fureur d u n flic (film) 

Maandag 

BRT 1 
16 20 Ronde van Frankrijk — 
1845 Barbapapa — 1850 Rangis 
vangst ( f ) - 1905 De vijf ( f ) -
19 30 Kijk uiti - 1945 Nieuws -
2015 Carmen de Sevilla (ballet) -
21 05 Een ruiter reed voorbij ( f ) — 
2155 Inspraak 79 - 2255 
Nieuws 

NEP. 1 
1850 Fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws — 1859 Bureau Lauen-
stadt ( f ) — 1950 Voorwaarts en 
met vergeten (dok) - 20 30 Duke 
Ellington W e love you madly 
(show) - 21 35 Nieuws — 21 55 
Teater thuis (toneel) - 23 00 
Nieuws 

NEP. 2 
1830 Ronde van Frankrijk — 
18 55 Nieuws — 18 59 De wonder 
baarlijke avonturen van professor 
Vreemdeling ( f ) — 19 25 Onkel 
Braesig (volksvertellingen) — 
2000 Nieuws - 2027 James Her 
not ( f ) -? 21 15 Lucy en Mr Moo-
ney ( f ) - 21 40 Hier en Nu -
2210 Kerkepad 79 - 22 35 Socu-
tera - 2250 Nieuws 

RTB 1 
17 40 Rimes et racontines — 1810 
Lage en fleur ( f ) — 1840 Propos 
et confidences de Raymond Rou
leau — 1910 Bons ba'sers de 
Bruxelles (kwis) — 1915 Lundi-
sports - 1930 Nieuws - 2010 
Aspekten van Bangladesj (dok) 
- 2120 Styles (dok) - 2210 
Nieuws — 22 25 Chopin meconnu 

RTB 2 
2005 Fa eest facile a chanter — 
20 15 Seniorama — 20 45 Les rois 
du sport (film) — 22 15 Einde van 
de uitzending 

ARP 
1655 Nieuws - 1700 Schaukel-
stuhl — 17 45 Spass muss sein — 
1835 Ronde van Frankrijk — 
1850 Nieuws - 1900 Das Inter
mezzo bietet an — 19 25 Eine 
Amenkanische Familien ( f ) — 
2015 Regionaal magazine — 2045 
Tip um 4tel vor 8 —• 21 00 Nieuws 
— 21 15 Die Reise von Charles 
Darwin ( f ) — 22 15 Sovjet-jeugd 
(reportage) — 2245 Stichwort 
Schulstress (kabaret) — 23 30 Ta-
gesthemen — 00 00 Unerreichbar 
nah (film) — 1 35 Nieuws 

ZPF 
1800 Nieuws - 1810 Lassie ( f ) 
- 18 35 Die Drehscheibe - 1920 
Beckmann in Genua (dok) — 
20 00 Nieuws - 20 30 Hitparade 
— 21 15 Wie wuerden Sie ent-
scheiden? (dok) - 2200 Heute-
Journal - 22 20 Das Dorf an der 
Grenze (tv-film) — 2350 George 
Gruntz Concert Jazz Band — O 40 
Nieuws 

ARP 3 
2000 Programma voor kinderen 
— 2025 Das Geheimms der weis-
sen Masken ( f ) — 2055 Journal 
- 21 00 Nieuws - 21 15 Amen-
kas Knegeintntt (dok) - 22 00 Ta
gebuch einer Kammerzofe — 
23 35 Gefaehrdete Kindheit (repor
tage) 

TF 1 ~ 

1215 Reponse a tout - 12 33 Le 
francophonissime (spel) — 1300 
Nieuws — 1335 Chromques de 
louest — 14 25 Vic le viking ( f ) — 
14 55 Acilion et sa bande — 1800 
Le Sinai pou rquo i ' ( dok ) — 1900 
Anne jour apres jour ( f ) — 1915 
Jeune pratique — 19 20 Geweste 

lijk nieuws — 1944 Les inconnus 
de 1945 (spel) - 2000 Nieuws 
— 2030 La garmson amoureuse 
(film) - 22 00 Australië (dok) -
2250 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1325 Tom & 
Jerry - 13 35 Tang ( f ) - 1400 
Damesmagazine — 15 00 Super 
Jaimie ( f) - 16 00 Sport - 16 30 
Ronde van Frankrijk — 17 40 Paar 
denrennen — 18 00 Jongerenpro
gramma — 18 30 C est la vie (tips) 
— 18 55 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Les trois cameras 
(vanete) - 20 00 Nieuws - 20 35 
Et SI nous nations pas au cinema 
ce soir"? — 21 40 Aktualiteitenma-
gazine — 22 40 Jazzmuziek —• 
2310 Nieuws 

FR 3 ~ 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Jeugdprogram 
ma — 20 00 Les chevaliers du ciel 
( f ) — 2030 Trois chambres a 
Manhattan (film) - 22 20 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 
1900 Nieuws - 19 30 La bonne 
franquette — 2000 Les peupliers 
de la pretantaine ( f ) — 21 00 Un 
tres honorable correspondant 
(film) 

Dinsdag 

BRT 1 

1510 Ronde van Frankrijk — 
1845 Oscar het konijn (f) - 1855 
Tom en Jerry — 1905 Gastpro-
gramma (Het Humanistisch Ver
bond) - 1945 Nieuws - 2010 
Dolle dinsdag — 2050 Daar zat 
een blommeken (dok) — 21 20 De 
invasie van het land (dok) — 22 10 
Nieuws 

BRT 2 ~ 

2010 Dirk Van Haveskerke (f) -
20 35 Dieren in het zonnetje (dok) 
— 21 00 Zomerparadijs (film) 

NEP. 1 ~ 

1400 Barbapapa - 1405 Kocka 
het konijn met de geruite oren — 
1412 Mieuw en Mauw — 1417 
Mumbly - 1425Popeye - 1431 

Captain Caveman (f) - 14 42 De 
boze wolf en een wieg met Noga 
(dok) — 15 06 Voetbal sport van 
de eeuw (reportage) — 1530 
Jack Parnell en zijn Big Band — 
1800 Nieuws - 1850 De Fabel
tjeskrant — 1855 Nieuws — 
1859 Grizzly Adams (f) - 2010 
De bednegers (f) — 20 30 Francis 
Goya in Gnekenland — 20 55 Hoe 
zouden wij dan l even ' (dok) — 
21 37 Nieuws - 21 55 Het dossier 
X (Kennedy) - 23 05 Ronde van 
Frankrijk - 2320 Nieuws 

NEP. 2 ~ 

1830 Ronde van Frankrijk — 
1855 Nieuws — 18 59 Vara s pop
karavaan — 2000 Nieuws — 
2027 De 7 van Blake (f) - 21 20 
Vara Visie — 22 00 Teater Thuis 
(toneel) - 2325 Nieuws 

RTB 1 ~ 

151 o Tour de France — 1 7 4 0 1 2 
3 Cinema — 1810 L Age en fleur 
(f) — 1840 Zanzibar het specerij 
eneiland (dok) — 19 10 Bons bai-
sers de Bruxelles (kwis) — 1915 
Antenne-soir — 19 30 Nieuws — 
2005 La grande aventure de Ja
mes Onedin (f) — 2055 Gids in 
het hooggebergte (dok) — 22 05 
Histoire de la manne (dok) 

RTB 2 

1510 Overname RTB 1 - 20 05 
Fa, c est facile a chanter — 2015 
Histoire de la musique populaire 
-- 21 05 Ressac (tv-film) 

ARP 

1710 Nieuws — 1715 Salomki en 
Noord-Griekenland (dok) — 18 00 
Q -I- Q (f) - 1850 Nieuws -
1900 Drei im Morgenland (f) — 
1925 Stnchweise heiter — 19 40 
Polizeiinspektion I (f) — 2015 Re
gionaal magazine — 2045 Spiel 
um 4tel vor 8 — 21 00 Nieuws — 
21 15 Was bin ich? (speO - 2200 
Aktualiteitenmagazine — 22 45 
Kaz & Co (f) - 2330 Tagesthe-
men — 0000 Esther-Phillipsshow 
— 0045 Nieuws 

ZPF 
18 00 Nieuws - 1810 Der Skiave 
Calvisius (f) - 1835 Die Dreh-
scheibe — 1920 Die schnellste 
Maus von Mexiko (tekenfilm) — 
2000 Nieuws - 2030 Miss Mar-
ple Moerder ahoyi (film) — 2 2 0 0 
Heute-Journal — 22 20 Zehn jahre 
Ruhrkole A G (reportage) — 23 00 
Das Ruhrgebiet im Film — 2345 
Hermann Prey (portret) — 0040 
Nieuws 

ARP 3 
2000 Een boerenmeisje in Noord-
India (reportage) — 2045 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Wie-
dersehen mit einem Notstand (re
portage) — 2200 Poldark (f) -
2250 Schlagen oder vertragen 
(dok) - 23 35 ABC der Liebe (mu
sical) 

TF 1 

13 00 Nieuws - 13 30 Chronique 
de I d u e s t (f) - 1425 Vic le Vi
king — 1455 Acilion et sa bande 
— 1520 Ronde van Franknjk — 
1640 Face au Tour — 1800 
L Egypte pourquoi"? — 1900 Anne 
jour apres jour (f) — 1915 Jeune 
pratique — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 44 Ronde van Frank 
rijk - 2000 Nieuws - 2035 L'Or 
du ciel (dok) — 21 33 Les jeunes 
filles (tv-film) - 2300 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1325 Tom & 
Jerry - 13 35 Tang - 14 00 Da
mesmagazine — 15 05 Super Jai
me (f) - 1600 Sport - 1800 
Jongerenprogramma — 1830 
C'est la vie CTips) — 1855 Des 
chiffres et des lettres (spel) — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Les trois cameras (vanete) — 
2000 Nieuws - 2035 Laigle sest 
pose (Montagefilm) — 2330 
Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Jeugdprogram
ma — 20 00 Les chevaliers du ciel 
— 2030 New Mexico (Western) 
- 2200 Nieuws 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
1900 Nieuws - 19 30 La bonne 
Franquette — 20 00 La petite mai-
son dans la praine (f) — 21 00 
L Assassin (film) 

Woensdag 

BRT 1 
15 30 Purper is de heide (portret) — 
1610 Ronde van Frankrijk - 1715 
Kapitein Zeppos ( f ) — 1815 Er was 
eens (kinderdok) — 18 40 Barbapa
pa - 1845 Projekt Ufo ( f ) - 1945 
Nieuws — 2015 Leeft Uilenspiegel'? 
Uilenspiegel leeffi — 21 05 Spel zon
der g'-enzen — 2225 Nieuws 

BRT 2 

— M I S S O 'Gyn ie et les h o m m e s f leu rs , intel lektuele fa rce ove r een l iefde haa tverhoud ing tussen een 
meis je en haar t w e e honnofiele v r i enden Pracht ige fo tog ra f i e van een gebeu ren ges i tueerd in een Bre
t oens s t randhu is je 
V r i j dag 6 juli o m 20 u o p RTB 1 

2015 Hoogtepunten uit de kunst van 
de XXe eeuw - 21 20 «Mira» of «De 
teleurgang van de Waterhoek» (film) 

NEP. 1 
1530 A V R O s kinderfilmfestival -
1800 Nieuws — 1840 Toenstische 
tips — 1850 De fabeltjeskrant — 
1855 Nieuws — 1859 Van gewest 
tot gewest — 1950 Liefdesmisdnjf 
(film) - 21 37 Nieuws - 21 55 Pano-
ramiek — 2210 Het betoverd weef
getouw (dok) — 2307 Nieuws 

NEP. 2 
1830 Ronde van Frankrijk — 1855 
Nieuws — 1859 Jouw wereld mijn 
wereld — 19 25 Kenmerk - 2000 
Nieuws - 2027 Socutera - 2032 
Countdown (pop) — 21 05 Fantasy 
Island ( f ) — 21 50 Sam Haskins (por
tret) - 22 20 Rickie Lee Jones (por
tret) - 2230 Taxi ( f ) - 2255 Ve
ronica's agenda — 2305 Nieuws 

RTB 1 
1610 Tour de France - 17 10 Feu 
vert - 1835 Balourd et Balu -
1840 La pensee et les hommes — 
1910 Bon baisers de Bruxelles (kwis) 
- 1915 Antenne-soir — 19 29 Weer
bericht - 19 30 Nieuws - 2010 Le 
chavalier noir ( f ) — 21 05 Jeux sans 
frontieres - 22 20 Nieuws - 22 35 
Videographie (kortfilms) 

RTB 2 
2005 Fa eest facile a chanter — 
2015 Bruxelles se raconte — 20 45 
Teleretro (dokJ — 21 35 Chapeau 
melon et bottes de cuir ( f ) 

ARP 
1710 Nieuws - 1715 Ein Platz fur 
Tiere Serengeti wildpark (dok) — 
1800 0 + Q ( f ) - 1850 Nieuws -
1900 De man van het jaar - 1915 
Pioniere im Norden — 2015 Regio
naal magazine — 2045 Hit um 4tel 
vor 8 — 21 00 Nieuws - 21 15 Die 
Untersuchungsrichtenn ( f ) — 2250 
Bilder aus der Wissenschaft — 2330 
Tagesthemen 

ZPF 
18 00 Nieuws — 1810 Flambards ( f ) 
- 1835 Die Drehscheibe - 1920 
Unser kleines Platzkonzert — 2000 
Nieuws — 20 30 Aus Forschung und 
Technik (wetenschap) — 21 15 Bi-
lanz - 22 00 Heute-Journal - 22 20 
Drei Engel fur Charlie ( f ) - 2310 
Blickpunkt - 2355 Die Soldaten 
(TV-spel) — 1 25 Nieuws 

P. 3 
2000 Programma voor kinderen — 
2025 Das Geheimms der Weissen 
Masken ( f ) - 2055 Journal 3 -
21 00 Nieuws — 21 15 Gabon (repor
tage) - 2200 Der Burger Henry 
Ford - 1900 bis 1940 (dok) - 2300 
Die Abenteuer der Schadoks (teken
filmserie) - 23 10 Isabella, 3 Caravel-
len und ein Possenreiser (volkskome
die) 

TF 1 
1300 Nieuws - 1335 Chromques 
de louest ( f ) - 1430 Vic le Viking 
( f ) — 1500 Acilion et sa bande — 
17 55 Rome pourquo i ' (dok) — 19 00 
Anne jour apres jour ( f ) — 1915 Jeu
ne pratique — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 44 Ronde van Franknjk 
- 2003 Nieuws - 2035 Graziela 
(tv-film) - 2210 Steriliteit (dok) -
2308 Nieuws 

A 2 
12 45 Nieuws — 13 25 Tom & Jerry 
— 13 35 Tang — 14 05 Damesmaga
zine — 1510 Super Jaimie ( f ) — 
1600 Spert - 1620 Ronde van 
Frankrijk - 1710 Sport — 1800 
Jongerenprogramma — 1830 Cest 
la vie (tips) — 18 55 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 45 Les trois cameras 
(vanete) - 2000 Nieuws - 2035 
Les dames du bois de Boulogne (film) 
- 22 00 Voir - 2230 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Jeugdprogramma 
— 2000 Les chevalier du eiel ( f ) — 
2030 Aujourdhui deux femmes (TV-
film) - 22 00 Nieuws 

LUX. 
19 00 Nieuws - 19 30 La bonne fran
quette - 2000 Hit-parade — 21 00 
Un caprice de Caroline Cherie (film) 
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Retrospektieve ^ 

Jan Brusselmans • 

Momenteel lopen m het Pa
leis voor Schone Kunsten te 
Brussel vijf interessante ten
toonstellingen- de retrospek
tieve Jan Brusselmans, Kuif
jes imaginair museum, foto
graaf Filip Tas en honderd et
sen van James Ensor In de 
Art Shop ten slotte worden 
werken van twaalf Belgische 
tekenaars tentoongesteld. 
Deze tentoonstellingen blij
ven open tot 26 augustus en 
zijn bedoeld als zomerrealiza-
tie. Het dient erkend dat het 
laatste jaar de Vereniging van 
Tentoonstellingen ol.v de 
heer Geirlandt zeer aantrek
kelijke tentoonstellingen 
heeft ingericht Er werd ge
streefd naar variatie, niveau 
en minder experiment om het 
experiment. Het al te buiten-
nissige van vroeger werd ge
lukkig vermeden 

W e gaan m deze bijdrage na
der in op de zeer mooie ten
toonstelling van de Brabant
se expressionist-kubist Jan 
Brusselmans In volgende bij
dragen zullen we de overige 
tentoonstellingen bespreken. 

