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KRINGLOOPPAPIER 

In deze ecologische tijd tracht de VU 
een altematiefpartij te zijn met een dui
delijk energieprogramma Als VUJO-
lid kan ik me hier ten volle achter zet
ten. Met deze brief zou ik graag het 
volgende willen voorstellen: is het niet 
mogelijk om in de toekomst het wit pa
pier op te gebruiken en indien er wordt 
bijbesteld nog enkel kringlooppapier 
gebruiken. Dit vergt de helft aan ener
gie en kosten. Kan het bestuur dit niet 
overwegen, en ook alle plaatselijke af
delingen die een blaadje uitgeven? 
Stel je voor: «WIJ» op kringlooppapier, 
de VUJO-bladen, alle interne papieren, 
nota's, brochures, verkiezingsprogram 
enz.. Alles op knnglooppapier, even
eens alle uitgaven van de studiedienst, 
de plaatselijke bladen van iedere VU-
afdellng- Zou de VU dan geen mooi 
ecok>gisch voort>eeld zijn? 

R.B, Wijgmaal 

RASKIN 
Ook al ben Ik er van overtuigd dat een 
boek als dat van Evrard Raskin ooit 
móést geschreven worden kan ik mij 
niet van de indruk ontdoen dat het té 
ondoordachtzaam geschreven en té 
vroeg uitgegeven i& 
De t i ^ is nog steeds de beste filter van 
de geschiedenis, wie dat niet respek-
teert verdrinkt in het bezinksel van bij
komstigheden en niets ter zake doer>-
de details die nog vaak onjuist zijn ook. 
Dat blijkt o.m. uit een aantal brieven 
van geciteerde pariementairen in som
mige weekbladen. 

JxLM., Gooik 
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BRABANQONNE 

Heb je al opgemerkt dat er steeds 
over de dichter van de Braban^onne 
gesproken wordt en minder over de 
obskure Van Campenhout die de me-
kxiie zou geschreven hebben. De 
vraag blijft echter of de mekxiie niet 
het eerst als de Brabangonne betiteld 
werd en pas achteraf verscheidene 
teksten kreeg. 

Als dat zo is, en het is aannemelijk dat 
men om de massa te doen nieezingen 
er een gekende melodie nodig was, 
van waar komt dan de melodie? 
Uit Engelse bron wordt gemeld dat de 
melodie van de Brabangonne gewoon 
een liedje van de Poolse cavalerie ten 
tijde van de slag tegen Napoleon was. 
De Franse dichter van de Brabangon-
ne was natuuriijk een avonturier die 
van het ene soldatenleven in het a n ^ 
re gesukkeld was. 

Denkt men zk:h de melodie van de 
Brabangonne in op cavalerieritme en 
met een Slavisch klinkende tekst, nog 
wat aanvullende typtische uitroepen 
aan de Polen en Russen eigen, dan ge
lijkt het werkelijk op een melodie van 
Slavische oorsprong. 
Wie onderzoekt dit eens? 

A.C., Aalst 

JONGEREN EN POLITIEK 

De resultaten van de opiniepeiling uit
gevoerd door de Kamer van Volksver
tegenwoordigers over de houding van 
de jongeren ten opztehte van de parie-
mentaire instellingen en de politiek in 
het bijzonder («WU» 19 juni) verras
sen mij geenszins. Moest men de pei
ling nog opgesplitst hebben in jongens 
en meisjes, dan kwam men heel waar
schijnlijk nog tot een grotere apatie bij 
deze laatste. 

Dit verschijnsel mogen wij zo maar 
niet voortjij laten gaan, daar hier een 
reel gevaar inzit voor de demokratie. 

Sommige politici en partijen (Tinde-
mans, Strauss..J streven naar een ho
mogene massa, naar de verwezenlij
king van een bepaald éénvormig kon-
formisme met gebruik en toepassing 
van alle mogelijke middelen («Brood 
en spelen» bvJ zodat zij dan rustig en 
zonder de minste oppositie te vrezen 
hun «doeleinden» kunnen bereiken. 

Dat Tindemans tijdens de Europese 
verkiezingen vrij zijn propagandamee-
tings kon gaan houden in de katolieke 
scholen terwijl zijn hulpje, Eric Van 
Rompuy, toen vrije toegang had tot de 
lijsten der ingeschreven studenten aan 
de KUL is,al een gevaarlijk teken aan 
de wand. 

Het Vlaamse volk werd en wordt nog 
altijd grotendeels onder de knoet ge
houden door zowel het «Parochiehuis» 
als het «Volkshuis». De jeugd van van
daag is noch beter, noch slechter dan 
de jeugd van gisteren. Alleen kunnen 
er tijden zijn waarin de jeugd wordt 
aangespoord tot heldhaftigheid of tot 
zelfgenoegzaamheid, tot werklust of 
tot luiheid, tot offergeest of tot laks
heid. Dit is dan het gevolg van de ge
vestigde orde, van de invloed van de 

jeugdt)ewegingen, massamedia, vak
bonden, politidce partijen. 
De politiek wordt vandaag zo ingewik
keld gemaakt dat het voor de door
snee jongere onmogelijk is om er nog 
iets van te Ijegrijpen. Hoeveel mensen 
kennen de ware betekenis van de 
woorden: federalisme, konfederalisme, 
gewest kultuurgemeenschap, taalge
bied, dotaties, ordonnanties, opdracht
wet besluitwet? 
Een gedeelte van de jeugd is politiek 
apatisch terwijl een ander deel de 
Vlaamse Beweging wil radikalizeren. 
Als politieke partij moet de Volksunie 
terug de radikale non-konformistische 
aktiepartij worden, die In de jaren zes
tig een frisse vernieuwing op gang 
bracht waar de kwaliteit van het leven 
centraal zal staan i.p.v. een doelkx>s 
materialisme. 
Er is overal een heropbloei van VUJO 
vast te stellen. Dit moet nog worden 
gestimuleerd zodat de partij met haar 
uitgebreid programma en open dyna
mische geest een grote impakt zal krij
gen op de jeugd. Een jeugd die genoeg 
heeft van het hedendaags gejaagd ma
terialistisch leven en die als vrije demo
kreten de 21ste eeuw wil ingaan. 

LV.D.W., Hove 

150 JAAR 
VLAAMSE BEWEGING 

In «Wij» nr. 24 verscheen de lijst van de 
gemeenten, die «150 jaar Vlaamse Be
weging» steunen. 
Volgens uw bericht schreef het komi
tee alle Vlaamse gemeentebesturen 
reeds tweemaal aan. 
Verwonderiijk is wel in de gepubliceer
de lijst niet enkele gemeenten terug te 
vinden, waar ook de VU-mandataris-
sen van het bestuurskollege deel uit 
maken, zoals bv. Tervuren, Aalst Me-
relbeke, Nevele, Brugge, Middelkerke, 
Wingene, Veume... 

En waar blijven dan bv. Hasselt St-Ni-
klaas en Turnhout met zulke sterke 
CVP-vertegenwoordiging in hun ge
meentebesturen? 

J.V.d.V., Gent 

Jongenstehuis P. SImenon 
te Lommei vraagt studenten 
vanaf 14 jaar voor sociaal va
kantiewerk. Flinke vergoe
ding, vooral voor enkele 
+ 18-jarigen met autorijbe
wi js. Tel. 011-54.68.85. 

— Studentenkamer te huur, cv , 
warm en koud water, zeer rustig 
gelegen nabij Groenplaats, Ant
werpen, inl. tel. 031-33.4254 na 
18 u. 

— Technicus A 2 elektiiciteit 20 
jaar. Reeds gewerkt zoekt pas
sende t)etrekking in elektriciteits-
sektor. Magazijnier, bediende op
name bestellingen, enz. (Tel. 02-
569.18.51 J. 

In «WU» van donderdag 26II. betajigt U 
onder de titel: «Op onze kosten» uw in
stemming met een artikel uit «Het Laat
ste Nieuws» van de hand van Piet Van 
Brabant 
In «Het Laatste Nieuws» van 13 juni 
jongstieden stelt diezelfde Piet Van 
Brabant: «... dat de regering de gevan
gene blijft van het omstreden artikel 
107-quater van de grondwet dit is de 
beruchte bepaling waarop de drieledi
ge gewestvorming steunt O De be
ruchte grondwettelijke bepaling zou 
dus moeten geschrapt worden. Dit is 
in de huidige omstandigheden niet mo
gelijk. De vorige regering heeft het niet 
aangedurfd artikel 107-quater voor wij
ziging vattxiar te verklaren. In deze le
gislatuur is deze bepaling dus onaan
tastbaar. Jammer!' 

Wat vriend Piet er wel vergeet bij te 
schrijven waa* hij het heeft over het 
niet durven van de vorige regering is 
het feit dat de P W het wél heeft aan
gedurfd om het volgens hem beruchte 
artikel 107-quater te helpen goedkeu
ren. 
Zou de P W dan spijt hebben over 
haar «hekJendaden» van 70-71 of is 
het wroeging? In elk geval komt zowel 
het berouw van Piet Van Brabant als 
dat van de ganse P W na de zonde-

F.V.N.. Oudenaarde 

VOEREN 

'Jozef Snoeck verkoopt forellen, 
liefstin het zwart aan Vlaamse wande
laars en bustoeristen... nadat ze, in het 
zwart 20 fr. toegangsgekl l}etaald heb-
tien. Snoeck levert aan 83 klanten in 

Vlaanderen en Limtxjrg, hoofdzakelijk 
restaurants en vishandelaars, ook de 
vishandelaar uit Oostende koopt forel
len van SrK}eck'. (Uit het mei-nummer 
van «Voeren», tijdschrift van behoud 
van eigen aard en kultuurj «Voeren» 
verschijnt zesmaal per jaar. Een jaar-
abonrfement op het Voerense strijd-
blad «Voeren» ontvangt men na stor
ting van 250 fr. op rekening nr. 735-
3540384-66 van Josiane Broers, Kin-
kenberg 187, 's-Gravenvoeren. Ook 
extra-edities worden U toegezonden. 
Het meinummer bevat een reeks foto's 
over Snoeck en de Happart-ben
degenoten. 

Help de Voer door het inrichten van 
reizen naar de Voerstreek of maak er 
zelf een tochtje naar. (wandelingen 20 
personen nu «nfcht mehr vert)oten»J 
Voor toerisme in de Voersti-eek: V W 
De Voersta'eek, Dorpsstraat 3 H, 3712 
St-Pietersvoeren (041-76.65.87). 

V.D, St-Mart^ns-Latem 

smmn 
Wij ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

knack 
Knack-magazine verschijnt negen weken lang met een extra-bijlage 

van zestien bladzijden. In juli en agustus vindt u 
naast het gebruikelijke informatie-aanbod: 

Op Stap met Knack: 
Knack stuurt zijn reporters op stap In het Vlaamse land. 
ledere zaterdag, volgend op hun verslag, kunnen lezers 

in ons gezelschap de wandeling nog eens overdoen. 

Cuust Flater 
ledere week twee bladzijden uit het leven van een 

kantoorheld. 
De beroemde strip van Franquin, in kleur. 

Het Eielsoor 
Is nu uitgebreid tot zes bladzijden, 

om zijn eerste verjaardag te vieren. 

saltliwbocca 
Twee gekke bladzijden met raadsels en spelletjes, 

voor mensen die denken dat ze denken. 

Meynen en de geynen 
Een fotoroman! 

.uoE"HEEJHEEJHOOi' . 

knack 
Nog weken lang 

gegarandeerd zomer 
koop hem 

ff 
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De ijskast van Moureaux gaat open 
Vorige week, donderdagavond laat, is de 
communautaire vlam dan meteen behoor
lijk fel, in de pan geschoten. 
Minister van Binnenlandse Zaken Philippe 
Moureaux vergastte de beperkte schare se
natoren op de mededeling dat «de wet op de 
kuituur autonomie van 1971 ten voordele van 
de anderstaligen in de randgemeenten tot de 
persoonsgebonden materies zal worden uit
gebreid.» 
Premier Wilf ried Martens was 's anderen
daags niet weinig verrast dat de pers dit be
hoorlijk en bevattelijk vertaalde onder de 
hoofding: «de regering wil bij wet de facili
teiten in de Brusselse randgemeenten uit
breiden». 
Prompt kwam er dan de rechtzetting: van 
uitbreiding van faciliteiten is geen sprake. 
Maar, Wilf ried Martens wou anderzijds zijn 
minister van Binnenlandse Zaken ook niet 
desavoueren. Hij moest immers tijdens het 
weekend van de IJzerbedevaart bekennen 
dat de regering overweegt «zoals in '71 voor 
de kulturele materies is gebeurd, een bepa
ling aan het parlement voor te stellen waar
bij de toestand van de bestaande instellingen 
in de sektor van de persoonsgebonden mate
ries wordt geregeld.» 
Meteen is het duidelijk dat de premier zijn 
eigen regeerakkoord verloochent. Wat de 
staatshervorming betreft werd namelijk af
gesproken dat het Vlaamse en Waalse ge
west «definitief» (en in betwistbare mate) 
zelfstandigheid zouden verwerven, terwijl 
voor het eeuwige knelpunt van Brussel in het 

najaar naar een oplossing zou gezocht wor
den. Wat meteen de huidige minister van 
Binnenlandse Zaken op de raad van de 
franstalige socialisten de fameuze uit
spraak ontlokte dat zo Brussel een paar 
maand in de koelkast wordt gestopt, de Brus
selse Vlamingen alleszins in de diepvries-
kast opgeborgen worden. 
Wat blijkt nu? Dat in regeringsgesprekken, 
en nog wel bij monde van de premier en van 
de minister van Binnenlandse Zaken, de koe
handel over de mogelijke vormen van uit
breiding van het Brussels gewest reeds be
gonnen is. Want, wat flapuit Moureaux in de 
Senaat vermeldde over de faciliteitenge
meenten is slechts het topje van de gevaarlij
ke frankofone ijsberg. 
Maar zulks blijkt de mandatarissen van de 
traditionele Vlaamse partijen niet te veront
rusten. 
Evenmin trouwens als het veto van de f ran-
kof onen om amnestieverlening tot een zaak 
te maken van het Vlaamse en Waalse ge
west. 
In menig opzicht wordt dezer dagen de 
Vlaamse politieke macht verkwanseld. 
Voorzitter Coene van het Uzerbedevaartko-
mitee heeft daar vorige zondag in bittere be
woordingen op gewezen. 
De balans die op de Uzervlakte werd opge
maakt over 150 jaar Vlaamse beweging was 
uiterst somber. 
Niet alleen om wille van de vaststelling dat 
de frankofone afdreiging als beleidswapen 
met onverminderde kracht kan blijven ge

schieden, maar ook en vooral om de trieste 
vaststelling dat flamingantische tenoren in 
de traditionele partijen — de huidige pre
mier als niet de minste onder hen — zich le
nen tot een konstitutioneel spel dat de ont-
voogdingsstrijd van Vlaanderen vandaag, zo 
mogelijk nog meer dan in "71 en in '74, af
remt 
Het heette bij de vorming van de regering 
Martens III dat deze regering de regering 
van de laatste kans zou worden. 
Dat is ze voor de toekomst van de Vlaamse 
gemeenschap geen dag geweest 
Elke dag dat de huidige regeerploeg aan het 
bewind blijft wordt de rekening die Vlaande
ren sociaal-ekonomisch én communautair 
geprezenteerd wordt almaar duurder. 
Want, bij goedkeuring van de staatshervor 
ming die dezer vakantiedagen alweer in 
overhaast tempo door het parlement wordt 
gejaagd krijgt Vlaanderen weliswaar een 
gewestelijk politiek orgaan, maar als ei 
door de Vlaamse gemeenschap aangedron 
gen wordt op benutting van de wezenlijke po 
litieke macht (onder meer inzake de geld 
middelen, afbouw van het dotatiesysteem, of 
zeggingskracht over amnestie) dan wordt er 
telkens prompt door de frankofone partners 
van premier Martens mee gedreigd om nog 
maar eens een politieke krisis uit te lokken. 
Aan die afdreiging geven de Vlaamse 
CVP'ers, liberalen en socialisten zonder ver
pinken toe. Honderdvijftig jaar Vlaaciise be
weging is echt geen feestelijke aangelegen
heid! vvu 
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Petroleumboss 
Hatry 
Dat de staatsfinanciën onge
zond zijn wisten we al reeds 
lang, maar dat ook de minister 
van financiën Robert Henrion 
last heeft van een wankele ge
zondheid en om die reden 's 
lands bereddering aan een 
frankofoon libera&l kollege 
hoognodig dient over te laten 
werd ons meegedeeld via een 
getrouw summier bericht van 
het Koninklijk Paleis. Het mo
ment waarop dit bericht werd 
verspreid (op een nieuwskalme 
zondag) verraadt evenwel dat 
minister Henrion om nog ande
re redenen koninklijk ontslag 
kreeg. Evenals trouwens de 
vaststelling dat nagenoeg nie
mand van de regering van deze 
ambtswisseling op de hoogte 
werd gesteld, vooraleer het Pa
leis in één moeite én het heen
gaan van Henrion én de aan

stelling van afgevaardigd-be
heerder Paul Hatry van de BeU 
gische petroleumfederatie 
meldde. 
Met Paul Hatry immers krijgt 
dit land niet alleen een nieuwe 
minister van financiën, maar 
dreigt uiteindelijk ook een nieu-| 
we politieke krisis zich aan te 
melden. 
Immers, de Vlaamse socialisten 
hebben laten weten dat zij lak 
hebben aan de liberale bankier 
Hatry, en luidop wordt nu ook 
de vraag gesteld of de met brio 
aangekondigde bestrijding van 
zware belastingfraude uiteinde
lijk nog een schijn van kans 
krijgt Want de woordvoerder 
van de zeven multinationaal be
ruchte oliezusters weet alles 
-van kapitaalvlucht, en heeft in 
de voorbije jaren niets onverlet 
gelaten om die tegen te gaan. 

De leeuw 
Van Overstraeten 
'Meer dan ooit is Vlaamse een
dracht nodig. Zij moet mij bren
gen bij wat ik heel mijn leven 
heb nagestreefd: de grootst 
mogelijke onafhankelijkheid 
van Vlaanderen; ik bedoel van 
Zuid-Nederland.-
Vorige week kreeg de stichter
voorzitter van de VTB-VAB, Jo
zef Van Overstraeten, in Aalst 
de Orde van de Vlaamse 
Leeuw. 
Zulks komt biezonder gepast 
nu dezelfde Vlaamse voorvech
ter het komitee leidt dat 150 

jaar Vlaamse Beweging wil vie
ren. 
In Jozef Van Overstraeten 
heeft de Vlaamse Beweging 
nog immer de onvermoeibare, 
inspirerende en opzwepende 
voorvechter van Vlaanderens 
zelfstandigheid. Waarbij het 
vooral zijn verdienste is niet al
leen te vechten voor zomaar 
een zelfstandige Vlaamse ge
meenschap, maar voor een ver
draagzame Vlaamse samenle-
vinp; niet alleen voor een 
Vlaamser Vlaanderen, maar 
ook voor een «mooier» Vlaan
deren. 

Het pleidooi van Van Over
straeten voor Vlaamse een
dracht en verdraagzaamheid 
wordt in nog te weinig politieke 
kringen beluisterd. 

Geen linzendoep 
voor Boel 
In de figuur van Rik Boel, de 
huidige voorzitter van de Ne
derlandse Kultuurraad, wordt 
zeer sprekend aangetoond wat 
voor een forse stappen achter
uit de Vlaamse beweging heeft 
gezet bij de vorming van de re
geringen Martens 1 en 2. 
Waar Rik Boel destijds nog be
hoedzame militante verklarin
gen kon afleggen in zijn funktie 
als minister van Binnenlandse 
Zaken kan hij nu nog, na plaats 
geruimd te hebben voor de 
agressieve frankofoon Mou
reaux, ter gelegenheid van 11-
julivieringen fors, maar ministe
rieel vrijblijvend verklaren dat 
Vlaanderen zijn meerderheid 
niet wil verkopen voor een bord 
linzensoep. 

Dat is nochtans wat momenteel 
aan het gebeuren is. Eens te 
meer. Want, zo de partij van Rik 
Boel de regering-Martens nog 
een aantal weken getrouw blijft 
steunen dan wordt grondwette
lijk de Vlaamse gemeenschap 
de pas naar volwaardige auto
nomie volkomen afgesneden. 

De Croo 
bezuinigt 
Minister Herman De Croo heeft 
toegegeven ook op zijn begro
tingen te bezuinigen. Op zijn 
mandaten doet hij dat wel niet, 
want afgezien van zijn commer
ciële bindingen werd hij ook 

nog bereid gevonden om twee 
ministeriële kabinetten (dat van 
PTT, RTT en dat van pensioe
nen) te kumuleren. 
Maar goed, Herman De Croo 
heeft een gesprek gehad met 
de pensioengerechtigde goe-
verneur van de Nationale Bank, 
Cecil De Strycker, die zelf een 
tijd geleden de regering aan
maande tot drastische bezuini
gingen. En wat is er van dit na
tionaal topgesprek onder vier 
ogen uit de bus gekomen? Her
man De Croo nam de beslis
sing om in zijn hoedanigheid 
van minister van pensioenen 
het wetsontwerp van zijn voor
ganger Wijninckx vertikaal te 
klasseren. De vorige pensioe
nenminister beoogde een pla
fonnering van de hoge pensioe
nen op driekwart van de wedde 
van een sekretaris-generaal. De 
Croo vindt zijnerzijds dat het 
volstaat om de koppeling van 
de a-sociaal hoge pensioenen 
aan de stijging van het indexcij
fer ongedaan te maken. 
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Schrale troost 
De regeringskrisis heeft ook 
een paar goede kanten gehad. 
Ze heeft weliswaar de schat
kist ettelijke miljoenen gekost, 
maar door het gebrek aan par
lementaire aktiviteiten heeft 
het parlement zelf kunnen be
sparen. 
Dank zij de regeringskrisis 
moest minder drukwerk ver
stuurd worden, wat alles bij me
kaar een sanering van om en bij 
de 14 miljoen opleverde. 
Een schrale troost uiteraard 
voor een land dat goochelt met 
een tekort dat naar de 200 mil
jard zweeft Daarenboven laten 
de oververhitte aktiviteiten van 
het huidige ogenblik vermoe
den dat de besparing tijdens de 
krisis reeds lang bijgehaald en 
achterhaald is. 

Tot in Overijse 
In de Vlaamse gemeente Over
ijse heeft men het initiatief ge
nomen om tijdens de vakantie 
speelpleinen te organizeren 
voor de jongeren. De voertaal 
ervan is uiteraard eentalig Ne
derlands. 
Dat neemt het FDF-bestuur niet 
en in een persmededeling roept 
het de kinderen op om naar de 
speelpleinen van de gemeenten 
Sint-Lambrechts-Woluwe en 
Etterbeek te gaan. De motive
ring van het FDF willen we U 
niet onthouden: 'Door deze 
maatregel van de gemeente 
Overijse worden ook alle au
tochtone kleine Vlamingen uit
geschakeld die zich steeds, zo
als hun voorouders, in Bra
bants-Vlaams, en dus niet in het 
Nederlands, uitdrukken: 

Amper twee 
maanden 
Amper twee maanden scheiden 
de leerlingen nog van de start 
van het nieuwe schooljaar. Een 
wat defaitistische vaststelling, 
maar alleszins niet voor de 
Vlaamse studenten van Komen. 
Op 29 november 1979 werden 
bij het Komens gemeentebe
stuur de vereiste aanvragen in
gediend voor de oprichting van 
een lagere school en een kleu
terschool. 

Amnestie of bord linzensoep? 
Tijdens een 11 juli-herden-
king te Duffel heeft de voor
zitter van de Nederlandse 
Kultuurraad, R. Boel, een van 
zijn vele toespraken gehou
den naar aanleiding van dit 
herdenken. Daarbij vergat hij 
niet, onomwonden en vastbe
raden, te onderstrepen dat 
"het opkomen voor een be
ëindiging van de naweeën 
van de jongste oorlog door 
niemand, tot welke partij hij 
ook behoort mag aanzien 
worden als probleemmake-
rij.' 

Zaterdagavond, 24 uur later. 
In de Kamerkommissie voor 
de grondwetsherziening die
nen de vu- leden H. Schiltz 
en V. Anciaux, gesteund door 
de CVP'ers Van den Brande 
en Bourgeois, een amende
ment in om aan de Gemeen
schappen de bevoegdheid 
tot amnestie toe te kennen. 
Hierop volgt een urenlange, 

bijwijlen vlijmscherpe diskus-
sie. Uiteindelijk wordt het 
amendement verworpen. 
Eenzaam staren de twee VU-
afgevaardigden aan tegen 
het «njet» van alle franstali-
gen en alle Vlamingen, uitge
zonderd de twee medeon
dertekenaars en hun CVP-
kollega Moors die zich ont-
houdea 

Het nijpende probleem van 
de amnestie zal dus voorals
nog een «nationale» aangele
genheid blijven. Vijfendertig 
jaar na de oorlog is België 
nog het enige land in West-
Europa dat niet de spons 
heeft gevaagd en dat de so
ciale en humane gevolgen 
van repressie en epuratie laat 
voortbestaan, zelfs bij kinde
ren en kleinkinderen. 
Als nationale aangelegenheid 
kunnen de Vlamingen best 
de lang verwachte spons ver
geten. Het debat in de Ka
merkommissie laat hierom

trent niet de minste twijfel. 
Het amendement van 
H. Schiltz en V. Araciaux werd 
door eerste minister Martens 
met de «dai^ valt de rege
ring-dooddoener van de 
hand gewuif^. De taak van 
A. Cools en de andere Frans-
taligen werd er dan ook ge
makkelijker op. Haast nederig 
antwoordden zij de premier: 
«Ik geloof dat U dat zeer 
goed geraden hebt» 
Deze verwerping van de 
communautarizering van de 
amnestie legt het hele rader
werk bloot waarmede deze 
unitaire staat nog met haken 
en ogen aan mekaar hangt 
Vooreerst de lakse en laffe 
houding van de Vlaamse 
meerderheidspartijen. Op 
een paar, haast traditionele 
CVP-dissidenten na vond de 
VU niet de minste steun in de 
Vlaamse rangen. Zelfs om in 
een later stadium de hele pro
blematiek van de amnestie 

als een persoonsgebonden 
materie naar voren te schui
ven, moet op hen niet gere
kend worden. De woorden 
van W. De Clercq zijn ter 
zake voldoende duidelijk. En 
bij het mooie pleidooi van 
R. Boel, eveneens lid van de 
Kamerkommissie, past maar 
één bedenking; words, 
words, words... 
Een andere vaststelling be
treft het hele federallzenngs-
proces, eigenlijk de essentie 
ervan. Wat de Walen willen is 
we t Wensen de Vlamingen 
een bepaalde materie als ge
meenschap te benaderen, 
dan moeten zij daarvoor be
talen. De essentie van federa
lisme, nl. dat de ene Gemeen
schap de andere niets oplegt, 
gaat volkomen verloren. Er
gerlijk daarbij is dat de 
Vlaamse meerderheidspartij
en dit spelletje ten koste van 
hun eigen volk meespelen! 
Voor een bord linzensoep? 

De vrees bestaat evenwel dat 
het Komens schepenkollege op 
de ultieme valreep een aantal 
aanvragen zal wraken, zodat 
het bij de wet vastgestelde mi
nimum niet zal bereikt zijn en 
het op gang brengen van een 
administratieve procedure zo 
goed als zeker te laat zal zijn. 
Op een brief van verontruste 
Vlaamse ouders naar het ge
meentebestuur om navraag te 
doen over de behandeling van 
hun aanvraag, luidde het ant
woord lakoniek: «De gemeente 
zal daarover beslissen!'. 
Het is duidelijk dat de zaak op 
de lange baan geschoven 
wordt om aldus de ouders af te 
schrikken en de oprichting to
taal onmogelijk te maken. 

Poupko kwaad-
Politiek leven in Brussel drie 
belangwekkende instellingen 
bij de gratie van de agglomera-
tieraad die zoals geweten ge
domineerd wordt door FDF-
schepenen. Van bij haar oprich
ting heeft de Nederlandse NCO 
hoe dan ook gebruik gemaakt 
van de beperkte werkingsmid
delen om beleidsmaatregelen 
ten gunste van de Brusselse 
Vlamingen te innoveren. 
Maar van meet af aan bleek dat 
de NCC tegenover de Franse 
kultuurkommissie niet weinig 
gediscrimineerd werd, al was 
het nog maar om het simpele 
feit dat de Franstaligen in Brus
sel via hun kultuurkommissie 
een extra-cadeau toebedeeld 
kregen bovenop de rijkelijke 
subsidies die de Brusselse ge
meentebesturen discrimine
rend voor 100 procent ten gun
ste van de frankofone bevol
king besteden. 

Desondanks vonden de voor
zitter van de NCC, Hugo 
Weckx, en de voorzitter van de 
CCF, Jean-Pierre Poupko, me
kaar aanvankelijk nog wel tot 
een verzoenend en opbouwend 
werk bereid in de schoot van 
de «Verenigde Kulturele Kom
missies». 

... op Goor 
en Steyaert 
Maar de door beide kommis
sievoorzitters vooropgestelde 
samenwerking is nu helemaal 
zoek geraakt CCF-voorzitter 
Poupko toonde zich immers op 
een perskonferentie eind vori
ge week niet weinig gebeten 
door voorgenomen beleidsbe
slissingen van twee Brusselse 
ministrabelen. 

Hij trok van leer tegen wat ge
noemd werd «een reeks beslis
singen van de minister van het 
Brusselse gewest Cecile Goor, 
die te kennen gaf een aantal 
toelagen van de gemeenten aan 
soclo-kulturele raden en tehui
zen in Brussel te schrappen: 
Nog meer gebeten was hij bij 
het vernemen van de intentie 
van mevrouw Rika Steyaert om 
toelagen van Brusselse ge
meenten aan Franstalige kultu
rele vzw's te schrappen of des
gevallend te vernietigen. 

Beter dan op welke wijze ook is 
met dit Poupko-protest aange
toond welke de uiteindelijke in
terpretatie is die de invloedrij
ke frankofone Brusselaars wil
len geven aan de door de rege
ringspartijen voorgenomen wij
ziging van de grondwet waarin 
de zogeheten kultuurautono-
mie is ingeschreven. Franko-
foon Brussel is er op uit om zijn 
voorrechten én te verstevigen 
én uit te breiden. 
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Na 155 jaar Belgisch festijn 

Een half miljoen Vlaamse werklozen 
Om het ekonomisch ontij te doen keren 
pakt de regering dezer dagen uit met een 
uitgebreid aantal fiskale maatregelen, die 
elk op zichzelf opzienbarend zijn. Hierbij 
heet het te gaan om een dwingend en hoe 
dan ook ingrijpend fiskaal programma 
dat uiteindelijk vooral van aard is om 
middels spitsvondige-indirekte belastin
gen, meer geld dan tot nog toe, van de 
gezinsinkomens opnieuw en vooral zeer 
spoedig te laten terugvloeien naar de 
staatskas. Op die manier hoopt de rege-
ringsploeg-Martens de staatsfinanciën 
morgen een gezonder uitzicht te geven. 
Gezonder staatshuishouden? Daar heb
ben zowat alle politieke én journalistieke 
Wetstraat-waarnemers hun skeptische 
bedenkingen bij. Maar goed, stel dat de 
fiskale truuk van de huidige regering nog 
budgettair een en ander ten goede zou 
keren (of zwaar deficitaire budgetreke
ningen zou helpen verzachten), dan nog 
ziet het er naar uit dat dit land als gevolg 
van het falen van de regeringsverant
woordelijken met bekwame spoed afste
vent op een sociaal-ekonomische mise
rie die van aard is om zware én blijvende 
ravage aan te richten. De hoofdschuldige 
daarbij is zeer zeker, en blijkens verschil
lende recente studies, de trikolore rege
ring die ook dezer dagen geen einde 
maakt aan haar volkskracht-verspillende 
sinterklaas-politiek. 

Immers, terwijl vakbondsorganizaties 
sinds jaar en dag hameren op alle mogelij
ke vormen van nieuwe en vernieuwde te
werkstelling, wordt nu ook meer dan vol
doende door studies van werkgeversorga-
nizatles beaamd dat het uitgangspunt voor 
een behoorlijk vernieuwd industrieel beleid 
én uiteindelijk voor een behoorlijke werk
verdeling, de graad van tewerkstelling van 
de arbeidende bevolking, erf uiteindelijk 
van de arbeidsbeluste bevolking, dient te 
zijn. 
Maar de perspektieven zijn alles behalve 
bemoedigend. Zeker niet in het licht van 
het huidige politiek immobilisme. 

Sedert 74 
De studiedienst van het Vlaams Ekono
misch Verbond heeft becijferd dat het 
Vlaamse gewest (volgens de vandaag be
kende perspektieven) in 1985 onvermijde

lijk een half miljoen werklozen zal tellen. 
Een cijfer is een cijfer, en een prognose is 
een prognose. Maar de konklusies van de 
Vlaamse patroonsorganizaties zijn be
hoorlijk zwart op wit geschreven. 
Hoewel er de futuristische voorspelling is 
dat vanaf 1994 de aktieve bevolking in 
Vlaanderen zal afnemen, blijft er de pran
gende vaststelling dat vandaag en ook 
morgen een overdadig aantal jonge men
sen van bij ons zich aandienen op de ar
beidsmarkt, terwijl zij uiteindelijk de groot
ste kans hebben om terecht te komen in 
één of andere vorm van werkloosheidssi
tuatie die hen, middels bij voorbeeld het 
zogeheten en stilaan alom bitter beproefde 
Bijzonder Tijdelijk Kader, opnieuw op de 
rand van de afgeremde carrièremogelijk
heden brengt. Mevrouw Ludo Puyiaert 
van het Vlaams Ekonomisch Verbond 
heeft vorige week (aan de rand van een 
van haar getrouwe overweldigende statis
tische cijfer- en tabelleninformatie) die 
zwakke plekken van het tewerkstellings
beleid blootgelegd die in de komende jaren 

hoe dan ook nog zullen aanzwellen. 
Sedert 74 is de tewerkstelling in Vlaande
ren vooral achteruit gegaan in de arbeids
intensieve kringen van de zelfstandigen. 
Andere vaststellingen zijn: 

• Dat de tewerkstelling bij de privé-on-
dernemingen aanzienlijk daalde, terwijl de 
overheid nog budgettair ongehinderd een 
paar duizend mensen kon aantrekken; 

• Dat vooral de arbeiders met een hon
derdduizendtal werkloos werden gesteld, 
terwijl het aantal bedienden in dezelfde pe
riode met eenzelfde grootheid hoe dan 
ook toenam; 

• Dat de landbouwers blijven achteruit 
boeren, maar in aantal vooral de industrie
arbeiders in Vlaanderen hun kansen op 
behoorlijke tewerkstelling drastisch zien 
afnemen. Zeker geen fait-divers, maar een 
voor andere arbeidsgroepen allicht prikke
lend element is de vaststelling dat ondanks 
de zogeheten ekonomische krisis in de 
dienstensektor een aanwas van werkgele
genheid genoteerd werd. 

Al bij al is de zopas vrijgegeven VEV-stu-
die over de «art>eidsmarkt» onheilspellend. 
Onheilspellend, om wille van de werkloos
heidscijfers van vandaag en van morgen 
die erin gemeld en geprojekteerd worden, 
maar ook en vooral onheilspellend om wille 
van de totale afwezigheid van adekwate 
en ingrijpende overheidsmaatregelen ter 
zake. 
De VEV-studie vermeldt lakoniek: «de 
jongste jaren heeft de overheid heel wei
nig specifieke maatregelen genomen om 
de werkloosheid te bekampen.' En daarbij 
blijken bij nader toezien niet meer of niet 
minder dan 90.000 mensen betrokken te 
zijn. 

's lands belang 
Uiteindelijk betekenen de VEV-prognoses 
van de arbeidsmarkt een vlijmscherpe ver
oordeling van de momenteel gevoerde te-
werkstellingspKjIitiek. 
Algemeen is er de kritiek op het feit dat in
vesteren door de regeringsmaatregelen in
grijpend ontmoedigd word t Maar. de slot
som in het kader van de aan gang zijnde 
miezerige en hakketak-staatshervorming 
is blijkens statistische cijfers vooral en op 
de eerste plaats dat het miskennen van ge
degen investeringsimpulsen in de komen
de jaren zwaar dreigt te gaan wegen. 
Het harde VEV-standpunt ter zake kunnen 
we bijtreden: gaat het ngg langer op om 
bedrijven en sektoren in uitzichtloze eko
nomische miserie te bedruipen met gelden 
van de belastingbetalers? 
Met het door de regering-Martens vooropy-
gestelde dotatie-stelsel wordt inderdaad 
voorzien in jarenlange en verspillingsrijke 
transferts van gemeenschapsgelden naar 
(Waalse) bedrijven en sektoren die, om 
wille van 's lands belang, meteen zouden 
dienen afgeschreven te worden. 
Het heeft geen zin een struisvogelhouding 
aan te nemen: ook door de zogeheten 
Vlaamse deelregering worden momenteel 
verspillingsbeslissingen genomen; krediet-
onwaardige bedrijven worden met ge
meenschapsgelden «nogr een tijdje' over
eind gehouden. Het is overigens niet sinds 
gisteren dat de prangende vraag wordt ge
steld naar de betamelijkheid en de door
zichtigheid van de expansiekredieten of 
overlevingstoemaatjes van de overheid. 

210.000 pendelaars 
Het VEV berekende dat Vlaan
deren een aktieve bevolking 
telt van 2 miljoen 240.000 eeg-
heden. Het aantal beschikbare 
arbeidsplaatsen bedraagt 
evenwel slechts 1 miljoen 
880.000. 
Van dat negatieve saldo zijn er 
ruim 210.000 Vlamingen die da
gelijks naar Brussel of Wallo
nië pendelen, terwijl 175.000 an
deren werkloos zijn. 
Twee derde van die werklozen 
is ouder dan 50 jaar, terwijl 
voor ruim 60 procent van de 
mannen de duur van de werk
loosheid beperkt blijft tot een 
jaar. 
Aan de hand van deze en heel 
wat andere cijfermatige gege
vens komt het VEV-verbond tot 
het besluit dat, indien het roer 
niet krachtig omgegooid wordt, 
het land in 1985 meer dan een 
half miljoen werklozen zal tel
len. 

De post en... 
Twee weken geleden gaven wij 
onze indruk dat de twee post
vakbonden (ACOD en CCOD), 
die nochtans zo driest tegen de 
personeelsbesparingen van 

PTT-minister De Croo reageer
de en met staking dreigden, 
deze besparingsmaatregelen 
wel eens zouden slikken en hun 
leden in de kou laten staan. Het 
gaat om 1.200.000 arbeidsuren 
voor 1980 wat een tewerkstel
ling van zo'n 1.000 postbedien
den betekent Het liberaal syn-
dikaat bleef vanzelfsprekend 
op de vlakte. 
Vandaag lijkt deze indruk be
waarheid. De postvakbonden 
houden zich koest, zodat wij 
ons terecht afvragen of het hun 
menens is met altijd maar door 
te roepen dat aan de werkgele
genheid niet mag worden ge
raakt Het standpunt dat de 3 
traditionele vakbonden op 
25 juni gemeenschappelijk in
namen, hield alleen holle woor
den in en kan onze mening 
moeilijk doen herzien. 

...de slechte 
rekenaars 
In «Het Nieuwsblad» van 
23 juni lazen wij dat men er in 
Westvlaamse postmiddens aan 
denkt te bezuinigen door ver
vanging van autodiensten door 
fietsdiensten. Volgens goed in
gelichte bron zou een zekere 

vermindering van het wagen
park inderdaad een niet gering 
besparing betekenen. Daaruit 
zou wel een grotere tewerkstel
ling van postmannen voort
vloeien maar de kostpri js van 
deze zou merkelijk lager liggen 
dan deze van het peperdure 
wagenpark (aankoop, afschrij
ving, onderhoud en ontelbare 
herstellingen en ten slotte hoog 
benzineverbruik). Geen gek 
idee dus vanuit West-Vlaande-
ren, maar daarentegen kondigt 
PTT-minister De Croo nu een 
aankoop aan van 470 nieuwe 
wagens voor een bedrag 72,5 
miljoen. Zodat PTT-minister De 
Croo en de bonden die nu met 
hem schijnen mee te doen i.p.v. 
slecht te rekenen of te verkwis
ten, er beter zouden aan doen 
konsekwent te denken en te sa
neren door dure grappen te la
ten varen en bijaldien meer 
werkgelegenheid te scheppen. 
En op de koop toe het energie
verbruik drastisch in te krim
pen. 

Georges Debunne 
wacht af 
Het valt niet weinig op dat vak
bondsexcellentie Georges De
bunne vandaag warm en vooral 

koud blaast 
Nog nimmer hebben vakbonds
leiders meer redenen gehad 
dan vandaag om scherp op te 
tornen tegen de regeringsbe
slissingen die op de eerste 
plaats en zoniet uitsluitend de 
kleine man treffen. 
Syndikalist Debunne dreigde 
dinsdag wel met een vakbonds-
aktie in september, als we dui
delijk zullen kunnen zien waar 
we staan. 
We gunnen Debunne natuurlijk 
zijn vakantiepretje, maar inmid
dels worden de gezinnen hard 
getroffen tegen forse belas
tingverhogingen. Maar Debun
ne voelt dat nog niet zo aan: hij 
laat immers aan de benzine
pomp zijn chauffeur de zware 
rekening betalen. 

Aanfluiting 

De manier waarop deze grond
wetsherziening wordt afgehan
deld tergt iedere verbeelding. 
Op een bepaald ogenblik dien
den in de Kamerkommissie tek
sten besproken te worden die 
nog volop in de Senaat aan de 
orde waren. De kommissiele-
den konden niet eens kennis 
nemen van de standpunten die 
door de partijen in de Senaat 
waren verdedigd. 
Eenmaal diende de vergadering 
van de Kamerkommissie zelfs 
geschorst te worden omdat een 
artikel moest besproken wor
den waarover in de Senaat niet 
eens gestemd was. 
Dit alles wordt dan nog over
schaduwd door de koppeling 
van de staatshervorming aan 
het sociaal-ekonomisch dos
sier. Nog onlangs betitelde 
CVP-voorzitter L Tindemans 
deze als inciviek. Vandaag 
evenwel bespreekt de Kamer in 
openbare vergadering de 
grondwetsherziening, terwij l de 
kamerkommissie voor de be
groting willens nillens verder 
moet sleutelen aan de onover
zichtelijk geworden versobe-
r ingswet 
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Land der dwazen 
Aldus betitelde kamerlid J. Ga
briels ons land op het vlak van 
de ruimtelijke ordening. Wetten 
worden schaamteloos overtre
den en het beleid is er een van 
voldongen feiten. Trouwens, de 
overheid doet regelmatig zelf 
een duit in het zakje met over
toll ige autowegen, inpalming 
van natuurgronden en water-
winningsgebieden-
De vele sanctiemogelijkheden 
halen weinig uit, en in heel wat 
gevallen treden de lokale over
heden al te laks op. Een dege
lijk milieubeheer wordt niet ern
stig genomen of tegengewerkt 
Dit i l lustreert het kamerlid met 
een tiental voorbeelden uit de 
Limburgse provincie: het na
tuurgebied Smeetshof, het ge
bied Luysen, het bedrijf Bleyer 
te Eksel, het Prinsenpark te 
Maasmechelen, enz_ 
De systematische vernieling 
van open ruimten en het mis
bruik dat men van de bodem 
maakt, heeft een ware handel in 
natuurvernieling meegebracht 
Natuurbehoud wordt vaak een 
loutere centenkwestie. De in-
terpellant drong er dan ook bij 
de regering op aan om met be-
Icwame spoed de vele overtre
dingen tegen de gewestplan
nen tegen te gaan. 

Mogelijkheden 
voor Vlaanderen.. 
Het sleutelartikel van deze eer
ste reeks is alleszins ar t 59 bis. 
Door de omvorming van de kul-
tuurraden tot gemeenschapsra
den, zal Vlaanderen een instel
ling krijgen die niet alleen be
voegd is voor de kulturele aan
gelegenheden, maar tevens 
voor de persoonsgebonden en 
zelfs plaatsgebonden materies. 
Het artikel biedt Vlaanderen 
een hele reeks mogelijkheden. 
Centrale vraag is evenwel de 
toepassing van de dekreten in 
Brussel. Te meer, daar een glo
bale regeling voor Brussel in 
de frigo opgeborgen z i t 
Senator F. Van der Eist stak zijn 
vrees in dit verband niet onder 
stoelen of banken: -Centrale 
diskussie is de bevoegdheids-

De «f ranc i té , 
Is ove ra l in de wee r 

De Belgische «francité» verkon
digt urbi et orbi dat wij In België de 
verdrukkers zijn. Dat wordt als 
zoetekoek geslikt omdat wij nu
meriek in de meerderheid zijn. In 
het binnenland is het een aange
wezen propagandastunt voor de 
frankofonen. Ook In het buitenland 
wordt dit tema met sukses gepro
pageerd. 
Deze Vlaamse overheersers ver
dienen des te minder achting dat 
zij voorgesteld worden als een 
minder ontwikkeld en nogal raw 
volkje. Dat buitenlanders dat slik
ken is normaal voor wie weet wat 
«vertraagde opinievorming» is. 
Aan het buitenland wordt de me
ning opgedrongen dat wij In Voe
ren de agressors zijn die dit stukje 
Wallonië hebben geannexeerd. 

sfeer van de dekreten. Deze 
strekt zich uit tot het Neder
lands, resp. het Frans taalge
bied, evenals tot de instellingen 
in Brussel die wegens hun 'Or-
ganizatie' behoren tot een van 
beide gemeenschappen. 
Bij de Franstalige kollega's is 
er een duidelijke strekking om 
alle instellingen te Brussel, ook 
de gemeentelijke, vrij te laten 
opteren voor de Franse ge
meenschap, met alle gevolgen 
van dien. Nu reeds is het voor 
een Vlaming moeilijk om be
hoorlijk in deze instellingen 
ontvangen te worden. Wat zal 

Zeer verstaanbaar, inz. voor Fran
sen, die het dultstallge Elzas-Lo-
tharingen annexeerden en nadien 
kraalden: rendez-nous i'Alsace et 
la Lorraine. 

Bij hun propaganda hebben onze 
frankofonen het voordeel dat de 
francité zich wereldwijd als aktie-
ve eenheid manifesteert Bij de In
stallatie van FDF-burgemeester 
Déslr werd Immers niet de Bra-
bangonne maar de Marseillaise 
aangeheven en het koncert te 
Doornik, n.a.v. de 150ste verjaar
dag van België, werd met de Mar
seillaise besloten. 

Tegenover de w e r e l d w i j d e 
f ranc i té w i l V laanderen 
k le in -V laams b l i j ven 
Moeten wij wijzen op de mentali
teit van sommige, zelfs extreme 

het worden wanneer deze uit
sluitend van de Franse ge
meenschap afhangen?' 

maar gevaar 
voor Brusselse 
Vlamingen 
Het is volgens F. Van der Eist 
duidelijk dat de Franstaligen 
aansturen op een verdwijning 
van de bicommunautaire instel
lingen om er een reusachtige 
verfransingsmachine van te 
maken. Daarbij rijst tevens de 
moeili jkheid dat het toekomstig 

VlaamsgezJnden, die zich afzetten 
tegen «de Ollanders» — alsof een 
aantal werkelijke onhebbelijkhe
den van de Boven-Moerdijkers 
Iets afdoen aan de fundamentele 
algemeen-Nederlandse eenheid. 
De viering van 150 jaar België In 
Muette de Portlcl-stijl, werkt dit al
les In de hand. 

Liet het radikaal socialistische blad 
Links geen bijdrage verschijnen 
om te betogen dat Nederlands 
spreken een bourgeois-ellte ver
schijnsel Is dat afbreuk doet aan 
de eerbied voor de «taal» van de 
arbeider, het platte dialekt? 

Deed minister De Backer bij 150 
jaar België te New York zich niet 
betitelen als Minister of the Fle
mish Culture? 

Aan het algemeen-Nederlandse 
standpunt wordt alzo afbreuk ge
daan door sommige Vlaamse radl-
kalen, door unitarlsten, door som
mige linkse socialisten... en door 
de Belgische regering. 

De politici die Nederlands door 
Vlaams vervangen in de grondwet 
hebben geen benul van de kwalij
ke gevolgen van hun beslissing. 
Ons klein-Vlaams opsluiten! 
Fransen en frankofonen zijn ver

statuut van Brussel volkomen 
in het vage is, en dat meer be
paald over waarborgen voor de 
Brusselse Vlamingen niet de 
minste zekerheid bestaat Inte
gendeel, de uitspraken van ver
scheidene Franstaligen, zelfs 
ministers, doen het ergste vre
zen. 
Senator F. Van der Eist deed 
dan ook het voorstel om welis
waar het princiep in de grond
wet in te schrijven, maar met de 
toepassing ervan te wachten 
tot wanneer het probleem Brus
sel globaal geregeld is. In de 
Kommissie moest evenwel ook 

standigeri De Fransen weten 
goed dat als zij algemeen-Franse 
kultuur en boeken exporteren, 
zulks de export uit het staatsauto-
bedrijf Renault bevordert 
Het aanzien en vertrouwen dat 
een volk in de wereld geniet vormt 
één afgerond geheel: kultureel en 
ekonomisch. 
Traditioneel hebben de «Dutch» In 
de wereld, vooral bij de Angelsak-
sers, een goede faam, de «Fle
mish» zijn maar een «volkje». Door 
l.p.v. Nederlands, onze «gemeen
schap» als Vlaams te betitelen, 
hebben de Vlaamse politici ge
blunderd. Juridische subtiliteiten 
doen daar niets aan af. In het voor
stel van de Volksunie, door sena
tor Vandezande verdedigd, werd 
duidelijk ledere verwarring tussen 
de Zuld-Nederiandse gemeen
schap en de staat Nederland 
vermeden: 
'België is een federale staat, be
staande uit de deelstaten Vlaan
deren en Wallonië, de gemeen
schappelijke bondshoofdstad 
Brussel en het Duitse gebied. De 
inwoners van Vlaanderen beho
ren tot de nederlandse gemeen
schap, de inwoners van Wallonië 
tot de franse gemeenschap, de 
inwoners van de bondshoofd-

dit voorstel het onderspit del
ven. Bij de stemming heeft de 
VU-fraktie zich dan ook ont
houden wat deze paragraaf be
t ref t 

Geen inspraak 
Bij de stemming over artikel 
3 ter heeft de VU-fraktie zich . 
onthouden. Vooral om wille van 
de onsamenhangende termino
logie van het artikel. Een laatste 
voorstel van senator W. Joris-
sen om de 'Rat der Deutschen 
Kulturgemeinschaft' te raad
plegen over de benaming van 
hun gemeenschap, werd meer
derheid tegen minderheid ver
worpen. Eens te meer worden 
de demokratische rechten van 
een minderheid, ja zelfs de min
ste vorm van inspraak, opzij ge
schoven. 

Mijn voorgangers 
'De aangeklaagde feiten heb
ben zich voorgedaan tijdens de 
ambtstermijn van mijn voor
gangers. In de toekomst zal ik 
erover waken dat de wettelijke 
procedures geëerbiedigd wor
den: Aldus bevestigde minis
ter De Croo een degelijk gefun
deerde interpellatie van kamer
lid £ Vansteenkiste over het 
stelselmatig uitschakelen van 
Vlaamse bedrijven bij over
heidsbestedingen in de Regie 
der Posterijen. 

Het biezonder bestek, dat het 
kledingfonds van de regie voor 
de aankoop van uniformen voor 
het personeel goedkeurde, 
werd van geen kanten nage
leefd. Na een meer dan partijdig 
onderzoek werd de hele markt 
toegekend aan de firma Maison 
et fils. Een firma die niet eens 
over een eigen produktiebednjf 
beschikt en evenmin een lijst 
van onderaannemers voorleg
de. 
Even korrupt ging de markt van 
de gabardines over in de han
den van een Waalse firma, die 
slechts 3 % in plaats van de 
vereiste 20 % waarborg stortte 
en even later toch over kop 
ging. Bij de markt van de hem
den werd via allerlei juridische 
foefjes het laagste bod van een 
firma uit Pittem weggecijferd. 

stad ofwel tot de nederlandse of-
wePtot de franse gemeenschap-
enz' 

Is de V laamse B e w e g i n g 
onve rsch i l l i g v o o r 
de in te rnat iona le 
openba re men ing? 

Van Vlaamse zijde wordt er kwasi 
niets ondernomen om het buiten
land In te lichten over de Vlaamse 
strijd of om Vlaamse standpunten 
bekend te maken. En dan maar 
jammeren dat het buitenland, dat 
ook Nederland, zich onwetend ge
draagt Hoe «machtig» zij ook be
weert te zijn komt de Vlaamse Be
weging er niet toe een Agent
schap op te richten om met gezag 
de korrespondenten van buiten
landse bladen voor te lichten of 
deze bladen rechtstreeks, als 
deze korrespondenten Le Solr-
mensen zijn. 

Wij geven er ons geen reken
schap van langs welke vele kana
len de Internationale opinie ons 
kan benadelen. Moest er hier ooit 
een krisis-toestand ontstaan lijdt 
het geen twijfel dat eender welke 
buitenlandse Invloed de Vlamin
gen in het ongelijk zou stellen. 

M. Van Haegendoren 

Vlaanderen zal het boeten 
Vlaanderen zal er v r o e g o f laat v o o r boe ten het bu i ten land niet 
s te l se lma t ig in te l i ch ten o v e r de V laamse beweg ing . Da t onze 
o n t v o o g d i n g s s t r i j d n iet dage l i j ks In het we re l dn i euws op de 
TV-net ten k o m t moe ten w i j n iet be t reuren wan t het «were ld 
n ieuws» heef t a l leen be langs te l l i ng v o o r gewe ld . Het is ech te r 
w e l e rg da t in negen o p de t ien g e w o n e be r i ch tgev ingen in de 
bu i t en landse med ia w i j in een s lech t dag l i ch t ges te ld w o r d e n . 
W i j nemen geen in i t ia t ieven o m leugenach t ige be r i ch tgev ing 
d o o r e igen p r o p a g a n d a te on tzenuwen . 

Een chips-revolutie? 
Als eerste bracht kamerlid H. Schiltz in het parlementair halfrond de onafwendbare revolutie ter sprake, 
die de ontwikkeling van de mikro-elektronika zal teweeg brengen. 
De triomf van de «chips» bedreigt niet enkel de privacy van de burger, maar tevens de tewerkstelling. Nu 
reeds bestaan rapporten die schatten dat 40 <Vo van de kantoorwerkzaamheden gestandardizeerd en 25 tot 
30 <Vo geautomatizeerd kunnen worden. 
Ook deze uitdaging moet het menselijk vernuft aankunnen. Door een weloverwogen beleid kan het gevaar 
afgewend worden dat onze samenleving door het technisch kunnen zou ontwricht worden. 
Maar dan is het wel de hoogste ti jd. In tegenstelling tot de buurlanden, staat België nergens. In een motie 
dringt de gewezen voorzitter er dan ook op aan om zo snel mogelijk een inter-disciplinaire advieskommis
sie op te richten die het probleem van de maatschappelijke gevolgen van de mikro-elektronika onderzoekt 
en de besluiten aan het parlement voor legt 
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België is een federale staat: 

Het ideaal maar niet haalbaar 
'Belgische senaat - Jaarlijks verlof 1980 - Wij blijven open', aldus 
luidt de tekst op de pamfletjes die boze ambtenaren van de Senaat 
verspreidden omdat zij niet enkel in juli, maar tevens tijdens de eerste 
weken van augustus aan het werk zullen moeten blijven. 
Indien zij dan bij het pakken van de valiezen konden terugblikken op 
een prachtige prestatie, een stevig fundament voor een federaal Bel
gië. Maar ook dat zal niet het geval zijn! 

Gedurende meer dan een eeuw 
heeft nnen in dit land obstinaat ge
weigerd de juiste draagwijdte van 
het nationaliteitenkonflikt te erken
nen. Het konflikt werd genegeerd, 
daarna herleid tot een taalkwestie 
waaraan men met taalwetten een 
mouw trachtte te passen. Een 
illuzie, die men met de kuUuurauto-
nomie en een tjeperkte vorm van 
decentralizatie poogde op te van
gen. Maar de dimensies van het 
nationaliteitenkonflikt waren heel 
wat ruimer dan louter taal- en kul-
tuuraangelegen heden. 

Het inzicht won veld dat de unitai
re Belgische staat moest her
vormd worden. De huidige grond
wetsherziening komt evenwel niet 
tegemoet aan dit inzicht Volgens 
senator F. Van der Eist za\ zij enkel 
de bestaande moeilijkheden in een 

belangrijke mate aandikken: «De 
verstrerigeling van nationale en re
gionale organen is te groot, de be
voegdheden te beperkt en de fi
nanciële onafhankelijkheid te ge
ring om een reële autonomie tot 
stand te brengen.' 
Een eerste reeks van vijf artikels 
van de grondwet heeft de openba
re behandeling in de Senaat ach
ter de rug, en is momenteel het 
voorwerp van een lusteloos debat 
in de Kamer. Bij beide gelegenhe
den heeft de Volksunie een glo
baal amendement ingediend om te 
voorzien in een zuiver federalisti
sche staatsstruktuur: 
'België is een federale staat be
staande uit de deelstaten Vlaande
ren en Wallonië, de gemeenschap
pelijke Bondshoofdstad Brussel 
en het Duits gebied. 

De inwoners van Vlaanderen be
horen tot de Nederlandse ge
meenschap. 
De inwoners van Wallonië beho
ren tot de Franse gemeenschap. 
De inwoners van de Bondshoofd
stad behoren ofwel tot de Neder
landse, ofwel tot de Franse ge
meenschap. 
Het statuut van de gemeenschap
pelijke Bondshoofdstad en van 
het Duits gebied wordt bij de wet 
t)epaald. 
ledere deelstaat heeft de volledige 
wetgevervde en uitvoerende 
macht, behoudens de bevoegdhe
den aan de Bondsstaat toege
kend. 
Het grondgebied Vlaanderen valt 
samen met het Nederlandse taal
gebied, het grondgebied Wallonië 
valt samen met het Franse taalge
bied, de gemeenschappelijke 
Bondshoofdstad valt samen met 
het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad, het Duits gebied valt 
samen met het Duits taalgebied, 
zoals bepaald in artikel 3bis.» 
Over dit VU-amendement werd in 
de Senaat zelfs geweigerd een 

gesprek aan te gaan. Als voor
wendsel verwees men naar de 
niet-ontvankelijkheid van de tekst, 
gezien de veHdaring van de wet
gevende macht tot herziening van 
de grondwet Juridische spitsvon
digheden blijken steeds de voor
rang te hebtien op, niet alleen de 
verwezenlijking van een Vlaamse 
droom, maar tevens op een le
vensnoodzakelijk uitgangspunt 
om het samenleven van Vlamin
gen en Walen in dit land te beveili
gen. Daarenboven blijkt men ver
geten te zijn dat het beruchte arti
kel lOJquaterin 1970 eveneens in 
de grondwet werd opgenomen, 
zonder dat de verklaring tot her
ziening van de grondwet dat toe
liet 

Deze Juristerijen krijgen nog 
een ruimer en dramatischer di
mensie bij het nalezen van het par
lementair verslag van 'De Stan
daard' van 27 juni jl.: 'In de wan
delgangen van het parlement er
kennen Vlaamse kristen-demokra-
ten en socialisten dat een 
dergelijke struktuur ideaal zou zijn, 
maar zij voegen eraan toe dat dit 
nu politiek niet hasdbaar is.' 