Het jeugdwerk is nog impressio
nistisch maar weldra breekt de ex
pressionistische beleving door 

Opvallend hierbij is dat Brussel
mans zeer geleidelijk evolueert in 
zijn eerste expressionistisch aan
doende werken pnmeert nog het 
luminisme en de kleurenspettering 
van het impressionisme Pas later 
komt het soberder palet groten
deels bestaande uit grijze zwarte 
en bruin of okerachtige schakenn-
gen In zijn inleiding wijst K J Geir-
land op de indeling van Paul Hae-
saerts van het expressionisme in 
twee luiken het ene dat hij het ro
mantische luik noemt met Chagall, 
Kokoschka Permeke en Rouault 
en het klassieke luik met Hofer De 
Smet Brusselmans en Gromaire 
Terecht onderstreept de inleider 
dat bij Brusselmans de stijlbe-
trachting overheerst Hij streeft 
naar het essentiële dat krachtig 
en helder geformuleerd wordt 
Brusselmans wordt de koele her
schepper van steeds weerkeren
de temas met een streven naar 
een ideale kompositie Brussel
mans IS streng en toch blijkt hij 
een zeer gevoelig kunstenaar 
Deze mildheid van kleur staat te
genover de strengheid van het vo
lume 

Bruöselmans onderscheidt zich 
ook door de monumentaliteit van 
zijn werk Bijwijlen doen zijn land
schappen interieurs en stillevens 
naïef aan De manier waarop hij 
wolken rook of een korenveld 
schildert doen aan de naieven 
denken maar deze «definitie» ver
dwijnt door het technisch mees

terschap van deze kunstenaar 
Soms doen bepaalde schilderijen 
aan een soort kantwerk denken of 
aan de stijl van de Azteken 
Brusselmans zelf wees zijn katalo-
genng bij de expressionisten met 
klem af Brusselmans was trou
wens geen «ongeletterde» doch 
wist zijn artistieke visie knap en 
duidelijk te formuleren Hetzelfde 
en in een nog veel grotere om
vang is bij Magritte het geval die 
overvloeidg de pen hanteerde 
voor het schrijven van zijn ideolo
gische en artistieke belijdenissen 
Brusselmans was ook wars van 
truukjes en «geheime» recepten 
uit de schilderskeuken Zijn werk 
doet daardoor oprecht aan ook al 
IS er een voortdurende herhaling 
van stilleven-landschap-figuur-
kompositie (dit laatste is een min
der bekend aspekt van deze 
«schilder van de armoede», waar
onder men eerst en vooral sober
heid moet verstaan al was de 
schilder verplicht «admiable» teke
ningen tegen spotprijzen te verko
pen — Jean Dypreau in de inlei
ding van de kataloog) In dit laatste 
verband moet men trouwens met 
denken aan «miserabilisme», inte
gendeel het oeuvre van Brussel
mans getuigt van kracht en solie-
de gezondheid 

De val van Phaidon - 1933 

Portret van Mevrouwt J Brusselman - 1935 

Brusselmans was een geboren en 
getogen Brusselaar Hij had zijn 
naam niet gestolen Zijn kunst is 
echter onloochenbaar Vlaams en 
volgt geheel de lijn van de algeme
ne evolutie, zoals die zich in Vlaan
deren voordeed Daarom vinden 
wij de opmerking van Dypreau 
misplaatst waar hij schrijft «dat 
men best de komunautaire gewa
den uittrekt vooraleer Brussel
mans te gaan bekijken» Kommu-
nautaire spoken bestaan slechts in 
de verbeelding van diegenen die 
het licht van de zon loochenen Is 
er iets vanzelfsprekender dat b v 
Ensor en Brusselmans in se 

Vlaamse schilders zijn ondanks 
de semi-Engelse afkomst bij de 
eerste en de Franstaligheid bij de 
tweede (die overigens zeer goed 
Brussels verstond en sprak) Dat 
Brusselmans zelf met happig was 
op een expressionistisch etiket is 
zijn zaak 

De tentoonstelling Brusselmans 
bestaat alleen uit schilderijen 
hoofdzakelijk uit de periode 1884 
en 1953 

Tot en met 26 augustus dageli jks van 10 tot 
18 u uitgezonderd s maandags Ingang Ko
ningsstraat Voor alle inl ichtingen rondlei
dingen enz tel 02 /5132210 

Luc-Peter Combré, 

schilder 
zonder grenzen 

Een vooraanstaand üpwijkenaar 
IS ongetwijfeld schilder Luc-Peter 
Crombe (1920) Hij bezocht de 
akademie te Gent en was o a leer
ling aan het Hoger Instituut te Ant
werpen met biezondere opleiding 
in de ateliers van Constant Perme
ke Jos Verdegem en Robert Van 
Cauwenberghe Zijn steekkaart 
vermeldt een indrukwekkende lijst 
van behaalde prijzen en tentoon
stellingen buitenland 
In een brochure met als titel «Luc-
Peter Crombe» (nr 242 in de 
reeks van de Vlaamse toeristische 
bibhoteek) beschrijft Maarten 
Westenrode evenals de kunste
naar wonend te Latem, het leven 
en het werk van deze rijk begaaf
de man Zijn omzwervingen in 
Spanje en Italië op Corsica en in 
Marokko — waar hij ten onrechte 
beschuldigd van spionage nog 
even in de gevangenis vertoefde 
— komen aan bod benevens de 
omstandigheden waarin hij uitein
delijk te Deurie en te Latem be
landde 

De auteur noemt Crombés latere 
kunst gewaagd, gedurfd zo o a 
het Mensenpanorama en de Bij
bel Het IS een eigentijdse visie op 
de eeuwenoude geschiedenis Is 
het hier nog mogelijk de oude 
Crombe terug te vinden'^ En Luc 
antwoordt «/n mijn loopbaan is de 
kritiek steeds vleiend voor mij ge
weest Ik kon me gerust bij de ge-
arnveerden beschouwen Verbon
den met de natuur wilde ik mezelf 
laten bloeien langs de openbarin
gen weggelegd voor vorsers en 
voor werkkracht t van de mens vol
gens de rijpheid van hun geest 
Want wie is de man die zegt op de 
zoveelste dag van zijn leven Het 
IS tijd dat ik nu sterf"?» 

Losse nummers van de Vlaamse toerist i
sche bibhoteek zijn zolang de voorraad 
strekt te koop m al de VTB-boekhandels te
gen 30 fr per eksemplaar (32 fr als over de 
post moet v/orden toegezonden) Men kan 
daar ook inschri iven op een abonnement 
voor twaalf achtereenvolgende nummers 
tegen slechts 300 fr verzendingskosten m 
begrepen Zulk abonnement kan op ieder 
ogenblik ingaan 
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Ann Christy en Walter De Buck, 

namen die liet doen 

Voor thuisblijvers, dagjesmensen 
en noeste werkers is er deze zo
mer nog heel wat te beleven Zij 
die zaterdag thuisbleven en tee
vee keken konden vanuit Mol ge
nieten van een Henk van Mont-
foort-show die voor een keer 
even de moeite waard was Dat 
Ann Christy talent zat heeft be
wees ze nog maar eens op spran
kelende wijze, en de twee Dylan-
covers met vooral «Walk out in 
the ram» (RKM 48006) zijn op 
single verkrijgbaar. 
In dezelfde uitzending ook Conny 
Vandenbos, die haar nieuwste el
pee «Over liefde» (Philips-stereo 
6423-118) kwam voorstellen. 
Conny heeft in haar loopbaan ei
genlijk over met veel andere din
gen gezongen, en deze plaat ligt 
dan ook helemaal in de lijn van 
haar vong werk. De enkele uit
schieters heeft ze welgekozen op 
het scherm gebracht, en «Lieve 
Schat», «Kom dichtbij» en de titel
song gaven dan ook een goeie 
eerste indruk van de schijf. Ook 
het korte «Samen met jou», waar
mee ze inzet, en «Het begin», ori
gineel van Neil Sedaka krijgen 
nog een pluimpje. Ondanks het 
prachtige intro op de vleugel blijft 
het ook voor haar gewaagd Elton 
John en Bernie Taupin en ook Ja
ms lan te zingen. Zoals konfrater 
Rob de Nijs vervalt ook zij — on
danks de fijne arrangementen en 
produktie — gauw naar middel
matigheid en sentimenteel gedoe, 
vaak vlak en al te gemaakt. Geen 
aanrader dus, misschien dan als 
zachte achtergrondmuziek in de 
bodega.. 

Walter De Buck: 
«De realiteit» 

Kleinkunst is dus nog niet dood. 
Want na Wannes van de Velde 

een paar maanden geleden, is 
ook Wetter De Buck weer in de 
belangstelling. Het titelliedje is in 
de laatste dagen al grijsgedraaid 
na de vnj opvallende persvoor
stelling in een Brusselse kroeg 
waar hij de gasten uitnodigde op 
zijn «Bouillabaise a la de Buck», 
de witte koksmuts op het hoofd 

Een plaat in het Gentse dialekt die 
wel en wee bezingt zonder een 
blad voor de mond te nemen, 
eenvoudig maar pittig en ver
zorgd begeleid Deze «De reali
teit» (Philips stereo 6320-053) zal 
ongetwijfeld veel liefhebbers vin
den, en nummertjes als «'t Paters
hol», de ode «Voor Wannes», het 
wat ongewone «België blues» en 
oosters getinte «Mustapha» mo
gen er zijn! 

Peter Tosh was hier 

Vorige zondagavond bezetten 
een kleine vierduizend mensen 
het nog steeds waar onbekende 
Groenteater, vlak onder het Ato-
mium (1958, weet je nog?) De 
reggae-muziek staat deze zomer 
op haar hoogtepunt met op vrij
wel elk festival namen als Peter 
Tosh, Capital Letters of Steel Pul-
se, om maar enkele te noemen. 
Op het gratis openlucht-koncert 
een entoesiaste menigte die zich 
na de zovele trends en punk en 
new-wave nu laat strikken door 
een weliswaar ritmische maar uit
eindelijk vervelende muziekvorm. 
Van het urenlange optreden van 
Capitol Letters onthielden we 
slechts het stevige «Smoking my 
ganja» dat ook op single en 12-
inch-maxi verscheen. Weinig me
lodie, weinig zinnige teksten. Pe
ter Tosh was de grote lokvogel 
die zijn nieuwe elpee «Mystic 
man» kwam voorstellen en in de 

EIGEN ORGANIZATIE! 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

q-rpi j x / p j o p VTB-VLIEGTUIGREIZEN 
DICLI V U U K NAAR ZONNIGE STRANDEN 

SPANJE: 8 dagen vanaf 
IBIZA 8.520 fr. 
MALLORCA 7660 fr 
COSTA DEL SOL 10.600 fr 
COSTA BLANCA 8620 fr 
COSTA BRAVA 8730 fr 
TENERIFE 11.390 fr. 
ITALIË: 8 dagen vanaf 
BAAI VAN NAPELS 10 140 fr 
ADRIATISCHE KUST 7.530 fr 
SICILIË 12940 fr 
ROEMENIE: 8 dagen vanaf 
ZWARTE ZEE 7.120 fr 
PORTUGAL: 15 dagen vanaf 
ALGARVE 11.370 fr. 
MADEIRA 15.750 fr. 
ZONNEKUST 16.880 fr 

VERLENGING MET EEN OF MEER WEKEN MOGELIJK 
^ V laamse vertegenwoordiger ter plaatse. 
^ Inlichtingen en inschrijvingen bij: 
^ VLAAMSE TOERISTENBOND, 
i St.-Jakobsmarkt, 45-47, 2000 Antwerpen. 
~ Tel. 031-34.34.34 
c Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, 
=5 Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roese-
^ lare, St.-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde. 

laatste maanden zijn vroegere 
baas Bob Marley de kroon heeft 
ontfutseld Dit dank zij de steun 
van Rolling Stoneszanger Mick 
dagger die ook op het promotie-
filmpje meedeed en Tosh uit de 
menigte haalde, Tosh bracht er 
een muzikale prachtbeurt, en ook 
de plaat zal de vele nieuwe lief
hebbers bekoren Maar Tosh mist 
de basis, de teksten, de overtui
ging van een Bob Marley of Des-
mond Dekker die met meer edele 
bedoelingen, dan enkel platen 
verkopen opkwamen 

Torhout en 
Werchter '79 

Het jaarlijks dubbel-festival staat 
weer voor de deur, en volgende 
zaterdag 7 en zondag 8 juli zal er 
te Torhout en te Werchter (Leu
ven) worden geswingd op de to
nen van de Hollandse Bintangs, 
die Steve Gibbons komen ver
vangen, op Kevin Coyne met 
gloednieuwe groep, de Tom Ro
binson Band, Talking Heads (new 
wave), onze Raymond van het 
Groenewoud, zelfs Dire Straits 
en de blanke blues-legende Rory 
Gallagher uit Ierland 

Serglus Walter De Buck, goed op de plaat en., aan 't fornuis 

Perrons in het Land van Loon 
'»f-Awmimems.^mmmi!^m!£!mtsm»!iiammai^»sm»^v 

Als zinnebeeld van de gemeente
lijke vnjheid heeft het perron in het 
graafschap Loon en het prinsbis
dom Luik een vrij belangnjke rol 
gespeeld. Reden voor architekt 
Mathieu Dnessen om dit monu
ment nader te bestuderen en er 

een studie aan te wijden Het re
sultaat van zijn opzoekingen werd 
thans, met de medewerking van 
het Provinciaal Verbond voor Toe
risme in Limburg, gepubliceerd in 
de reeks «Tijdspiegel». De goed-
verzorgde brochure kreeg de titel 
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"Perrons in het Land van Loon» 
mee. 
In een eerste deel bespreekt de 
auteur de uitwendige kenmerken 
en de betekenis van het perron. 
Dit tipisch Luiks monument — het 
perron van de «Cité Ardente» zou 
model hebben gestaan voor alle 
perrons in de Loonse steden — 
bestond overal uit een stenen zuil 
op een arduinen voetstuk van drie 
tot zeven treden De zuil werd be
kroond met een pijnappel met 
daarboven een kruis 
Van op de treden van het perron 
werden de burgers toegsproken, 
werd oorlog of vrede geprokla-
meerd en recht gesproken. Aan 
het perron vonden de openbare 
aanbestedingen plaats, geschied
den de verkopen per opbod en 
werden maten en gewichten ge
ijkt. 