Veel kommentaar moet aan deze 
droge vaststelling niet toege
voegd worden. Zij is trouwens te
kenend voor heel het debat dat 
lusteloos op een drafje verioopt 
Meerderheid tegen minderfieki 
wordt alles, ook de meest manke 
tekst goedgekeurd. De parlemen
taire spelregels worden daart>ij 
met een nooit geziene grofheid 
opzij gezet Het tweekamerstelsel 
lijkt plots niet meer te b)estaan, in 
tegenstelling tot de tuchtstemmin-
gen die opnieuw schering en in
slag zijn. Zelfs aan de minst fraaie 
Nederlandse formuleringen mag 
niet gesleuteld worden. 
Volgzaam ondergaat de Vlaannse 
meerderheid de karwats van de 
regering en de franstaligen, tege
lijk ervan overtuigd dat dit gekrKiei 
van staatshervorming de konflik-
ten enkel zal vergroten en geens
zins een degelijk fundament zal af
leveren voor een nieuw België. Te
recht sprak de stichter-voorzitter 
dan ook de waarschuwing uit dat 
een nieuwe mislukking kan leiden 
tot de overtuiging dat enkel nog 
het separatisme een uitweg zal 
kunnen bieden. 

Onaanvaardbare 
gewestvorming 
In de Senaat is de openbare be
handeling van de eerste grond
wetsartikels achter de rug. In 
zijn inleidende toespraak ver
tolkte fraktievoorzitter F. Van 
der Eist duidelijk het standpunt 
van de Volksunie: 
'Het spreekt vanzelf dat de 
Volksunie bereid is wijzigingen 
en aanvullingen aan de grond
wet goed te keuren voor zover 
die voor de partij aanvaardbaar 
zijn. De Volksunie is niet 
steeds gelukkig met de draag
wijdte of de formulering van de 
voorstellen, maar zij acht het 
noodzakelijk en dringend de 
grondwet te herzien. Tot onze 
spijt heeft de regering beslist 
voorlopig slechts die artikelen 
te behandelen die nodig zijn om 
het wetsontwerp met biezonde-
re meerderheid aan te nemen. 
Deze procedure wordt ons op
gedrongen. Het is dan ook niet 
denkbeeldig dat ten gevolge 
van een politiek incident, de 
grondwetsherziening eens te 
meer onafgewerkt zal blijven.' 
Dit betekent evenwel niet al
dus F. Van der Eist dat uit deze 
houding van de Volksunie ten 
aanzien van de grondwetsher
ziening mag afgeleid worden 
dat de partij de regeringsvoor
stellen inzake de gewestvor
ming zal aanvaarden. Ondub
belzinnig stelde hij een blijven
de strijd ertegen in het vooruit
zicht omdat ze onaanvaard
baar en gevaarlijk zijn. 

Vlaams-, Frans
en Duitstalig 
Over het eerste artikel van de 
grondwetsherziening, art 3 ter, 
is er heel wat inkt gevloeid in 
de media. 
In zijn tussenkomst wees sena
tor W. Jorissen erop dat in de 
tekst van de regering elke este-
tiek zoek is. Aldus spreekt men 
er van Vlaams als onderdeel 
van het groter Nederlands ge
heel, maar het begrip «Frans» 
krijgt wel de voorkeur op 
«Waals». 

WiTSTRAAT 

De klap op de vuurpijl is even
wel de benaming «Duitstalige 
gemeenschap». De discrimina
tie ligt er volgens de senator 
vingerdik op. De Duitse ge
meenschap in ons land staat 
immers heel wat dichter bij de 
Duitsers van de Bondsrepu
bliek dan de Walen bij de Fran
sen of de Vlamingen bij de Ne
derlanders. 
Een amendement van W. Joris
sen om het begrip «Duitstalig» 
te vervangen door «Duits» 
werd evenwel verworpen. 

Ideaal,, 
maar ja„ 
In naam van de gehete VU-frak-
tie diende senator R. Vapdezan-
de een amendement in, dat als 
het ware de geloofsbelijdenis 
van het federalistische begin
sel inhoudt Klaar en duidelijk 
omschrijft het de personaliteit 
het princiep van de territoriali-
teit en de wijze waarop het 
staatsbestel wordt georgani-
zeerd. Daarenboven maakt het 
op een eenvoudige wijze een 
einde aan alle diskussies rond 
de termen Vlaams, Frans, Ne-
derlands-
Ondanks het vurig pleidooi van 
R. Vandezande werd het amen

dement onontvankelijk ver
klaard, en dus niet voor bespre
king vatbaar. Ergerlijk daarbij is 
dat de Vlaamse meerderheids
partijen van oordeel zijn dat dit 
amendement eigenlijk het idea
le uitgangspunt van een herzie
ne grondwet is. Dat oordeel 
blijft evenwel zweven in de par
lementaire wandelgangen. 

Onleesbaar 
samenraapsel 
Artikel 26 bis dat de rechts
kracht regelt van de normen, 
stuitte op minder weerstand en 
werd door de Volksunie-fraktie 
aanvaard. Maar ook hier dook 
nog maar eens «de karwats» 
van de regering op. Een amen
dement van senator Storme om 
een aantal korrekties aan te 
brengen in de Nederlandse 
tekst die voor een leek volko
men onverstaanbaar is, werd 
zonder pardon verworpen. Te
recht merkte W. Jorissen op 
dat Vlaanderen voor onbeperk
te tijd zal opgescheept zitten 
met een aantal uitdrukkingen 
die een aanfluiting zijn van het 
Nederiands. 
Vooral senator J. Wijninckx 
treedt hierbij als onverzoen
baar op. De minste tegenprutte-

ling werkt op zijn zenuwen. De 
wijze waarop de regering-Mar-
tèns II gesneuveld is, zit deze 
man blijkbaar hoog. Maar dit 
betekent nog niet dat onze 
grondwet moet verworden tot 
een onleesbaar samenraapsel 
van onbegrijpelijke artikels. 

Barsten» 
Heel wat ophef veroorzaakte 
senator R. Vandezande met zijn 
interpellatie over een passus 
van het regeerakkoord van de 
«Franse» gemeenschap dat 
handelt over de faciliteitenge
meenten. 
Onomwonden wordt daarin een 
grove machtsoverschrijding 
gepleegd door te stellen dat in 
de gemeenten met biezonder 
taaistatuut de Franstalige inwo
ners de kans zouden krijgen uit 
te drukken dat zij tot de Frans
talige gemeenschap behoren. 
Tijdens het debat over het re
geerakkoord vroeg senator R. 
Vandekerckhove reeds de 
schrapping van deze zinsnede. 
De eerste minister repliceerde 
toen dat het politiek akkoord in 
zijn geheel te nemen of te laten 
viel, met inbegrip van het ge
wraakte onderdeel. De Vlaam
se meerderheidspartijen op
teerden voor een globale goed
keuring, wat betekent dat zij 
blijkbaar genoegen nemen met 
een referendum. 
Minister Hansenne gaat trou
wens ondertussen nog een 
stap verder. Hij is eenvoudig 
van oordeel dat deze facilitei
tengemeenten deel moeten uit
maken van het Brussels ge
west en dus meteen van de 
Franse gemeenschap. De vraag 
van R. Vandezande luidde dan 
ook: zal de eerste minister te
gen deze ongrondwettelijke 
passus en uitspraak optreden, 
of zal hij eens te meer buigen 
voor de Franstaligen en zijn 
jeugdidealen prijsgeven? 

.-of buigen! 
Senator G. De Rouck pikte nog 
in op de interpellatie van zijn 
kollege met een verwijzing naar 

het aanslepen van een oprich
ting van een Vlaamse school te 
Komen. In dat verband citeerde 
hij de verklaring van staatsse-
kretaris Bertouille dat er alles
zins geen Vlaamse school 
komt 
In zijn antwoord bleef eerste 
minister Martens netjes bij een 
opsomming van de verschillen 
de grondwetsartikels en ande 
re toepasselijke wetten. Maa 
op de vraag naar de ongrond 
wettelijkheid van de regeer 
verklaring van de Franse ge 
meenschap, geen woord. Ovei 
een optreden tegen de betrok 
ken ministers, geen woord! 

Vlaanderen betaalt 
Senator G. De Rouck onder
vroeg de ministeKs) van On
derwijs over het beheer van an
derstalige scholen in de rand
en taalgrensgemeenten. Deze 
worden immers gefinancierd 
door de gemeenschap in wier 
taalgebied ze gelegen zijn. 
M.a.w. de kosten van Franstali
ge scholen in de Vlaamse facili
teitengemeenten worden ge
dragen door de Vlaamse ge
meenschap. 
De vraag van de senator luidde 
kort en bondig: hoeveel bedra
gen die kosten? 
In zijn antwoord stipte de mi
nister aan dat bij eventueel au
tonoom beheer door het Frans
talig departement de direktie 
Franstalig moet zijn en de ad
ministratie, boekhouding en 
briefwisseling in de Franse taal 
moeten geschieden. Wat strij
dig is met de taalwet Het is 
evenmin mogelijk in het Neder
lands taalgebied autonome 
Franstalige afdelingen te laten 
bestaan. Hierop geldt evenwel 
één uitzondering: afdelingen 
voor buitengewoon onderwijs 
en reeds bestaande afdelingen 
voor technisch onderwijs. Deze 
vinden we o.m. terug te De 
Haan, Oostende, Middelkerke, 
Huldenberg- De kosten ervan 
overschrijden ruimschoots drie 
miljoen. En daar moeten dan 
nog de kosten van de rijks
scholen van Ronse bijgere-
kend. 
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Franse staat heeft aan deze Unie 
een einde gesteld door vanaf 1789 
het verdrag niet langer meer in 
acht te nemen. Volkenrechtelijk 
gezien is Bretagne toen opnieuw 
een onafhankelijk land geworden, 
dat in feite bezet gehouden word t 

Frankriik op rfe beklaagdenbank 
In ttet begin van dit jaar schreef Anne-Marie Kerhuel, die het Bre-
toens-nationalistlsche blad -Douar BreiZ' leidt, een open brief. Deze 
open brief was gericht tot de direkteur van het t i jdschrift -Les Répu-
bllques Franpaises», orgaan van een groepering die het geloof ver
spreidt in een metterti jd spontane decentralizering van plaatselli jke 
en gewestelijke aard in Frankrijk. 
Deze open brief is interessant omdat hij de kloof aangeeft die gaapt 
tussen volksnationalisten en voorstanders van wat meer plaatselijke 
armslag en ook omdat hij de vinger legt op een veel voorkomende 
wonde: de verwarring van volkCnatie) met staat en a fort iori met bei
der grenzen. 
De open brief van A.M. Kerhuel neemt vanzelsprekend de Franse 
staat en tevens de eigenlijke Franse natie op de korrel. 
In mindere mate kan men haar aanklacht, mutatis mutandis, toepas
sen op Spanje, Italië, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie; en ook op 
de mentaliteit van vele andere staatdragende volkeren. 
Daarom vonden wij het de moeite waard, er een vertaling van te be
zorgen. 

Karel Jansegers 

In F rankr i j k w o n e n n iet a l leen 
Fransen 

U Iseweert: 'Het feit dat er een 
Franse natie bestaat is zonder 
meer ontyetwistbaar: 

Dit feit is onbetwistbaar binnen be
paalde aardrijl<skundige grenzen, 
die samenvallen met etnische 
grenzen, binnen welke wij dit 
geenszins betwisten. 

Doch dit zijn niet de grenzen van 
de huidige staat Frankrijk. Deze Is 
het resultaat van menigvuldige 
veroveringen; en die hebben met 
«het feit dat er een Franse natie 
bestaat» niets te maken. 

Bekijk de Franse achthoek eens 
van dichter bij en denk eens na 
De Basken en de Catalanen in 
Frankrijk zijn een heel klein ge
deelte van twee volkeren die te
genwoordig in de staat Spanje 
vervat zitten. Binnen deze staat 
hebben zij onlangs een vrij ruime 
zelfbeschikking bekomen. Kan het 
dan anders dan dat zij die langs de 
Franse kant wonen er naar trach
ten hun stamgenoten te vervoe
gen? 

ik beweer niet dat Corsica Ita
liaans is: de republiek Genua heeft 
dit eiland aan de koning van Frank
rijk verkocht omdat zij er niet in 

slaagde, het te onderwerpen (ik 
laat u raden hoe...J. 
Corsica is zichzelf, zeker niet 
Frans. 
Savoje IS een onafhankelijk her
togdom geweest tot in 1860. In dat 
jaar heeft zijn prins (die — jammer 
voor de Savojarden — Remonte 
geërfd had) het afgestaan aan Na
poleon III in ruil voor de hulp die 
deze hem zou bieden om de troon 
van Italië te bemachtigen. Een 
schijnvolksstemming werd gehou
den... terwijl de Fransen het land al 
bezet hadden. Voor Savoje zou 
het voordelig geweest zijn, bij 
Zwitseriand aan te sluiten. Daar 
zou he t met het statuut van kan
ton, volle zelfbeschikking genoten 
hebben. Men heeft het geen keu
ze gelaten: Zwitserland zou im
mers Victor-Emmanuel niet gehol
pen hebben om de troon van Italië 
te beklimmen! 

De Elzas maakte deel uit van het 
Heilige Roomse Rijk der Duitse na
tie, toen Louis XiV het brutaal 
overmeesterde. De aldaar gespro
ken taal is Duits. 

De troepen van Louis XIV hebben 
Lotharirigen veroverd na de helft 
van zijn bewoners te hebben ver
moord; voor Franche-Comté was 
het de drie vierden.... Denkt u dat 
zij dat vergeten hebben? en dat zij 
deze verovering als een gelukkige 
gebeurtenis hebben begroet? 
Tussen haakjes: Franche-Ck)mté 

heeft in 1978 geweigerd het derde 
eeuwfeest van zijn inlijving te vie
ren! 
In het departement «Nord» be
vindt zich een stuk Vlaanderen; 
het is een geval als dit van Basken
land en Catalonië. 
De landen waar Occitaans ge
sproken wordt hebben nooit één 
enkele staat gevormd. Maar zij 
hebben een beschaving ontwik
keld die zeer verschillend is van de 
andere landen uit het voormalige 
Frankische rijk. 
Zij moeten zelf weten wat zij wil
len. Men denke er toch aan dat de 
«(Donseil General» van het depar
tement Aude in 1970 geweigerd 
heeft het eeuwfeest te vieren van 
de heilige Louis, die de aanhech
ting van het graafschap Toulouse 
voltooid heeft 
Wat Bretagne betreft dit had ais 
«conditio sine qua non» voor zijn 
eenheid met Franknjk het handha
ven gesteld van volledige inwendi
ge autonomie. Deze eenheid werd 
immers alleen uitgemaakt door 
een gemeenschappelijk staats
hoofd, terwijl de administratie in 
handen bleef van de Bretoense 
wetgevende vergadering (Bretag
ne was sedert de middeleeuwen 
een grondwettelijk koninkrijk). 
Gedurende heel het «Ancien Régi
me» werd Bretagne betiteld: «een 
als vreemd bekend staande pro
vincie», net zoals het Zuid-Westen 
van Frankrijk en de Provence... De 

„Willkommen Bundeskanzler # # 

De tweedaagse reis van bonds
kanselier Schmidt was verre
weg liet voornaamste politiek 
feit deze week. Schmidt moest 
daarbij rekening houden met de 
Amerikaanse gevoeligheden. 

Men is te Washington reeds ge
prikkeld door de cavalier-seul-
politiek van president Giscard, 
nu moet men er op de koop toe 
een reis naar Moskou van Ame-
nka's oelangrijkste bondgenoot 
inkasseren. Schmidt moet twee 
dingen in het oog houden: bij 
het Westduits kiezerskorps het 
aureool van vredestichter ver
overen, anderdeels Washington 
niet ontstemmen. Men moet 
toegeven dat dit een zeer onge
makkelijke positie is. 

Toen hij de terugtrekking van da 
Russische troepen uit Afghani

stan als een zeer belangrijke 
bijdrage tot ontspanning voor
stelde, viel dit bij zijn Russische 
gesprekspartners in slechte 
aarde. De sfeer van vriend
schap (Groot spandoek «Wil-
kommen Herr Bundeskanzler 
und Herr Minister» en talrijke 
Russen langs de weg, die zwaai
den met BondsvlaggetjesO zak
te meteen enkele graden omdat 
Afghanistan te Moskou een on
aangenaam gesprekstema is, 
sinds de militaire operaties in 
dat land niet naar wens van het 
Kremlin veriopen. Men schijnt 
te zeggen, dat de Russen met 
hun invasie de verkeerde 
plaats, het verkeerde tijdstip en 
het verkeerde leger hebben ge
kozen. De tegenstand van de 
Afghaanse rebellen is veel ster
ker dan verwacht terwijl de 

technologische kracht van het 
invasieleger in de bergen van 
Afghanistan weinig of geen 
voordelen oplevert en zelfs 
meer nadelen dan voordelen 
vertoont tegen het fanatieke 
verzet van de moslimrebellen. 
Als reden van deze «misluk
king» vermoeden sommigen dat 
de Sovjets met opzet hun inva
sie remmen, mede met het oog 
op de olympische spelen. Indien 
dat een vlug resultaat zou opge
leverd hebben (wat niet moge
lijk was gezien de korte tijd, 
waaruit moeilijk een juist inzicht 
kon groeien), zou Moskou kun
nen rekenen hebben op de «ver
geetachtigheid» van het Wes
ten, vooral van West-Europa, 
dat uiteraard zeer ongraag een 
vijandig gezinde oosterbuur 
heeft Een halfjaar na de invasie 

is deze echter nog steeds eer-
sterangsnieuws, niet het minst 
door het kabaal dat Washington 
er over maakt wat mogelijk is 
omdat de invasie geen vooruit
gang boekt Dit maakt de toe
stand voor de Sovjet-militairen 
zeer ongemakkelijk omdat de 
politieke leiders uit zelfbehoud 
een zondebok voor dit falen bij 
de legerleiding zullen zoeken. In 
verscheidene westerse bladen 
wordt zelfs de vraag gesteld, of 
Afghanistan niet het struikel
blok voor Breznjev zal zijn-
Wat de opstelling van middelaf-
standsraketten betreft, hier is 
het Oostblok vragende partij. 
Moskou wenst geen raketbasis 
in gans West-Europa gericht te 
zien op Sovjet-Rusland. Deze 
kwestie verdeelt trouwens 
West-Europa en Amerika en de 
Sovjets zullen alles in het werk 
stellen om een kloof te veroor
zaken tussen de twee westerse 
machten. Het zal ervan afhan
gen, welke prijs Moskou even
tueel zou bereid zijn aan West-
Europa te betalen, vooropge
steld dat West-Europa zich in
derdaad van Amerika zou los
maken. Een dergelijke vraag is 
momenteel van louter akademi-
sche of teoretische aard. Intus
sen moet men het betreuren dat 
de EG hier niet zelfstandig op
treedt en bv. een EG-delegatie 
naar Moskou stuurt, i.p.v. nu ge
scheiden te marcheren. En dat 
gedeeltelijk om stemmen te 
oogsten bij de aanstaande ver
kiezingen in Frankrijk en in de 
Bondsrepubliek. 

Dat schijnt Schmidt te hebben 
gehaald, zodat er dinsdagavond 
sprake was van een «door
braak» in de raketten. Dat is een 
sukses voor Schmidt en kan 
hem elektoraal van dienst zijn. 

D e Franse s taat is h o p e l o o s 
cen t ra l i s t i sch 
U kunt blijkbaar niet begrijpen dat 
het natuurlijk is dat deze volkeren, 
die huns ondanks binnen de acht
hoek opgesloten zitten, een ande
re richting uit kijken, waar zij zich 
veel beter zouden voelen. 
Teoretisch is het mogelijk, Frank
rijk federaal in te richten. Hierbij 
bezorg ik u een ontwerp van fede
ralistische grondwet juridisch op
gesteld in 1961 — zonder op u te 
wachten — en gesteund door al
len die de «beweging voor een fe
deraal Frankrijk» opgericht heb
ben: Bretoenen, Basken, Occita-
nen, Oirsikanen, Elzassers. 
Ook daar is de weigering van 
Franse zijde gekomen: daar heeft 
men de zaak niet eens willen in 
overweging nemen. Wat Is er dan 
verwonderiijk aan dat wij het beu 
zijn, tegen de bierkaai,te vechten? 
In de praktijk komen de hinderpa
len niet alleen van politici zoals Mi
chel Debré die er tot nu toe steeds 
in geslaagd zijn, het heft In handen 
te houden. Daar is, nog veel meer, 
de overgecentrallzeerde en al
machtige administratie. Zij gehoor
zaamt slechts aan zichzelf; ont
vangt zij een bevel dat haar niet 
bevalt dan wacht zij bedaard tot 
dat het departement van minister 
verandert Zij voert de arresten 
van de Raad van State niet uit 
wanneer deze hare beslissingen 
verbreekt en zij herneemt voort
durend met de ene hand wat de 
andere heeft moeten lossen. 
Het is nu 450 jaar lang dat wij, Bre
toenen, deze uitputtende, altijd op
nieuw hernemende strijd moeten 
meemaken. Nooit Is eens iets ge
wonnen; alles wordt beetje bij 
beetje teruggenomen. Hoe wilt u 
dat wij nog zouden geloven dat de 
Franse staat ooit eens te goeder 
trouw zal decentralizeren? 

U zoudt ons willen -organizeren», 
onder uwe hoede natuuriijk. Wij 
hebben u al van antwoord ge
diend: Gij, Fransen, zoudt er goed 
aan doen, de etnisch Franse ge
westen, die als zodanig onbewust 
zijn, te doen Inzien dat gewestvor
ming ook hen ten goede zou ko
men. Niet in Aix-en-Provence of in 
Saint-Malo dient gij uw vergade
ringen te houden, maar in Bourges 
of Troyes. 

WIJ, de andersgeaarden, zullen 
niet toestaan dat de Fransen ons 
«organizeren» op hun manier, die 
de onze niet is. Wij kennen elkaar 
vrij goed. Wij onderhouden blij
vende vriendschappelijke en di
plomatieke betrekkingen. Deze 
zullen wij ook met uw Franse ge
westen onderhouden, zo gij er toe 
komt hen uit hun slaperigheid te 
wekken. Wij verstaan mekaar des 
te beter doordat niemand van ons 
er op uit is over de anderen baas 
te spelen. Dit komt de Fransen on
begrijpelijk voor; zij menen im
mers dat zij geschapen en gebo
ren zijn om de anderen te leiden... 
Wat ons betreft wij zijn tot het be
sluit gekomen dat wij over het 
Franse kader zullen moeten heen 
stappen, want dit is niet te hervor
men. Tegenwoordig bestaat er 
een internationale beroepsinstan
tie. De Fransen hebben dit nog 
niet begrepen; wij echter wel. Het 
IS de enige gang van zaken die Pa
rijs er misschien zal toe bewegen, 
een andere koers te varen. 
U neemt daar aanstoot aan en 
klaagt over «inmenging». Daar Is 
geen sprake van inmenging. Ons 
probleem is geen Frans probleem 
en IS het nooit geweest Het is een 
probleem van verknochte volke
ren, door zijn aard zelf dus een in-
ter-nationaal probleem. 

WIJ 8 3 JULI 1980 



Een u i tgave 

van de 

V laams-na t iona le 

S t u d i e d i e n s t 

KOMM€riM/lR 

Dag van de Fiets 
rijdt problemen bloot 
Het slechte weer was duidelijl< 
het grote struikelblok om van 
deze «Dag van de Flets» een 
echt sukses te maken. Dat er on
danks alles toch nog een kleine 
duizend fietsers omgekomen wa
ren pleit maar alleen voor hen. 
Oorspronkeli jk had de stad Ant
werpen zijn volledige steun toe
gezegd. Naarmate 28 juni nader
de brokkelde deze medewerking 
echter volledig af. Uiteindelijk 
bleef alleen een toespraak van 
schepen Bob Cools over. 

H o p e l o o s in de knoe i 
Op vijf plaatsen rond Antwerp)en 
werd verzamelen geblazen. Was 
het vanwege de regen, maar origi
nele vondsten zagen we niet Bij 
milieuvriendelijke manifestaties is 
het immers al zowat een traditie 
geworden dat sommigen zich op 
heel originele manier optuigen! In 
de randgemeenten was de bege
leiding over het algemeen goed te 
noemen. De politie legde om de 
fietserskaravaan door te laten alle 
verkeer stil. Aan de grens van de 
stad Antwerpen gekomen was er 
geen politie meer te zien. Een 
week voordien waren er duizend 
politiemensen opgevorderd voor 
twee mensen (Boubou en FabI). 
Voor duizend fietsers kon er blijk
baar geen enkele agent af. Het 
drukke stadsverkeer van de zater
dagnamiddag zat dan ook op een 
mum van tijd hopeloos In de knoei. 
De fietsers treurden daar natuur
lijk niet om. De automobilisten 
moesten maar eens wachten. Fiet
sers moeten dat alle dagen doen... 

F ietser v e r w a a r l o o s d 

Op 't Steenplein kwamen de ver
schillende karavanen samen. Daar 
stonden enkele informatiestands 
opgesteld en stonden de sprekers 
te wachten. Eerste In het rijtje was 
schepen Bob Cools die het in het 
kort had over de rechten van de 
fletser en het fletsenpadenplan 
van de stad Antwerpen. De spre
ker viel duidelijk niet In goede aar
de bij de fietsers. Heel demonstra
tief keerden ze hem allemaal de 
rug toe. Paul Van Dijck van WÉVA 
(Werkgroep Verkeer Antwerpen) 

kloeg om te beginnen aan dat de 
fietsers in Antwerpen niet b)ege-
leld werden. Hij vond het niet no
dig In te gaan op wat Bob Cools 
zei. Hij pleitte dan ook duidelijk 
voor de eisen van de fietsers. De 
fletser is altijd verwaarloosd ge
worden bij ons. Bij de wegenbouw 
wordt er gewoonweg niet aan 
hem gedacht. Ook in oude dorps-
en stadskernen niet Als men en
kelrichting invoert voor bepaalde 
straten vergeet men daarbij dat 
ook de fietser grote omwegen 
moet maken. Alle straten moeten 
voor fietsers dan ook In beide rich
tingen opengesteld worden. Er 
moeten nieuwe duidelijk afgeba
kende fietspaden aangelegd wor
den, gescheiden van de rijbaan, 
liefst zelfs In volledig eigen beddin
gen. 

W a n b e l e i d niet bek ronen 
Vervolgens kwamen dan nog en
kele streeksprekers van de Pol
derdorpen, de Neerdorpen en de 

Rupelstreek aan het woord. De 
man van de Polderdorpen kloeg 
aan dat,hij met een fietserskara
vaan niet door de Tijsmanstunnel 
mocht om naar het Verdronken 
Land van Saeftinge te rijden. Als je 
nu een plan van de Antwerpse Ha
ven neemt zie je onmiddellijk dat 
dit een grote omweg betekent 
voor deze natuurexplorators. 
Eddy Steur (Polderdorpen) ken
den we al van vroeger als een radi-
kale spreker: 'Dit land viert dit jaar 
150 jaar België. Wel, wij doen daar 
niet aan mee. Wij stellen vast dat 
hier 150 jaar wanbeleid werd ge
voerd. En om dit wanbeleid te be
kronen gooit men er nog 30 mil
jard bovenop om dat te vieren-, al
dus Eddy Steur. 

Door de aanhoudende regen 
werd de rest van het programma 
(animatie en ofjenluchtvolksbal) 
geschrapt en kon iedereen door
nat huiswaarts fietsen met de vas
te wil dit over te doen. 

Winfried Vangramberen 

''''i'Hfi-'. 

Volkshuisvesting: 
Ongezond verbeterbaar"! 

'Ongezond Verbeterbaar' Is de 
tlteh van een pretentieloze maar 
degelijke studie over de 'Ekono-
mische en Sociale aspekten van 
het wonen in België! Het werd 
opgesteld door de 'Werkgroep 
Alternatieve Ekonomie - Leuven; 
een boekje dat je niet mag «mis
sen». 

Voor 40 fr. kan je het kopen bij de 
Kritak-uitgeverij, J. Lipsiusstraat 
57, 3000 Leuven. 

Deze aktieve werkgroep heeft 
een enig «studie-drieluik samen
gesteld: 'Armoede in België' -
'Dure Geneeskunde' en ook 
'Ongezond verbeterbaar'. On
derstaande gegevens kan je er in 
terugvinden: 

Onze v o l k s h u i s v e s t i n g 

De hoge rentevoet de fjeperdure 
bouwgrond en de kadastrale her
ziening, hebben het bouwen — en 
vandaar het wonen — gedeeltelijk 
vastgeschroefd In de wurgende 
prijzen-greep. 

Overheidsbeleid terzake ont
breekt volledig I Onze mensen 
denken nochtans dat ze goed 
«gehuisvest» zijn. Oppervlakkig: 
ja, want ieder jaar wordt er in Bel
gië zowat 'n stad als Mechelen bij
gebouwd. 

Verdeeld als volgt: 
In Vlaanderen 52,57 % 
In Wallonië 33,53 % 

In Brussel - 19 (1974) 13,90 % 

Maar wanneer je dit omrekent per 
1.000 Inwoners zijn dat slechts 6,8 
woningen; in Nederland: 10,8; In 
Duitsland en Denemarken 9,7. 
Even vóór Groot-Brlttannië met 5 
per 1.000 en met 3 per 1.000 In Ita
lië, tiengelt België als 3de laatste In 
de Europese Gemeenschap. Onze 
gezinnen leven voor 40 % «onge
zond» en 1 op 6 landgenoten be
schikt over te weinig woonruimte. 

Hoe va l t d i t te 
ve rk la ren? 

België kende de sterkste tK>uw-
kostenstijging, na Duitsland. An

derzijds staat België met de ge
ringste overheidssteun voor de 
hulsvesting: namelijk 1,6 % van de 
overtieidsultgaven. Om dit cijfer 
even te vergelijken: 15,5 % voor 
«Openbare Werken»; 21,2 % voor 
onderwijs en kuituur. 
De belastingen, voortspruitend uit 
de vastgoedsektor, zijn te ongelijk 
verdeeld en bedragen ± 52 mil
jard frank. Slechts 1/5de hiervan 
wordt omgezet In overheidssteun 
aan de hulsvesting. 