Een belangnjk teken in de middel
eeuwse stad dus, dit perron, dat 
echter meestal definitief ver
dween ten tijde van de Franse Re
volutie, maar waarvoor nu op
nieuw belangstelling bestaat, be
langstelling die resulteerde in de 
heropnchting van het perron in 
oa. St.-Truiden, Tongeren, Bilzen 
en Maaseik 
In het tweede deel van het werk 
— dat ook het grootst aantal blad
zijden beslaat — poogt M. Dnes
sen te achterhalen welke Loonse 
steden een perron hadden, wan
neer het werd opgericht, hoe het 
er moet hebben uitgezien, wan
neer het verdween en eventueel 
opnieuw werd opgencht 

• Perrons in hel Land van Loon» kost 50 fr 
(vermeerderd met 9 fr verzendingskosten) 
en kan bekomen worden door overschri j
ving van dit bedrag op postrekening 000-
0400818-14 van het Provirvciaa! Verbond 
voor Toerisme in Limburg. Hasselt. 

WIJ tsh 



uv.v.>VïV.«^>VWM«%vM^»W -̂̂ ^?»»9»«»VM«W^ 

.wv««v/*««i»»>j™wv«v.VifAV^.-. 

Wimbledon: 
slechts 
drie reekshoofden 
in kwartfinales 

Wimbledon 1979. Het was al
lemaal netjes uitgekiend. Een 
finale Borg-McEnroe. Twee 
geweldige halve finales: 
Borg-Connors (de herhaling 
van de jongste twee finales) 
en McEnroe-Gerulait is. Maar 
Wimbledon zou Wimbledon 
niet zijn indien de verwachtin
gen beantwoord werden. Ge-
rulaitis, twee jaar na mekaar 
halve finalist, ging eruit in de 
eerste ronde: tegen ene Du-
pré. Een op internationaal 
vlak nobele onbekende. Een 
Amerikaan van... Belgische 
origine. De ouders van Dupré 
zijn echte Luikenaars. Zij emi
greerden toen hun nu op de 
courts biezonder suksesvolle 
telg — hij kwalificeerde zich 

inmiddels voor de kwartfina
les — twee jaar was. Pat Du
pré bezit overigens nog altijd 
de dubbele nationaliteit: hij is 
Amerikaan en Belg. Zodat er 
voor de tennisfans van dit 
land eindelijk nog eens wat 
vreugde te rapen viel. Geru-
laitis was overigens niet het 
enige reekshoofd dat onder 
ging in de openingsronde 
Ook Arthur Ashe, ééns Wim-
bledonwinnaar, boog het 
hoofd voor een onbekende 
de snel nadien uitgeschakel
de Australiër Kachel versloeg 
hem in drie sets. IVTet Ashe 
werd ook de Pool Fibak 
weggeklopt. Deze Europese 
grootheid begaf in vijf sets te
gen de Amerikaan Manson. 

$port 

• Bernard Hinault maakt zich on-
sympatiek Hij beheerst de strijd in 
de Ronde van Frankrijk al te na
drukkelijk HIJ matigt zich aan Hij 
valt aan op de meest onverwachte 
momenten Zoals Merckx in zijn 
glorietijd Na vijf dagen Tour staat 

Na één week Wimbledon bleek de 
ravage onder de favorieten overi
gens onoverzichtelijk van de acht 
hoogst gekwoteerde reekshoof
den bleven er nog welgeteld drie 
over Borg stond pal tegen de 
Amerikanen Gorman, Pfister en 
Teacher en tegen de Indiër Amn-
traj Jimmy Connors nam afstand 
van zijn landgenoot Martin Ries-
sen, van de Fransman Caujolle, 
van de Zuidafnkaan Kriek en van 
de Brit Cox Roscoe Tanner, de 
servicemachine, presteerde eigen
lijk het sterkst Tegen zijn landge
noten Winitsky en McNamara, te
gen de Australiër Case en tegen 
de Argentijn Clerc 
John McEnroe, de ambitieuze 
Amenkaan die geroepen was om 
in dit toernooi de skepter over te 
nemen van Bjorne Borg, begaf 
verrassend in de vierde ronde te-

vast dat de kleine, veelzijdige, tem
peramentvolle Bretoen moeilijk zal 
te kloppen zijn De struktuur van 
de Tour 79 sluit een verrassende 
koersontwikkeling overigens uit 
Direkt konfrontaties op het hoog
ste vlak Dit heeft voor gevolg dat 

Een uitgave van de 

Vlaams-nationaie 

Studiedienst 

Verantw uitg Hugo Schiltz te Cou-
Welaerlei 134 2100 Deurne 

na vijf dagen strijd nog drie kans
hebbers op de eindoverwinning 
overblijven Hinault, Zoetemelk en 
Kuiper De twee Nederlanders 
schijnen met van het gehalte van 
de Fransman 
Wat de Belgen betreft siert be
scheidenheid We Zijn amper goed 
genoeg om de hoop te vullen Van 
Impe werd in de eerste rit al in de 
vernieling gereden Pollentier be
taalde zware tol in de individuele 
en ploegentijdnt In de aangemane 
zin verrasten enkel nationaal 
kampioen Gery Verlinden en Eddy 
Schepers Beiden bezitten meer 
inhoud dan werd verwacht Maar 
daarom kunnen zij nog geen 
hoofdrol aan 
• Eind juni werd de nationale 
voetbaltransfermarkt afgesloten 
Zonder echt grote verhandelin
gen Wel wisselden een stel voet
ballers van net onder de top van 
klub Met die transakties waren 
telkens bedragen gemoeid van 
tussen de vijf en de tien miljoen 
Debougnoux Jaspers, Rombouts, 
Dardenne, De Cubber en Voor-
deckers (wellicht de duurste) kun
nen desbetreffend model staan 
Daarnaast werden uiteraard ook 
weer een stel buitenlanders aan
getrokken — leren onze klubs het 
dan nooit"? — waarvan mag afge
vraagd worden of ze meer en be
ter kunnen dan de aanrukkende 
Belgische jongeren Erkens, De 
Kip, Koncilia, Edstrom e a Gails 
Zullen ZIJ het gezicht van de land-
skompetitie 79-'80 bepalen ' Wij 
durven het betwijfelen 
• De E B U, de European Broad
casting Union vergaderde begin 
deze week te Brussel om de (be-
eld)verslaggeving van de voor
naamste internationale sporteve
nementen kritisch en vooral finan
cieel te onderzoeken Men kwam 
tot de voor de hand liggende ge 
volgtrekking dat de prijzen (lees 
uitkoopsommen voor grote sport-
kompetities) al lang de pan waren 

uitgesprongen Eigenlijk is het met 
meer om doen De televisie dient 
miljoenen te betalen om een voet
balmatch op het scherm te bren
gen en moet bovendien een onge
kende (en steeds toenemende) 
hoeveelheid sluikreklame «in 
dank» afnemen 

Daartegen willen de grote stations 
zich nu verzetten Het wordt de 
hoogste tijd Want de televisie 
houdt de topsport al jarenlang arti
ficieel in stand De budgetten van 
de grote voetbalklubs zouden snel 
«afslanken» wanneer de televisie 
moest wegblijven Om maar met te 
spreken van de sponsors van wie
lerploegen 
• De Belgische atletiek beleeft 
gelukkig weer een penode van op
bloei In het Zweedse Maimo kwa
lificeerden de Belgen zich voor de 
kleine finale van de Europacup Er 
werd gewoon sterk gepresteerd 
Op alle fronten In de loop- en 
kampnummers Biezonder verheu
gend voor wie het debacle van de 
Europese kampioenschappen in 
Praag nog vers in het geheugen 
ligt In het Bulgaars Sofia kwamen 
ook de Belgische dames sterk 
voor de dag Al haalden zij de klei
ne finale net met 
• In Francorchamps werden vo
rige zondag de Grote Prijzen van 
België snelheid voor motoren ver
reden Het werd een katastrofe 
De vernieuwde omloop (de trots 
van de Waalse ministeries ) werd 
door de heren piloten onveilig be
vonden Olieafscheiding op het 
vernieuwde wegdek Bijgevolg 
forfaits Het heet dat er opzet mee 
gemoeid was Een Franse banden
firma (Michelin natuurlijk) verbood 
(of maande aan) de piloten de 
start te nemen Een regelrechte 
boycot waarvan het honderddui-
zendkoppige publiek de dupe 
werd ZIJ kregen geen Barry Shee-
ne of Kenny Roberts te zien En 
zeggen dat Francorchamps abso
luut Zolder wil vervangen 

gen zijn landgenoot Tim Gullikson 
In drie sets nog wel (6 — 4, 6 — 2 en 
6 — 4) McEnroe zou biezonder 
sterk geleden hebben onder de 
omstandigheden een slechte, on
effen court Een vijandig publiek 
McEnroe staat immers voor de 
weerbarstige jeugd Hij is opstan
dig en rumoerig Hij tart de 
scheidsrechter (de umpire), het 
publiek en de tegenstander Hij is 
het vieze eendje In zijn fatale strijd 
keerden al deze faktoren zich ge 
lijktijdig tegen hem Dat werd hem 
noodlottig Met John McEnroe gin
gen ook Vilas en Pecci vroegtijdig 
onderuit Zodat we in de kwartfi
nales onwaarschijnlijke «namen» 
kregen als Dupre, Scanion en 
Tom Okker De Nederlander 
maakt zich alle jaren opnieuw 
sterk in Wimbledon Hij leeft mo
menteel de herfst van zijn loop
baan Maar op het gras van Wim
bledon groeit hij telkens opnieuw 
boven zichzelf uit Hij tennist even
wichtig en beheerst Een rijkelnke 

spreiding, sterk baselinespel Snel
le reakties Hij is een grastennis
ser 

In het dames enkelspel werden 
minder verrassingen genoteerd 
De eerste acht plaatsten er zich 
voor de kwartfinales Navratilova, 
Evert, Cawley-Goolagong en Aus
tin kwalificeerden zich voor de hal
ve finales Logischer kon doodge
woon met Maar wel kenschet
send voor het damestennis de 
krachtsverhoudingen kunnen er 
precies worden omschreven Ver
nieuwing gebeurt sporadisch 

Inmiddels blijft de impakt van Wim
bledon op de internationale sport
wereld ongemeen groot Zelfs in 
een wielerland als België stijgt de 
belangstelling voor het monumen
tale gebeuren op ee ogenblik dat 
de grootste wielerwedstrijd van 
het jaar wordt verreden Wanneer 
krijgt Wimbledon de voorkeur op 
de Tour de France op het TV-
scherm Eerlang ̂  
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VU-Peer feest met voetbaltornooi LIMBURG 

Eind mei werden de inschrijvingen 
voor VU-voetbalploegen voor het 11 -
julitoernooi n.a.v. 15 jaar VU-Peer afge
sloten. Twaalf ploegen lieten zich in
schrijven. 

Het schema van de reeksen ziet er als 
volgt uit: 

Reeksenindel ing 

Reeks 1 

Dworp 
Maasmechelen 
Lommei 

Reeks 3 

Wilrijk 
Bree 
Munsterbilzen 

Reeks 2 

Nijlen 
Overpelt 
Eigenbilzen 

Reeks 4 

Diepenbeek 
Beringen 
Peer 

Reekswedstr i jden 
11 u. 00 Lommei —Maasmechelen 

Eigenbilzen — Overpelt 
11 u. 40 Munsterbilzen —Bree 

Peer — Diepenbeek 
12 u. 20 Dworp-Maasmechelen 

Nijlen —Eigenbilzen 
13u. 00 W i l r i j k - B r e e 

Diepenbeek — Beringen 
13 u. 40 Dworp — Lommei 

Nijlen —Overpelt 
14u . 20 Wilrijk —Munsterbilzen 

Peer—Beringen 
Prakt ische schikkingen 
Het voetbaltoernooi begint om 11 uur, 
en sluit rond 19 uur. 
Hierna is er eetgelegenheid; voor de 
buiten-Limburgse ploegen wordt dit 
aangeboden door afdeling Peer, als 
blijk van dank en waardering voor hun 
trip naar Limburg. 

Eén van deze ploegen blijft ter plaatse 
avondmalen, de beide anderen avond
malen in het VU-Centrum te Wijch-
maal (deelgemeente van Peer). 

Voor de andere deelnemers zijn er 
eetgelegenheden voorzien, degelijk en 
niet duur, bij VU-gezinde zaken in Peer 
zelf. 
Na het eten (U wordt vergezeld door 
Peerder gidsen), komen we allemaal 
samen voor een gezellig samenzijn, 
een verbroedering van de 15-jaar jon
ge Peerse afdeling met haar Limburg
se en buiten-Limburgse Vlaams-Natio-
nale vrienden van de deelnemende af
delingen. 

Dit gezellig samenzijn zal plaatsheb
ben, in het vu-cent rum te Wijchmaal, 
waar dan voldoende plaats im ieder
een te herbergen. 

Indien we onverhoopt minder mooi 
weer treffen, in het VU-lokaai te Grote 
Brogel (eveneens een deelgemeente 
van Peer). 

Het voetbaltoernooi heeft plaats op de 
terreinen van FC Breugel, Kaulillerweg 
te Grote Brogel (deelgemeente van 
Peer). 

Kortnieuws uit Heusden-Zolder 
De VU-afdelingen Heusden en Zol
der in diepe rouw, betreuren het 
heengaan van een goede vriend en 
bestuurslid, Herman Croux. Niemand 
kon het geloven of begrijpen, dit 
heengaan kwam te vroeg, geboren op 
30 april 1952, overleden op 17 juni 
1979-
Herman, wij hadden u nog lang nodig. 
U waart een goede vriend, een goede 
Vlaamse voorman. De Vlaams-natio
nalist uit het goede hout gesneden. 
Bij ons in de Volksunie voelde u zich 
thuis, de Volksunie kon op uw inzet 
rekenen. U vond er het idealisme dat 
voor u de moeite waard was beleefd 
te worden. In uw banier stond ge
schreven, edelmoedigheid, offervaar
digheid en dienstbaarheid. 
Uw Vlaamse strijd stond onder het 
teken A W - W K . Herman, u waart een 
talentrijk en aktief man, die op vele 
terreinen met uw krachten woekerde, 
en voor uw idealen, die de onze zijn, 
ijverde. 

Wij blijven u daarvoor dankbaar. 
Aan zijn echtgenote, kinderen en fa
milie betuigen wij onze innige en kris-
telijke deelneming. 

Het afdelingsbestuur. 

Elf juli-viering 

Zaterdag 7 juli om 19u. vieren wij 
Vlaanderens hoogdag. Dit in samen
werking met DF Heusden, DF Zolder, 
DF Gewest Limburg, Vlaamse Volks
beweging Limburg, Gewestelijk IJzer-
bedevaartkomitee en de Gemeentelij
ke Kulturele Raad. 
Verlenen hun medewerking: Zangko
ren Exultate uit Heusden, St-Cecilia 
Zolder, Meylandtkoor Boekt en De 
Zingende Hartjes Berkenbos, Toneel
groep Forum Zolder, Volksdans De 
Akkermannetjes Heusden, Fanfare 
Heusden Centrum. Gastspreker: M. 
Van Haegendoren. Plaats: Domheren-
hof, Dekenstraat to . Kultureel Cen
trum Heusden-Zolder. 

Izegemse meerderheid moddert verder WEST-VLAANDËREN 
lEPER — De jongste gemeenteraads
zitting zou een slaapverwekkend ge
val geweest zijn, was er niet de aktie-
ve VU-oppositie. Bij de CVP was het 
een slappe bedoening. De enige 
PVV'er uit de raad was andermaal op 
«studie— of zakenreis. Van de 9-kop-
pige BSP-fraktie waren 5 man aanwe
zig. Nog een geluk dat R. Vanlerber-
ghe (BSP) af en toe voor een cijterin-
termezzo zorgde. 

Burgemeester volhardt-. 

...in de boosheid. 
W e schreven het vroeger al. De Ize
gemse CVP-burgemeester maakt zich 
momenteel origineel met aan de VU-
oppositie inzage te weigeren van stuk
ken die bij de dossiers horen. 

Hij dacht nu wat juridische grond 
onder de voeten te hebben met een 
vaag citaat, dat de VU-fraktie trou
wens ook kent en dat op het bewust 
punt van het inzagerecht van een ge
meenteraadslid, niet zegt* 

De interventie van VU-fraktievoor-
zitter Geert Bourgeois deed de burge
meester grijpen naar een ultiem wa
pen: de bewering dat hij handelde vol
gens het gezond verstand. 

De burgemeester had het op een 
ander moment moeilijk, althans met 
zijn woordgebruik. Toen hij niet zonder 
trots meedeelde dat de uitverkoop van 
de Izegemse gemeenteschool goed
gekeurd was, voegde hij er nog wat 
aan toe. En dat ondanks het bezwaar
schrift van Vandewalle en konsoorten. 
Het was even stil bij een deel van de 
cvp-fraktie (bij enkele mensen met eer
gevoel) en toen feliciteerde de V U de 
burgemeester met zijn voortreffelijk 
woordgebruik. 

De goedkeuring van de OCMW-reke-
ning was aanleiding voor Geert Bour
geois om te herinneren aan een recen

te perskonferentie van F. Vandenber-
ghe (CVP-schepen van openbare wer
ken, tevens voorzitter van de Izegem
se Bouwmaatschappij, ACW-vrijges-
telde, verzekeraar, beheerder, enz.). 
De schepen had daar aangekondigd 
het oude OCMW-plan voor een servi
ceflat om te buigen tot een verhuis van 
bejaarden naar het op te richten en sti
laan berucht aan het worden Mark-
tcentrum. Allermerkwaardigst daarbij 
was dat de OCMW-leden dit nieuws 
zelf konden vernemen via de pers. 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie. 

• Uitvoering in aluminium 
met kitloze beglazing. 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd. 

• Vaste breedte van 2.80 m en 
variërend in lengte tot 
10,60 m. 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst! I! 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

De meerderheid repliceerde ver
deeld. Mevrouw de schepen van Kui
tuur en O C M W zei niets. Schepen 
Vandenberghe beweerde dat de jour
nalist zich vergist moet hebben. Sche
pen André Bourgeois meende echter 
dat over dit plan al heel wat gesproken 
was. En burgemeester Vens opperde 
de mening dat dit plan best mogelijk in 
een nabije toekomst gerealizeerd kon 
worden. 

Het is een fraai staaltje van de wijze 
waarop de meerderheid «samen
werkt». Dit zou allemaal maar stof zijn 
voor een slecht boulevardstuk of voor 
dorpspolitiek in de meest negatieve zin 
van het woord. Maar er is het feit dat 
de huidige bewoners van het Markt-
centrum een even verdeelde informa
tie te slikken krijgen als ze zich tot ie
mand van de meerderheid wenden. 
Misschien zit de vork wel zo aan de 
steel. Het geplande nieuwe Marktcen-
trum wekt geen daverend entoesias-
me op. Dan maar de Izegemse Bouw
maatschappij, met het O C M W , op pad 
om ouderlingen naar het nieuwe 
projekt te lokken. Ze komen zo dicht 
mogelijk terecht bij de nieuwe brug en 
bij het spoor. Geluids- en verkeershin-
der zullen gegarandeerd aanwezig zijn. 

D e meerderheid studeert verder 

Namens de V U had Erik Vandewalle 
een punt toegevoegd aan de agenda: 
de toepassing van het biblioteekde-
kreet in Izegem. Eén voorbeeld: Ize-
gem moet tegen 1 januari 1982 over 
een stadsbiblioteek beschikken. Tal 
van steden en gemeenten zijn al druk 
aan het werk om het dekreet in optima
le omstandigheden toe te passen. 
Na een algemene situering van het de
kreet, ging Vandewalle in op een aantal 
konkrete toepassingsterreinen en stel
de hij vragen over wat de meerderheid 
tot nog toe al gedaan had. 
De CVP-meerderheid was niet geluk-

Juli 
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OOSTDUINKERKE:Om 20 u. in zaal De Mekke, 11 juli-herdenking 
met Willem Vermandere. Toespraak door kamerlid Ëmiel van 
Steenkiste. 

KORTRIJK: 11 juli-viering in lokaal 1302. Programma: 20 u. W. De-
meyere (volkszang); 21 u. senator G. De Rouck, gelegenheids-
spreker. Achteraf gezellig samenzijn met tombola. 

kig met deze tussenkomst. Zure opris
pingen en zuinige antwoorden, zoals 
«wij wachten verder af» en «wij stude
ren verder» waren de meest ernstige 
antwoorden. 
Tenslotte vroeg de VU aan mevrouw 
de schepen van Kuituur of er in het na
jaar niet een informatieve dag georga-
nizeerd kon worden over het bibliö-
teekdekreet, bv. met de medewerking 
van de Stichting Lodewijk de Raet. 
Mevrouw de schepen reageerde hier 
positief. Het probleem is alleen of het 
zal mogen van haar kollega's. 
I zegem op spel zonder grenzen 

op 11 juli 
Onder leiding van André Degezelle 

en Daniël Allewaert is een flinke ploeg 
al enkele maanden aan het trainen 
voor Spel zonder Grenzen te Chioggia 
op 11 juli. We hopen van harte dat 
deze ploeg het er prima vanafbrengt, 
en waarom niet, misschien wint. W e 
hopen het ten zeerste, omwille van de 
dinamiek en de inzet die de ploeg aan 
de dag legt. 

En als Izegem wint, dan steken wellicht 
anderen de pluimen op hun hoed. Het 
is hen gerust gegund. Na twee en een 
half jaar CVP-PVV-bewind, kan de 
meerderheid weinig interessants voor
leggen, buiten dé uitstekende speel
pleinwerking. Maar dat laatste is dan 
ook het werk van jongeren. 

Gemeente 

Middelkerke 
Het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen van de ge
meente Middelkerke brengt 
ter kennis dat volgende be
trekkingen te begeven zijn: 
twee plaatsen van 
ongeschoold werkman. 

Voorkeur zal gegeven wor
den aan kandidaten olie in
geschreven zijn bij het Rijks-
fonds voor Sociale Reklas-
sering van de minder-vali
den. 

Voorwaarden en inlichtin
gen zijn te bekomen op het 
gemeentehuis, Personeels
dienst. 
Aanvragen in te dienen ten 
laatste tegen 30 juli 1979. 
Namens het Schepenkollege, 
Sekretaris Burgemeester 
J DESSEYN A. INGHELRAM 

(Adv. 324) 

5 JULI 1979 
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West-Vlaanderen 
ekonomisch doorgelicht 
Het tijdschrift «West-Vlaanderen 
Werkt» (nr 2-79) geeft een uitvoerig 
overzicht van de ekonomische toe
stand in West-Vlaanderen 
De bevolking steeg in 1978 met 797 
personen tegenover een stijging van 
1976 tot 1977 met 2401 Er was een 
geringe geboortetoename tegenover 
1977 C-l- 104), maar het sterftecijfer 
steeg met 372 eenheden Het migratie
saldo overtrof het saldo van 1977 met 
1336 
Na een analyse van de evolutie van de 
diverse sektoren komt de vi/erkloos-
heid in West-Vlaanderen uitvoerig aan 
bod Naeen worden behandeld de 
werkzoekenden (uitkeringsgerechtig
de volledig werklozen, werklozen te
werkgesteld door de openbare bestu
ren en door vzw's, andere verplicht in
geschreven werkzoekenden, met-wer
kende vrij ingeschreven werkzoeken
den), de gedeeltelijk werklozen en het 
programma ter bestrijding van de 
werkloosheid 
De hoofdstukken zeehavenverkeer en 
luchtvaart en de huisvesting, ruimtelij-

ZOCWRCJC 
— Bediende - 21 jaar zoekt be
trekking Kennis van Frans Bij 
voorkeur als steno- en/of dakty-
lograaf Is werklustig Zich wen
den 02-72019 68 N-132 

ke ordening en openbare werken slui
ten dit overzicht af 
Het tweede deel bevat het wer
kingsverslag van de GOM-West-
Vlaanderen 
De nadruk wordt daarin aelead OD de 
grote inspanningen die in 1978 werden 
geleverd inzake de voorbereiding van 
het Plan 1981-85 
In de industriële en tertiaire sektor wer
den meerdere initiatieven genomen, in 
uitvoering van de vigerende wetge
ving De promotie-aktiviteiten bij de 
GOM-West-Vlaanderen gingen ook in 
1978 door, onder vorm van dienstbe
toon aan de Westvlaamse onderne
mingen begeleiding van buitenlandse 
investeringen, deelname aan Inter-ln-
dex 1978, informatievergaderingen 
voor KMO, de toeleveringsaktie bege
leiding van EOGFL-aanvragen, de uit
gave van een Adresboek van de 
Westvlaamse industrie en van twee 
Newsletters 

Tevens werkten er diverse studiegroe
pen en werden verschillende studie
rapporten gemaakt Ook was de Gom-
West-Vlaanderen zeer aktief in de sek
tor toerisme, belangrijke tak van eko
nomische bedrijvigheid in deze provin
cie 
«West-Vlaanderen Werkt» nr 2-1979 
wordt afgesloten met een overzicht 
van de WES-publikaties 1978 
Meer inlichtingen bij Westvlaams Eko
nomisch Studiebureau, Baron Ruzette-
laan 33, 8320 Brugge 4, die het tijd
schrift uitgeeft 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch efi onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader' Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci"-
um en magnesium en na
tr ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van . 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekiteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 56 brugge 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 050/357404 

de beste verlichtingsmerken 

STAFFS 

lustrerie mare de vriese 
« 

laat vandaag 
verlichting voor morgen zien! 

Westhoekvrienden 
naar Salzburg 
De « Vlaamse Vrienden van de West
hoek» nchten dit jaar hun 10de na-
jaarsreis in van 4 /9 tot en met 
15 /9 /79 De reis gaat ditmaal naar 
Salzburg (3 overnachtingen) Toblach 
gelegen midden de Dolomieten (7 
overnachtingen) en een volle dag te 
Venetië Totaal 12 dagen 

Inschnjving en inlichtingen bij L De-
vreese. Ijzerlaan 83, Diksmuide Tel 
051-500749 

Schrijf in voor deze prachtreis Het 
aantal plaatsen is beperkt 

TE KOOP 

Te koop termograafmachine 
CORMIG) 
Afmetingen (breedte 
530 mm diepte 430 mm, 
hoogte 130 mm, gewicht 
11 kg) 
In goede staat Kostprijs 
± 5500 fr 

' Te koop elekrische duplica-
tormachine (ORMIG) 
Afmetingen (breedte 38 cm, 
diepte 73 cm, hoogte 29 cm) 
In goede staat Kostpnjs 
± 8000 fr 

Kandidaat-kopers kunnen 
zich wenden bij Geert Hoog-
stoel (VU-sekretaris Brussel-
Stad) Barnkadenplein 11 te 
1000 Brussel 

11 juli-herdenking te Borgerhout 
Ter gelegenheid van de Quldenspo-
renherdenklng, ingericht door het ge
meentebestuur van Borgerhout met 
medewerking van de Borgerhoutse 
Jeugd en de Gemeenteli jke Muzieka-
kademie, hield burgemeester Lic. 
Dirk Stappaerts een opmerkel i jke 
rede waaruit wi j een aantal prangen
de vragen en citaten lichten. 

V r a g e n 

«Hoe lang zullen de besten uit ons volk 
nog moeten vechten op frontlinies ter 
beveiliging van de meest elementaire 
volks- en taalrechten ' Hoeveel konsti-
tuerende parlementen met trouwens 
een Vlaamse meerderheid, zullen er 
nog nodig blijken voor de hoognodige 
totstandbrenging van een gefederali-
zeerde Vlaamse deelstaat met soeve
reiniteit over alles Nederlandstalige ge
biedsdelen in dit land'^ 
Hoe lang nog zal Vlaanderen blijven 
dulden dat bepaalde FDF-excellenties 

VU-nJeuws uit 
Antwerpen-stad 
Het afdelingsbestuur van Antwerpen-
stad wenst al haar leden en sympati-
zanten een prettige vakantie 
Ook het sekretanaat is in deze maand 
juli gesloten Terug open op donder
dag 2 augustus 
Het dienstbetoon dat elke maandag 
plaatsgreep door volksvertegenwoor
diger A De Beul wordt hervat op 
maandag 3 september 
Alle briefwisseling blijft echter beant
woord 
Voor dringende aangelegenheden 
voorzitter W Willockx, tel 37 22 70 of 
fraktieleider G Bergers, tel 33 91 65 

VU-Antwerpen (arr.) 
)rak toestand 

hun kabinetten van zogenaamd natio
naal belang blijven beschouwen als pri-
ve-jachtgebieden waar het «Vlaamse 
wild» ongestraft kan gejaagd en uitge
roeid worden "^ 
Hoe lang nog mag het Vlaamse 
bedrijfsleven onder officiële dekmantel 
systematisch uitgeschakeld worden 
voor buitenlandse opdrachten"^ 

«Hoe lang nog moeten onze bijdragen 
voor ontwikkelingssamenwerking, in 
meerderheid afkomstig uit Vlaanderen, 
uitsluitend dienen voor het instandhou
den van de internationale frankofo-
nie'^o 

Oproep 
«Vlamingen, onze gemeenschappelijke 
strijd moet onverwijld verdergezet 
worden De inzet blijft nog steeds de 
moeite waard een zelfstandig Vlaan
deren, waarin iedere burger zich vrij 
kan ontplooien volgens eigen aard en 
talent, maar vooral ongehinderd door 
iedere vorm van filosofische, religieuze 
en kulturele druk en dwang In deze 
droom van een demokratisch Vlaande
ren IS geen plaats voor een partijpoli
tiek éénrichtingsverkeer, van welke 
richting dan ook 
Wanneer 11 juli 1979 opnieuw het be
sef kan bijbrengen van het noodzake

lijke principe «Vlaanderen Eerst» zul
len de politieke verantwoordelijken 
een diepgemeende hartewens van de 
gewone Vlaamse volksmens beant
woorden i» 

In het amusementsgedeelte van de 
herdenking kwamen in het eerste ge
deelte vescheidene Borgerhoutse 
jeugdorganizaties aan de beurt, die al
len hun beste beentje voorzetten 
Zeer verdienstelijk waren volkskunst
groepen «De Wevers», «De Rozelaar», 
«'t Lanteernke» en «'t Vlammeke», het 
Tamboer- en Majorettenkorps «The 
Lion Girls», turnkringen «Spartacus» 
en «Antverpia» terwijl de Balletschool 
Anita Amorgasti aller harte stal 
Na de pauze leverde de musiceer-
groep Waelraet, o l v J Vanderoost, 
het bewijs dat onze jeugd iets kan, 
zonder bluf of snoeverij, maar werke
lijk 

De Muziekakademie van Borgerhout 
bracht het Koperkwintet sopraan Rina 
Peeters, Jazz-ballet door de balletklas 
en haar Percussie-ensemble Stuk 
voor stuk parels van muzikaliteit en 
verfijnde kunst Een wezenlijke rekla-
me voor onze muziekakademie 
Kortom een genoeglijke avond waar
voor een hartelijk proficiat aan de in
richters 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

WETTELIJK 

« ) ö KERKSTRAAT 
(031)35.98.28 
ERKEND OPTICIEN 

bespi 
Het uitgebreide VU-arrondissements-
bestuur van Antwerpen besprak in zijn 
vergadering van 27 juni 1979 met 
Hugo Schiltz de beweegredenen van 
zijn ontslag als voorzitter van de partij 
Het stelt hierbij met genoegen vast dat 
Hugo Schiltz zich volledig blijft inzetten 
voor de partij, zowel nationaal als ar
rondissementeel Het hoopt dat het ge
stelde probleem van het VU-voorzit-
terschap in september een oplossing 
zal krijgen in de richting van een her
nieuwde eendracht van de partij 

ANTWERPEN 
mim\ 
Juli 

11 BORGERHOUT: VUJO-gezellig samenzijn op de Vlaams-nationa-
le feestdag Om 20 uur in zaal Het Trefpunt, Turnhoutsebaan On
der het motto «Vlaanderen mijn land» Diareeks door Rene Her
man Ingang gratis 
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Grote 11 juli-herdenking 

te Wolvertem 
7 juli a.s. om 20.00 u. Guldensporenvie-
ring te Wolvertem in de Sportschuur, 
Populierenlaan. Ingericht door het Ka-
rel Bulsfonds Meise-Wolvertem-Op-
pem en de Davidsfondsafdelingen 
Meise en Wolvertem, het Vermeylen
fonds en de VTB-VAB met de mede
werking van het gemeentebestuur van 
Meise-Wolvertem. 