Het Volksunie-eisenprogramma 
inzake volkshuisvesting 

1. Ter beschikking stellen van 
bouwleningen voor de eerste ei
gen woning in verhouding tot het 
Inkomen en de gezinsgrootte. 
?. Grondbeleid; Invoeren van het 
grondregister; 
3. Herziening van de sanerings-
en restauratiepremies; 
4. Kontrole en aanpassing van de 
sociale huisvesting; 
5. Prioriteit voor de stadskemher-
nieuwing. w. Kuijpers 

•k De Regionale Vereniging Na-* 
tuur en Landschap bezit een uit
gebreide dokumentatiemap over 
het praktisch beheer van weg-
l)emnen. Deze dokunnentatiemap 
behandelt: het landschapsnut 
van wegbermen, herbiciden en 
maaik>eheer, ecologische taak, 
planten- en insektensoorten, rep»-
tielen, vogels en zoogdieren van 
de wegljerm. Omdat wegt)ermen 
overgangssituaties zijn van de 
weg naar het omringende land
schap maken bloemrijke laermen 
het landschap aantrekkelijker 
Men kan dagelijks terecht op fiet 
infocentrum van de Regionale 
Vereniging Natuur en Land
schap, Gilainstraat 1 te 3300 
Tienen, tel.: 016-81.40.7a 

•k Gulke Puttenreservaat 
te Wingene. 
onder beheer van de Belgische 
Natuur- en Vogelreservaten 
VZW, is reeds 14 ha groot Het is • 
het oudste reservaat van het 
vroeger zeer uitgestrekte Buls-
kampveld. 

Dit heidereservaat is een uni
cum voor planten in het West-
vlaamse. Tal van zeldzame plan
tensoorten treft men er aan, w.o. 
zonnedauw, heidekartelblad, 
kaeenbreek en klein glidkruid 
Ook voor vogels is het reservaat 
de moeite waard. Het beheer 
wordt grotendeels uitgevoerd 
door begrazing met schapen. Het 
reservaat kan steeds onder be
geleiding tiezocht worden. 
Inlichtingen over het reservaat 
kunnen bekomen worden bij het 
sekretanaat van de Belgische 
Natuur- en • Vogelreservaten, 
Vautierstraat 31, 1040 Brussel 
(tel. 02/64837.46). 

• Samenlevingsopbouw Kem
pen werkt sinds enige tijd vanuit 
Mol met twee opbouwwerkers 
en één administratieve kracht In 
een eerste faze zocht men ant
woorden op vragen zoals: so
ciaal ekonomisch leven in de 
Kempen? Kulturele voorzienin
gen en hun gebruik? Welke wel
zijnsvoorzieningen zijn uitge-
lx)uwd? 
Momenteel tracht men al de ver
zamelde gegevens in kaart te 
brengen, de gelegde kontakten 
uit te bouwen en het studiemate-
naal te verwerken. Hierop inspe
lend startte Opbouwwerk Kenv 
pen met projekten betreffende 
jeugd, onderwijs, gezondheids
zorg, mllieugroejien, werkk)zen 
en dorpsraden. 
Geïnteresseerden kunnen kon-
takt opnemen met: Samenle
vingsopbouw Kempen, Graaf de 
Broquevillestraat 5 te 2400 Mol 
(014-31.2141). 

•k De uitgave «Wat met de 
stad7> (36 bIzJ bevat alle refera
ten van de 4de ontnmjebngsdag 
van Bond Beter Leefmilieu-
Vlaanderen, georganizeerd te 
Mechelen op 1 december 1979. 

Naast stadsvernieuwing en 
stadsverwarming, het verkeer in 
de stad, woonerven, Taxistop 
(samen njden, kosten mijden), 
woonaspekten (een kwestie van 
beleid, politiek en taktek), stads
kranten en de Arena-Aktie te 
Deume, geeft deze k>rochure u 
ook een overzicht van stedelijke 
milieu-edukatieve initiatieven. 
•Wat met de stad?» kan je ver
krijgen door storting van 60 B.fr. 
op rekeningnummer 427-
9082201-48 van BBL-Vlaande-
ren, Aartenstr. 25 te.1040 Brussel 
met vermekiing «Wat stad?». 

• 10.000 affiches, 5.000 klevers 
met internationaal embleem, 
5.0(X) hermelijn-klevers en 1.000 
dossiers zijn voorradig Het dos
sier schetst bondig de situatie 
van onze roofdieren in Vlaarxde-
ren. Elke soort vraagt een échte 
wettelijke bescherming wil ze be
houden blijven voor de toekomst 
Dit alles kan je tiestellen op reke
ningnummer 068-0776500-42 
van Nationale Campagne Be
scherming Roofdieren - Post
bus 10 te 9740 Gavere tegen de 
hierna vermelde prijzen 
Affiche. 10 B.fr, embleem 20 fr., 
hermelijnklever: 30 fr., dossier: 
70 fr De reeks posters kan men 
aanvragen tegen 150 fr 

* De «Southem Ocean Con
vention Workshop on Manage
ment of Antarctic Marine Living 
Organisms» heeft zojuist een 
tx>elend rapport uitgegeven 
Na een inleiding Ijehandelt men 
de voomaam'fete konklusies en 
vooruitzichten in verband met de 
gedane studies, de Draft (Con
vention, de bestaande toestand, 
otKierzoeksinformatie, de te ne
men opties en de uit te voeren 
akties. 
Dit rapport kan men aanvragen 
bij: The Oceanic Society, Stam
ford Marine Center, Magee 
Avenue, Stamford, CT 06902. 

i, In zijn toespraak naar 
aanlekting van de eerstesteen-
legging van het afvalwaterzuive
ringsstation in Zelzate fieeft mi
nister Gialle aangedrongen op be
ter nationaal en internationaal 
overleg inzake waterbeleid. 
De minister verwees hiertjij naar 
de recente vervuilingen van de 
Dender en naar de door Frankrijk 
geplande kerncentrales in het 
grensdorpje Cfiooz. Hij vertxxg 
zijn ongerustheid niet over de 
mogelijke gevolgen die deze kun
nen hebben voor de toekomstige 
drinkwatervoorziening van het 
deel van het Vlaamse gewest dat 
zijn drinkwater betrekt uit het Al-
t>ertkanaal. 

Ook de uitvoering van de dnnk-
waterverdragen met Nederland 
kan moeilijkfieden orxtervinden 
van de eventuele gevolgen van 
de Inplanting. 

3 JUtl 1980 WIJ 9 /i 
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Bart Vandermoere: 

„ Wij dulden geen onrecht meer! 
In een kernachtige «oproep» richtte Bart vandermoere, oud-studen-
tenleider, zich tot de jeugd. Vertrekkend bij Rodenbach die het 
100 jaar geleden over «een domkop van een staat» had vroeg de spre
ker zich af of België wel een Vaderland is_ 
Vandermoere haalde scherp uit naar de opdrachtgevers van de 
Vlaamse ri jkswachters die Vlaamse wandelaars in de Voerstreek aan
pakten. Een van zijn voorgangers te Diksmuide, de huidige eerste mi
nister, kreeg er eveneens van langs! 
Uit de harde maar eerlijke toespraak van Bart Vandermoere volgende 
citaten. 

rmoere: 

len geen onrecht meer! / / 

DIKSMUIDE - Voor de 53ste 
keer is de IJzervlakte te Diks
muide het trefpunt geweest 
van het bewuste Vlaanderen. 
Tienduizenden en nog eens 
tienduizenden waren zondag jl. 
weer samengetroept aan de 
voet van Vlaanderens liefste 
monument: het werd de Bede
vaart van de Jeugd; Om Ro
denbach en zijn honderdjarige 
Blauwvoeterie en om de jeug
dige gesneuvelden van de 
Grote Oorlog die aan de IJzer 
het leven lieten. 
De prachtige bedevaarttek
sten door Anton van Wildero
de 'hebben allen weer ont
roerd, de stemmen van Kris 
Yserbijt en Jef Demedts droe
gen ze naar de massa toe. 
De eenvoudige koreografie in 
simpel wit en blauw, de meisjes 
en de jongens in hun dagelijk
se kleren, de wimpels, de dan
sende blauwvoeten, de bloe
men uit de Vlaamse gemeen
ten en steden, het zware klok
kengelui, de dreigende wolken, 
de zeewind... als vele kleuren 
van een groot schilderij. Het 
maakt de Bedevaart eik jaar 
weer groot en aandoenlijk. Een 
schilderij van beelden en klan
ken, van woorden. 

Maar Diksmuide is veel meer 
dan mooie teksten en beelden, 
het is vooral gedenken wat 
mensen voor Vlaanderen heb
ben gedaan. In de namen van 
de gekende Ijzersoldaten —* 
tien Vlaamse geveiden — wer
den de jonge doden in herinne-

# De televisieberichtgeving was 
dit jaar een allerf lauwst beestje, de 
persjongen van dienst had blijk
baar wat anders te doen, niet eens 
Bart Vandermoere opgemerkt.. 
# Het gesjacher In de straten 
van Diksmuide neemt van jaar tot 
jaar toe, het wordt niet prettig 
meer. Jongens en meisjes in gods
naam hou het proper, maak er 
a.u.b. geen cirkus van. 
# De aanwezigheid van steeds 
meer en meer (buitenlandse) ge-
uniformeerden wordt nu wel echt 
storend. Nu beginnen ze zelfs 
Swastika's en Hitlerbeeldjes te 
verkopen... Kunnen het IJzerbede-
vaartkomitee en de stad Diksmui
de eens geen inspanning doen en 
die stijfmarcheerders vriendelijk 
maar kordaat de poorten van de 
stad wijzen? 
# De eed van trouw werd dit jaar 
voorgezegd door de kranige 
Cyriel Van Hove, een prachtfiguur 
met kloeke stem en schone kop, 
een man naar ons hart' 
# De jongens en meisjes die het 
koreografische gedeelte verzorg
den waren sober gekleed, velen 
traden op in een dagdagelijkse kle
dij alsof ze zo uit de massa kwa
men gestapt. Eenvoud kan heel 
mooi zijn. 
# In de crypte van de oude IJzer-
toren werd een klank- en lichtin
stallatie aangebracht De vele toe
risten (onder wie heel wat school
kinderen) kunnen nu het hele jaar 
door het epos van de IJzer horen 
en beleven. Wij mochten zondag 
een gedeelte ervan meemaken. 

# Mogen wij een eresaluut bren
gen aan Anton van Wilderode 
voor zijn voortreffelijke teksten? 
Aan Kris Yserbijt en Jef Demedts 
voor de prezentatie en aan alle uit
voerders? Zij maken van de IJzer
bedevaart een gebeuren om trots 
op te zijn! 

ring gebracht En na hen, zij die 
in het voorbije jaar van ons 
weggingen: de minderbroeder 
Egfried Bleukx, pastoor Juul 
Vanneste en de onderwijzer 
Frans Vannijvel. Hun namen 
bulderden als klokken over de 
vlakte. 

En Diksmuide is nog meer: het 
is de plaats om kritisch na te 
gaan hoever het staat met het 
testament van de IJzersolda-
ten, want zij zijn nog steeds 
eisende partij! 

Diksmuide 1980 was ook de 
Bedevaart van de hoop ver
persoonlijkt in de vele jonge 
mensen, in het radikalisme van 
de toespraken, in de eed van 
trouw. 

De jeugd wil de trouw niet ver
geten 
van velen de trouw totterdood 
zij zal in hun voetstappen tre
den 
de brug van een donker verle
den 
naar een toekomst helder en 
groot 

De jeugd wordt de zomer van 
morgen 
de tijd van het groot avontuur 
zij ziet nog in nevels verborgen 
de zon aan een kim zonder 
zorgen 
en de zegen/ van zelfbestuur 

Diksmuide, een onvermijdelijke 
dag. Een hoogdag die men niet 
ontwijken kan. Een liefdevolle 
hand naar het verleden, een 
vuist voor de toekomst: onze 
zelfstandigheid! 

"Wij jongeren moeten onze socia
le voormannen de vraag stellen: 
«Is dit een Vaderland?» Ook wij 
juichen toe, dat de arbeidersbewe
ging haar mensen verdedigt als 
die dreigen gekraakt te worden 
door de macht van het naamloze 
multinationale kapitaal Maar het 
moet ons van het hart, dat deze 
syndikale macht nooit ten volle 
werd ingezet waar zovele Vlamin
gen, als mens en als volk, worden 
en werden achteruitgesteld. 
Vlaamse strijd is sociale strijd. Wij 
willen de kleine Vlaamse man in de 
randgemeenten beschermen te
gen de imperialistische annexatie-
politiek van rijke frankofone villa
bewoners. Wij willen de Vlaamse 
arbeiders en bedienden in het 
Brusselse beschermen tegen de 
sociale druk van frankofone pa
troons, personeelschefs en burge
meesters. Deze syndikale voor
mannen zwijgen nu de miljarden
diefstal geïnstitutionalizeerd dreigt 
te worden. 

Van de eerste dag afhebben wij al 
begrepen, dat de huidige staats
hervorming een onverteerbare 

mengelmoes is van tegenstrijdig
heden en dubbelzinnigheden, naar 
het klassieke model van de Belgi
sche middelmatigheid, ten onrech
te gezond verstand geheten. 
Vlaamse politici, die ons willen 
voorhouden, dat dit de voleinding 
is van ons streven naar zelfbe
schikking, vergeten dat deze 
10 % autonomie nog steeds 90 % 
Belgische dwangbuis betekent 
Vlaanderen opbouwen dus opdat 
België zou worden afgebroken.» 
"Zowel in de tijd van Rodenbach, 
als in die van de Vossen en na 
1945 in de moeizame heropstan
ding, was de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd het werk van een doel
bewuste jeugd. 

In déze beslissende faze van onze 
ontvoogdingsstrijd mogen wij niet 
ontbreken. Wat vorige generaties 
voor ons hebben klaargemaakt 
moeten wij voltooien met een on-
berekende en mateloze inzet 

Geen eendagsentoesiasme! 
Maar niet hier alleen is inzet nodig, 
niet in een eendagsentoesiasme: 
want de dag dat niet enkel de har

de aktiegroepen, maar het hele be
wuste Vlaanderen, ter plaatse 
naast de Vlaamse Voerenaar zal 
staan: dat er 20.000 Vlamingen 
zullen durven optrekken naar de 
Voerstreek, wordt dit gebied ons 
niet meer betwist Dat de dag dat 
Komen de zaak zal worden van de 

gehele Vlaamse gemeenschap, 
zullen wij ook daar niet meer aan 
de bedelpoort moeten gaan staan, 
van een arrogant en Fransdol ge
meentebestuur, dat toch niet luis
teren wil De dag dat 100.000 Vla
mingen in een Vlaamse boycot-
week aan Brussel durven tonen, 
dat wij deze stad kunnen lamleg-
gen, dan zal ook daar eindelijk het 
respekt voor ons volk gaan 
groeien. De dag vooral dat wij met 
de té weinige getrouwen zullen 
ophouden onszelf in kleinzielige 
broedertwisten te verzwakken!» 

Aanwezig zijn! 
«Ik doe een dringende oproep tot 
alle jongeren in Vlaanderen. Blijf 
niet afwezig. Nu en hier in Vlaan
deren, overal maar vooral in Brus
sel de Voer, Komen en andere be
dreigde gebieden, is er werk voor 
u. 
In de dagelijkse strijd voor de op
bouw van de Vlaamse natie heb
ben wij u nodig. Deze bedevaart 
moet een mijlpaal zijn op de weg 
van een hernieuwde inzet van de 
jeugd. En weigert deze staat dan 
nog een vaderland te worden voor 
de volkeren binnen zijn grenzen, 
dan zeggen wij jongeren het nu 
klaar en duidelijk: «Wij dulden 
geen periode van vernedering en 
onrecht meer Dan moet dit zielto
gend halfkadaver van een Belgi
sche staat maar zo vlug mogelijk 
worden opgeruimd, zodat voor 
ons de weg open ligt naar een vrij 
Vlaanderen in een vrij Europal» 
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Jozef Coehe: 

„Met Vlaamse macht een 
Vlaamse staat opbouwen! I n 

Namens het bedevaartkomitee sprak voorzitter Jozef Coene. Zijn vrij 
lange toespraak behandelde de traditionele onderwerpen: de staats
hervorming (samengevat in 5 duidelijke eisen), de vredespolitiek 
(waarin spijtig genoeg geen herhaling van het bedevaartstandpunt te
gen de kernraketten), een nieuwe aanpak van het amnestieprobleem 
(de gemeenschappen over amnestie laten beslissen, zoals het komi-
tee Aretz en de VU voorstellen), een oproep tot de jeugd (en ten slotte 
een aansporing tot eendracht om Vlaamse macht te veroveren. Hier
onder geven wij de belangrijkste delen van Coenes toespraak weer. 

«Tegenover het nationaliteitenpro
bleem heeft het bedevaartkomitee 
van meet af aan duidelijk gesteld 
dat zelfbestuur voor Vlaanderen 
inhoudt: zelfbeschikkingsrecht 
van het Vlaamse volk over alle 
Vlamingen, over zijn hele grondge
bied, over zijn strukturen en zijn fi
nanciële middelen. 
Al wie de grondbeginselen van de 
Vlaamse beweging niet eerbiedigt 
en Vlaanderen niet voorgoed wil 
ontvoogden zal stranden. 
Met Martens III is men bezig een 
gevaarlijk experiment uit te dokte-

Waar verdrukking heerst, grijpt 
men naar de wapens, 
stand en oorlog, ook op wereld
schaal 
2. Geen vrede zonder rechtvaar
digheid, nationaal en internatio
naal Sociaal onrecht leidt naar op-

3. Waar wapens opgestapeld ge
reed liggen, bestaat een drang om 
ze te gebruiken, zelfs bij vergis
sing. 

De pogingen tot omschakeling 
van de wapenindustrie naar vre
desdoeleinden moeten we krach-

ren en tegenover dit knoeiwerk 
stellen we nogmaals duidelijk: 
1. Geen vaag schijnfederalisme 
van enkele procenten, dat de zelf
bestuuridee uitholt en bestrijdt 
met pseudo-zelfbestuur 
2. Vertrekken van de twee volks
gemeenschappen, om de politieke 
struktuur van de Vlaamse natie 
zelfstandig uit te bouwen. 
3. Volstrekte eerbiediging van het 
Vlaams karakter van de randge
meenten en van Voeren, die bij 
Vlaanderen zijn en blijven. 
Geen duim Vlaamse grond meer 
prijsgeven en geen unitair Belgi
sche voogdij over Vlaamse ge
meenten. 
4. Brussel een volwaardige hoofd
stad voor de Vlamingen, Brussel 
beperkt tot de 19 gemeenten, 
Brussel nooit een derde gewest 
5. Snelle en volledige afbouw van 
de dotaties, van onrechtvaardige 
verdeelsleutels, van ongekontro-
leerde geldstroom naar Wallonië 
Vlaams geld blijft in Vlaamse han
den om in Vlaanderen de krisis te 
bestrijden en de werkgelegenheid 
te bevorderen». 

Nooit meer oorlog! 
« We zijn maar een klein land, dat in 
de wereldpolitiek niet veel in te 
brengen heeft, maar we zijn een 
land dat twee wereldoorlogen be
leefde en ervaren heeft wat een 
oorlog aan slachtoffers en aan 
vernieling kost 
Wij moeten de ontspanning tus
sen de staten en de volkeren van 
de wereld standvastig propage
ren, vóór het tot een nieuwe ont-
brandina komt 

Wie echter oorlog wil ver
mijden, moet de oorzaken bestrij
den die tot oorlog leiden en in dit 
verband willen we beklemtonen: 
1. Geen vrede zonder zelfbe
schikkingsrecht der volkeren. 

J . > 

tig steunen en de ergerlijke wa
penhandel behoort onderworpen 
te worden aan een strikt gemeen-
schapstoezicht 

Amnestie! 
«Zij die steeds nationale verzoe
ning met de lippen prediken, moe
ten weten dat het 150-jarig be
staan van Belgiè een enige gele
genheid is om het 35 jaar oude 
zeer van de amnestie voor politie
ke delinkwenten en het opruimen 
van de sociale gevolgen van de re
pressie een oplossing te geven. 
In de recente regeerverklaring 
geen woord over dat probleem en 
ook de koninklijke toespraken 
zwijgen erover. 
België blijft het land ter wereld 
waar amnestie cynisch afgewezen 
wordt en in deze weigering weegt 
de houding van de Fransspreken-
den zwaar door 
Ook hier moet Vlaanderen zelfbe
stuur opeisen!» 
« Vlaanderen moet autonoom over 
zijn verleden kunnen oordelen». 

Eendracht! 
«Verleden jaar deden we hier een 
oproep tot de Vlaamse parle
mentsleden, opdat het historisch 
belang van de nakende strijd hun 
met zou ontsnappen. Gedurende 
dit jaar werd de gevaarlijke drie-
trapshervorming op het nippertje 
gekelderd De Vlaamse parle
mentsleden moeten weten wat er 
klopt in de geest en in het hart van 
de naamloze, eerlijke, strijdbare 
Vlaming, die hen naar het parle
ment stuurt. Deze Vlaming ver
wacht dat ze hun stem uitbrengen, 
mei als Vlaamse knechten, niet 
met de dood in het hart, maar als 
vrije en zelfstandige Vlamingen, in 
eer en geweten, in eenklank en in 
samenwerking met alle dynami
sche krachten van de natie. 
De strijd zal nog lang en hard zijn, 
maar het gaat om de bekroning: 
de opbouw van een zelfstandige 
staat voor het welzijn van ons 
volk. 

Aangevoerd door voorzitter Vic Anciaux waren vrijwel alle VU-parle-
mentsleden aanwezig: tussen en samen met het Vlaamse volk. 

-^^tijAStfir^iS^n^t 
Vermoeid maar fier om hun prestatie stapten van de nieuwe naar de 
oude toren de zeven VAD'ers die de tocht Keulen-Diksmuide te voet af
legden. Het zijn de Belgische soldaten In Duitsland Guy Stroobanr, Willy 
Destruker, Rerre Demeester, Jean-Paul Ringoir, Luc Van Blesbrouck, 
Nico Dierick en de student — zoon van een BSD-soldaat — Alaln De 
Caestecker. Ze waren op 21 juni te Keulen vertrokken en stapten de 
350 km In negen dagen af. De bedoeling was met deze tocht hun vereni
ging het Vlaams Aktiekomltee Duitsland bIj de bevolking bekend te ma
ken. De vereniging wil het vreedzaam naast mekaar leven van de twee 
gemeenschappen in de tiende provincie bevorderen, Iets wat niet altijd 
het geval is Het groepje wandelaars raakten met hun «Vlaams» versier
de wagen gemakkelijk over Duits en Nederlands grondgebied, alleen In 
België vond de rijkswacht het nodig een passenkontrole uit te voeren en 
de raad te geven niet naar... de Voerstreek door te wandelen De vlag
gen droegen de namen van de Belgische garnizoenplaatsen In Duitsland. 
Een puike prestatie, meer dan geslaagd! 

VUJO's Vredesfietseling: regen en wind 
Voor de vierde maal fietsten 
zon honderdtwintig 
VUJO'ers naar de IJzerbede
vaart In Diksmuide. En al was 
de regenmaker dit jaar ook 
van de partij, toch versche
nen aite ingeschrevenen aan 
de start. 
Die start werd op vrijdag 27 
juni even na 14 u. gegeven te 
Leuven, waar zowat dertig 
zeer moedigen begonnen te 
pedaleren met pakweg 
170 km voor de boeg. Zoals 
steeds fungeerde kamerlid 
Wilty Kuypers als ploegleider. 
Ditmaal was het trouwens al
lemaal georganizeerd zoals 
het in een «wielerklassieker» 
hoort, signaalwagen, volgwa-
gens, motards, ziekenwagen 
van het Vlaams Kruis en be-
zemwagen. Gaandeweg 

groeide de groep vredesflet-
sers aan: te Herent, te Kam
penhout, te Grimbergen, te 
Asse en te Aalst. "Een hon
derdtal fietsers bereikten 
Melle op vrijdagavond, waar 
VUJO-(3ent voor het onthaal 
zorgde. 
De stemming werd na die 
eerste ritdag wel" even ge
drukt door het nieuws van 
het ongeval dat de fietsers 
van VUJO-KontIch ten deel 

was gevallen. Een auto was 
op deze groep ingereden. 
Gelukkig kwamen de mees
ten er met de schrik van af. 
Heel wat fietsen waren ech
ter degelijk gehavend, zodat 
de groep uit Kontich de strijd 

staakte. 
Op zaterdagmiddag werd 
een versterkend maal ge
bruikt In «Roeland» te Gent. 
Van daaruit vertrok de inmid
dels sterk aangegroeide 
groep richting Diksmuide. Tij

dens deze tweede etappe 
gutste het water voortdurend 
uit de regenzwangere wol
ken. Dit schrikte de deelne
mers echter helemaal niet af. 
Even na 18 u. bereikte de 
VUJO-karavaan de Pax-
poort te Diksmuide, waar zij 
opgewacht werd door een af
vaardiging van het IJzebede-
vaartkomitee, onder wie 
voorzitter Seppe Coene, se-
kretaris Rik de Ghein en 
VOS-voorzitter Guido Pro
voost Onder leiding van 
voorzitter Coene en kamerlid 
Willy Kuijpers werd in de 
crypte van de oude toren een 
bezinning gehouden. De idea
len van de IJzersoldaten wer
den In herinnering gebracht-
Zelfbestuur en Nooit meer 
oorlog. Idealen die vandaag 
de dag nog steeds niet ver
wezenlijkt zi ja 
Na deze bezinning zochten 
de vermoeide fietsers het 
tentenkamp op. VUJO-leper 
vergastte de deelnemers op 
een heerlijke broodjesmaal
tijd. 