Programma; volksgroep Trol met 
Vlaamse volksmuziek en eigen werk. -
"Brussel, 1000 jaar Vlaamse stad»: 
eksklusieve diamontage met kommen-
taar van Toone de Plekker van «'t Lieg 
Plafon» van BRT 2-omroep Vlaams-

Brabant. - Huldiging van Maurits Naes-
sens met vertoning van korte film 
«Voor recht en vrijheid» over de Gul-
densporenviering 1938 te Kortrijk in 
regie van Maurits Naessens. - Optre
den van Jef Eibers. - Slot met de 
Vlaamse Leeuw. 

Kaarten in voorverkoop (50 fr.) te ver
krijgen bij de inrichters. 

Iedereen wordt uitgenodigd op die dag 
en eveneens op de 11 de juli te vlaggen 
met de Vlaamse Leeuw. Vlaggen te 
koop bij Maurice Passchyn, Vilvoord-
sestwg. 81 te Meise, tel. 269.69.35. 

11 Juli-herdenking 
te Sint-Martens-
Bodegem 
Vrijdagavond 6 juli om 20 u. in zaal Ma-
"•ina (bij het station). De herdenking 
staat in t iet teken van Vlaanderens 
groten. 

Spreker: kamerlid Jozef Valkeniers. 
Daarna vertoning van de film «Vlaan
derens groten». Figuren als R. De Rud
der, Berten Fermont, E. Van der Hallen, 
Staf Bruggen, R. Veremans, Streuvels, 
pater Stracke, prof. Daels, Verschae-
ve. Hendrik Diels, Mark Liebrecht en 
de Vlamingenvriend Godfried Bomans 
worden in deze film in herinnering ge-
Dracht. 
Van harte welkom! 

Maatregelen 
tegen waterlast 
Via dringende mondelinge vragen ves
tigde VU-kamerlid Wil ly Kuijpers de 
aandacht van de ministers van Binnen
landse Zaken, van Vlaamse Aangele
genheden en van Landbouw op de ge
volgen van recent noodweer in het ar
rondissement Leuven, meer bepaald in 
de streek van Diest, Aarschot, St.-Jo-
ris-Winge, Tienen, Hoegaarden, Bier
beek, waarbij drie doden vielen en 
zware stoffelijke schade werd aange
richt. 

Een eerste faze voor de sanering 
van de Begijnenbeek te Diest werd na 
aandringen uitgevoerd, de tweede 
faze herstellings- en beveiligingswer-

ken blijft echter uit. Het kamerlid stelt 
o.m. voor de voornoemde beek te split
sen ten einde voortaan wateroverlast 
en overstromingen te voorkomen. 

Gevaarlijke 
restauratie te Diest 
In een parlementaire vraag aan minis
ter De Backer vestigde VU-kamerlid 
Kuijpers de aandacht op het herhaal
delijk onderbreken van de restauratie
werken aan de St.-Sulpitiuskerk te 
Diest. Verscheidene dagen lang vielen 
brokstukken van het gebouw naar be
neden. Waarom worden de werken 
herhaaldelijk onderbroken en wat zal 
er gedaan worden om deze werken te 
bespoedigen, aldus het kamerlid. 

BRUSSEL... U MIJN HART 
U MIJN LIED 

GROOT VLAAMS SHOWPROGRAMMA 
VORST-NATIONAAL 

Op ZONDAG 23 SEPT. en MAANDAG 24 SEPT. e.k. 
TELKENS OM 14 U. 

TEN VOORDELE VAN: 
HET VLAAMS ONDERWIJS EN HET 

VLAAMS KULTUREEL LEVEN TE BRUSSEL 

• het Vlaams Onderwij scentrum v.z.w. (VOO 
• de Akademie voor de 3e Leeftijd v.z.w. 

• het Archief en museum van het Vlaams leven te 
Brussel v.z.w. 

MET DE MEDEWERKING VAN: 
Eva Maria, Jef Burm, Eddy Romy, Rita Evy, Jean V/al-
ter, Diana, Will Ferdy, Ingriani, Paul Roelandt, Connie 
Neefs, Jef Eibers, Lia Linda, Jaak Van Impe, Ann 
Christy, Chris Wijnen, Yvette Ravel, het Hasselts A 
Capella Koor, het Kinderkoor en het Koor van de 3e 

Leeftijd. 

O Het moeten denderende dagen worden van het 
Vlaams Lied in al zijn genres, luisterUed, lichte 
lied, kleinkunst, koorliederen, operalied, enz. 

O Geen enkele Vlaming, geen enkele Vlaamse vere
niging, geen enkele school (middelbaar + hoger 
onderwijs) mag een ekskuus hebben om niet naar 
Vorst-Nationaal te komen. 

O Aan ons te bewijzen dat Brussel niet «OOK» onze 
hoofdstad is, maar dat het doodgewoon onze 
hoofdstad is en blijft. 

O Vorst-Nationaal zal en moet trillen onder het 
Vlaamse lied. 

O Gans Vlaanderen moet stormlopen op Vorst-Na
tionaal. 

O Door massaal op te komen naa r Vorst-Nationaal 
zal Vlaanderen onze Vlaamse Brusselaars aktief 
steunen. 

PRIJZEN DER PLAATSEN: 

ZONDAG 23 SEPTEMBER 1979 
350 fr (ie rang); 300 fr (2e rang); 

250 fr (3e rang); 150 fr (4e rang); 100 fr (5e rang). 

MAANDAG 24 SEPTEMBER 1979 
Derde leeftijd; Vrouwenbonden; Scholen (Middel- en 
Hoger onderwijs) in groepsverband: 80 fr. 

Kaarten kart men bekomen of telefonisch bestellen 
op het sekretariaat van de v.z.w. 

VLAAMSE KULTURELE PRODUKTIES 
Kapelsesteenweg 852, 2070 EKEREN. 

Tel. 031-64.26.00. 

A.LLE dagen van 9 tot 18 u. (niet op zondag). Of het 
overeenkomstig bedrag storten op rek. 407-3039881-84 
van de v.z.w. Vlaamse Kulturele Produkties (duidelijk 
vermelden; naam, adres en postnummer en aantal 
kaarten + soort). Men dient 10 fr, of 20 fr (meer dan 
20 kaarten) bij te betalen voor de verzendingskosten. 
Kaarten worden dan toegezonden na ontvangst be

drag. 

Aanbevolen huizen 1 
Franssens Optiek: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z. - Tel. 21.08.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

K E U K E N S - S A N I T A I R 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel 582.14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 • 19 u. Zondag gesloten 

IDEL -Te l . 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters '-̂  flékla-
me-kalenders. 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchlstraat 105 
9310 LEDE 

Tel. 053-70.48.75 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel. 031-53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33.37.56 

MATRASSEN PLATTEAU 

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

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9, 

1780 Teralfene 
Tel. 053-66.74.56. 

KUNSTGEBITTEN 
. HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium. 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734.06 43 
Na 18 u. 425 46.42 

^ 

IO%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMb- l / tS I UNS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDINGVERMEESCH 
Steenhouwersvest 52, AnNverpen. 

Tel. 031-3135£3 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDE-WINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw. 
Tel. 091-62.51.42. 

DROOGKUIS-WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71.12.40 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstell ingen. 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014-58.85.81 
Alle dag- en weekbladen. 

P V B A J BORREMANS-COCK 
« K I N D E R E N 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054-41 25.89 

W I J bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

lustrerie 
mare de vriese 

b a r o n r u z e t t e l a a n 

assebroek - b r u g g e 

teL 050-35.74.04 

p.v.b.a. JEURCLOO 
Weierstraat 4 
3520 ZONHOVEN 
Tel. 011-81.31.16 

Stelt voor: KANTELDEUREN 
ROLLUIKEN 
ZONNbl ENTEN 
en nog veel nneer... 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel. 02-582.13 12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI ' 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel. 02-268.14.02 

Kantoormachine -1- kantoor-

meubilairbecdrljf SERCU 

Bruggesteenweg 380 

ROESELARE Tel.: 051-20.52.00 

20.12.65 

INTRAFORM-Europameubel 
Torhoutsteenweg 519 

8400 OOSTENDE 
Tel. 059-80.31.72. 

CE^^ STUDIO 
- ' - ^ DANN 
02-428.69.84 
— Industr ië le fo tograf ie 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— Huwe l i j ks repor tages . 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

L U K O S p.v.b.a. 

Ringmappen - dokumenthou-

der - pochetten - snelhech-

ters - offertemappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel. 053-70.48.75. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN. Keizerstraat 2, Ternat 

Tel. 031/36.45.31. 02-582.22.22. 

Open van 10 tot 19 u. 30. Zondag en maandag gesloten. 

WIJ 19 
5 JULI 1979 
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FILMTHEATERS 1 Bloeiendc Leuvense financies 
studio 

WEEK VAN 6 TOT 12 JULI 

TERVUREN 
K T Zondag 15 u 

Freaky friday 
film van Walt Disney 

met Barbara Harris, Jodie Foster 

Vrijdag 
Zondag 

film 

- zaterdag 20 u 30 
18u KNT 

Wages of fear 
van William Fnedkin 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 20 u 30 

K N T Anima! house 
film van John Landis 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag 15 u K T 

20.000 leagues 

under the sea 
film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 23 u 
Zondag 18 u K N T 

C o s ! come sei 

(Het meisje) 
film van Alberto Lattuada 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag, woensdag 20 u 30 

Vrouw tussen ^^ 

hond en wolf 
film van Andre Delvaux 

BIJFILMPJE 
Gouden Palm Cannes 1979 

Harpya 
film van Raoul Servais 

TIENEN 
K T Zondag 15 u 

Bambi 
film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 
Zondag 20 u K T 
Woensdag, donderdag 20 u 30 

Starcrash 

{Sterrendreiging) 
film van Lewis Coates 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30 
Zondag 17 u 30 - 22 u K N T 
Maandag, dinsdag 20 u 30 

Cos i come sei 

(Het meisje) 
film van Alberto Lattuada 

met Nastassia Kinski 

LEUVEN 1 
14u K T 

Jonathan Livingston 

seagull 

van Hal Barlett 

18 u 15 derde week K N T 

A clockwork orange 
film van Stanley Kubrick 

20 u 30 14e week K N T 

The deer hunter 
film van Michael Cimino 

met Robert de Niro 

1 6 u - 2 3 u K N T 

The boys from Brazil 
film van Franklin J Schaffner 

LEUVEN 2 
14 u vijfde week K T 

M y name is nobody 

film van Sergio Leone 

16 u 2e week K T 

California suite 

film van Herbert Ross 

Ï 8 Ü K N T 

Harold and M a u d e 

film van Hal Ashby 

20 u 2eweek K T 

Remember my name 
film van Alan Rudolph 

22 u derde week K N T 
Hardcore 

film van Paul Schrader 

24Ti K N T 

Die verlorene Ehre 

der Katharina Blum 
van Schlondorff 

GROOT-LEUVEN — De jongste Leuvense raadszitt ing stond in het teken van 
de rekeningen. Een droge zitt ing, zou je denken Jammer genoeg sta je voor het 
trieste schouwspel van immer zwellende overschotten, die voor 1978, het peil 
bereikten van ruim 243 miljoen voor de gewone dienst en van meer dan 15 mil
joen op de buitengewone dienst. Voorts heeft de stadsadministratie alle moei
te om ti jdig de stedeli jke belastingen te innen Er is een achterstand van zowat 
70 miljoen. Daarbij dienen nog de zogenaamde realizeerbare ontvangsten ge
rekend te worden ten belope van 177 miljoen De stad staat er bli jkbaar goed 
voor en dat zou iedere burger moeten verheugen 

Anderzijds wijst dat grote over
schot meer dan de totaliteit van de on
roerende fiskale ontvangsten van een 
heel jaar, op een schromelijk gebrek 
aan investeringen Het probleem van 
Leuven is dat het aan het stadsbestuur 
aan een duidelijke visie ontbreekt Bij 
voorbeeld het bestuur wil de stads
diensten samentrekken in het over
drukke stadscentrum en koopt de Kre
dietbank aan Het ziet zich verplicht 
aan de bank een bouwvergunning te 
geven van een kantoorgebouw van 
23 m hoog naast de universiteitsbiblio-
teek Een stadsschending Daar komt 
dan fel verzet tegen Intussen beschikt 
de stad over mogelijkheden voor een 
administratief centrum, buiten de ste
delijke kern en de stadswallen, maar 
die benut ze met Het personeel wil 
ook met in de oude lawaaierige kanto
ren van het huidige stadhuis en van de 
om te bouwen Kredietbank Zo ge
beurt er mets En blijft de kas zwellen 

Honderdvi j f t ig jaar België 

De Volksunie heeft de 500 000 fr 
(eerste schijf) van de stadsbijdrage 
voor het Nationaal Komitee voor de 
vienng van 150 jaar België met willen 
stemmen Frans Vanden Eynde zette 
in naam van de fraktie de bespreking 
in De BSP- en CVP-woordvoerders 
legden dan een patriottische verklaring 
af, maar niet zonder nuancenngen De 
CVP vroeg aan het protokol toe te 
voegen dat België spoedig zou komen 
tot een zelfstandigheid van de kuituur-
gemeenschappen, terwijl de BSP de 
nadruk legde op het noodzakelijke 
volkse karakter van de feesten 