De organizatoren van deze 
vierde fietseling verdienen 
een pluim. Proficiat VUJO! En 
tot volgend jaar op de lus-
trum-fletseling! 
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De grabbelton 
0 Vrijdag — In The Detective speelt Frank Sinatra de 

hoofdrol Joe Leiand, een politiedetective moet een 
moord oplossen die gepleegd is in het gesloten wereldje 
van de homoseksuelen in New York Hij heeft het er met 

gemakkelijk mee Daarenboven stapelen de problemen thuis zich 
ook op Regie Gordon Douglas (1968), met verder nog Lee Re-
mick als zijn manzieke vrouw, Ralph Meeker, Jack Klugman (BRT 
1) — Op Ned 1 (Avro) begint vanavond de geliefde kinderreeks 
Worzel Gummidge over een bizarre vogelverschnkker die nogal 
wat menselijke trekjes vertoont «J Zaterdag — Vanavond vindt in Knokke de finale plaats 

j van de Knokke-Cup. Verder geen kommentaar (BRT) — 
Vara (Ned 2) brengt een doku-drama over een waar ge
beurd feit Een middag op het Rode Plein is een rekon-

strukte van de gebeurtenissen die volgden op de manifestatie op 
het Rode Rem door enkele arbeiders, intellektuelen en kunste
naars tegen de Russische interventie in Honganje in de zomer van 
1968 — Alvarez Kelly is een westernfilm met enige psychologi
sche diepgang Aan het einde van de Amenkaanse burgeroorlog • 
moet Alvarez Kelly, een bekende veednjver een troep vee van 
Mexico naar Virginia brengen, bestemd voor het Amenkaanse le
ger De Zuidelijken willen dat vee ook in handen krijgen om de 
hongenge inwoners van een stadje van de dood te redden De 
harde Kelly wordt door de rechtlijnige guenlla-kolonel Tom Rossi-
ter voor een gewetensprobleem gesteld (RTBF 1) «' Zondag — Mezza Musica is vanavond geheel gewijd 

aan muziek uit Disney- en andere tekenfilms (BRT) — De 
eerste aflevenng van Portraits of Power, een reeks do-
kumentaires over de rol van wereldleiders in de geschie

denis van deze eeuw, is een portret van Hitler (Ned 2 - VPRO) 
^ ^ j Maandag — BRT prezenteert een gevarieerd gevulde 
^ H ^ avond Wie met houdt van de muziek van de Amenkaan-
^ ^ ^ se zanger John Denver, hoeft met te luisteren, het oog 

mag ook wel's wat )n John Denver en de dames prezen
teert John Denver zijn muziek en enkele aantrekkelijke eksempla-
ren van het vrouwelijke geslacht als Cheryl Tiegs, Cheryl Ladd, 
Tina Turner — Rotstad (Strumpet City) is een nieuw Iers feuille
ton over Dublin tussen 1907 en 1914 — In Paul Jacobs and the 
nuclear wordt een tp je opgelicht van de duisterheid die wordt ge
weven dooc de Amenkaanse regenng rond o a bekende feiten 
over de verschnkkelijke gevolgen van radioaktieve straling De 
Amenkaanse journalist Paul Jacobs bracht een aantal onverkwik
kelijke zaken aan het licht — RTBF draait de Franse film Thérèse 
Raquin van Marcel Came (1953), naar het bekende werk van Emi-
le Zola Met Simone Signoret en Raf Vallone De toen nog jonge 
Simone Signoret speelt de rol van de aantrekkelijke Therèse, een 
weesmeisje dat door een vooruitziende weduwe aan haar ziekelij
ke zoon wordt gekoppeld 

« Dinsdag — Natuurlijke historie, een thnller van Anton 
Quintana, speelt in een milieu, dat met zo direkt geschikt 
blijkt voor thnllers het laboratonum van een vorser in de 

natuurwetenschappen Lo van Hensbergen en de jonge 
ontdekking Derek de ün t spelen de hoofdrollen Dr Heinz een 
bioloog die zich heeft gespecializeerd in weekdieren, heeft uitein
delijk de bekroning op zijn vorserswerk gevonden Hij zal be
roemd blijven in wetenschappelijke knngen en zijn ontdekking zal 
hem njk maken Wat heeft hij dan wel ontdekt Een uniekje zee-
slak die hij al meteen naar zijn eigen naam noemt De verslagen
heid IS dan ook groot wanneer de jonge vorser Vogelensang zijn 
vondst aanvecht (BRT 1 - Natuurlijke Historie, een tv-spel van de 
Nederlandse zender Tros) — Op BRT 2 komt De zaak Mori (II 
Prefetto di Ferro), een Italiaanse sociaal-kntische film van Pasqua-
le Squiten (1977) die gebaseerd is op een echt gelïeurd fei t Ce-
sare Mon, de «ijzeren prefekt» zoals hij werd genoemd omwille 
van zijn harde aanpak en onomkoopbaarheid, wordt door de Ita
liaanse regenng naar Sicilie gestuurd om er de mafia te bestrijden 
^ ^ Woensdag — Muziek is troef Tienerklanken in het jonge-
^M renmagazine van BRT-2 Madness, Rush, Z Z Top, Sky en 
^ ^ J andere groepen zijn er te gast — De film De inzet (zw / 

wJ (State of the union) van Frank Cïapra (1948) met 
Spencer Tracy, Kathanne Hepburn, Van Johnson schetst een 
beeld van de vaak korrupte metodes die worden gebruikt in de 
verkiezingscampagnes in Amenka Een eerlijke zakenman laat 
zich overhalen om zich kandidaat te stellen voor de presidents
verkiezingen HIJ gaat zuiver van start Maar al gauw raakt hij ver-
stnkt in het web van p)olitieke korruptie en propaganda Zelfs zijn 
huwelijksleven komt op het spel te staan (BRT 2) — In Diane, 
een Bnts tv-spel gaat het over een relatie tussen een verweduw
de man en zijn jonge dochter De twee mensen zijn door sociale 
omstandigheden erg op elkaar aangewezen Maar wanneer blijkt 
dat die relatie verder is gegaan dan een vader-dochter verhou
ding, heeft dat voor de vader en voor de dochter en hun omge
ving uiteenlopende gevolgen (Ned 1) 
^ ^ Donderdag — We zijn nog met bekomen van de energie-

^ B H kater of ons wordt al een gouden kalf beloofd voor de ver-
^ ^ J re toekomst althans in het programma Wind in de zeilen 

dat als ondertitel De kater en het gouden kalf meekreeg 
Hienn gaat het over de toekomstplannen van de Europese auto-
mobielkonstrukteurs die tegen 2000 energie- en milieuvnendelijke 
wagens willen bouwen (BRT 2) De westerse popmuziek is offi
cieel nog erg taboe in Rusland Toch waaien onze muzikale gelui
den wel eens over de grenzen en worden daar door de jeugd met 
Ijver opgevangen Het was dan ook met te verwonderen dat de 
trip door Rusland van de Britse popzanger Elton John een dende
rend sukses werd Zo lukte het de orgamzatoren om bijna zonder 
enige publiciteit in de Oktoberhal van Leningrad zomaar 4 000 jon
geren te lokken De fans drongen door de kordons van de orde
diensten heen en begonnen vlak voor het podium te dansen op 
de pxDpmuziek en honderden weigerden de zaal te verlaten na de 
show (Vara Ned 1) — Tros start op Ned II een nieuwe reeks 
The Sacketts, een dnedelige westernreeks, gebaseerd op twee 
bestsellers van Louis L'Amour «The Daybreakers» en «Sackett» 
Uit de reeks blijkt duidelijk dat het westemgenre onverwoestbaar 
IS, ook in het tv-werk «De Sacketts» vertelt de geschiedenis van 
dne broers die in Tennessee zijn ofsgegroeid en na de burgeroor
log naar het westen trekken 
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Vrijdag 

BRT 1 

1500 Sportreportages (tennis en 
Ronde) — 1850 Emilie (strip) — 
1855 Klem, klem kleutertje — 
1910 Reizen naar het onbekende 
(dokJ - 1945 Nieuws - 2015 
De detecbve (film) - 2215 Zo-
meragenda — 2225 Tennis uit 
Wimbledon — 2255 Nieuws 

BRT 2 

2015 De Muppets - 20 40 C^ssa-
ta (f) - 21 00 Knokke-cup (show) 
— 2200 KTRC-kruispunt (kerk in 
Brazilië) 

RIB 1 

1915 Antenne-soir Waalse gewes
telijke aktualiteiten — 2025 Le 
Francophonissime (spel) — 2040 
De miljarden van de drugs (repor
tage) — 21 40 Les petits calms 
(film) — 23 20 Nieuws en weertje-
ncht 

NED 1 

18 50 Ernilie (stnp) - 18 59 Worzel 
Gummidge (f) - 1955 Dirk Van 
Haveskerke — 1950De Papendal 
revue (vanete) — 21 35 Nieuws 
— 21 55 Avro's sportpanorama — 
2305 Nederlands familieleven m 
dne generaties (dok) — 2340 
Nieuws 

NED 2 
1500 Studio Sport extra - 1855 
Nieuws — 1859 Zo vader, zo 
zoon (spel) — 1925 Luv (show) 
— 2000 Nieuws - 2027 James 
Hemot (f J — 21 20 Hier en nu — 
22 00 Trooping the colour (reporta
ge) - 2250 Kerkepad 80 -
2330 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Zustande 
wie im Paradies (film) — 21 45 Mi-
lieubeschermmgspolitiek (reporta
ge) — 2230 Taghesthemen — 
23 00 Haus der Frauen (tv-spel) — 
025 Nieuws 

ZDF 

1630 Het nevelwoud (dokJ — 
1820 Western von Gestem — 
1900 Nieuws — 1930 Auslands-
journal — 2015 Der Alte (fJ — 
21 15 Herr Qualtnger (satire) — 
22 50 Sport am Freitag - 23 20 Ri
valen um die Macht (film) — 1 15 
Nieuws 

D 3 
1900 Peter Paul Rubens (f) — 
2000 Nieuws - 2015 Bonn-Paris 
Freundschaft mit Hindernissen (re
portage) 

LUX. 

19 55 Ajourd hui en bref De expe-
drhe van Ronald Amundsen m 1911 
(evocatie) — 21 00 4321 objec-
tif lune (sf-film) 

F 1 

1800 Toearegs (dok) - 1900 
Onze neven uit de jungle (dokJ — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2030 Julien Fon-
tanes magistral (fJ - 2200 Cha-
teaux de France (dokJ 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Winnetou 
(fJ — 21 35 Apostrophes — 2255 
Nieuws — 23 (X) Allemagne annee 
zero (film) — O 30 Einde van de uit
zending 

F 3 
20 30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 30 La venus d'ille — 
2225 Nieuws 

BBC 1 
1400 Magazine van zender Wales 
— 1840 Nieuws en regionale ma
gazines — 21 00 Des O'Osnnor 
show — 21 50 Points of view (tv-
kntiek) - 2200 Nieuws - 2225 
Starsky & Hutch (O - 2315 De 
Duitse bezetting van Kanaaleilan
den (dokJ — 2345 Nieuws — 
2350 Sacco & Vanzetti (film) 

BBC 2 

21 05 Dok over tjeroemde schilde-
njen — 2115 Nieuws — 21 50 The 
Gage (film) — 000 Newsnight — 
035 The outer limits (sf-fJ 

ITV 

1400 Nieuws en regionaal nieuws 
— 1525 Paardenrennen (reporta
ge) — 1645 Diane Sotomon 
(show) — 1930 Showbizsterren 
vertellen anekdotes — 2300 
Nieuws en regionaal nieuws — 
2335 Opinions Unlimited (diskus-
sie) — 005 Nothing but the Night 
(tnller) 

BRT 

15 00 Tennis uit Wimbledon (repor
tage) — 1800 Emilie (strip) — 
1805 Andermans bneven (jeugd
film) — 19 25 Zwart en wit (stnp) 
— 19 45 Nieuws — 2010 De dok
ter heeft het druk (f) - 2035 Cir-
kusprogramma — 21 00 Knokke-
Cup (reportage) — 2200 Tennis 
uit Wimbledon (reportage) — 
2245 Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws — 1532 Warenhuis 
op stelten (film) — 1655 Popkrant 
- 1850 Emilie (stnp) - 1855 
Nieuws — 1859 Wollies wereld 
(fJ — 1905 Een klap voor je kop 
kun je knjgen als je dat soms nog 
met dacht (kabaret) — 1925 Zaal
voetbal dames — 1945 Barry and 
Eileen üiedjes) — 2015 Een 
schreeuw om hulp (tv-film) — 
21 35 Nieuws — 21 55 De verge
ten oorlog (dokJ — 2240 Over
peinzingen langs het kerkepad — 
2300 Nieuws 

NED 2 

1855 Nieuws. — 1859 Sprookjes 
van overal (fJ — 1908 Popkara
vaan — 2000 Nieuws - 2027 
Een man over de vloer (f J — 20 52 
Een middag op het Rode Rein_ 
(dokJ — 23 05 Acher het nieuws 
— 2340 Nieuws 

RTB 
1915 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
Bloemen en planten m zee (dokJ 
— 2025 Alvarez Kelly (westem) 
— 2203 L'Album des Censes (re
portage) 

ARD 
1445 Geliebte Spionin (film) — 
2000 Nieuws - 2015 Auf los 
geht's los (spel) — 21 45 Nieuws 
— 2205 Mem Onkel der Gangster 
(film) - 2350 Nieuws 

ZDF 
2015 Du bist Musik (muzikale film) 
— 21 40 Nieuws — 21 45 Das ak-
tuelle Sport-Studio — 2300 Der 
Kommissar (fJ — 005 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Warten auf 
Godot (teater) - 21 35 Deutsche 
Wochenschau von 3 juli 1940 — 
2205 Sprechen wir ueber Heme' 
(gedichten van Heme) — 2250 
Vladimir Ashkenazy (portret) 

LUX. 
2000 La chute des aigles (f) — 
21 00 La regie du jeu (f) 

F 1 
1900 Numero Un (vanete) — 
21 35 Starsky et Hutch (f J - 2225 
Cest amve a Hollywood (dokJ 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
DIREKT 
TE KIEZEN 

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 318071 

A 2 

1945 Vanete — 2000 Nieuws — 
2035 Les dossiers eclates (f) — 
2205 Bravo (vanete) - 2300 Vi
vian Reed (show) 

F 3 

2000 Les jeux de 20 heures — 
2030 Festival de Saintes (teater) 
— 21 40 Hommage a Alfred Hitch
cock — 2210 Nieuws 

BBC 1 

1415 Sportnamiddag — 1915 
What's on Wogan' praatshow 
van Terry Wogan — 20 00 The spn 
nt of St-Louis (film) - 22.45 
Nieuws — 22 55 Telford's Change 
(O 

BBC 2 

18 55 Royal and Ancient Golf Tour
nament (reportage) — 2140 
Nieuws — 2255 The beast with 
five fingers (horrorfilm) — 020 
Nieuws — 025 Retum call to 
Brass Tacks (diskussie) — 035 
Chamber of horrors (horrorfilm) 

ITV 

1330 Sportnamiddag — • 1805 
Nieuws — 1815 Trevor Baker's all 
weather show — 20 00 Rock with 
laughter (show) — 2230 Nieuws 
— 2245 The Family Dance (tv-
speD — 015 Regionaal nieuws — 
020 The Cancelled Czech (f) 

BRT 1 
11 00 Konfrontabe over Zaire — 
1200 (tot 1230) Nieuws voor ge
hoorgestoorden — 1430 Spel 
zonder grenzen (spel) — 1600 
Ronde van Franknjk. — 1810 Jon
ger dan je denkt — 1840 Emilie 
(stnp) - 1845 De Middellandse 
Zee (dok) — 1945 Nieuws — 
2000 Sportweekend - 2030 Fa
miliekroniek (f) — 2120 Mezza 
Musica — 2215 Nieuws 

NED 1 
1900 Nieuws — 1905 Vivaldi en 
Telemann (koncert) — 1955 De 
troon des bloeds (film) — 21 40 
Quo Vadis, Joao Paolo'' (reporta-
ge) — 2230 Nieuws 

NED 2 
1830 Emilie (stnp) - 1835 De 
Afnkanen (dok) — 1920 Studio 
Sport 2 — 2030 Humanistisch 
Verbond — 2035 Nieuws — 
2040 Puur natuur (dok) - 2120 
Hitler (dok) - 2205 HJA Hof
land ontmoet dr A Van Danzig 

RTB 

11 00 Euchanstievienng — 19 30 
Nieuws — 2005 France Gall made 
in France (show) — 21 05 Chene 
noire (teater) — 2320 Nieuws 

ARD 
1315 Vulkanismus in Europa 
(dokJ — 1745Behinderten-Leben 
(dok over gehandicapten) — 
2000 Nieuws — 2015 Expeditio-
nen ins Tierreich (natuurdok) — 
21 00 Der Knmmmalpolizei Rat — 
2105 Heinnch (tv-film) - 2315 
Nieuws — 2320 Literair magazine 
— 0005 Nieuws 

ZDF 
10 00 Programma-overzicht — 
1030 Grossstadtmelodie (film) -
18 30 Regen over Afnka (dokJ — 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Gonzague 
Saint Bris (portreO — 2000 Lieb-
ling ich lass' mich scheiden (film) 
- 21 30 Nieuws - 21 45 C:armina 
Burana (Cari Orff) 

D3 
1850 Charlie Chan om Zirkus 
(film) - 2000 Nieuws - 2015 
Kottan Ermittelt Hartlgasse 16A 
(0 

LUX. 

Sud terre d'or et de 
(dokJ - 21 00 Au bord c 
(film) 

F1 

14 35 L homme de Tautav 
tage) — 1745 Nieuw-C 
(dokJ — 2030 Les grant 
les (film) 

A2 

2000 Nieuws - 2035 L 
vadrouille (film) - 22 40 
continue — 2345 Nieuw 

F3 

2030 Histoire de la Frai 
(dok) — 21 00 De ges< 
van de televisie (f) -
Nieuws — 22 30 Fantom 

BBC 1 

1425 De geschiedenis vai 
se huisraad (dokJ 
Nieuws — 1455Anthon 
se (film) - 1720 The H 
pan-al (O - 1810 Hon 
suur (dok) — 1835 Ni( 
21 05 Buona Sera Mrs ( 
(film) - 2325 The Budda 
to Sussex (dok) - 030 
in the oak (film) 

BBC 2 
14 55 Cncket (reportage) 
Diamonds m the sky (( 
21 40 A walk in the Fore 
— 2320 Playhouse (tv-
010 Tell me that you love i 
Moon (film) 

ITV 

1005 Achtergronden var 
pogingen in Engeland (( 
12 30 Achter de scherme 
televisiewereld (dokJ -
Union Power (dok over 
den) - 1520 Red Shoe 
film) — 19 00 Nieuws — 1 
Chnstians (dok) — 201 
Fortunes (show en kwis) 
Love thy neighbour (film) 
Nieuws — 23 00 South Be 
(Jane Austn) 

Maanda 
7 J 

BRT 1 

1600 Ronde van Frankn 
tage) — 1830 Emilie ( 
18 35 Wie IS mijn moeder 
film J — 1945 Nieuws 
John Denver en de dame 
- 21 05 Rotstad (f J - 2 
Jacobs en de atoomgang 

NED 1 

1850 Emilie (stnp) -
Nieuws — 1859 Matt t 
(f) - 1925 Oh, was ikr 
filmster (film) - 2 0 4 0 T h 
of San Francisco (f) 
Nieuws — 21 55 De verg 
log (dokJ - 2245 Sloti 

NED 2 

1855 Nieuws - 1859 f 
de wereld (f J - 1925 
Mindy (f) - 2000 UK 
2027 Raging Moon (tv 
2210 Televizier-Magazme 
Big Band music from He 

RTB 
1915 Waalse gewestelijkt 
teiten — 19 30 Wieuws 
Therese Raquin (film) — 2 
(portret van de stripteker 
2235 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 [ 
von Monte Chnsto (f J 
Turke sei Stolz (dokJ 
Fast wia im nchtigen Leber 
en satire) — 2230 Tages 
- 2300 Die Spur des I 
(film) — 035 Nieuws 

ZDF 
2100 Heute-Joumal -
Grenzfalle (TV-film) 

D 3 

1730 Hardi Pardaillan (film) -
1900 Nieuws - 19 05 Afrique du 

2015 De -kibboets van d( 
venden» - 21 00 Der Lac 
(film) 
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d'or et de diamants 
00 Au bord du volcan 

ne de Tautavel (repor-
'.45 Nieuw-Caledonië 
30 Les grandes famil-

3. — 20.35 La grande 
m). - 22.40 La féte 
23.45 Nieuws. 

e de la France libre 
.00 De geschiedenis 
svisie (f). - 22.00 
!2.30 Fantomas (film). 

chiedenis van de Brit-
I (dokJ. - 14.50 
4.55 Anthony Adver-
17.20 The High Cha-
• 18.10 Hondendres-
— 18.35 Nieuws. — 
Sera, Mrs Campbell 

5 The Buddah comes 
okJ. - 0.30 The wind 
ilm). 

(reportage). — 20.15 
I the sky (dokJ. — 
; in the Forest CdokJ. 
iyhouse (tv-spel). — 
hat you love me, Janie 

gronden van invasie-
Engeland (dokJ. — 
de schermen van de 
Id CdokJ. - 13.00 
r Cdok. over vakbon-
10 Red Shoes (ballet-
I Nieuws. - 19.15 The 
okJ. - 20.15 Family 
3w en kwis). — 20.45 
ihbour (film). - 22.45 
i.00 South Bank show 
). 

indag 
7 JULI 

van Frankrijk (repor-
J.30 Emilie (strip). — 
mijn moeder? (jeugd-
45 Nieuws. - 20.15 
• en de dames (show), 
stad ( fJ. -21.55 Paul 
j atoomgang (dokJ. — 

s (strip). - 18.55 
18.59 Matt en Jenny 
Oh, was ik maar een 
. - 20.40 The streets 
ncisco (D. — 21.35 
1.55 De vergeten oor-
- 22.45 Slotmeditaöe. 

3. — 18.59 Alleen op 
X - 19.25 Mork en 
- 20.00 Nieuws. -
i Moon (tv-film). — 
er-Magazine. — 22.50 
jsic from Holland. — 

' gewestelijke aktuali-
30-Nieuws. - 20.05 
jin(film). — 21.45 Jije 
de striptekenaar). — 

i. - 20.15 Der Graf 
:hnsto ( f l - 21.15 
olz (dokJ. - 21.45 
;htigen Leben (humor 
22.30 Tagesthemen. 
Spur des Fremden 

i Nieuws. 

-Journal. — 2150 
V-film). 

boets van de overle-
'1.00 Der Ladenhüter 

LUX. 

20.00 Virginia Woolf (dokJ. -
21.00 Père malgré lui (film). 

F 1 
19.00 Camera au poing (dokJ. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Miquette et 
sa mère (film). — 22.05 Grands-
mères (dokJ. — 22.50 Nieuwa 

A 2 
19.15 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Variété. — 20.00 Nieuwa — 
20.35 Cartes sur table (aktualitei-
tenmagazine). — 21.50 Les suaires 
de véronique (tv-speD. — 2250 
L'Enfance Africaine (dokJ. — 23.35 
Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 Angélique, marquise des 
anges (film). — 2220 Nieuws. 

BBC 1 

18.40 Nieuws en regionale magazi
nes. — 21.10 Panorama (aktuali-
teit). - 22.00 Nieuws. - 2225 
Chato's Land (film). — 0.05 Reeks 
over bekende uitgevers. — 0.45 
Bellamy's Europe (dokJ. — 1.10 
Nieuws. 

BBC 2 
19.55 Dallas (O. - 20.45 Nieuws. 
— 21.00 Dok. over beroemde schil
derijen. — 21.10 The Waltons (f). 
- 22.00 Innes Book of Records 
(show). — 22.25 Brass Tacks (dis-
kussie). — 23.10 Best of Brass 
Tacks. — 23.45 Newsnight 

ITV 
11.00 Prairies in de VS (dok). — 
14.00 Nieuws en regk>naal nieuws. 
— 15.20 Film. — 16.45 Mellerstein 
Horse Trials (dok). — 17.15 Rlm-
magazine. — 18.15 The Swamp 
People (natuurserie). — 18.45 
Nieuws en regionaal magazine. — 
21.30 Aktualiteit in beeld. 

Dinsdag 

BRT 1 

16.00 Ronde van Frankrijk (repor
tage). — 18.30 Emilie (strip). — 
18.35 Rondomons. — 19.05 Gast-
programma (Het Humanistisch 
Verbond). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Natuuriijke historie (tv-spel). 
— 21.05 Tocht door de middeleeu
wen (dokJ. - 22.00 W.K. Latijns-
Amerikaanse dansen voor profs. 
— 23.10 Nieuws. 

John Denver en Cheryl Ladd, 
kiekje uit de show «John Oen
ver en de dames». Maandag 7 
juli onn 20 a 15 op BRT 1. 

BRT 2 

20.10 Het geheime leven van de 
dieren. — 20.35 De zaak Mori 
(film). 

NED. 1 
14.00 Op bezoek bij zomer (strip). 
- 1420 Maja de bij (fJ. - 14.45 
Carmen Sevilla (muzikale reporta
ge). — 15.30 De Rintstones (fJ. — 
18.50 Emilie (stnp). — 18.55 
Nieuvi/s. — 18.59 Stormboy (film). 
— 20.30 Rtehard De Vos is mijn 
naam (portret). — 20.45 Het land 
van de adelaars (dokJ. — 21.35 
Nieuws. — 21.55 De wonderiijke 
celwand (dok). — 22.55 Nieuws. 

NED. 2 
1855 Nieuwa — 16.59 Cijfers en 
letters (speO. — 1925 De verioren 
eilanden ( f l — 20.00 Nieuws. — 
2027 De Sullivans (fJ. - 21.15 
Brandpunt — 21.40 Leven op aar
de (dokJ. — 22.35 Sanford en 
zoon (f J. — 23.05 Nieuws. 

RTÜ 

19.15 Waalse gewestelijke aktuali-^ 
teiten. — 19.30 Nieuwa — 20.10 
Ciné tilt (spel). — 20.35 Histoires 
insolites (fJ. — 21.40 Portrait Wal
ton: Georges Simenon. — 22.30 
Nieuws en weerlsericht tot 22.40. 

ARD 

18.00 Erich von Daniken (portreO. 
— 20.15 Die Marvelli-show. — 
21.00 Panorama - 21.45 Detektiv 
Rockford: anruf genügt (fJ. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Ro
ger Siffer (folk). — 0.00 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuwa - 19.30 Die Braut 
mit dem schwarzen Schleier (film). 
- 21.00 Heute-journal. - 21.20 De 
Duits-Franse verhouding (reporta
ge). — 22.00 Besuch auf Imrali: de 
Turkse regisseur Yilmaz Güney 
(dokJ. — 2.45 Renaldo & Clara 
(film). — 020 Nieuwa 

ARD 3 

20.00 Nieuwa — 20.15 Machte, 
Markte und Moneten. — 21.00 
Lord Peter Wimsey - Arger im Be-
llona Club (f J. — 22.30 Die literari- , 
sche Filmerzahlung (film). 

LUX! 

20.00 La brigade du tigre (f J. -
21.00 L'ardoise (film). 

TF 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
20.00 Nieuwa - 22.30 Mathias 

Sandorf (f J. — 21.20 Fransen in de 
wereld (dokJ. 

A~2 
20.00 Nieuwa — 20.40 Jour de 
fête (film). — 23.30 Nieuwa 

FR. 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Les contrabandiers de 
Moonfleet (film). — 21.55 Nieuws. 

BBC 1 

14.45 Nieuwa — 16.40 Magazine 
van zender Wales. — 19.55 Young 
Joe, the forgotten Kennedy (dokJ. 
— 22.00 Nieuwa — 22.25 Endan
gered species (dokJ. — 23.15 Do-
nal and Sally (tv-spel). — 0.30 
Nieuwa 

BBC 2 
19.55 Dallas (0. — 20.44 Nieuws. 
— 20.55 Dok. over beroemde schil
derijen. - 22.00 Spike Milligan 
show. — 22.30 The enigma files (f). 
— 2320 Lions Rugby Tour. — 
23.50 Newsnight 

ITV 
14.00 Nieuws en regionaal nieuwa 
— 1525 Paardenrennen (reporta
ge). — 17.45 De kindertijd van be
roemde mensen (dok). — 18.45 
Nieuws en regionaal magazine. — 
22.00 Love among the artists (O. — 
23.00 Nieuwa - 23.30 Only in 
America (dokJ. 

Woensdag 

BRT 1 
16.(X) Ronde van Frankrijk. — 
17.15 Johan en de Alverman (f J. — 
18.15 Emilie (strip). - 1820 Alias 
Smith & Jones (fJ. — 19.17 Stand
punten (PW). — 19.45 Nieuws. — 
2020 Mori< en Mindy (fJ. - 21.05 
Spel zonder grenzen (met Merk-
sem). — 2220 Nieuwa 

BRT 2 

20.15 Muzieksien. — 20.55 De in
zet (film). 

NED 1 

15.30 Wollies wereld (f J. - 15.35 
In de soete suykerhiol (f J. — 16.00 
Pommetje Horlepiep (fJ. — 16.50 
Laurel & Hardy O^ortfilm). — 17.10 
Teelepelvrouwtje (f J. — 18.40 Toe
ristische tips. — 18.50 Emilie (strip). 
- 18.55 Nieuwa - 1859 Van ge
west tot gewest — 19.50 Diane 
CTV-speO. - 21.37 Nieuwa -
21.55 Panoramiek. - 22.45 Bali 
verbrandt een vorst (reportage). 
— 23.40 Nieuwa 

NED 2 

18.55 Nieuwa — 18.59 Het paard 
van Troje. — 20.00 Nieuwa — 
2027 Socutera - 2032 Count
down special. — 21.00 Taxi (f J. — 
21.25 Vakantie in Nederiand. — 
22.25 Remmers ontmoet.. Rudy 
Koopmana — 22.55 Veronica's 
agenda. — 23.07 Nieuwa 

RTB 1 
19.15 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.30 Nieuws. — 20.05 Ethiopië, de 
grens van het risico (dokJ. — 21.05 
Jeux sans frontières. 

ARD 
16.15 Top ten music (variété). — 
20.00 Nieuwa — 20.15 Barfuss im 
park (teater). — 21.45 Bikler aus 
der Wissenschaft (dokJ. 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 19.30 Gegen den 
Wind (f). - 2015 Bilanz. - 21.00 
Heute-journal. - 2120 Dame, Kö-
nig, Aa Spion (fJ. — 22.10 Diskus-
sieprogramma over sport — 22.55 
Renaldo & Clara (muzikaal ge-
dichO. - 01 05 Nieuwa 

D 3 
19.00 Ein Jahr CTV-film). - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Zee vissers in Se
negal (reportage). — 21.45 Drey
fus (film). 

LUX. 

20.00Hitparade. - 21.00Fabuleux 
Trinita (film). 

F 1 
18.00 Les Brontë (dok). - 19.00 
De droom van Icarus (dokJ. — 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa — 20.30 Les Inconri-
gibles (fJ. - 21.30 Cela s'appelait 
l'empire (dok over de VS). — 
22.45 Korte film. 

A 2 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Vanété - 20.00 Nieuwa — 
20.35 Emile Zola ou la conscience 
humaine (fJ. — 22.35 Nieuwa 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heurea — 
2030 Le secret de Batistin (film). 
— 22.00 Nieuwa 

BBC 1 

14.45 Nieuws en regionaal nieuwa 
— 18.55 Regionale magazinea — 
19.50 The wonderful worid of Dis
ney (film). — 21.05 Ontdek de ster. 
— 22.00 Nieuwa — 2225 The 
good old days (vanété). — 23.15 
White tribe of Africa (dok over 
Z.-Afrika). — 0.05 Barry Manilow 
show. — 0.55 Nieuwa 

BBC 2 

19.55 Dallas (f) - 20.45 Nieuwa 
— 20.55 Dok. over beroemde schil
derijen. — 21.05 Galileo (film). — 
03.45 Newsnight 

ITV 
13.30 Sufjerkinderen (dok). — 
14.00 Nieuws en regionaal nieuwa 
— 15.00 Nieuwa kunst en show. 
— 15.25 Paardenrennen (reporta
ge). — 18.45 Nieuws en regtonaal 
magazine. — 20.00 Kijkers tonen 
hun ontdekkingen. — 22.00 Diving 
over the desert (dokJ. — 23.00 
Nieuws en regionaal nieuws. — 
23.35 Sidestreet (0. - 035 A day 
out at Elstree (reportage). 

Donderdag 

BRT 1 
16.00 Ronde van Frankrijk (repor
tage). - 18.30 Emilie (stnp). — 
18.35 Als zes vingers aan een hand 
(f). - 19.00 Lachtertjes 0<ortfilnfO. 
— 19.05 Agenda (jeugd). — 19.45 
Nieuwa — 20.10 De pnns-regent 
(O. — 21.00 Panorama — 21 50 
Hollywood (dokJ. - 22.40 Nieuwa 

BRT 2 

20.10 Premiere. — 21.00 Wind in 
de zeilen? (natuurdokJ. 

NED 1 
1400 Pinokkio (musical). — 15.18 
Het dal der duizend toppen (Expto-
ratieprogramma). — 18.50 Emilie 
(strip). - 18.55 Nieuwa - 18.59 
Robbie, Tobble en het frawatuig (O. 
— 19^5 De natuur en de mens 
(dokJ. - 19.50 Steri<e verhalen (f). 
- 20.16 Elton John in Rusland (To 
Russia with Elton John). — 21.37 
Nieuws. — 21 55 Pedofilie, wat is 
dat? — 22.45 Horowitz plays Rach
maninoff (koncerO. — 2320 
Nieuv^. 

NED 2 
18.55 Nieuwa - 18.59 Woody 
Woodpecker (0 - 19.06 De Hulk 
- 20.00 Nieuwa - 2027 'De 
Sackets (f). - 2120 Banana split 
(humor). — 21.50 Aktua TV. — 
22.30 Spionnen (f). - 2325 
Nieuws. 

RTB 
19.15 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuwa - 20.06 
Diesel tegen benzine (dok). — 
2025 Delphine (film). - 21.50 
XVlIème festival int de la chanson 
Fran^aise 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Frauen im 
Hochleistungssport (reportage). — 
21.00 Nieuws van de «Waterkant» 
(vanété) — 21.45 Rattenkuche ex
tra — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Cari Orff liest Astutuli. — 
00.00 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuwa - 19.30 Ich mocht" 
so gern Dave Dudley hor'n (varié
té). — 21.00 Heute-joumal. — 
21.20 Kennzeichen D. — 22.05 Die 
Erde druckt mich sehr (tv-film). 

D 3 

19.00 Nepal - Zwerg zwischen Rie-
sen (reportage). — 20.00 Nieuws. 
- 2015 Die rote Schlinge (film) -
2125 Kostüme: Barbara Baum 
(portret). - 2220 Jazz-Fest in 
München 

LUX. 
20.00 Les années d'illusion (O. — 
21.00 Le jour se léve (film). 

F 1 

18.00 De hertog van Wellington in 
Stratfield Saye (dokJ. - 19.00 Ca
mera au poing (dokJ. — 1920 Ge-
westelijke aktualiteiten. — 20.00 
Nieuwa — 20.30 HaroW et Maude 
(teater). — 22.30 Expressions (ma-
gazine). — 23.30 Nieuws. 

A 2 

2O00 Nieuwa - 20.35 Emile Zola 
OU la conscience humaine (O. — 
22.50 Nieuwa 

F 3 

20.35 La grande bourgeoise (film). 
— 22.15 Nieuws 

BBC 1 

1225 Cricket (reportage). - 14.45 
Nieuwa — 17.18 Regionaal 
nieuws. — 18.40 Nieuws en regio
nale magazines. — 19.45 Wonder
ful worid of Disney (dok). — 2025 
Top of the pops (popshow) — 
21.30 The last of the Summer 
Wine. (fJ. — 22.00 Nieuws en 
weerbericht — 2225 A square 
mile of murder. (TV-film). - 23.15 
De macht van de VS in de (Daraüf-
ben (dokJ. — 23.45 Boekenmaga-

BBC 2 

20.00 Dallaa (f J. - 20.50 Nieuwa 
— 2100 100 Great Paintinga 
(dokJ. - 21.10 The autocrata — 
22.00 Call my Wuff. (speU. - 22.30 
Inskle story: Oxning Out (fJ. — 
23.45 Newsnight: aktualiteiten. 

ITV 

11.00 About Britain. (dokJ. — 14.00 
Nieuws en regionaal nieuwa — 
1525 Paardenrennen in Newmar
ket (reportage). — 16.45 Vedetten 
uit de jaren dertig en veertg vertel
len, (ctokj. — 18.45 Nieuws en re
gionaal magazine. — 21.30 Aktuali
teit in beeld. — 23.00 Nieuws en re
gionaal nieuwa — 00.05 Celebrity 
Concert (Jack Jones). 
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Midden de sobere lijnen van de 
bakstenen gotiek-architektuur van 
de geklasseerde Vinkemkerk 
anno 1522, organizeert het op
bouwwerk IJzerstreek in juli-au-
gustus opnieuw een merkwaardi
ge tentoonstelling. Onder de noe
mer «De Nai'even» zal Jan D'Hae-
se er een honderdtal werken sa
menbrengen, waaronder verschei
dene bekende namen Kunstkri-
tikus Jan D'Haese heeft in 
Beauvoorde-Veurne reeds meer
malen bewezen dat hij in staat is 
de grootse ruimte van bovenge
noemde kerk te vullen En bij dit 
zakelijk klinkende werkwoord 
«vullen» moeten wij dan toch 
waarheidsgetrouw vermelden dat 
het telkens op een indrukwekken
de wijze gebeurde: zo in 1972 met 
«Moderne religieuze kunst», 1975 
«Vlaamse Fantastiek van Ensor tot 
heden», 1977 «Vlaams expressio
nisme», 1978 «Het dorp in de 
kunst», 1979 «Het kind in de 
kunst» Telkens vonden duizenden 
de weg naar dit «gestileerd festijn 
van kuituur, rust en gastvnjheid», 
aldus Gwij Mandelinck in zijn boek 
«De Westhoek» 

In deze kunstuiting wordt de eigen 
identiteit van het voorwerp be
klemtoond door het weer te geven 
in zijn simpelste herkenningsvorm 
Vele uitingen van volkskunst of 
van primitieve kunst kunnen wij 
hier onderbrengen. 

Een ander kenmerk is dat droom v A . 
en werkelijkheid vaak ineen-
vloeien, zodat het materiele ding 
magisch beleefd wordt Wij cite
ren in dit licht hier een eerste 
reeks namen als Huybrechts, La 
Giraudière, Victor Lecossois, Emi-
le Mahy, Netty Michels, Ooster-
lynck, Jacques Riera, Martien Ur
baan. 

«De naïeven» 
auvoorde 

' T .VS 

i -•- iü,-' • «;• " 

:x^^-\ 

Voeg daar als gebeurlijke eigen
schap voor naïeve kunst nog het 
element «vertellen» aan toe. Dan 
zal het je niet verwonderen dat Ed-
gard Tytgat en Felix Timmermans 
als meester-vertellers in de naïeve 
schilderkunst te Beauvoorde 
sterk zullen vertegenwoordigd 
zijn. 

Deze kunstuiting mondt boven
dien dikwijls uit in kinderlijk poëti
sche beelden die de toeschouwer 
sterk kunnen fascineren. Daarin 
slagen een Albert Beeldens, een 
Frangoise Deberdt, Ward De Dob-
belaer, Syrafien De Rycke, Ernest 
van den Driessche en een Tonet 
Timmermans, die allen in de Vin
kemkerk aanwezig zullen zijn. Het 
algemeen menselijk karakter vgn 
de naïeve kunst wordt daarenbo
ven nog aangetoond door de aan
wezigheid van een selektie naïe
ven uit Haïti. 

Een veelheid van merkwaardige 
naïeven laat zien dat wij ons hier 
over het algemeen buiten de sfeer 
van onze intellektuele kuituur be
vinden. Geen kunst dus van «ge
leerden» Ligt hierin misschien het 
sukses van de naïeve kunst? De 
moderne mens, moe geworden 
van zijn gecomplexeerde intellek-
tualistische leefwereld, hongert 
naar eenvoud en een stukje ver
tellende poèzie 

Deze tentoonstelling loopt van za
terdag 12 juli tot en met zondag 
17 augustus 1980 in de St.-Audo-
maruskerk van Vinkem-Beauvoor-
de met een verlengstuk in de gale
rij Driekoningen aldaar. Telkens 
toegankelijk van 14 tot 19 u Op 
feestdagen ook van 10 tot 12 u. 
Een rijk geïllustreerde catalogus 
werd door kunstkriticus Jan 
D'Haese samengesteld. 

Vlaamse Dag 
te Wortegem-Petegem 
De Zuidvlaamse Kultuurkrant uit
gegeven door de Zuidvlaamse kul-
tuurgroep bracht deze dagen zijn 
vijfentwintigste nummer uit. Feest 
dus bij deze aktieve bent die dui
delijk nog meer pijlen op de ge
spannen boog heeft. Een van deze 
pijlen is een groots opgezette 
Vlaamse Dag in Barba's te Worte
gem-Petegem aan de Schelde. 
Niet alleen een feestprogramma 
met autozoektocht en een stukje 
eten, maar ook een kultureel as-
pekt. 

Wortegem-Petegem werd uitge
kozen omdat daar twee Daensisti-
sche figuren leefden en werken-
Hector Plancqaert en pastoor 
Frans De Wolf. 
Op het programma van zondag 6 
juli vinden we o.a het volgende: 
11 u. opening van de tentoonstel
ling Hedendaagse moderne plasti
sche kunst in Zuid-Vlaanderen 
met namen als Frans Minnaert 
José Vermeersch, Maurits Van 
Saene, Armand Demeulemeester 
om er maar enkele te noemen 
Deze tentoonstelling loopt tot eind 
augustus in Barba's Art Gallery 
aan de Kortrijkstraat te Worte
gem-Petegem (Is in de stads
schouwburg te Kortrijk „van 10 
september tot 1 oktober en daar
na nog te leper en te Dilbeek). 

Vanaf 11 u. jazzaperitief, van 12 
tot 14 u. barbecue. 

Vanaf 13 tot 15 u. start de familiale 
zoektocht langs het Plancqaert-
pad. Van 15 tot 17u. geleid be

zoek aan het Streuvelsmuseum. 
Vanaf 18 u. loopt een avondpro
gramma met volksdans en fanfa-
remuziek, tussendoor draait de 
klank- en diavoorstelling Bood
schap voor Vlaanderen. 

Wie aan de Vlaamse dag wil deel
nemen en meer inlichtingen wenst 
neemt best kontakt op het Zuid

vlaams Trefsenter, Hoogstraat 13 
te 9600 Ronse (055-21.65.43). 
De tijd is voorbij dat de mensen 
van de Vlaamse Ardennen alles 
aan zich laten voorbijgaan. Heel
wat organizaties, denken we maar 
aan de Zuidvlaamse, de Omer Wa-
tezz-stichting en anderen leveren 
er prachtig werk Vandaag 3 juli 

150 jaar. Guido Gezelie> 
Prachtige kunstreproduktie — in 4 kleuren — op zwaar 

kromkote papier — gevernist — 60 cm x 80 cm — gemaakt 
naar het énige schilderij, waarvoor Gezelle geposeerd heeft, 
in stevige kartonnen koker bij U thuis voor 448 fr. (zijnde 
395 fi-. voor reproduktie — 36 fr. voor koker — 17 fr. voor 
postzegel). Voor aangetekend 35 fr. bijvoegen a.u.b. Stort dit 
bedrag op Rek. 425.-2085821-29 ten name van Poketino - Brus
sel. 

Deze kunstreproduktie kan ook afgehaald worden bij Po
ketino-Fonoplaten in Standaard-Boekhandel 146, A. Max-
laan 1000 Brussel. 

begint te Ronse de zesdaagse va-
kantiekursus Kennis maken met 
de Vlaamse Ardennen, om maar 
dat te noemen. 

De Vlaamse dag te Wortegem-Pe

tegem gaat door in samenwerking 
met de FVV en de VAB. Een bui
tenkansje voor feestgrage Vlamin
gen die een stukje Vlaamse Ar
dennen willen leren kennen. 

Geert Barrezeele: 

/ # Fiskaal federalisme It 

Het voorliggende boek «Fiskaal 
federalisme en de staatshervor
ming - het streven naar zelfbe
stuur, kleinschaligheid en herver
deling» heeft een dubbel doel. 

Eerst en vooral wil het op een 
ogenblik dat er intens als nooit te 
voren wordt gesproken over fis
kaal federalisme, politiek en eko-
nomisch zelfbestuur, dotaties en 
financiële verantwoordelijkheid, 
enkele zaken duidelijk stellen. 

Vooral dan op het vlak van de 
rol, de aard en de gevolgen op po
litiek en ekonomisch gebied van 
belastingen. 

Ten tweede wordt getracht de 
lezer te helpen bij het volgen en 
verwerken van de stroom van in
formatie omtrent dit onderwerp 
die ons sinds 1977 maar vooral 

sinds medio '79 als het ware over
spoelt. 

In verband met deze tweede 
doelstelling dient gesteld dat de 
behandeling van de evolutie van 
het fiskale federalisme in dit land 
en in het kader van de staatsher
vorming hebben afgesloten vóór 
het Egmontpakt van mei '77. Om
dat aldus de 'auteur vanaf dat 
ogenblik de staatshervorming 
haast volledig beheerst werd door 
het Egmontpakt en de Stuyven-
bergakkoorden (1977-78) gevolgd 
door het ontwerp Vanden Boey-
nants-Martens (1979). 

Vóór het Egmontpakt waren 
het vooral de veelheid van plan
nen, colloquia, ontwerpen enz. af
komstig van de diverse partijen, 
vakbonden, komitees, groefjerin-
gen en zelfs individuen. De belang

rijkste worden in het boek bespro
ken en zij weerspiegelen reeds in 
belangrijke mate wat in de latere 
akkoorden werd opgenomen. 

Niettemin moet dit boek de le
zer reeds in staat stellen de be
langrijkste aspekten van de recen
te studies en diskussies omtrent 
het fiskale federalisme te volgen 
en te begrijpen. 

De balans van hetgeen in de 
tweede helft van 1979 aan studies 
over fiskaal federalisme en de fi
nanciële stromen tussen Vlaande
ren en Wallonië werd bekendge
maakt en vooral de gevolgen er
van op politiek en ekonomisch ge
bied zal pas over enkele maanden 
of jaren kunnen gemaakt worden. 

Geert Barrezeele, 1980, Stichting Fed. 
Demoliratie en Zelfbestuur, De Nederlan
den, 135 biz.. 250 fr. Rek. 414-7047901-14 
van DE NEDERLANDEN. 
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Zes schenkingen 
voor jarig Middeiheimparlc 

galerij 

Naar aanleiding van de dertigste 
verjaardag van het Openluchtmu
seum Middelheim, werd op de ter
reinen van Middelheim-Laag een 
zomertentoonstelling georgani-
zeert, van 14 juni te.m. 14 septem
ber 1980. Het stadsbestuur achtte 
het een uitstekende gelegenheid, 
om rond recente schenkingen aan 
Middelheim, een tentoonstelling 
op te bouwen. 
Het betreft hier zes beelden van 
vijf beeldhouwers, geschonken 
door: 
het feestkomitee 100 jaar Slacht
huis, Antwerpen, voor het beeld 
«Zo kwam ze in mijn wereld, met 
één oogopslag», 1980, brons, 185, 
van Hubert Minnebo (° te Brugge, 
6 februari 1940); 
mevrouw F. Poetou, Drongen, 
voor het beeld «Grafmonument», 
c a 1929, natuursteen, 210, van 
Emiel Poetou (° te Gent 6 novem
ber 1885 en t te Drongen, 24 ja
nuari 1975); 
Christian Franck, t av . Maurice 
Naessens, door bemiddeling van 
de vzw Middelheim Promotors, 
voor de beelden «Lynch», 1965, 
brons, 160 en «A contre-coeur», 
1965 brons, 192, van Reinhout (° te 
Geraardsbergen, 21 oktober 
1928); 
de Internationale Handels- en Dia-
mantbank NV, Antwerpen, door 
bemiddeling van de vzw Middel
heim Promotors, voor het beeld 
«Miss Television II», 1979, brons, 
180, van Olivier Strobelle (° te Uk-
kel, 20 januari 1927); 
Bamconstruction NV, Antwerpen, 
voor het beeld «Beweging II», 
1974-76, corten-staal, 173, van Mil
de Van Sumere (° te Beersel, 15 
oktober 1932). 

ledere beeldhouwer werd uitge
nodigd om met een 10- a 15-tal 
werken naar Middelheim-Laag te 
komen, zodanig dat er een repre-
zentatief geheel kon worden sa
mengesteld. 
De bedoeling was dat elke artiest 

zo zelfstandig mogelijk zou gepre-
zenteerd worden om het karakter 
en de evolutie in het werk bij ieder 
van hen, duidelijk te laten uitko
men. 

Deze benaderingswijze verschilt 
met die van een biënnale waar 
men tracht het hedendaagse 
kunstgebeuren van een bepaald 
land aan het publiek voor te stel
len. 

De eigen aard van de tentoonstel
lende kunstenaars komt niet enkel 
tot uiting via de artistieke kwalitei
ten en de specifieke vormentaal 
van het beeld, maar eveneens via 
de technische kundigheid in het 
beheersen van hun materiaal. Zo 
gaat het om het soepele spel van 

de gesneden, geplooide en gelas
te koperplaatbeelden van Rein-
houd, de gegoten bronzen van 
Strebelle met daarnaast de toe
passing van de verioren-was-tech-
niek voor de beelden van Minne
bo, de verfijning van de taille-direkt 
bij de marmers en de professione
le uitvoering van het stalen werk 
van Van Sumere en Poetou die 
zich vooral onderscheidt door het 
gebruik van het gepatineerde gips. 

G o e d o m we ten 
De tentoonstelling is geopend van 
14 juni tot en met 14 september 1980. 
Ze is elke dag gratis toegankelijk: in 
juni en juli van 10 tot 21 u.; in augus
tus van 10 tot 20 u. en in september 
van 10 tot 19 u. 

Rondleidingen: 450 fr., een week 
vooraf aan te vragen bij de Dienst 
voor Toerisme, Suikerrui 19, B-2000 
Antwerpen, tel. 031-32.01.03. Scholen 
vïenden zich rechtstreeks tot de Edu-
katieve Dienst van de Stad Antwer
pen, Heilige Geeststraat 8, B-2000 
Antwerpen, tel. 031-32.21.79. School
begeleiding: 350 fr. 
Inlichtingen: Dienst voor Toerisme, 
Suikerrui 19, B-2000 Antwerpen, tel. 
031-32.01.03. 
Sekretariaat van de tentoonstelling: 
Openluchtmuseum voor Beeldhouw
kunst Middelheim, Middelheimlaan 
61, B-2020 Antwerpen, tel. 031-
27.1534. 
Autobussen: 17, 26. 25bis en 27, 32. 

Werk van Olivier Strebelle, brons. 

Vierde dubbelfestival 
Torhout-Werchter 

Dé mooiste en meest sfeervolle 
Jazz Bilzen van de laatste jaren 
was ongetwijfeld die van '75, die 
met Ike & Tina Turner en vooral 
Steve Harley en de Cockney Re
bel een vri j inspiratieloos vijfja
renplan afs loot Het festival kon 
zich niet meer evenaren hoewel 
het In '77 met de Damned, Clash 
en Elvis Costello Inpikte op de 
omwenteling van de punk. Maar 
voor de rest dan weer het bij ver
ouderde namen en trends hield. 
Op het goeie moment waren Her
man Schueremans en Hedwig De 
Meyer er met een koncept dat de 
jongeren meteen aansprak: een 
reizend festival dat de beste acts 
van het moment samenbracht 
voor tweemaal één dag optreden, 
te respektievelijk Torhout voor 
belde Vlaanderen en Werchter, 
centraal gelegen voor Brabant 
Antwerpen en Limburg. 
Ook dit jaar is (voor de vierde 
keer in zelfde optie) het nu bijna 
traditionele festival voor de maand 
juli een «must- geworden, en het 
programma is zonder twijfel de 
moeite waard. De prijspolitiek blijft 
zoals het tourcircuit vrij laag, zijn
de 370 frank bij de voorverkoop 
en 450 aan de kassa (dit ondanks 
de stijging van het Britse Pond 
met 15 % en 8 % levensduurte én 

infrastruktuur). De voorverkoop 
loopt in 21 Vlaamse dorpen en ste
den — voor zowel Torhout als 
Werchter — in de meest bekende 
platenzaken en kroegen. Camping, 
hulpdiensten en tele-onthaal zijn er 
eveneens voorzien. Parking is er 
langs beide kanten van de baan 
Werchter-Haacht over anderhal
ve kilometer, en een festivalbus 
brengt de mensen van Leuven
station naar Werchter en terug, 
terwijl voor Torhout een gratis bus 
de festivalgangers van de par
kings terug meepikt 
En het belangrijkste. — Het pro
gramma: na Raymond, Gruppo 
Sportivo, Talking Heads, Tom Ro
binson, Dire Straits, Dave Ed
munds, Nick Lowe en de Rockpile 
(om slechts de meest suksesvolle 
te noemen) is het dit jaar Jo Le-
maire en Flouze (van «Follow me 
in the air» en recenter «Tintarella di 
luna» en nu «So static») die inzet
ten. Kwaliteit die ook dit jaar weer 
wordt bevestigd. Groep Squeeze 
kennen we van hun «Cool for 
cats»-singel en de mooie elpee 
«Argybargy», kortom geaktuali-
zeerde en zingbare zestigerjaren-
beat. Groep Fisher Z bewees op 
de koncerten en met de recente 
«Going deaf»-elpee (op EMI) uit 
het beste hout gesneden te zijn. 

Kevin Ayers, de man die Soft Ma
chine groot hielp, zijn eigen weg 
zocht en met de elpees «Banana 
mour», «Doctor Dream», «Sweet 
Deceiver» en «Maiïanas» dan ook 
muzikale erkenning vond. Mink 
Deville was een der trendzetters 
van het Newyorkse klubcircuit 
halfweg zeventig, en zijn «Spanish 
stroll» was een typevoorbeeld van 
hoe een song vandaag moet klin
ken. Hij werd als «beste nieuwko
mer» van '77 gelauwerd. Na drie 
elpees verscheen een paar weken 
terug zijn «Chat bleu», een plaat 
die weerom het schrijftalent van 
Willy Deville waarmaakte. Hij 
zweeft tussen hedendaagse soul-
twist rythm & blues, ballade en 
reggae, en hangt momenteel voor
al in Parijs rond. Hij vervangt onge
twijfeld op fijne wijze Joe Jackson 
die het in Geleen '80 niet zo best 
afbracht. De Specials zijn de spe
cialisten van de new-ska, en num
mers als «Too much too young», 
«Message to you Rudy» en 
«Gangsters» waren telkens troef. 
Aanstekelijk entoesiasme gega
randeerd. En de waardige afslui
ters zijn de beat-grootmeesters 
The Kinks die halfweg zestig zo
wel Beatles als de Stones van hun 
voetstuk duwden met hun «You 
really got me», en met een hele re

sem waaronder «Days», «Water
loo sunset», «Well respected man» 
en tientallen andere hits telkens 
weer scoorden. Dank zij de Dave 
Dawes-teksten werden zij achter
af elfjeeprinsen, en «Soap opera» 
en «Low budget» blijven meester
werken. Zelfs de hedendaagse 
groepen zoals de Pretenders pik
ken in op Kinks-werk. En in no
vember '79 brachten zij voor een 
stampvol Vorst-nationaal een kon-
cert om je vingers af te likken. 

• In het Volkskundemuseum 
te Antwerpen werd een tentoon
stelling 'ingericht die typisch 
speelgoed toont uit allerlei lan
den, vooral van de Derde We
reld, van India tot Cuba, van Ka
meroen tot Suriname, van For
mosa tot de Seychellen; meest
al speelgoed door de kinderen 
zelf met veel inventiviteit uit 
wegwerpmateriaal vervaardigd. 
Bij de tentoonstelling hoort bo
vendien een sober uitgegeven 
maar zeer boeiende brochure, 
•Speel Goed Overal», met tek
sten over de belangrijkheid van 
het spel, en de Rechten van het 
Kind. Toegang gratis. Tot en met 
31 augustus, alle dagen behalve 
maandag, van 10 tot 17 uur. 

• Van 12 juni tot 21 juli heeft 
in het kultureel centrum Brussel 
te Neder-Ovarheembeek een 
tentoonstelling van hedendaag
se kunst plaats. 29 Vlaamse 
kunstenaars zullen er recent 
werk laten zien. Op donderdag 
12 juni om 20 u. leidt Willy Ju-
wet van het min. van Ned. Kui
tuur de tentoonstelling in. Deze 
is op maandag na, alle dagen 
van 15 tot 20 u. toegankelijk. Het 
centrum bevindt zich in da 
voormalige St-Niklaaskerk op 
het gelijknamige plein te Neder-
Overheembeek. 

• Van 14 juni tot 19 juli loopt 
in het Gasthof «Brittania», St-
Baafsplein 28 te Gent een ten
toonstelling van jongeren: 
Miejef Callaert Mare Franck, 
Guido Haudenhuyze, Peter Van 
den Oudermoven, Theo Van de 
Wiele en Filip Verdickt Ope
ning zaterdag 14 juni om 20 u. 
door F.B. Vereist Zangrecital 
door Miguel Torres, bariton 
(KOG) en dr. Jan KrOger; piano. 
Toegang vrij. Van 11 juli tot be
gin september zal in dezelfde 
zaal een tentoonstelling door
gaan van «Bloem en kunste
naar». Organizatie Open Kring, 
Blekerijstraat 43 te 9000 Gent 

Weerom de beste keuze, dus~. 
festivals worden, zowel Torhout 
op 5 juli als Werchter 6 juli door 
Guy/Wort/er voorgesteld, en lop>en 
van twaalf tot middernacht The 
Police, die wegens plaatopnamen 
op deze data moesten afhaken, 
hebben toegezegd (om aan de 
kontraktuele verbintenissen te vol
doen) voor een eenmalig koncert 
op het Werchter-festivalterrein, en 
wel op zaterdag 9 augustus e.k. 

Sergius 
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Wimbledon 
bevestigt hiërarchie 
Wimbledon blijft het mekka van de ten
nissport. Jaarlijks wordt er met ongewo
ne overgave en blijkbaar oeverloos ta
lent gestreden om de meest begeerde 
tennistitel. 
Voor de aanvang van het kampioen
schap worden zowel bij de vrouwen als 
bij de mannen zestien reekshoofden aan
geduid Daaruit blijkt dat de krachtsver
houdingen aan de top betrouwbaar vast 
schijnen te liggen. Na twee ronden waren 
er bij de heren weliswaar acht van de 
zestien reekshoofden gesneuveld, maar 
de zes hoogst geplaatsten bleven over
eind: Borg, McEnroe, Connors, Tanner, 
Mayer en Fleming. Vilas ontbreekt op dit 
lijstje wegens blindedarmontsteking, Ge-
rulaitis werd uitgeschakeld door Fibak. 
Bij de dames wordt het talent zo mogelijk 
nog sterker omlijnd. De zes hoogst ge-
kwoteerden drongen door tot de kwartfi
nales: Navratilova, Austin, Evert, Cawley-
Goolagong, King en Turnbull. 

Toch leverde het damestornooi na drie 
ronden één grote verrassing af. De vijftien
jarige Amerikaanse Andrea Jaeger — het 
jongste reekshoofd (veertiende!) in de ge
schiedenis van Wimbledon — klom over 
de rug van Virginia Wade naar de kwartfi
nales. 

Wade, zevende reekshoofd, is nog steeds 
de tennistrots van Groot-Brittannië. Wade 
werd Wimbledonkampioene in 1977. Zij 
plaatste zich dit jaar al voor één finale en 
drie halve finales van Grand Prix-tornooien. 
Zij begon vorige week aan haar negentien
de Wimbledonkampioenschap. Wade 
werd er door Jaeger uitgeslagen in twee 
sets. Jaeger, een ongewone bundeling van 
klasse en wilskracht, heeft nog een echt 
meisjesfiguur. Haar atletisch vermogen is 
ongewoon groot Zij is van spwartieven hui
ze: haar vader was bokser en zelf opereert 
ze graag op een... voetbalveld. Eigenlijk 
maakt ze nu meer indruk als Tracey Austin 
destijds. 

Deze Wimbledonfavoriete (reekshoofd 
nummer twee) debuteerde ook erg jong 
op het gras van Albion. Zij ook gaf toenter
tijd al blijken van haar ongewone begaafd-
heden, maar Jaeger schijnt ze op de lange 
termijn allen te zullen overtreffen. 

Het rommelt 
In de rand van het Wimbledongebeuren 
ijvert de MIPTC (Men's International Pro
fessional Tennis Council) voor meer ge
stroomlijnde tenniskompyetities. Binnen 
deze raad zetelen vertegenwoordigers 
van de tennisspelers (de Zuidafrikaan Cliff 
Drysdale en Arthur Ashe), van de tornooi-
direkteuren en van de Internationale Ten-
nisfederatie. Men wil met name de wild
groei in de organizaties bestrijden. Topten-
nissers, en inzender Björn Borg en zijn 
kompaan Gerulaitis, laten zich almaar ge
makkelijker verleiden tot lukratieve en risi
coloze demonstratiepartijen. Hoe ernstig 
deze ook mogen worden «opgevoerd», zij 
wegen niet op tegen de zenuwslopende 
Grand Prix-tornooien. Deze komen door 
de afwijzende houding van de topspelers 
evenwel in het gedrang. Daar wil men een 
stokje voor steken. Men wil de vedetten 
verplichten om naast de vier grote interna
tionale kampioenschappen deel te nemen 
aan een aantal (vijf grote en één klein tor
nooi) Grand Prix. Wie zich hieraan onttrekt 

moet zich in de toekomst voor Grand Prix 
waaraan hij toch wil deelnemen kwalifice
ren via voorkwalifikaties. Zie je Borg en 
Gerulaitis al één week voor de anderen op 
Wimbledon opereren?... 
De MIPTC wil ook niet horen over een in
krimping, lees sanering, van het aantal 
Grand Prix-tornooien. Zij wenst de werk
gelegenheid van de kleinere goden niet in 
het gedrang te brengen. 
Voor een en ander kan men begrip op
brengen. Maar toch dienen al de betrokke
nen één zaak goed voor ogen te houden
de boom in de tennissport werd veroor
zaakt door de doorbraak als televisiesport. 

Tennis is telegenieker dan gelijk welke an
dere sportdiscipline. De rest (de sponso
ring en de reklame en de daaruit voort
vloeiende miljoenen) kwam vanzelf. Maar 
televisie stelt hoge eisen. Zij richt de came
ra's bij voorkeur, om niet te zeggen uitslui
tend, op topspelers. 
De kijkers willen Borg, Connors, Mc Enroe, 
Gerulaitis en Vilas zien. Daarnaast blijft 
weinig ruimte. Daaraan zal ook de MIPTC 
weinig kunnen veranderen. 
De jonge Andrea Jaeger ondervond het al. 
aan den lijve. In twee uur tijd verwierf zij de 
ruimste bekendheid. Haar marktwaarde 
werd verveelvoudigd. 