Het stadsbestuur stelde ook voor 
het «Natuurpark Dijleland» langs beide 
zijden van de taalgrens tot beschermd 
landschap te bestemmen, een projekt 
waarmee de Heverleese raad voor sa
menlevingsopbouw bezig IS Fraktie-
voorzitter Van Itterbeek CVU) vroeg, 
inhakend op het betoog van Vanden 
Eynde, dat de Leuvense bijdrage ten 
belope van 1 500 000 f r integraal zou 
gaan naar het projekt «Natuurpark Dij
leland» HIJ vroeg dat in een tijd van ge
wenste soberheid en doelmatige aan
wending van de overheidsgelden het 
Leuvense geld op een nuttige en zake

lijke wijze zou besteed worden ten 
bate van de Leuvense streek Het VU-
amendement werd door de CVP PVV 
en BSP weggestemd Tenslotte vroeg 
de VU de hoofdelijke stemming, nadat 
ook geweigerd was beide punten na
melijk de bijdrage en het projekt te 
ontkoppelen De VU stemde tegen, 
omdat ze volgens woordvoerder Van 
Itterbeek, weigerde de stedelijke gel
den te zien opgaan in de rook van de 
Belgicistische staatsmystiek 

Bouwprojekt van de 
Boerenbond 

Met eenparigheid van stemmen be
sliste de raad een aantal bouwvallige 
huisjes, samen met een huis in de 
Naamsestraat aan te kopen, waardoor 
het mogelijk wordt een nieuwe parkzo
ne te scheppen in het hart van de stad, 
langs de Ramberg De V U pleitte voor 
de restauratie van de woningen maar 

waarschuwde voor de hoge kosten 
CVP-voorzitter Wouters bracht dan 
het punt van de bouwplannen of uit
breidingswerken van de Boerenbond 
ter sprake in de vorm van een herzie
ning van het bestemmingsplan voor de 
betrokken zone Verschillende raads
leden onder meer van de VU, hadden 
het agendapunt pas de avond zelf van 
de zitting in hun brievenbus gekregen 
De Kommissie Ruimtelijke Ordening 
had het dossier ook nog niet kunnen 
onderzoeken Nu werd van de raad 
een beslissing gevraagd, terwijl de, 
overgrote meerderheid met eens de 
gelegenheid had gehad om het dossier 
in te zien De kwestie wekte heel wat 
kabaal bij Tobback CBSP) die zei te 
walgen van de procedure en die de 
CVP-voorzitter ervan beschuldigde de 
waterdrager van de Boerenbond te 
spelen De VU vroeg de verzending 
naar de kommissie en verklaarde zich 
bereid met de nodige spoed het dos
sier te willen instuderen en bespreken 

Woensdag 
11 jul i : 

Vlaanderen 
vlagt met 
de Leeuw! 

Leuvense 
sprokkels 

Gilbert Bécaud stond, en
kele ogenbl ikken voor de 
raadszitt ing, bij de stad in 
het krijt voor 30.690 fr. 
Waarschi jnl i jk kreeg zijn im
presario een snel te lefoon
tje van de schouwburg-di -
rekteur om zijn rekeningen 
aan te zuiveren, nadat Van 
I t terbeek, t i jdens de kom
missievergader ing enkele 
dagen voor de raad op dat 
verzuim gewezen had. «The
atre Nat ional de Belgique» 
staat ook nog achter met 
70.442 fr., sinds 1976. «Ex
p lora t ion ,du Monde» moet 
ook nog 7.500 fr. betalen, 
sinds 1977. Het arme «Ont
dek de Were ld» moet sinds 
1976 nog 79.670 fr. aan de 
stad betalen. 

Aarschot, parel van 

het Hageland, 

trek er eens naartoe! 
Het Aarschotse schepenkollege heeft 
wind in de zeilen, dat hoeft met meer te 
worden beklemtoond Men bouwt een 
degelijk, mensgencht beleid uit, en ge
leidelijk zorgt men voor een aantal on
misbare voorzieningen die de Aar-
schottenaars in de toekomst en nu ze
ker zullen van pas komen 
Wind in de zeilen had ook onmiddellijk 
de werkgroep, die onder impuls van 
schepen voor Toerisme, Financien en 
Publieke Relaties Andre De Samblanx 
(VU) startte De dertienkoppige groep 
heeft zeker intensief gewerkt ' 
Op 27 mei j I konden de leden van de 
werkgroep hun wandelprojekt voor
stellen Een trotse schepen De Sam
blanx verwelkomde tainjke genodig
den waaronder de «rots in de bran
ding» Jozef Van Overstraeten Hij kon 
ook aankondigen dat zes wandelingen 
in uitvoering zijn Een stadswandeling 

Vlaamse EENDRMHT NMXT NACHT 
kunstenaars 
aan de 
Costa Del Sol 
Te Torremolinos en te Fuengirola aan 
de Costa del Sol (Spanje), hangen op 
dit ogenblik meer dan 200 affiches die 
aankondigen dat Vlaamse kunstenaars 
in een aantal bekende hotels, recitals 
zullen geven gedurende de maanden 
juli en augustus 
Op het programma staat uitsluitend 
werk van klassieke en hedendaagse 
toondichters, waaronder een of meer
dere Vlamingen 
Van 1 juli tot 15 juli verblijven Peter Rit
zen, pianist, Paul de Meyer, viool, en 
Dirk Bosse, trompet, aan de Costa del 
Sol 
De tweede helft van juli wordt in het 
oord van het massatorisme aan de 
Costa del Sol vooral aandacht ge
vraagd voor het Gazelle-ensemble 
De eerste helft van augustus zal in de 
medewerkende hotels het Brussels 
Trombonekwartet optreden 
De laatste twee weken van augustus 
treedt een Vlaams duo gitaristen op 
De toegang tot deze recitals is koste
loos 
De VTB hoopt op deze wijze toeristen 
de gelegenheid te geven om zich eens 
enkele uren, bij het aanhoren van klas
sieke muziek rustig te bezinnen Een 
liefhebber kan zelfs van hotel naar ho
tel wandelen — dit om de twee dagen 

Het tijdschrift «Nieuw Vlaanderen» heeft zopas een «koninkhjke» af
fiche uitgegeven 
Deze affiche is ons inziens heel geschikt om openbaar uiting te geven 
aan het Vlaamse ongenoegen naar aanleiding van de ontmoeting 
tussen koning Boudewijn en bendeleider Happart 
U kan deze affiche bekomen om aan te plakken of voor interne ver
spreiding aan 10 fr per stuk Meer dan 50 eksempl - 10%, meer dan 
100 eksempl - 15 % Het eventuele batig saldo is bestemd voor de 
Vlaamse Voerenaars die zeer zware materiele schade hebben gele
den (via overschrijving op steunf onds opgericht door o a kamerlid VJ 
Knijpers) 
Formaat 40 x 55 cm, tweekleurig (wit - groen), verzendingskosten 
1-20 eksempl -f 20 fr, 20-50 eksempl + 35 fr, 50-100 eksempl 
-1-35 fr, meer dan 100 eksempl + 70 fr 
De affiches kunnen ook afgehaald worden bij de h J Moens, Alfred 
Coolsstraat 33, 2020 Antwerpen (031 -38 56 87) (rek 414-7047901 -14) of be
steld bij Kris Barrezeele, Fontemstraat 133-41 te 3000 Leuven 

van ongeveer 3 km geeft de gelegen
heid om de talrijke monumenten en 
mooie hoekjes van Aarschot te ont
dekken Een «Heide- en Molenweg», 
de wandelingen «Speelhoven» en 
«Wijngaardberg» geven de gelegen
heid de rijkdom van de Hagelandse na
tuur te verkennen 

«De laatste dennentocht» leidt ons 
door het bosrijke gedeelte van Aar
schot, de deelgemeenten Langdorp en 
Wolfsdonk Deze wandeling geeft te
vens een beeld van de rijke flora van 
de Demervallei 

Alle wandelingen worden beschreven 
in de reeks Wandelboekjes van de 
Vlaamse Wandelaarsbond, afdeling 
van de VTB Zeer biezonder is wel dat 
de werkgroep alternatieven voor ge
handicapten en ouderen heeft voor
zien Werkelijk iedereen kan genieten 
tijdens een leerrijke uitstap in een 
prachtige streek' 
Schepen De Samblanx verduidelijkte 
tevens een aantal toekomstplannen, 
die hij zeker en vast wil verwezenlijkt 
zien Zo wil men wat doen aan de op
vang van eendagstoensten, die zeker 
Aarschot in zijn verschillende aspek-
ten met kennen De schepen zal ook 
streven naar betere infrastruktuur 
voor meerdagstoerisme Tevens zal 
het huidige informatiekantoor worden 
overgebracht naar een ruimere gele
genheid, om de opvang nog vlotter te 
doen verlopen De kern van de V V V 
zal verder worden uitgebouwd, en 
werkt men aan de voorbereidingen 
van een kursus voor toeristische gid
sen Deze kursus zal waarschijnlijk in 
het najaar plaatshebben 
Naast een toespraak van burgemees
ter Daems en vertegenwoordigers van 
verscheidene verenigingen werden de 
genodigden ook vergast op een dia-
voorstelling Hierna werd een kleine re
ceptie aangeboden als voorbereiding 
op de rondrit waarop iedereen was uit
genodigd Tijdens deze verkennings
tocht toonde de schepen van Toeris
me dat hij zeker geen leek is in de talrij
ke Aarschotse bezienswaardigheden 
Hij bewees zeker als eerste recht te 
hebben op een gidsbreveti 
Aarschot heeft aangetoond dat waar 
een wil is, zeker ook een weg is' Toe
risme IS zeker met alleen voorbehou
den aan belangrijke centra, maar kan 
tevens bescheidener en degelijker 
worden georgamzeerd 
Meer inl ichtingen over een bezoek 
aan Aarschot of over de wandelingen 
(en de wandelbrochures) kan je ver
kri jgen op volgende adressen: 
Dienst voor Toerisme, St.-Rochusto-
ren. Grote Markt, 3220 Aarschot of A. 
De Samblanx, Franse Liniestraat 3 te 
3240 Langdorp-Aarschot. 

Hugo Noé 
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Oppositie bestuurt 
Scherpen heuvel-Zichem 
Dit kan misschien een nogal krasse 
uitspraak li jken maar men moet maar 
eens een zitt ing van de gemeente
raad bi jwonen, wanneer de heren van 
Scherpenheuvel Zichem samenko
m e n -
Op 21.juni II. hernamen de verkoze-
nen des volks de agenda die t i jdens 
de vorige zitt ing was afgebroken 
toen luidruchtige bewoners hun on
genoegen hadden gemanifesteerd na 
de zware onweders van 29 en 31 mei. 
Water last had in sommige delen van 
de gemeente lelijk huis gehouden. 
Een van de eerste punten behandel
de de verkeersvei l igheid. Al dadeli jk 
bleek dat het vooral de opposit ie was 
die de bespreking beheerste, want de 
leden van de meerderheid (CVP en 
enkele leden van de l i jst Eenheid) 
kwamen er gewoon niet bij te pas. 
Raadslid Marcel Gemoets (VU) en De-
rfte Frederickx (Aktief Gemeentebe
leid) openden het debat en verdedig
den ondermeer de verzuchtingen van 
talrijke inwoners van de woonwijken. 
Zij verklaarden het eens te zijn met het 
voorstel "Uitgezonderd plaatselijk ver-
keer»-borden in te voeren maar dat het 
ombouwen van sommige grote wijken 
tot woonerf misschien toch nog beter 
zou zijn. 

Het aanbrengen van een ezelsrug om 
op rechte wegen de hoge snelheid te 
breken dient te worden overwogen. 
Kommissaris Theys, die de voorstellen 
had geformuleerd, verklaarde dat de 
uiteindelijke beslissing bij het gemeen
tebestuur berust. 

Verbeter ingswerken 

De reeds lang gevraagde verbetering 
van de Lobbensestraat (punt 9) te Kei-
berg (Zichem) gekoppeld aan een 
voorstel om deze weg het statuut 
«weg van groot verkeer» te maken 
zorgde voor enige deining. 
Marcel Gemoets verklaarde het eens 
te zijn dat deze weg zou verbeterd 
worden maar daar hij een rustige 
woonstraat met school is, verwierp hij 
het nieuwe statuut van de weg. 
BSP'er Smets p>eilde naar de subsidie
mogelijkheden om deze weg te her
stellen, de gemeentekas is zo goed als 
platzak... 

Tenslotte werd het punt ter stemming 
gelegd. 
De verbeteringswerken werden aan
genomen maar op de vraag van sche
pen Maunce Boeckx om de weg een 
nieuw statuut te geven liep de uitslag 
op een drawn uit: 13/13. Raadslid 
Smets had per ongeluk -ja» gestemd... 

Leefmil ieu 

Verder werd beslist dat de gemeente 
het oude stationsgebouw en de spoor
wegbedding van Scherpenheuvel naar 
Zichem (Maagdentoren) zou afkopen 
van de NMBS. De oppositie stelde 
voor van het gebouwtje een zaaltje 
voor de verenigingen te maken, van 
het rangeerplein een speelplein en par
king en van de spoorwegbedding een 

wandelweg. Reeds eerder had de ver
eniging «Een leefmilieu voor U dit voor
stel» gedaan in de gemeentelijke Kul-
tuurraad. 
De weigering vanwege de oppositie
meerderheid een offset-duplicator en 
twee bedrijfswagens (245.500 fr. en 
680.000 fr. plus BTW) te stemmen 
deed voor schepen Boeckx de deur 
dicht en hij verliet misnoegd de raads
zaal. Schepen Jef Claes (CVP) uit 
Averbode kreeg evenmin z'n goesting. 
Hij vroeg een pompstation (2 miljoenO 
voor de riolering van de Westelsebaan 
te Averbode. De VU-AGB en BSP-op-
positie stelde dat dit dient uitgesteld en 
gekoppeld aan een gelijktijdige verbe
tering van de riolering in de rest van de 
fusiegemeente. Schepen Claes bleef 
aandringen maag kreeg van raadslid 
Sniets te horen dat het moet gedaan 
zijn met Averbode altijd te bevoordeli-
gen en dat er elders ook nog mensen 
wonen die even belangrijk zijn. 

Foto's als bewi jsmater iaal 

Schepen Claes kreeg eveneens zware 
kritiek van de raadsleden Fons Van 
Gossum, (BSP), Jo Vermeylen (EU, 
Miei Leeuws (EU en Denis Frederickx. 
Zij vroegen het opstellen van een alge
meen rioleringsplan te spoedigen. 
Raadslid Gemoets (VU) stelde daar er 
een plan opgesteld is toen hij eerste-
schepen was onder het vorige ge
meentebestuur men dus geen miljoen 
of meer diende uit te geven, als men 
het plan ten minste wilde opdiepen en 
ordenen met de andere deelgemeen-
teplannen. Gemoets kreeg zijn 3 pun
ten goedgekeurd: verbetering van de 
verkeersreglementering in de Basiliek
laan; aanleg van voetpad en groenbe
planting in de Molenstraat en Rozen
kranslaan. Verbetering Leliestraat te 
Zichem. Van deze laatste straat waren 
heel wat bewoners aanwezig. 
Foto's van de slehte toestand van de 
weg kwam er bij te pas. Bij de behan
deling van de Molenstraat en Rozen
kranslaan gevoelde raadslid Jef Lem-
mens (CVP) die daar zelf woont, zich 
de kaas van het brood gehaald, door 
de veel aktievere oppositiemensen. 
Voor de Basilieklaan werd akkoord ge
gaan een aanvrag te doen (rijksweg) 
tot het verbeteren van de parkeergele
genheid door het afschaffen van het 
beurtelings parkeren. En versmalling 
der stoepen waar nodig van de zeer 
ruim bemeten stoep 0,5 tot 1 meter 
van de 3,4 en 5 meter breedte. 
De tarieven van het overdekte zwem
bad werden bepaald zoals deze van 
Diest. In geheime zitting werden 2 poli
tieagenten aangesteld, de h. Van Ge
lder uit Zichem en Van Hoeiland 
(Schoonderbeuken). 
Dat het niet altijd gemakkelijk is alle 
deelgemeenten (Scherpenheuvel, Zi
chem, Averbode, Testelt, Messelbroek 
en een stuk Kaggevinne) aan hun trek
ken te laten komen is begrijpelijk toch 
zou het maar meer dan passend, zijn 
dat iedere deelgemeente evenveel van 
de gemeentekoek zou mogen genie
ten! 