In het jongste nummer van Sportmagazine 
— het veertiendaagse tijschrift dat de aan
vankelijk hoge verwachtingen niet inlost 
— prcheert Mick Michels (van de kernre-
daktie) dieper in te gaan op de konflikten 
die te Ivrea in Italië de bondsleiders tegen
over een gedeelte van de sportpers zet
ten. 
Jongere journalisten van de schrijvende 
pers namen het niet dat de vertegenwoor
digers van de elektronische media (inzon-
der Rik De Saedeleer) een bevoorrechte 
behandeling genoten. 
In een vroeger nummer brachten wij alle 
begrip op voor de grieven van de schrijve-
laars. Zij voelen zich terecht op hun pik ge
trapt Maar wanneer Mick Michels de si
tuatie analyzeert kunnen wij een glim- of 
beter nog een grimlach niet onderdrukken. 

Lessen 
in 

Wij citeren: «De mensen van het scherm 
zijn gewoon anders, omdat zij publieke fi
guren zijn, nog meer dan hun schrijvende 
kollega's, zelfs al krijgen die nu vaker hun 
-kopie" naast hun proza in de krant. Dat 
weegt in geen geval op tegen de dagelijk
se verschijning van de tv-kommentatoren 
op de beeldbuis en het voordeel recht
streeks de sensatie van een voetbalwed
strijd of gelijk welke sportgebeurtenis in 
de woonkamer te brengen. Men moet dus 
wel rekening houden met de mentale inge
steldheid van de journalist: de ene met zijn 
min-, de andere met zijn meerderwaardig-
heidscomplex. En van dat laatste heeft Rik 
De Saedeleer misschien, ook gezien zijn 
bevoorrechte positie binnen de loge van 
de bond en zijn jarenlange ervaring en vak
kennis — die wij overigens graag erken
nen — wel wat te veel». 
Wanneer er één journalist is die dest>etref-
fend de tanden op elkaar moet houden is 
het Mickske Michels. Jarenlang was hij — 
en hij is het overigens nog — een eminent 
lid van de Brusselse voetballobby. Hij kus
te jarenlang de voeten van Sinibaldi, hij vrij
de Constant Vanden Stock op toen deze 
bondscoach was en nadien voorzitter 
werd van Anderlecht, hij vereerde 
Raymond Goethals, hij advizeerde bij 
transfers (weliswaar achter de schermen) 
en geloofde bij voorbeeld niet in de toe
komst van Caje Ceulemans. Mick Michels 
heeft dus niemand wat dan ook te verwij
ten. Wanneer hij een geknecht sportjour
nalist wil zien hoeft hij maar voor de spie
gel te gaan staan. Hij hoeft dan ook het 
proces van de TV- en radiokommentato-
ren niet te maken. Hij is er totaal onge
schikt voor 

Overigens de terminologie maakt al het on
derscheid. In de kranten schrijven journa
listen. Op de TV werken kommentatoren. 
Zij vullen het beeld aan. Er bestaat een 
grondig onderscheid tussen beiden. Zeker 
in België waar de BRT-televisie en de 
(kwalitatief fel afgetakelde) sportredaktie 
van de radio zich nog amper bekommeren 
om journalistiek graaf- en duidingswerk. 
Dat laatstgenoemden desondanks popu
lairder (zouden) zijn dan de schrijvelaars is 
niet hun schuld. Het is misschien wel waar 
dat zij niet allen die populariteit in eenvoud 
kunnen vertalen, maar veralgemenen mag 
men zeker niet Er lopen meer schrijve
laars rond met een dikke nek dan de pen-
nevruchten laten vermoeden... 

Andrea Jaeger 
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Zaterdag 5 juli betoging te Antwerpen 

Tegen de ongehoord zware vervolging en tegen de twee maten en twee 
gewichten-rechtspraak waarvan zeven Vlamingen het slachtoffer zijn. 

Naar aanleiding van de viering van 150 jaar België stelde het 
Partijbestuur van de Volksunie duidelijk dat er helemaal 
geen reden tot vieren is. Integendeel, 150 jaar lang heeft 
Vlaanderen zich moeten verzetten tegen achteruitstelling en 
een voortdurend gevecht moeten leveren om zijn achter
stand in het unitaire België weg te werken. 
Het Partijbestuur vervolgde dat de vele opgezette uitdagen
de vieringen tot een gerechtvaardigd en te begrijpen verzet 
zouden leiden. Tegelijk waarschuwde het voor mogelijk ge
weld, wat de strijd voor Vlaams zelfbestuur zou kunnen hy-
potekeren. 
Het verzet is er te Antwerpen gekomen, vergezeld van de 
klassieke Incidenten en aanhoudingen. 
De ongehoorde zware vervolging die door de magistratuur 
toegepast wordt op de zeven aangehoudenen, is evenwel 
buiten elke maat en moet gewoon als schandalig betiteld 
worden. 
Zeker wanneer men een vergelijking maakt met het optre
den van diezelfde magistratuur ten overstaan van frankofo-
nen die op Vlaams grondgebied op Vlamingen raak schieten 
en na deze misdaden terstond vrijgelaten worden. Erger 
nog. Happart die de schietpartijen aanmoedigde, wordt door 
de koning ontvangen-
Tegen deze ongehoorde zware vervolging en tegen deze 
twee maten en gewichten-behandeling van Vlamingen en 
Walen, betoogt het arrondissement Antwerpen en de afde
ling van Antwerpen-stad. 

Het partijbestuur roept met aandrang 
alle kaderleden en militanten op om 
aan deze manifestatie deel te nemen. 
Zaterdag 5 juli om 14u.30 op het 
Groenplein te Antwerpen. 

De jongste dagen is er in de nieuw^s- en persmedia heel wat 
aandacht besteed aan de incidenten die plaatsvonden rond de 
viering van het 150-jarig België te Antwerpen. 
Zoals de Voiksunie-fraktie in de gemeenteraad van Antwerpen 
duidelijk stelde moet het recht tot vrije meningsuiting en tot 
betogen in ons land ten volle uitgeoefend kunnen worden, 
maar wel met onthouding van alle gewelddaden, stelling die 
trouwens door de nationale VU-voorzitter reeds vóór de vie
ring uitdrukkelijk bevestigd werd. 
Niettemin zijn er gedurende deze dag enkele incidenten voor
gevallen, die in vergelijking met vroegere incidenten — denk 
aan de schoolstrijd, de staking tegen de eenheidswet en niet 
vergeten de koningskwestie — in het niet verzinken. 

J 

Een feit waar zeer veel aandacht 
aan besteed werd was de zoge
naamde brandbom die door Ger-
da De Rijck zou geworpen zijn op 
de Grote Markt Dit luig blijkt nu 
een vrij ongevaarlijk en op ama
teuristische wijze gefabrikeerd 
rookbommetje geweest te zijn. 

Coca-colabiik 
De ongehoorde vervolging die na 
dit optreden toegepast wordt 
door de magistratuur is buiten alle 
maat en gewoon schandalig te 
noemen. 
Dit enomn repressief optreden 
wordt trouwens ten opzichte van 
alle manifestanten even ongena
dig gedaan. 
Een negentienjarige jongeman die 
volgens de officiële «ten laste leg

ging» met een leeg cola-blik ge
worpen zou hebben, wordt nu 
reeds gedurende zeven dagen in 
de strafgevangenis — Begijnen
straat — opgesloten gehouden. 
Enkele dagen geleden werd zijn 
aanhouding verlengd, zodat de 
grootste kans bestaat dat hij voor 
deze spijtige reflex ten minste een 
maand van zijn vrijheid beroofd zal 
vvorden. 

Ook de aanhouding van Gerda De 
Rijck en haar echtgenoot werd 
verlengd. 
Deze vervolgingen zijn buiten ver
houding zwaar, een misbruik van 
de voorlopige hechtenis, misbruik 
dat de jongste tijd in dit land in 
meerdere gevallen gemaakt werd. 
Zeker wanneer men de vergelij
king maakt met het optreden van 
dezelfde magistratuur ten over
staan van Walen die in het Vlaam
se land op Vlamingen raak schie
ten met long rifles en na deze mis
daden terstond in vrijheid gestekJ 
werden. 
Dit is nog steeds de klassieke en 
uitsluitend Belgische gewoonte 
om tegen Vlamingen hard en on
genadig op te treden in naam des 
Konings. 
De Volksunie Antwerpen protes
teert met klem tegen deze voort
durende repressie en eist de on
middellijke invrijheidsstelling van 
de aangehoudenen. 

VU-Antwerpen 

Volksunie Arrondissement Antwerpen 
en afdeling Antwerpen, betogen op za
terdag, 5 juli 1980 om 14 u. 30. Samen
komst: Groenplein te Antwerpen. 

ZO ZIET DE VU HET 
Volksnationalisme is sociaal vooruitstrevend 
In ekonomisch-sociaal opzicht 
moet de VU een vooruitstrevend 
programma hebben, haar kaderle
den in die zin vormen en vooral er 
haar politiek en waar het kan haar 
beleid op afstemmen. 

Het is dus niet zo dat het 
volksnationalisme in ekonomische 
en sociale zaken neutraal zou zijn. 
Integendeel! Vooruitstrevende 
standpunten zijn inherent aan het 
volksnationalisme omdat wij het 
geluk, de welvaart en het welzijn 
van het gehele volk en van alle 
volksgenoten nastreven. Dit is niet 
te verwezenlijken hetzij door al
leen maar oog te hebben voor één 
maatschappelijke klasse, hetzij 

door welkdanige privilegies in 
rechte of in feite in stand te hou
den. Met adellijke privilegies van 
geboorte en naam werd zo goed 
ais volledig afgerekend. Daar blij
ven nog alleen honorifieke franjes 
van over. Met privilegies van geld 
en macht is nog bijlange niét afge
rekend. 
Hier is niet uit af te leiden dat een 
utopische maatschappij waar «ie
dereen gelijk is» realizeerbaar is. 
Waar het kommunisme zulks in 
feorie nastreeft wordt iedere vrij
heid genekt en... komt er een nieu
we «adel» van partijbonzen tot 
stand. 
Anderszins is de vrijheid niet zo 

mooi als de magische klank van 
het woord. Als zij niet op vele ge
bieden gebreideld wordt leidt zij 
tot verdrukking van de zwakke 
door de machtige. De Franse re
volutie heeft zich vergist: vrijheid 
en gelijkheid zijn te zamen niet vol
ledig bestaanbaar. Het evenwicht 
tussen beide vereist dat het gezag 
van de gemeenschap ze in harmo
nie brengt op basis van rechtvaar
digheid. Deze houdt rekening met 
ieders kapaciteit prestatie en be
hoefte. Volgens ons jongste kon-
gres verzet de VU zich tegen het 
egoïstisch liberalisme. Tegen het 
algemeen welzijn steekt het nog 
steeds zijn multinationale en mo

nopolistische vangarmen uit die 
absoluut niets te maken hebben 
met werkelijke vrije onderne
mingszin. 

De VU verzet zich eveneens te
gen het dogmatisch kollektivisme. 
In de zgn. volksdemokratiën heeft 
het zijn onmacht bewezen om een 
rechtvaardige orde tot stand te 
brengen. Het inkapselen in de bu-
reaukratische staatsmachine van 
alle initiatieven en de ideologische 
gelijkschakeling hebben de vrij
heid onderdrukt zonder sociale 
rechtvaardigheid te bewerkstelli
gen. 

De VU verzet zich ook tegen wat 
in de kongresresoluties geheten 

wordt een paternalistisch solida-
risme. Hiermee wordt niets afge
daan aan het ideaal van de natio
nale solidariteit van alle volksgeno
ten. Zij is de hefboom van sociale 
rechtvaardigheid. Zij mag echter 
niet V omgebogen worden en als 
voorwendsel dienen om de zwak
keren paternalistisch te binden 
aan hun meerderen in een autori
taire staatsorde. Belangenkonflik-
ten tussen maatschappelijke groe
pen zijn immers niet te vermijden, 
want de hemel is niet op aarde. 
Zoveel het kan dienen zij opgelost 
door overleg, zoveel het moet is 
(helaas) sociale strijd van de 
zwakke tegen de machtige nood
zakelijk. M. Van Haegendoren 
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Edegem mag 
resultaten scholenenquête 
niet publiceren of gebruiken 
Antwerpen — Het gemeentebestuur van Edegem kreeg verbod om de resulta
ten van het betwiste sociologisch onderzoek naar «Oe leefsituatie van liet 
kind in het gezin' op enigerlei wijze te gebruiken of te publiceren. Dat besliste 
de Antwerpse rechtbank zetelend in kortgeding op 27 juni lU dat was inge
spannen door een aantal ouders van ondervraagde kinderen tegen het ge
meentebestuur van Edegem. 
Door vijf ouders werd het gemeentebestuur van Edegem op 23 mei in kortge
ding gedagvaard, nadat heel wat onrust gerezen was bij talloze ouders en ou-
derkomitees omtrent een enquête die gehouden was bij 428 kinderen in alle 
lagere scholen (gemeentelijk, vrij en rijksonderwijs). 
Men zal zich herinneren dat de ont- eten, erin geslaagd was om door mid-
hulling van de feiten door de VU in de 
Edegemse gemeenteraad voor heel 
wat opschudding gezorgd heeft In 
deze gemeente en ver daarbuiten. 
Ook de pers heeft njlme aandacht 
aan deze zaak geschonken. Op een 
zeer talrijk bijgewoonde Informatie
vergadering op 20 mei — op initiatief 
van VIDOK (vereniging voor vorming. 
Informatie en dokumentatle) — bleek 
trouwens dat het ongenoegen van de 
ouders vrij algemeen was. 
De ouders waren vooral geschokt 
omdat het onderzoek gebeurd was 
buiten hun medeweten, vertrouwelij
ke gegevens over de gezinssituatie 
aan de kinderen en aan de leraren ĝe-
vraagd waren, op de vragenlijsten 
naam en adres vermeld werden en 
omdat de verkregen Informatie In een 
computer gestopt was. Vermits het 
CVP-schep)enkollege In genendele 
bereid bleek In te gaan op het ver
zoek van de ouders (en van de VU-
en PW-oppositie) om gans de zaak 
ongedaan te maken, restte nog 
slechts een beroep op een uitspraak 
van de rechter. 
Nadat de advokaat van het Edegem
se schepenkollege, mr. Van Der Stra-

del van truukjes de rechtszaak enkele 
malen te laten uitstellen — dit duidelijk 
met de bedoeling om de rechter met 
de verspreiding van het onderzoeks
rapport voor een voldongen feit te 
plaatsen — werd het kortgeding op 
13 juni II. gepleit 
Mr. Hugo (^veliers vroeg namens de 
ouders-aanleggers het vertxxJ tot pu-
bllkatie van de resultaten en eiste de 
aanstelling van een onafhankelijk 
komputerdeskundige, die zou nagaan 
of de gegevens Inderdaad vernietigd 
werden. 
In zijn zeer uitvoerig betoog schetste 
mr. Ck>vellers eerst het verioop van 
de feiten, waarbij hij er vooral de na
druk legde dat alleen het schepenkol
lege verantwoordelijk was, vermits 
het een gemeentelijk BTX-projekt be
trof. Nadien ging hij dieper In op de 
motievering van de klacht: de aanslag 
op dé privacy van de ouders en een 
Inbreuk op de Rechten van de Mens. 
De verdediger van het schepenkolle
ge, mr. Van Der Straeten, somde drie 
materiële elementen op, op basis 
waarvan de els van de aanleggers 
zou dienen afgewezen te worden. 
Ten eerste waren de vragenlijsten 

VNS-brochure: 

„Vlaamse ekonomie 
en staatshervorming" 
Dat de Volksunie de federalisti
sche gedachte gelanceerd heeft 
weet iedereen. Maar dat zij ook 
wat het ekonomisch-financieel fa
cet van het federalisme betreft, 
baanbrekend werk heeft verricht 
en belangrijke standpunten heeft 
ingenomen, is te weinig bekend. 
Op initiatief van net Vlaams Natio
naal Studiecentrum vond op 10 fe
bruari jl. te Aalst de dag van het 
ekonomisch federalisme plaats. 
Zoals velen onder u wel zullen we
ten, verleenden Hugo Schiltz, Jef 
Maton, Ramboer, Willy Desaeyere 
en Frans Kuljp>ers hun medewer
king aan deze dag die, zowel wat 
de opkomst als wat de belangstel
ling betreft een sukses was. 
Het Vlaams Nationaal Studiecen

trum heeft de verschillende voor
drachten in een overzichtelijke en 
verzorgde brochure gebundeld. 
Daar het geld van de Vlamingen 
en de ekonomische leefbaarheid 
van Vlaanderen een steeds grote
re rol In het politieke leven zullen 
spelen, hoeven we niemand van 
het belang van deze brochure te 
overtuigen. 

Aangezien het Volksunie-pro
gramma inzake het ekonomisch 
federalisme in de «officiële pers» 
bovendien niet aan bod kwam, 
moeten we onze standpunten op 
eigen kracht verspreiden en dur
ven we een beroep doen op u om 
dit gedachtengoed te verspreiden. 
We richten ons dan ook tot alle 
belangstellenden. 

BESTELBON: 

«VLAAMSE EKONOMIE EN STAATSHERVORMING» 
(Verslagboek van de dag van het ekonomisch federalisme, 
Aalst 10 februari 1980) 
Een uitgave van het 
VLAArvlS NATIONAAL CENTRUM 
Barrikadenplein 12 
1000 Brussel (tel. 02/219.49.30) 
Ik bestel _. eks. aan 80 fr. het stuk. 
Mijn adres Is • • • 

Mijn telefoonnummer is: 
Hierbij stuur ik een check of overschrijving ten bedrage van 
.. fr. 

Handtekening, 

| L . . - . _ . . . _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ . . . . . - . _ _ _ _ _ _ _ _ . 

verbrand, ten tweede waren alleen 
anonieme gegevens op computer 
overgebracht en ten slotte was het 
report ondertussen klaar. De advo
kaat zwaaide op de zitting trouwens 
met het rapport Besluitend betwistte 
hij het tijdelijk karakter van de eis van 
de ouders en noemde die dan ook on
ontvankelijk. 
In zijn vonnis van 27 juni plaatste 
rechtbankvoorzitter Van (Damp gans 
de zaak in een breed maatschappelijk 
kader. Zeer uitvoerig handelde hij 
over het recht van de ouders op pri
vacy, dat hij een elementair recht van 
de mens noemde. 
•Meer en meer, aldus voorzitter Van 
C^mp, wordt de mens blootgesteld 
aan allerlei publiciteit zonder daar 
enig verweer tegen te hebben. Elk
een heeft het recht op privé-leven en 
inmenging van het openbaar gezag 
is niet toegestaan, tenzij onder wel
bepaalde omstandigheden door de 
wet omschreven.» 
Verder weidde hij uit over de onbruik
baarheid van sociologische enquêtes 
Inzake begeleiding van kinderen met 
gezins- of leermoeilijkheden. Dergelij
ke kinderen zijn volgens de rechter 
«meer gediend door begeleiding van 
een kompetente en taktvolle leraar 
dan door statistisch berekend cijfer
materiaal.» 
Op basis van al deze bedenkingen en 
vergrijzend naar de Verklaring van de 
Rechten van de Mens, stelde de recfv 
ter de ouders In het gelijk en legde hij 
de gemeente Edegem bijgevolg ver
bod tot versprekiing van de resulta
ten op. Voor een oordeel over even
tuele dwangmaatregelen verwees hij 
de zaak naar de «biezondere rol». 
Met dit vonnis valt het doek over 
deze onverkwikkelijke zaak. Op fiet 
vlak van de bescherming van fiet pri
vé-leven Is deze uitspraak alleszins 
baanbrekend: zowel de wildgroei van 
sock}loglsche onderzoeken ais het 
opslaan van persoonlijke gegevens in 
computers worden erdoor aange-
vocfiten. KVR 

— Kinderverzorgster uit Meche-
len, zoekt zeer dringend een be
trekking In het Mechelse. Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015-21.79.(X) - referentlenummer: 
2054. 

ANTWERPEN 

KflL€nD€R 
Juli 

MEERHOUT: Feestelijke receptie ter gelegenheid van de slotzit
ting van de kursus voor «gemeentelijke mandatarissen», ingericht 
door het Dosfellnstituut 
Om 18 u. in «De Watermolen», Molsebaan. 
Feestrede door algemeen voorzitter VIc Anclaux. 
Aansluitend voor Ingeschrevenen reuze barbecue op de «Blok
hut». Liedboek niet vergeten. 

VU JO-Borgerhout 
11 juli-karavaan 
Voor de tweede maal richt VUJO-kem 
Borgerhout een 11 jull-sporenherden-
king In. 
Deze keer komen wij op vrijdag 11 juli 
de straat op. Daags daarvoor worden 
er pamfletten gebust Op 11 juli komen 
wij dan bijeen met auto of flets op de 
Bikschotelaan (ter hoogte van het be
jaardentehuis GitschotelhoO én dit om 
18 u. 30. Dan rijden wij door onze ge
meente onder alleriel slogans die op 
ons pamflet werden aangebracht Wij 
eindigen op de plaats van vertrek, om 
daarna nog enkele uren In gezelligheid 
door te brengen In de bar van het Git-
schotelhof, dit ten voordele van het re-
kreatiefonds van onze bejaarden. 

op 

Om deze aktlvitelt tot een sukses te la
ten uitgroeien hebben wij ook uw 
steun nodig. Wij roepen dan ook eenie
der op die over een wagen beschikt 
(of een fiets, want wij rekenen ook op 
een groot aantal fietsende deelne
mers) aan deze Sporenherdenking 
deel te nemen, zodat wij de Borger-
houtse bevolking kunnen laten zien dat 
er In onze beweging nog vele entoe-
siaste mensen zijn. 

Indien u meedoet geef dan naam en 
adres op aan volgend adres: Sekreta-
riaat VU-Borgerhout Statielei 8, Bor
gerhout op dinsdag, donderdag en za
terdag van 10 tot 15 uur. 

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

ANTWERPEN 

HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE 
— Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type met 

volledig leerplan. 
— Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs. 

INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOUAAR 1980-1981: 
van 23.ai980 tot 10.7.1980, elke werkdag van de week, uitgenomen op 
zaterdag, tussen 8 en 15 uur in de lokalen van het Hoger Instituut 
voor Verpleegkunde, Algemeen Ziekenhuis Stuivenl>erg, Lange Beel-
dekensstraat 267, 2000 Antwerpen. 
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tiidstipi>en worden 
niet in aanmerking genomen. 
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden. 
Nadere inlichtingen inzake de selektleproef, die zal plaatsheb
ben op 1&.7.1980 om 9 uur, kunnen bekomen worden bij de in
schrijving. (Adv. 128) 

Welkom In Wommelgemse Klauwaert 
Alle lezers worden met deze uitgeno
digd op twee «I3en Klauwaert»-8e akti-
viteiten. 
Den Klauwaert start vanaf zaterdag 
28 juni 1980 met een vaste uitbating. 
Paula en Etienne verwachten die dag 
dan ook de vele vrienden van Den 
Klauwaert en wel vanaf 14 uur. 
Versnaperingen worden door hen aan
geboden zolang de voorraad strelct Ie
dereen Is welkom. 
En op 11 juli (een vrijdag me dus 's an

derendaags kans op uitslaperO voor 
de derde keer 11-jullvlering In diezelf
de Den Klauwaert De plaatselijke VU 
en VUJO nodigen iedereen uit op 
deze Wommelgemse zangavond. 
Dit jaar in het teken van «150 jaar 
Vlaamse Beweging». 
Jos De Houwer begeleklt de zangers 
met zijn trekzak, en zal daarmee de 
fianden vol fiebben. 
Frans Kuijpers houdt een korte 11-ju-
li(8trijd}-rede. 

EUROPECH 
samen uit... 
samen thuis. 
heel europa een gans 
jaar door voor chauffeur 
en voertuig :950F 

te verkri jgen: 
3 in de VTB-VAB kantorea bij 

de VTB-VAB vertegenwoordigers 
len in de kredietbankf iiiaien. 

een#-leileniiienst 
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Van 1 juli tot 30 augustus 1980 

20% KORTING 
op 5.000 luxe kostuums van de nieuwe kollelctle 

verdient U altijd ruim 

2.000 F 
wanneer U in die periode een 

nieuw kostuum kiest 

iirnavs ^^h 

M^ ~ 

M^ 

75 jaar ervaring 
6 meester-kleermakers... 
zo kweekt men vertrouwen 

een omzet van ruim 12.000 
herenkostuums per jaar 
zo wordt men de grootste^ 

kostuumverkoper 
in Vlaanderen 

|s^~'« 

! > * ^ ~ 

KOM NIET TE LAAT... U KUNT NU GOUDEN KOOPJES DOEN ! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A D 
TEL 031.87 5fl 47 A A R T b t L A A R 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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Stierf 600 jaar geleden 

VU-raadslid vraagt 
Ruusbroec te herdenken 
In een brief aan minister De Backer, 
da goevemeur van Brabant en de 
burgemeester van zijn gemeente 
vraagt VU-raadslid Daan Vervaet de. 
in Ruisbroelc (nu met SL-Pieters-
Leeuw samengevoegd) in 1293 gebo
ren Johannes van Ruusbroec te her-
denicen. 

De Vlaamse mistieker van Ruus
broec overleed op 2 december 1381, 
dus 600 jaar geleden. 
De mistieke verhandelingen van Ruus
broec betekenen een glanspunt in het 
scheppingsvermogen van de middel-
nederlandse mystiek én letterkunde. 
Als priester In dienst van Sint-Goedele 
te Brussel tot 1343 werd hij eerste 

prior van de augustijnerkanunniken in 
de priorij van Groenendaal (Zoniënbos 
te HoeilaarO. Dit klooster ontwikkelde 
zich tot een uitstralingspunt van reli
gieus en intellektueel leven. Bovendien 
schreef Ruusbroec, in tegenstelling 
met de meeste middeleeuwse geeste
lijke schrijvers, zijn werken in de volks
taal, het brabantsche dietsche. 
Om al deze redenen vindt het raadslid 
het billijk deze Vlaamse grote passend 
te gedenken en hoopt dat zijn brief de 
Vlaamse gemeenschap, de provincie 
Brabant en het gemeentebestuur er 
toe zal aanzetten de jaardag aan te 
grijpen om Ruusbroec die hulde te ge
ven waar hij recht op heeft 
Bovendien vraagt Vervaet aan de bur

gemeester van zijn gemeente de op
richting van een Ruusbroec-gedenkte-
ken in de voortuin van het oud-ge-
meentehuis van Ruisbroek en het aar>-
leggen van een Ruusbroec-archief in 
datzelfde gebouw 

Voor het gedenkteken stelt Daan 
Vervaet voor een wedstrijd onder 
beeldende kunstenaars uit te schrij
ven. Voor het archief vraagt hij een be
roep te doen op de plaatselijke kulture-
le kring Jan van Ruusbroec en op het 
Ruusbroecgenootschap te Antwer
pen. 

Wie meer wil weten over dit initiatief neemt 
best kontakt op met Daan Vervaet, Brabant-
sebaan 373 te 1683 St-Pieters-Leeuw. 

„Belgisch rariteitenkabinet" 
te LJedekerke 

Tijdens de braderij' en folktorefeesten pakte de Liedekerkse VUJO met een «gooi- en smijtkot» uit 
Voor 10 fr. mochten smijtgrage wandelaars met vijf ballen de hoofden van Antoinette Spaak, Gaston Eyskens, VdB, Tinde-
mans, Nols, Happart en Cools omver gooien. 
Wie de tiedoeling niet doorhad, werd alles vlug duidelijk bij het lezen van het aanplakbord; «Wie Vlaanderen heeft tekort ge
daan verdient in deze tent te staan. Hun «kezze» smijten wij tot gruis. Ons volk wil baas in eigen huis!» 
En of er gegooid werd. Tot groot gefK>egen van zeer velen tot grote ergernis van hen die er niet konden mee lachen.,. 
Hoe dan ook: aan de recette was het duidelijk hoe groot de eerste groep was.. 

BRABANT 

IflLinDCe 
Juli 

10 LEUVEN: Beperkte 11 juli-viering, beiaardkoncert fanfareoptocht 
en vuurwerk op het Ladeuzeplein. Inr. VUJO. 

16 ST.-KATHERINA-LOMBEEK: Vinkenzetting Ereprijzen: De Poo-
• ter-De Vos. 10.000 fr. prijzen. 

In café Centraal bij Segers, Bosstraat 

Guldensporenviering 
te Lennik 
Voor de eerste maal, en dit op initiatief 
van een 11 juli-komltee, gaat op 9 juli 
1980 om 19u. 30 een Guldensporen
viering door in de zaal Ons Huis. Markt 
te Lennik. 
De hoofdbedoeling van deze viering is 
er een Vlaams Feest van Lennik te or-
ganizeren met mensen uit de eigen 
kringen, zodat elk Lennikenaar er zich 
beslist thuis moet voelen. 
Hier het programma: 
19 u. 30: rondgang fanfare in de stra
ten van Lennik. 
20 u.: optreden Chiro-vendeliers op de 
nnarkt 

20 u. 30: optreden fanfare in zaal 
Samenzang onder leiding van Piet Bor-' 
remans, begeleiding van piano en ko-
(jerensemble 
Optreden Thaleia. 

Gastspreker: de heer J. Van Over-
straeten. 

De vzw Vlaamse Kring Lennik, die de 
initiatiefnemer is, en de andere vereni
gingen die samen deze 11-julivienng 
organizeren mogen zich gelukkig prij
zen over de vlotte medewerking van 
de verschillende groepen die reeds tot 
het 11-julikomitee toetraden. 

Met de Europese 
Volkshogeschool 
naar Corsica 
Van 13 tot 28 augustus 1980, vijf
tien dagen lang, ontmoeten we de 
natuur, kuituur en strijd van het 
Korsikaanse volk. 
Wij zijn hartelijk welkom op dit 
Middellandse Zee-eiland bij kader
leden van de U.P.C, (de Korsikaan
se Volksunie) en verbijven er — 
sober! — een week in de bergen, 
een week aan zee. 

Reisleiding -|- inschn"jving: Willy 
en Lieve Kuijpers-Devijver, Swet-
molenstraat 23, te 3020 HERENT. 
(016-22.96.42). 