Robert JANSSENS 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ANTWERPEN 

HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE 

OPLEIDING TOT 
VERPLEEGKUNDIGE 

Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het kor
te type met volledig leerplan. 
Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs. 
Inschrijvingen voor het schooljaar 1979-1980: van 
25.6.1979 tot en met 31.7.1979 (behalve op 11.7.1979) elke 
werkdag van de week, uitgenomen op zaterdag, tus
sen 8 u. en 15 u. in de lokalen van het Hoger Instituut 
voor Verpleegkunde, Algemeen Ziekennuis btuiven-
berg, Lange Beeldekensstraat 267, 2000 Antwerpen. 
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstip
pen worden niet in aanmerking genomen. 
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden. 
Nadere inlichtingen inzake de selektieproef, die zal 
plaatshebben op 18.7.1979, kunnen bekomen worden 
bij de inschrijving. 

(Adv. 300) 

Schepen De Berlangeer 

neemt Brusselse 

pretentie .niet 
In een persmededeling verklaart Jan 
De Berlangeer, VU-schepen van de 
agglofrieratie Brussel, zich solidair met 
het agglomeratiepersoneel, dat op 
21 juni een aktie heeft gevoerd. Hij is 
ervan overtuigd dat het met opgaat, 
dat een mislukking van een jarenlange 
prestigepolitiek gevoerd door de 
meerderheidspartijen (FDF) ten nade
le uitvalt van het tewerkgesteld perso
neel. 
Hij meent te moeten vaststellen, dat 
het Brusselse Gewest niet leefbaar is 
zonder de steun van Vlaanderen. 
Daarom denkt hij, dat de stelselmatige 
achteruitstelling van de Vlamingen na
delig uitvalt voor gans de Brusselse 
bevolking. Wanneer de steun uit 
Vlaanderen komt, moet ook dit inhou
den, dat de beide volksgemeenschap
pen te Brussel op gelijke voet worden 
behandeld. 

BRABANT 
u 

JULI 

6 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM: Gemeenteraadszitting om 20 u. 
met o.a. 5 Volksunie-agendapunten en de aanstelling van 4 politie
agenten (gevraagd door 1 /3 van de raadsleden. Inlichtingen: Ro
bert Janssens 013/77.32.40. 

6 OVERUSE: 10e Groots Volksfeest, om 20 uur verzameling Jus
tus Lipsiusplein. Om 20 u. 30 Begijnhofplein (of Markthalle) Toe
gang gratis. Ingericht door het Vlaams Komitee Druivenstreek 
m.m.v. gemeentebesturen en kulturele raden van Hoeilaart - Ter-
vuren - Overijse. 

7 GRIMBERGEN: Prinsenbos - Guldensporenviering met volk
sdans en vendelzwaaien, fanfares en koren. Toespraak door 
CVP-burgemeester Mensalt. Om 21 u. 30. 

10 ST.-GENESIUS-RODE; Guldensporenviering om 20 uur in het 
Kultureel Centrum Wauterbos. Ingericht door het Davidsfonds 

13 GOOIK: 11-juliviering om 19 u. 30 in het Krekelhof. Ingericht door 
de VU-afdeling. 

lepel & vork 
Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

Café-restaurant 
S C H U T T E R S H O F 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel. 015-71.15.49 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33,'2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

DE O U D E K R I N G 

Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

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

Olenseweg 41, Westerio 
(Voortkapel), tel. 014-21.36.96 

Vraag prijzen voor uw feestmenu's. 
Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel. 031-36.29.28 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't S T A M P K O T 
St-Maria-Lalem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 055-49.94.76 

Dinsd. gesloten. 
Vroegere uitbater Zwalmlandia. 

Fees tza len 

H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel. 031- 8.15.68 

C A F E - F R I T U U R 
DE S N O E C K 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle. 
Tel. 091-30.06.53 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/81.88.41 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wllfr ied B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

Voeding D e Polder 

Polderstraat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: dg. vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle leden. 

^of Un Cfrcnijoortt 

t Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbating: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandas: ses loten 

F. Dewilde-Mackelbergh, Oosten-
desesteenweg 1, 8270 Ichtegem. 

Dagschotel specialiteit boeren
brood met hesp. 

Tel. 051-58.81.76. 

L I N D E N H O V E 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Café, restaurant, speeltuin, -terras. 
Woensdag en donderdag gesloten. 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 15 u. 
Zaterdag en zondag vanaf 's mid
dags. Tel. 053-66.87.40. 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11, Gooik 

Tel. 054-33.48.57 
Uw tweede thuis' 
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OOST-VLAANDEREN 
OOST-VLAANDEREN 

JULI 

6 AALST Jaarlijkse Guldensporenprijskamp «Belotten» om 
19 u 30 in Vlaams Huis Gulden Vlies Stationstraat Esplanade 
13 10200fr geldprijzen Inleg 50 fr 

7 ERONDEGEM Guldensporenviering O m 1 8 u 3 0 optocht 19 u 
mis 20 u Guldensporenrede door Walter Luyten 20 u 30 Gul 
densporenfeest met hammondorgel in zaal Claudia inkom gratis 

GENT 11-juliherdenking im Jef Tinel Om 15 uur in de VTB-zaal 
Paddenhoek Inkom 50 fr Ingencht door het Vlaams Verbond 
voor Gepensioneerden en het Jef Tinelkomitee Gelegenheids 
toespraak door Clem De Ridder 

8 ZOTTEGEM Gezellig etentje vanaf 12 uur in feestzaal Graaf van 
Egmont Hoogstraat Inkom 200 fr 

11 AALST Guldensporenvienng om 19 u 30 op de Grote Markt 
Toespraak door Burgemeester d Haeseleer en Europees VU-se 
nator Maurits Coppieters 

30 KAPRIJKE-LEMBEKE. 2e groot barbecuefeest om 19 uur ge
volgd door muziek en dans Op het oud voetbalplein Eindeken 
Kaprijke Inkom 320 fr Kinderen tot 14 jaar 225 fr 

VTB-kunstkring Gent, 

een voorbeeld 
Sinds 11 februari 1974 bestaat de 
VTB-Kunstkring Gent Luk Lekens be
schrijft in de pas verschenen dubbele 
brochure nr 239-240 van de Vlaamse 
Toeristische Biblioteek doel en 
werking van deze kring door allerlei 
aktiviteiten worden de kunst en de ern 
stige beoefenaars ervan gestimuleerd 
en worden hun mogelijkheden uitge 
breid Daarom blijft het ledenaantal 
streng beperkt en gaat men selektief 
te werk bij het aanvaarden van leden 

Geregeld worden schetsavonden ge-
organizeerd waar geen les wordt ge 
geven maar wel tips en indrukken wor
den uitgewisseld 

Aldus komen in de brochure de vol 
gende twintig tekenaars schilders 
beeldhouwers cartoonisten litografen 
en grafici allerhande aan bod met hun 
portret een afbeelding van hun werk 

en een bondige tipering van hun oeu
vre Willy Bijn Gustaaf Blommaert Ro
land Bracke Annette Cairns Cesar De 
Crop Maurits De Maertelaere Mia De 
Schryver Roger E De Schryver Mare 
De Telder Raimond De Waegenaere 
Rose De Zutter Eddy Gemeen Jozef 
Janssens Johan Knockaert Juliaan 
Lybaert Constant Mink Monica Gus
taaf Noppe Richard Pringels en Jan 
Vercruysse 

Losse nummers van de Vlaamse Toeristi
sche Biblioteek zijn zolang de voorraad 
strekt te koop in al de VTB boekhandels te 
genSOfr per eksemplaar pri js te verhogen 
met 2 fr ais over de post moet voorden toe
gezonden Het onderhavige dubbele num
mer kost 60 fr Men kan in de VTB-boekhan-
dels ook inschri jven op een abonnement 
voor twaalf achtereenvolgende nummers 
tegen slechts 300 fr verzendingskosten in
begrepen Z o n abonnement kan op ieder 
ogenblik ingaan 
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VU-Zottegem bezorgd om centenverdeling 
Het bestuur van de Volksunie-afdeling 
Zottegem heeft tijdens haar jongste 
vergadering de toestand van de ge
meentelijke financiën onderzocht naar 
aanleiding van de begrotingswijziging 
welke door de CVP - BSP-meerder-
heid werd goedgekeurd tijdens de 
laatste gemeenteraad 

De VU protesteert daarbij tegen de in-
knmping van de toelagen met 50 % 
aan de diverse Zottegemse verenigin
gen zonder voorafgaandelijke verwitti
ging of zonder enige vorm van over
leg zodat verschillende verenigingen 
hierdoor in financiële moeilijkheden 
dreigen te komen 

De V U vindt het totaal onaanvaard 
baar dat ook de reeds erg lage toela
gen aan de jeugdverenigingen nog ge 
halveerd worden dit niettegenstaande 
het uitdrukkelijk en degelijk gemoti
veerd verzoek van haar gemeente
raadslid Andre Geens deze toelagen 
met te wijzigen 

Ue inkrimping van de toelagen aan de 
sociale organizaties (bv de gehandi-
captenO is onbegrijpelijk en onverde
digbaar 

De V U drukt haar bezorgdheid uit 
over de algemene financiële toestand 

— Wie wil in maand september 
vakantiejob in de administratie"? 
Dringend naam opgeven aan J 
Cocquereaux (tot vrijdagnamid
dag) Tel 02/42761 36 vanaf 14 

«Den IJzer» 

te klein 

voor VU-feest 

Het ledenfeest van de Volksunie-af
deling (16 juni II) van Sint-Gillis Waas 
stond in het teken van de samenwer
king en de verjonging en was een 
sukses dat de verwachtingen over 
trof 

De kennismaking verliep hartelijk Na 
de welkom werden de wijnflessen 
ontkurkt en gingen 132 hongengen 
aan de dis 

In naam van de talrijke groep 60-plus-
sers gaf de heer Cornells van St-Ni
klaas n positief antwoord op een op
merkelijke toespraak van mevrouw 
Nelly Maes 

Na de koffie en na een oproep voor 
medewerking door de plaatselijke 
mandataris R Van Duyse en een blik 
op de kalender werd de dans voor
goed ingezet 

Willy en Willy zorgden daarbij voor de 
aangepaste muziek en later op de 
avond kwamen jonge danslustigen 
onze groep nog vergroten 
Kortom een samenzijn om te herha
len ' 

van de gemeente en waarschuwt de 
gemeentelijke overheid tegen verdere 
verkwistingen ondoordachte aanko
pen en werken De V U eist eindelijk 
een duidelijk beleidsplan voor de ko
mende jaren waarbij tevens de midde
len worden aangegeven om deze plan 
nen te realizeren 
Ten slotte klaagt de VU de benoeming 
aan van CVP schepen Otte tot direk 
teur van de gemeentelijke V Z W voor 
het beheer van de sportinnchtingen 
zonder dat deze over enig diploma of 
ervaring beschikt om dergelijke funktie 
waar te nemen Het wordt wel erg be
denkelijk wanneer een politiek man

daat moet dienen om zichzelf zonder 
eksamen te laten benoemen voor een 
goed betaalde funktie Deze procedu
re IS een kaakslag aan de goedgelovi
ge en belastingbetalende burger en in 
het biezonder aan alle gemeentelijke 
personeelsleden die allemaal werklie
den inbegrepen een eksamen moeten 
afleggen om benoemd te kunnen wor
den 
De V U IS van oordeel dat de Zotte
gemse bevolking beter verdient en eist 
van de gemeentelijke overheid een 
kordaat en korrekt beleid zonder be
denkelijke benoemingen en zonder be
twistbare uitgaven 

Geen vakantie 
voor 

knack 
MAGAZINE 

Vanaf vandaag verschijnt KNACK-magazine ne
gen weken lang met een extra-bijlage van zestien 
bladzijden, in kleur 
In alle juli- en augustusnummers vindt u, naast het 
wekelijkse aanbod informatie 
— 3 Bladzijden „Het wolvenschaap", negen 

achtbare zevenklappers, ofte sprookjes van 
Johan Anthierens 

— 2 Bladzijden Guust Flater, in totaal achttien 
onuitgegeven platen, in kleur 

— 3 Bladzijden „Denksport", puzzels, woord
spelletjes en andere hersengymnastiek 

— 8 Bladzijden „Ezelsoor", een echte kinder
krant, die kinderen au séneux neemt en geen 
enkel aktueel onderwerp uit de weg gaat In het 
,,Ezelsoor" ondermeer „De grote knal", zijnde 
de geschiedenis van de mensheid, getekend 
door GOT (Gommaar Timmermans) 

Mis geen 
enicei /^^v 
zomernummer ^ ^, 
van Knaclc! illustratie Guust Flater 

Vanaf nu te l(oop : 35 fr. 
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Aalst kreeg nieuwe Grote Markt 
AALST — Vri jdag II werd onder zeer grote belangstell ing de nieuwe Grote 
Markt van Aalst ingehuldigd 

Tijdens deze plechtigheid sprak naast minister Galle en burgemeester D Hae 
seleer de schepen van Openbare Werken van de stad Aalst Jan De Neve (VU) 
Voor Jan De Neve was deze plechtigheid van zeer gote betekenis Dag op dag 
twee jaar voordien werd op 29 juni 1977 het ontwerp «Grote Markt» door de 
gemeenteraad goedgekeurd De rede van Jan De Neve was zo maar geen be-
leefdheidstoespraak maar een kijk op een vernieuwde en verantwoorde stads
kernvernieuwing 
Laten wij de schepen zelf aan het woord 

«Deze markt is voor ons Aalstenaars 
het meest waardevolle patrimonium 
een bestendige getuige van eeuwen 
geschiedenis De histonsche gebou 
wen die ze omnngen getuigen van de 
kunstzin en de verbeeldingskracht van 
onze ambachtslieden die er wonder 
wel in lukten aan deze ruimte een doel 
een wezen te geven 

De markt is als het ware een <Stedelij 
ke Kamer» waarvan de wanden be 
staan uit een scherm van historische 
gebouwen de Borse van Amsterdam 
het Schepenhuis de Graaf van Eg 
mont Het zijn gebouwen die aan dit 
geheel een geborgenheid geven waar 
de mens zich thuis voelt Een gebor 
genheid die gedurende zoveel eeuwen 
verbonden is geweest aan het wel en 
het wee van de Aalsterse bevolking 

Het was een decor voor kermis en 
vastenavondvieringen voor allerlei 
volksspelen voor blijde inkomsten van 
vorsten en bevrijdingsfeesten Maar 
het was ook een ruimte getuigend van 
het leed en de ellende van het Aalster 
se volk 

En toen kwam met de konsumptie 
maatschappij het keerpunt waardoor 
velen dachten dat het voor altijd onom
keerbaar verloren was In plaats van 
een levend wezen te zijn met een hart 
wordt de markt een ruimte ingenomen 
door zoveel kilogram metaal en blik op 
vier wielen 

En of het niet voldoende was werd in 
1961 de kassei door een vervreem 
dend element vervangen de asfalt 
De wagen had definitief bezit geno 
men van het marktplein 

En het was met alleen op de markt dat 
de mens weg moest maar de volledige 
oude stadskern voelde de gevolgen 
van deze vernieuwing Deze markt 
was met meer de plaats waar men el 

kaar kon ontmoeten maar de ruimte 
waar de auto de uitdrukking was van 
de status van zijn bezitter In plaats van 
de mens was het de auto die belangrijk 
was 

Een nieuw beleid drong zich op De bij 
drage van de ruimtelijke ordening tot 
het streven naar het konkretiseren van 
deze vernieuwde levenswijze werd 
vastgelegd in het struktuurplan 

Het mocht nochtans geen studiewerk 
blijven 

Daarom hebben wij gemeend de voor 
opgestelde projekten vlug te realize 
ren Konsekwent en overtuigd hebben 
WIJ de Markt als eerste projekt aange 
pakt zeker niet het gemakkelijkste 
maar het moest als resultaat hebben 
die andere levensvisie die wij voorop
stelden mogelijk te maken 

Moge het ook duidelijk wezen dat dit 
projekt slechts een onderdeel is een 
vertrekpunt van een vernieuwde op 
vatting van de ruimtelijke ordening Het 
is duidelijk onze bedoeling door de wil 
de moed en het doorzettingsvermo 
gen ons gegeven door het geloof in 
het struktuurplan voor de ganse stad 
verder te werken om te komen tot 
konkrete realizatie in dat kader 

Aan de Grote Markt werd prioriteit 
verleend omdat wij opnieuw in deze 
historische omgeving met haar rijk ver 
leden het hart wilden horen kloppen 
Het is een projekt dat door de gebruik 
te materialen door zijn opvatting door 
het groen door het straatmeubilair in 
de schaduw van het meest waardevol 
Ie de gebouwen de mens opnieuw uit 
nodigt aan dit kleinood een gelaat te 
geven 

Ons werk van bouwen is af Aan de 
mens om er opnieuw bezit van te ne 
meni» 
Schepen De Neve zette vervolgens 

Reeds bij de inhuldiging waren de 

marktterrasjes vlug bezet 

de vernieuwing in een breder kader 
«Ik ben er nochtans vast van overtuigd 
dat deze vernieuwde levenswijze de 
enige mogelijke is om de rechtvaardig 
heids en welzijnsmaatschappij waar
op WIJ hopen reëel te maken 
Inderdaad wat aanvankelijk argwa 
nend bekeken werd is ten slotte tot 
een waar sukses uitgegroeid De nieu 
we markt is nu een week oud en de 
eerste tekenen manifesteren zich 
reeds Een werkgroep «stadsanimatie> 
werd opgericht om te bekomen dat 
schepen De Neve zich voornam een 
marktplein voor de mens waar het op 
nieuw mogelijk is mekaar te ontmoe 
ten met elkaar te praten kortweg op 
nieuw mens te zijni 

De Volksunie mag terecht fier zijn op 
haar mandatarissen te Aalst ze heb 
ben bewezen een kijk op de toekomst 
te hebben mens en maatschappij ten 
bate 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstrn.1t 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

Lnnge Zoiitstr 30 29 33 36 38 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi en wondelwigens bed|es en wiegen 
stoelen en looprekken schoniinels kinierversienngen wostnfels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledii rniteruitruslmgen ping 
pongt i te ls b idkledi i ig en alle loebehoorten rol en ijsschaatsen 

kanipingarlikelen Innige rei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkir t ikelen autobanen 
elektr tremen der beste merken aiitos go c irts tnk toren pop 
|)en poppenwagens en wiegjes b reien l esse imrs borden 
fietsjes i l le gezelscl i ipsspelen i l le soorten mekanieken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Viem 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

^ \ J H ^ DE PRIJS VAN 1 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Damesfflantels, kleedjes, vesten, tfaim • ! letfer. kroeken. 

De grootste showroom, trouw en suiteklederen 
meer dan 300 verschillende modellen. 

Voor ieëer trouwpaar een prettige »erra$sin|. 

Deze zuk is alle daien o|ien: 9 tot 12 uur en 13 totCODO 
Vriidai's tot 20 uur Zondaf 9 tot 12 uur. 

Donderdai siuitinisdai. 

Mmi 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 -
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lets over pluralisme... 
't EILANDJE, ANTWERPEN. - CVP-
minister Rika De Backer, eerste 
premier voor Vlaanderen, neemt 
geen aanstoot aan het advies van 
de Hoge Raad voor Samenlevings
opbouw die zopas dekreteerde dat 
aan de Amsterdamsestraat in het 
hartje van de oude havenbuurt, dat 
kruisbeeld aan de toegang tot het 
buurthuis dringend moet 
verdwijnen., willen de pater en zijn 
medewerkers aanspraak kunnen 
maken op een erkenning als 
pluralistisch buurtwerk, én op de 
bijhorende centen, waarvan ook 
twee stafmedewerkers en hun 
kinderrijk gezin moeten leven. 
Die verketterde buurtwerking heet 
sinds jaar en dag: «De Grijze Kat». 
Naar we maandag konden vernemen 
zal die Grijze Kat haar vel duur 
verkopen, en zullen we spoedig 
kunnen toezien wie uiteindelijk de 
sterkste is: de Antwerpse Grijze 
Kat of de Brusselse politieke vos.. 
Het gaat om zilverl ingen; het gaat om 
het wezen van pluralistisch buurt
werk. 

Zegt pater Cuij le: «Men wil ons een 
bepaalde vorm van pluralisme opdrin
gen, die er uiteindelijk zou in bestaan 
dat wijzelf met mogen denken. Welnu. 
onze leefgemeenschap «De Grijze 
Kat" is geen aap. 
Volgens de Hoge Raad voor Samenle
vingsopbouw, die de subsidiekoek ver
deelt, zijn alleen apen pluralistisch inge
steld. Van ons wordt nu ook — omwille 
van zoveel zilverlingen — gevraagd dat 
wijzelf geen levensbeschouwelijke vi
sie zouden hebben». 

Inspekteur 
Het was eind januari '45; de bommen 
vielen nog in de Antwerpse haven
buurt «'t Eilandje» tot op Goede Vri j

dag. Toen heeft pater Cuijle de mise
rie gezien van veel gezinnen. De 
straatkinderen trokken rond tussen 
het oorlogspuin. Hij is met die 
doelloos ronddwalende straatrakkers 
gaan praten. Er werden afspraken ge
maakt voor een bijeenkomst «om 's te 
zien wat er samen zou kunnen uitge
spookt worden in de buurt». Op de 
eerste afspraak daagde niemand op.. 
Een tweede poging had meer sukses. 
En dan groeide enorm snel een groep
je van kameraden die mekaar gere
geld opzochten, met pater Jan Cuijle 
als bezieler. 
Pater Jan Cuij le: «Toen wees mijn 
overste me op mijn verantv\/oordelijk-
held. Als er een belhamel morgen zijn 
been zou breken, dan zou ik er allicht 
voor moeten opdraaien. Het werd dus 
uitkijken naar een groepsverzekering 
voor de jongens en de meisjes'die met 
me hun vrije tijd doorbrachten. De ver-
zekenngsmaatschappij vroeg een 
naam van onze feitelijke vereniging. 
Eén van onze belhamels, die nu nog als 
senior geregeld bij ons over de vloer 
komt, deed me op het gedacht komen 

paard met zeer beperkte financiële 
middelen. 
Toen een ti jd geladen plots de kans 
opdook om één van zijn straatrakkers 
(inmiddels ernstig huisvader van een 
groot gezin geworden), zijn pioniers
werk in de buurt te laten voortzetten 
als waarachtig zogeheten vri jgestel
de, werd geen moment geaarzeld om 
zulks ook te aanvaarden. 

Maar, toen is voor «De Grijze Kat» de 
politieke miserie begonnen... 

Pater Jan Cuij le: «Aanvankelijk heb
ben we een paar keren naast de beloof
de subsidiering gepakt, onaer meer 
omdat van ons verwacht werd dat we 
een soort klubhuis zouden openen met 
café en dancing. Zulks hebben we niet 
willen doen. Maar geen nood, we kre
gen de wedde voor één buurtwerker-
toegewezen. 
Nog niet zo lang geleden dan werden 
nog betere vooruitzichten gemeld. In de 
plaats van 60 ten honderd ministeriële 
tussenkomst voor een vrijgestelde, 
werd plots 95 t.h. overheidshulp voor
gesteld voor de vergoeding van wel 
twee buurtwerkers. En bijkomend werd 
«De Grijze Kat» dan nog 80 t.h. tussen
komst in de werkingskosten aangebo
den. De huidige voorzitter en vrijgestel
de Theo Boschmans maakte meteen 
heel wat plannen om nog harder in ons 

ons gezegd dat onze buurtwerking 
«van richting moet veranderen en 
meer aan opbouw zou moeten doen..» 
Precies of wij zouden tot op heden 
niets gedaan hebben aan de opbouw 
van onze volksbuurt?..» 
De Grijze Kat is niet aan de subsidie-
ruif gaan zitten. Haar eigen tempera
ment en apart karakter wil zij niet met
een verliezen. Zi j wil niet aangetast 
worden door de in Vlaanderen woeke
rende besmetteli jke ziekte van het ge
stroomli jnde inhoudsloze pluralisme. 
Theo Boschmans: «In de loop van de 
voorbije vierendertig jaar zijn bij «De 
Grijze Kat» al meer niet-katolieken bin
nengekomen dan de inspektie van Ne
derlandse Kuituur wellicht ooit bij me
kaar gezien gezien heeft- humanisten, 
socialisten, kommunisten, moslims, pro
testanten, zigeuners, joden, negers, In
diërs... 

Maar dat neemt niet weg dat wij van
daag toch nog zouden moeten bewij
zen dat wij pluralistisch werken. En dat 
zou dan moeten gebeuren met het ver
loochenen of minstens verbergen van 
onze eigen filozofische en godsdiensti
ge overtuiainq. 

Is het dat wat die ministeriële diensten 
bedoelen, evenals de Hoge Raad, met 
het woord pluralisme, waarmee zij nu 
Vlaanderen willen overspoelen? Pre-

PATER JAN CUYLE: 

„De Grijze Kat is geen aap" 

onze buurtgroep «De Grijze Kat» fe 
noemen. 
In de buurt is de straatkat er nu een
maal; niemand weet waarvan ze komt 
Ze is er gewoonweg. De grijze kat 
heeft bovendien de kleur van de straat
stenen... Begrijp je?... 
Na jaren werden al die belhamels wat 
minder jong; sommigen stichtten een 
gezin. Ze wilden toch bij onze groeps-
werking betrokken worden. In nood ge
holpen worden; en vrienden en kennis
sen in de buurt, nieuwkomers ook, zélf 
in het leven vooruit helpen... 

Spontaan groeide «De Grijze Kat» op 't 
Eilandje hier uit tot wat men vandaag 
buurtwerking is gaan noemen. Bijna 
vijftien jaar geleden gaven we een 
voorbeeld van buurtwerking zoals die 
nu als paddestoelen welig gegroeid is in 
Vlaanderen». 

Pater Jan Cuijle, een meester in de 
vertelkunst, is alti jd vies geweest van 
formaliteiten en het krampachtig nale
ven van opgedrongen reglementerin
gen. De groepswerking zelf was daar
entegen zijn troef om mensen bij me
kaar te brengen. Dat ging steeds ge-
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buurthuis te werken; om deze mensen 
in deze havenbuurt nog beter te hel
pen. 
Maar dan kwam die inspekteur van het 
Ministerie van Kuituur kijken. En die 
man nam nogal wat aanstoot aan een 
groot kruisbeeld dat bij de toegang van 
ons buurthuis elke bezoeker verwel
komt Ook ons embleem «Christus vin
dt» en de centraal gelegen kapel sche
nen hem te storen. 
Jullie buurthuis is niet pluralistisch op
gevat, zei de man. En zo zegde het hem 
de Hoge Raad voor Samenlevingsop
bouw na, evenals de minister van kui
tuur die zich achter het voorgeschoteld 
advies verschuilt...» 

Goede Vrijdag 
— Jullie kregen dus alleen katolieke 
mensen over de vloer? 
Pater Cui j le: «Kijk, dat is het nu precies 
wat ons grenzeloos ergert. Onze buurt
werking, zo wordt dat dus in modern 
vakjargon geheten, heeft gedurende 
meer dan dertig jaar niemand hier in de 
kou laten staan. Nooit werd er vooraf
gaandelijk gevraagd of iemand die ons 
gedag kwam zeggen, of een helpende 
hand vroeg jood, katoliek, moslim dan 
wel ongelovige was... 
Wél mag iedereen van mij en van mijn 
jonge medewerkers weten dat we ka
toliek zijn. 
Vandaag wordt zwaar getild aan het 
kruisbeeld in dit huis van De Grijze Kat 
Ik meen mij te herinneren dat op een 
goeie dag, nu al zeer lang geleden, een 
clochard dat Kristusbeeld heeft binnen
gebracht 
Zoals nog andere mensen hier hun an
dere tekens van hoop hebben achter
gelaten, en aan ons toevertrouwd. 
Wij kunnen of willen die symbolen van 
geloof, hoop en liefde niet wegnemen. 
In al de voorbije jaren, tot op gisteren, 
tot op vandaag, heeft geen enkel huma
nist of ander niet-katoliek aan die beel
den aanstoot genomen. 
Dat doet nu plots wél een ministerieel 
inspekteur die dekreteert dat dit kruis
beeld weg moet, willen wij nog langer 
subsidies toegewezen krijgen. Er wordt 

cies op Goede Vrijdag dit jaar kwam 
een hoog beambte, de heer Albrechts, 
voor de radio verklaren dat omwille van 
dat kruisbeeld «De Grijze Kat» volgens 
de Hoge Raad geen ideologische open
heid bezit 
Wij voelen integendeel veel meer voor 
de woorden van Antoon Van Wildero
de: «Echte pluralisten zijn mensen die 
een eigen duidelijk geprofileerde identi
teit hebben, en die daarenboven eer
bied hebben voor andermans overtui
ging». 
Emile Moyson: «Omdat de negatieve 
beoordeling van het Antwerpse buurt
werk «De Grijze Kat» in heel kristelijk 
Vlaanderen de alarmklok laat luiden 
hebben we met andere buurthuizen en 
verenigingen, aangevuld met sympati-
zanten, een «stuurgroep De Grijze Kat» 
ogericht die in het najaar in heel Vlaan
deren een brede campagne zal op het 
getouw zetten om het inhoudloze, poli
tiek gedikteerde pluralisme aan de kaak 
te stellen. 
Pater Cui j le: «Fanatiek pluralisme is 
geen pluralisme. Daarom laten wij in het 
nummer 31 van de Amsterdamsestraat 
dat kruisbeeld hangen. Het is ons veel 
meer waard dan centen. En alle men
sen, van welke gezindheid ook, die bij 
ons over de vloer komen, hebben al 
veel waardering laten blijken voor onze 
houding; Voor onze strijd tegen een 
zinloos diktaat van de Hoge Raad voor 
Samenlevingsopbouw. In dat Vlaande
ren dat men ons opdringt, waarin we 
zelf geen ruggegraat meer zouden mo
gen hebben, willen wij niet leven». 
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