'Aantal deelnemers 'n 30-tal (ge
zinssfeer). Onkosten: vermoede
lijk ± 10.000 fr. 

Reis: per bus van Brussel naar 
Marseille; bootoverzet naar Bas-
tia. 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Hoeilaart 
ledere maandagavond van 19 tot 21 u. 
bij afdelingsvoorzitter Renaat Vanstal
len, Karel Coppensstraat 72b (ook te
lefonisch 657.3729). 

11 - juliviering 
te Beersel 
Op vrijdag 11 juli wordt de 11 juli-vie
ring voor gans de fusiegemeente 
Beersel geopend om 19 u. 45 door de 
koninklijke fanfare De Vrijheidsvrien-
den uit Huizingen en een wagenspel 
door Were Di uit Lot op het Herman 
Teiriinckplein. Daama treden in de ge
meentelijke feestzaal op: jeugdatelier 
Asteriks uit Dworp, 't Eekhoomtje uit 
Beersel, kristelijke bond gepensioneer
den uit Dworp, chirojeugd uit Lot ka-
baretgroep Komma uit Alsemberg, 
Wiggel Waggelgroep uit Dworp en het 
koor Plicht en Plezier uit Huizingen. 
Het geheel wordt geprezenteerd door 
Urt}aan De Becker. 
Er is een speciale autobus ingelegd 
met opstapplaatsen en uren: 
Vertrek kerk Lot: 19 u.; brug Vau-
campslaan Huizingen: 19u. 10; ge
meentehuis Huizingen: 19 u. 15; Wau-
weringen: 19u. 25; kerk Dworp: 
19u. 25; Winderixplein Alsemberg: 
19u. 30; gemeentehuis Alsemberg: 
19 u. 35; Rood Kruis-19 u. 40 en Beer
sel aankomst: 19u. 45. 
Met de medewerking van het gemeen
tebestuur Beersel wordt deze viering 
georganizeerd door de gemeentelijke 
raad voor kuituur en kulturele vrije
tijdsbesteding van Beersel. 

VUJO's alternatieve 
uitstap 
Zondag 6 juli: Alternatieve uitstap 
naar het land van Ernest Claes: 
Scherpenheuvel - Zfchem - Averbode 
Onder deskundige leiding bezoeken 
we de basiliek, het Claeshuis, de abdij, 
rekreatiepark «De Vijvers» enz. 
In Zichem pikken we ook een filmpje 
mee. Waarin het alternatieve karakter 
van dit reisje bestaat kunnen we hier 
nog niet verklapjsen, maar het is u wel 
duidelijk dat we als Vlaams-Natlonale 
jongerenbeweging meer zien dan al
leen maar de schone kanten van de 
toeristische trekpleisters (en pas op 
als onze vingers dan beginnen jeukeró. 
Bijeenkomst om TO u. aan het station 
van Leuven (of om 11 u. aan de ingang 
van de basiliek), alwaar wij aan «car
pooling» doen (optimaal gebruik van 
de wagens). Boterhammetjes mee
brengen!! 

Welkom in 
't Schuurke 
te Brussel 
Ter gelegenheid van de Guldenspo-
renfeesten op donderdag 10 en vrij
dag 11 juli is er in het Vlaams lokaal 
't Schuurke te Brussel een speciaal 
etentje. 
Donderdag vanaf 18 u., vrijdag vanaf 
12 u. verkrijgbaar. 
Op het menu: pellepatat met gebakken 
boestering of geperste kop. Boererijst-
pap als nagerecht 
In 't Schuurke, Oude Graanmarkt 25 te 
Brussel zijn echte Vlaamse sfeer en 
gezelligheid troef! 

Volksunie en 
Volksuniejongeren 
Hoeilaart danken... 
..de meer dan 200 aanwezigen op haar 
Doorbraakavond van 11 april II. In het 
bijzonder de Hoeilaartse jeugd die 
massaal was opgekomen. 
Met de toffe muziek van DJ RMS en 
de fantastische steun zowel binnen als 
bulten onze gemeente voelen VU en 
VUJO Hoeilaart zich gesterkt om zich 
verder te blijven Inspannen voor een 
«Vlaamser» en «rechtvaardiger» Hoei
laart! 

§of Un C'cnljoortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

FILMTHEATERS 

studio 
VAN 4 TOT 10 JULI 

TERVUREN 

Zondag 15.00 
Mary Poppins 

Film van Walt Disney. 

K.T 

K T Vrijdag, zaterdag 20.30 
Zondag J8.00 

The day the world ended 
produktie van Irwin Allen 

met Paul Newman, Jacqueline 
Bisset 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 20.30 K.T. 

Yanks 
film van John Schlesinger 

met Richard Gere, 
Vanessa Redgrave. 

TIENEN 

KT Vrijdag, zaterdag 20.00 
Zondag 15.00, 20.00 
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag 20.00 

4de en laatste week 
Kramer versus Kramer 
film van Robert Benton 

met Dustin Hoffman, 
Meryl Streep 

BESTE FILM - 5 «OSCARS» 

Vrijdag, zaterdag 22.00 K.N.T. 
Zondag 17.30, 22.00 
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag 22.00 

Ten 
film van' Blake Edwards 

met Bo Derek, Julie Andrews 

LEUVEN 1 

14.00, 20.00 K.T. 
Derde week 

The missing link 
film van Rcfia 

16.00, 22.00 KN.T 
Tweede week 

When a stranger calls 
met Carol Kane 

18.00, 24.00 K.T 
Starting over 

film van Alan J. Pakula 
met Jill ClayburgK 

Burt Reynolds, Candice Bergen 

LEUVEN 2 

17.30 KT 
Tweede week 

Cuba 
film van Richard Lester 

met Sean (Donnery, 
Brooke Adams 

19.45 K.T 
Tweede week 

T,he Prisoner of Zenda 
van Richard Quine 
met Peter Sellers 

15.00, 21.30 K.N.T 
Tweede week 

Papillen 
van Franklin J. Schaffner 

Steve Mc Queen, 
Dustin Hoffman 

24.00 K.N.T 
Valentino 

van Ken Russell 
met Rudolf Nureyev, 

" Leslie Caron 

KURSAAL TURNHOUT 

Alle dagen 15.00, 20.30 K.T. 
De Witte van Sichem 

film van Robbe de Hert 
met Eric Clerckx 

Alle dagen 18.00, 22.30 K.N.T 
One flew over the cuckoo's nest 

film van Milos Forman 
met Jack Nicholson 
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lepel & vork... 
Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
Geraardsbergsestraat 3S Dr Van De P e f e l e i 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135 33 Tel 031-36 56 54 

FRITUUR-EETHUIS 
INGRID 

Olenseweg 41 Westerio 
(Voortknpel), te! 014-213696 

Vrnag prijzen voor uw 
feeslnienu's 

Specialiteiten 
Alte dngeii verse mosselen 

ÜNDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKFLGEM 

CafÉ̂  rpst.iuratil sp(^o!lufn leir.js 
Woco-ïdfK) en dondcnj.iq qrslotpn 
Md.indrjt] dinsdacj vri|(i.K) v.iiitïf ^b u 
Ziitcrd.it) rn /ond.iy v,in,)f smid 
daqs 

Tel 053-668710 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstrn.it 6. Lier 
Tel 031-80 15 68 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouier 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aminemer van alle feesten 
Ook vcihunng van tafelgenef 

Schilderstrnat 33 
2000 Antwerpen 

- Tc! 031 37 45 72 

CORTÏÏALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere-Marcelia Naessens 

Lokaal Volksmite 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091-3006 53 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondpietn 5, Brake! 

Tel 055/42 41,07 

Fepstzdcil voor afie 
gelegenheden 

Steeds w/elkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer. 

Brusselbaan 11. GOOIK 
Tel 054/3348 57 

Uw tweede thuis' 

FEESTZAAL 
<< E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13. 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren van 

bestekken 

«Den Botaniek> verwacht alle vol
waardige Vlamingen in zijn Vlaams-
Brabants restaurant in de Konings
straat te Brussel. Bar, restaurant en 
tuin. Buitengewoon kader, meester
keuken, matige rekening. Konings
straat 328, 1030 Brussel (St-Maria-
kerk). Open van maandagmorgen tot 
vrijdagavond. Jaarlijkse vakantie van 
14 juli tot 3 augustus. Tel. 218.48.38. 

Drank- en eethuis 

« WALTRA >> 
Arduinkaai 2 (b.| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven van de Waltrn 

1 VInams m t hnrt van Brussel 
2 Je k.in er nlti/d pnrkeren 
3 Je kn/gt er nlli/d wnt te eten 
4 De pn/zen zt/n soci.ml 

WIJNIMPORT HERMAN 
Mencnstraat 376 W/EVELGEM 
Tel 056/4129 22 

Bordeaux- en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

Toegankelijk 
vrijdag van 17 tot 20 u 
zaterdag vazn 10 tot 13 uur 

Spijshuis Béarnaise 
VISRESTAURANT 
Verzorgde keuken 
Proef onze specialiteiten 

ZAAL V O O R 
FEESTMAALTIJDEN 

E. DUYSTERS-MINNAERT 
de Smet da Naeyeriaan 86 
8370 Blankanberge Tel. 060-41.30.70 

41.36.64 

SPECIALIST VOOR 
A l UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
^lUW\ Demokratische pnizen 

Uitgelezen dK>nstbeloon 

Kcssel&leenweg 38 
2260 Niiteo - Tel 031/8188,41 

't is een specialist 
zoek hem op 
voor vlees of toespijs 
de Beauvoordse pastei 
'tis de meest verteerbare 
de meest klassieke, 
de beste 

M a a k ook eens kennis met 
de gezell ige s fee r tn 

Café-Restaurant 

SE4iUTTEflS'HQF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
TeL: 015-71.15,49 

VOEDING «DE POLDER» 
Polderstraat 12 

8458 Oostdumkerke 

Specialiteit dag vers fruit en 
groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle 
leden 

D.M. IMPORT 
Duitse voedingsspecialitei
ten. 

Bouillonpasta's, ossestaart-
soep, goulachesoep, jagers
soep, keukenkruiden en 
specerijen 
Schapenstraat 43, 2200 Borger-
houl Tel 031/36,00,45, 

iirt ̂ alinsIM^ 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
OE BRAUWER . 
Da familiazaak mat traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42,32,46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Lokaal . T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

Restaurant 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel. 014/54.40,07 
Maandag gesloten - Rustieke 

sfeer. 

K E M P E N L A N D 

Vlaamse gezelligheid 

Café Kempenland 

Gemeentestraat 41, Nijlen 

Tel 031/81,73.16 

Voor uw feestgerechten 

J . B O O N E N - K W A N T E N 

Kamperbaan 24 

3568 Hechtel 

Tel. 011/73.6884 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16,06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Herberg 't STAMPKOT 
Sl-Mana-Latem. ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel, 055-49 94 76 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwefyn- Duquesne 

Dinsd gestoten 
Vroeger uitbater Zwalmlandta. 

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

Gesfaten vrijdag behalve in seizoen 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwai 2 

3690 BREE 
Tel. 011-46.34,51 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gestoten. 

Zondag 6 juli 

Gewestelijke 11 -juliviering 
te Impe 

OOST-VLAANDEREN 

Nu de organizatoren van de Geweste
lijke 11 juliviering in Impe twee spre
kers aangetrokken hebtien die het hart 
van elke Vlaams-nationalist kunnen 
verwarmen, nl. Guido Sweron van de 
Harde Voerkem en Walter Luyten, en 
hierdoor teruggegrepen wordt naar 
het haast historische en legendarische 
verleden van deze 11 juliviering, dur
ven wij een oproep doen tot alle 
Vlaams-nationalisten om aanwezig te 
zijn op deze viering. 

Door onze massale aanwezigheid 
moeten wij duidelijk maken dat een 11 
juliviering in Impe niet anders kan zijn 
dan een Vlaams-nationale aangelegen
heid. Daarom rekenen wij op U allen! 
Dolf Boterberg, voorzitter Politiek Bureau 
VU-Lede: Jules hienderickx, provincie

raadslid en schepen Ie Lede;Toon Mertens, 
sekretaris Socio-KuKurele Raad Lede: 
Ghislain Henderickx, voorzitter VU-Lede. 

^^Xif %j 'i? i ^ rr* 11 'it 

— Vakante betrekking van gar-
gon of serveerster te begeven in 
een drankgelegenheid te Grob-
bendonk. Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op het nummer 015-21 79,00 Re-
fertenummer- 2053, 

Juli 

4. AALST: Jaariijkse «Gulden Sporen Prijskamp» in Vlaams Huis Gul
den Vlies, fioek Esplanade 13/Stationstraat Ten minste 12,000 fr, 
geldprijzen voorzien. 
Inleg: 50 fr, -(- 80 fr, verbruikslx)na 
Welkomstwoord door volksvertegenwoordiger Jan Caudron. 
Vooraf inschniven Iedereen welkom 

11 WETTEREN: 11 julie-vienng naargelang het weer in openlucht of 
feestzaal Feestrede door Rik Boel, voorzitter van de Nederland
se Kultuurraad, Omlijsting met kleinkunst en ontspanning, 

11. NEVELE (Landegem): 
11-juliviering in zaal Sl-Cecilia, dorp te Landegem. 
Feestrede door Valere Depauw. Klank- en diamontage, 60 jaar 
VOS. Barokmuziek door Peter, Jan, Hannetore en Wiifried. Gratis 
toegang. 

12 ERTVELDE: Vienng -150 jaar Vlaamse tjeweging Groot-Ever-
gem» om 18u. 30 in zaal -Rrtz», Lindenlaan. Gastspreker: Bart 
Van der Moeren. 

12 ERONDEGEM: Guldensporenviering om 20 u in zaal -Claudia», 
Dorp. Herdenkingsrede door de heer Dries Bogaert voorzitter 
van de VVNA. 
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Bufferzones op kosten van 
de gemeenschap! 
In Tessenderio gaat geen gemeenteraadszitting voorbij of één of ander aspeict 
van de milieuproblematiek is aan de orde: Gerhagengebied, Phillips Petro
leum, industrieel stort, kaalkapping van bossen, enz-
Op de zitting van vorige week ging het dan weer over de bufferzones rond de 
chemische fabrieken Tessenderio Chemie (TC) en de Limburgse Vinylmaat-
srhappij (LVM) in het centrum van het dorp. Moeten die bufferzones betaald 
worden door de vervuilers of door de gemeenschap? Een belangrijke beleids
vraag! 
Daarenboven was er een interpellatie over het kernafval op het stort van TC. 

Aankoop van molen 
Op de dagorde stond de aankoop van 
een windmolen op de Berg. Dergelijke 
aankoop door de gemeente zou nor
maal door Iedereen kunnen toege
juicht worden. Maar„. deze molen is 
gelegen in de onmiddellijke omgeving 
van de chemische fabrieken TC en 
LVM en de eigenaar van de molen wil 
die molen alleen verkopen als de ge
meente ook al zijn andere eigendom
men In diezelfde omgeving aankoopt 
eigendommen die voor de gemeente 
geen enkel nut kunnen hebben. Het 
Loois CVP-BSP-schepenkollege ging 
met deze els akkoord, alsook met de 
prijs van 24 miljoen voor een totale op
pervlakte van Iets meer dan 4 hal De 
molen zelf werd geschat op 1,3 mil
joen. 
In werkelijkheid zal deze aankoop ech
ter nog heel wat meer kosten. Wan
neer het gemeentebestuur, zoals ge
bruikelijk, hiervoor een lening aangaat 
op 30 jaar, dan moet de Loolse belas
tingbetaler hiervoor tot In fiet jaar 
2.010 jaarlijks meer dan 2,5 miljoen be
talen voor aflossing en Intrest Dat is 
een totaal van 75 miljoen! 

Bufferzones 
De CVP-BSP-meerderheld motiveert 

die aankoop o.a. met het argument dat 
zij wil werk maken van de aanleg van 
de al zo lang gevraagde bufferzones 
rond de chemische fabrieken. Dit Is 
hier een zeer zwak argument daar 
slechts een zeer klein deel van de aan
gekochte eigendommen binnen de 
bufferzone valt Daarenboven Is hier 
de hamvraag: wie moet die bufferzone 
betalen? 
Met de aankoop van de betrokken ei
gendommen door de gemeente Is er 
een gevaarlijk precedent geschapen. 
Immers, op dezelfde raadszitting al 
vroeg het schepenkollege de goed
keuring voor de aankoop van een 
boerderij met grond (1,9 ha) In hetzelf
de gebied voor 6 miljoen... Nog andere 
eigenaars zullen hun waardeloos ge; 
worden eigendommen te koop aanbie
den aan de gemeente. Als men dan 
weet dat er In totaal meer dan 100 ha 
bufferzone voorzien Is, beseft men wel 
dat de verwezenlijking van die buffer
zone gewoon een onmogelijke op
dracht Is voor de gemeente. 

Tegenvoorstel 
Rik Decoster verv»oordde op een kla
re en overvloedig gedokumenteerde 
wijze het standpunt van Volksbelan
gen. 

WEST-VLAANDEREN 

y 
Juli 
3 IZEGEM: Informatie- en inspraakavond over BPA-marktcentrum 

met de gemeenteraadsleden Geert Bourg^ls en E. Van de Wal-
le. In café «Royal», Nieuwstraat om 20 u. 

3. IZEGEM: Informatie- en inspraakavond over BPA-Markt-centrum. 
Om 20 uur In café Royal, Nieuwstraat 
Korte inleiding door VU-gemeenteraadsleden Geert Gourgeols en 
Erik Vandewalle. Een technicus zal aanwezig zijn om bijkomende 
uitleg te verschaffen over de plannen, die ter Inzage zullen liggen. 

13. WERVIK: 11-julivlering om 15 uur In 't Kapittel. Willem Demeyer, 
volkszang. Voordracht als strijdredenaar Guldo Van der Meersch. 
In aanwezlgfiekj van de natkinale voorzitter VIk Anciaux. Inkom: 
60 fr. 

VUJO-lzegem druk 
in de weer 
Een paar maand geleden startte 
VUJO-lzegem opnieuw met een 
werking. Ze heeft alvast de wind In de 
zeilen. 
Na een aantal vergaderingen over het 
hoe en waarom van de Volksunie en 
de Volksuniejongeren werd beskiten 
tot het voeren van een eerste grote ak-
tie. 
Aangezien mkJden juni te Izegem gere
serveerd wordt voor de jaarlijkse bra-
derlj besloot VUJO dan ook met een 
informatiestand te staan. Enkelen tim
merden een werpkraam in elkaar met 
karikaturen van ayatollah Leo, revolu
tionair Wllfried en krolllge Wllly. 
Tevens werden luchtballonnen gratis 
uitgedeeld zodat al spoedig de hele 
Izegemse braderij overspoeld was met 
balonnetjes waarop te lezen stond: 
•VUJO Izegem». Intussen werd ook 
aktie gevoerd rond de plaatselijke Gis
telbeek. Een petitie tegen de normall-
zatle van de Gistelbeek bracht In twee 
dagen tijd meer dan 600 handtekenin
gen op zodat het totaal aantal handte
keningen nu al de duizend overschrijdt 
Natuuriijk werd ook een pamflet ultge-
deekj voor amnestie. 
Tegelijkertijd werden ook stickers ver
kocht om de aktie financieel te onder
steunen. Er werd een «CVP-staat? 
Nee bedankt {«-sticker ontworpen naar 

analogie met de «antl-atoomenergle 
sticker». Ook werd een «Amnestie nul 
Omdat ook zij mensen zijn»-sticker 
verkocht 
Deze stickers wensen we trouwens 
nationaal te verspreiden. Een eksem-
plaar kost 20 frank en t)ij afname van 
50 eksemplaren krijg je hem voor 15 
frank het stuk. De stk;ker is te bestel
len bij: Danny Hoome, Kortrijksestraat 
333, 8700 Izegem. 
Intussen wordt niet bij de pakken stil- . 
gezeten. We trekken te voet naar de 
ijzert>edevaart en bereiden een aktie 
voor rond de eenentwintigste juli. In 
het najaar wordt ook het Volksunlejon-
gerenkongres van 16 november voor
bereid. 

(Bart Slaes) 

Volksbelangen kan wel akkoord gaan 
met de aankoop van de molen en zijn 
onmiddellijke omgeving. Volksbelan
gen kan echter niet akkoord gaan met 
de aankoop van waardeloos gewor
den eigendommen tegen fabelachtige 
sommen. 
Eerst en vooral worden door dergelij
ke aankopen enorme financiële lasten 
opgelegd aan de volgende generatie. 
Daarenboven zijn deze aankopen In 
tegenspraak met vroegere overeen
komsten. Immers, toen een tiental ja
ren geleden naast de TOLVM werd 
bijgebouwd, vergrootte de milieulast 
voor de bevolking. Tussen TC-LVM en 
de gemeente werd toen overeengeko
men dat de fabriek die eigendommen 
zou aankopen, die gelegen waren In de 
meest hinderlijke zone en die door de 
nabijhekJ van de fabriek ontwaard wa
ren. Er werden Inderdaad een aantal ei
gendommen aangekocht maar een 
groot deel van de overeenkomst werd 
niet uitgevoerd. Rik Decoster (VB) 
stelde daarom voor dat het schepen
kollege onmiddellijk zou onderhande
len met TC-LVM om de vroegere over
eenkomst te doen uitvoeren. Tegelij
kertijd moet onderhandeld worden 
met de tjetrokken minsteries om het 
probleem van de financiering van buf
ferzones aan te pakken. Het was dui
delijk te merken dat de uiteenzetting 
van Rik Decoster heel wat raadsleden 
van de meerderheid Inzicht gaf In de 
problematiek van dergelijke aankopen. 
Toch werden zijn voorstellen door de 
CVP-BSP-meerderheld en de P W 
niet aangenomen. In Tessenderio Is het 
dus niet de vervuiler die betaalt maar 
wel de gemeenschap die het slachtof
fer ervan Is! 

OCMW 
van Wevelgem 
Openverklaring van één voltijd
se en twee half tij dse betrekkin
gen van schoonma<a)k(st)er in 
kontraktueel verband. Tevens 
wordt een werfreserve aange
legd van schoonmaaksters gel
dig gedurende twee jaar. Mini
mum 18 jaar oud zijn op 25 juli 
1980. 
Andere aanwervingsvoorwaar-
den te bekomen op het sekreta-
riaat van het OCMW, Deken 
Jonckheerestraat 18, Wevelgem 
(tel. 056-41.06.91). 
Aanvragen, vergezeld van de no
dige bewijsstukken, dienen per 
aangetekend schrijven gericht 
aan de h. Gerard Maes, voorzitter 
OCMW, Pijplapstraat 43, 8630 
Wevelgem, uiterlijk tegen 25 juli 
1980. (Adv. 161) 

Kortnieuws Wakken, 
Dentergem, 
Oeselgem, Markegem 
* De jongste weken viel zowel ons 
afdelingsblad «Vrank en Vrij», als het 
nationaal pamflet In alle bussen van de 
vier deelgemeenten. 
* We wensen Bruno Vermeulen, zo
pas afgezwaaid uit militaire dienst wel
kom In ons bestuur. 
* We doen ten skitte een oproep 
l.v.m. het aanstaande Guldensporen-
feest Ingericht door het plaatselijk 11 
jull-komltee. Dit feest gaat door op za
terdag 12 juli om 20 u. In de Wakkense 
gemeenteschool. Toespraak door mr. 
MIchiel Vandekerckhove en optreden 
van Jef Eibers. 
Voorts mogen we niet vergeten om op 
11 en 12 juli onze faam van meest be-
vlagd dorp in Vlaanderen alle eer aan 
te doen. 

OCMW BRUGGE 
Aanwerving 

van een voltijds 
MEDISCH DIREKTEURTTRICE) 

Voorwaarden tot aanwerving: 
1. Gewone administratieve voor

waarden. 
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van 

45 jaar niet overschreden heb
ben bij indiensttreding. 

3. Diploma van dokter in de ge

neeskunde. 
Weddeschaal: 1.94 tegen index
cijfer 199,99% : 775.881, 1.109.765 
(in 21 jaar). 
In te sturen: uiterlijk tegen 31 juli 
1980 aan de Personeelsdienst van 
het OCMW-Brugge, AZ Sint-Jan, 
Ruddershove te 8000 Brugge. De 
schriftelijke kandidaatstelling, 
tesamen met het voor eenslui
dend verklaard afschrift van het 
gevraagde diploma. 

(Adv. 160) 

LIMBURG 

KflUnDCR 
Juli 
6 EIGENBILZEN: Zangerhelfeesten op het kasteel «Zangerhei» 

vanaf 15 u.: volksspelen voor groot en klein. 
Om 16 u. optreden van: Wannes Van de Velde, dansgroep 
«Voerianders» uit Voeren en kleinkunstgroep «Proosf en Con-
trat» uit Eigenbilzen. 
Oude ambachten: mandenvlechten, spinnen, kantklossen, hout
snijwerk en beeldhouwwerken uit mergel. Bart)ecue en Breuge-
liaans eten. Vanaf 20 u. dansavond met «De Dansende Vingers». 
Bij slecht weer gaat alles door In de grote schuur van het kasteel. 

Kernafval... 
Alleen Volksbelangen, bij mon
de van Mil Pals, vond het nodig 
te informeren naar de beslissin
gen en maatregelen van het 
schepenkollege in verband met 
het kernafval en te interpelleren 
over de houding van de burge
meester tegenover de nieuws
media. 
De burgemeester had immers 
verklaard dat er verscheidene 
verbodsplaten rond het stort 
stonden en dat er een vergun
ning was van de bestendige de
putatie. Dit was niet waar. Daar
enboven vond de burgemeester 
het nodig de verdienstelijke ak-
tiegroep Belt een veeg uit de 
pan te moeten geven. Als ant
woord gaf de burgemeester een 
chronologisch overzicht van 
hetgeen er gedaan was sinds de 

bekendmaking van het radio-
aktief afval. Vooraleer Mil Pals 
echter aan het einde was van 
zijn interpellatie verlieten al ver
scheidene raadsleden de zit
ting. Zelfs in Tessenderio wordt 
door het grootste deel van de 
verkozenen van het volk de mi
lieuproblematiek nog niet ern
stig genomen! 
Vermelden we nog dat het mi
nisterie van Volksgezondheid 
opdracht heeft gegeven een 
deel van het stort weg te voe
ren! De onrust over het kernaf
val was dus wel terecht en geen 
stunt, zoals men het graag had 
willen doen overkomen. Hoe
lang nog wordt er in Tessender
io gesold met de gezondheid 
van inwoners en arbeiders? 

LOB 

OCMW-Brugge 
Karthuizerinnenstraat 4 

8000 Brugge 
Te begeven in het Algemeen Zie
kenhuis Sint-Jan te Brugge. 
1. Een plaats van geneesheer-in

ternist met bewijzen van bie-
zondere bekwaamheid in de 
geriatrie. 

2. Een plaats van adjunkt-ge-
neesheer-radioloog met spe
ciale bekwaamheid in de echo
grafische onderzoekingen. 

Vereiste voorwaarden: 
1. Voor beide betrekkingen: 
a) van onberispelijk gedrag zijn; 
b) de burgerlijke en politieke 
rechten genieten; 
c) aan de dienstplichtwetten vol
doen; 
d) lichamelijk geschikt zijn; 
e) verphchting te Brugge geves
tigd te zijn 1 jaar na het einde 
van de proefperiode van 3 jaar. 
2. Bijzondere voorwaarden t 
a) voor de internist geriatrie: er
kend zijn als geneesheer-inter
nist en bewijzen van bijzondere 
bekwaamheid in de geriatrie 
voorleggen. 
b) adjunkt-geneesheer-radio-
loog: erkend zijn als specialist ra
dioloog en bewijzen van be
kwaamheid in de echografie 
voorleggen. 
De aanvragen voor de 2 vakante 
betrekkingen met bewijsstukken 
van specializatie en van erken
ning, afschrift van diploma en 
curriculum vitae, zuUen moeten 

flflnB€uoLcn 

ingediend worden tegen 31 au
gustus 1980 aan de heer Voorzit
ter van het Openbïiar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, 
Karthuizerinnenstraat 4, 8Cioo 
Brugge. lAdv. 158) 

Blankenbergs 
kortnieuws 
ZItdag 
Volksvertegenwoordiger Raf. De 
Ctercq zal zItdag houden op zaterdag 
5 juli van 10 tot 11 u. In het lokaal 't Vls-
sershuis, de Smet de Naeyeriaan 29. 
Iedereen Is er welkom met zijn proble
men. 
Naar de Elzas 
De plaatselijke afdeling van het 
Vlaams Verbond voor gepensioneer
den richt een zesdaagse reis In naar de 
Elzas en zulks van 15 tot 20 september 
met verblijf in een eerste rang hotel te 
Obemai. Ér zullen meerdere uitstap
pen van daaruit plaatsgrijpen, waaron
der een naar ,Ck>lmar en een naar 
Straatsburg en zulks onder leiding van 
gediplomeerde gidsen. In deze laatste 
stad zuilen de deelnemers het uitzon
dertijk voorrecht hebben het Europees 
paleis der naties te bezoeken en een 
zitting te mogen bijwonen. Men kan 
een prospektus van de reis bekomen 
bij de voorzitter Frans Pulinckx, Astrid-
laan 2/11, tel. 41.38.65. Men kan In
schrijven tot ten laatste op donderdag 
28 augustus. 

Verzekeringen - Hypoteken 

Jaak VAN DUCK 
Verzekeringsraadgever 

Grote Baan 435 

3538 HOUTHALEN-
HELCHTEREN 
Tel. 011-53.42.52 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRUF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

U zoekt een goecJe drukker? 
Iedereen kiest 

JAN TRUYEN 
Waarom u dan niet? 
Stationsstraat 58 2440 GEEL 

Tel. 014-58.85.81. • Alle dag- en weekbladen. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

> 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

hoekhmdel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed' 
SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-5693 34 

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

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

Portugeesstraat 9. 

BLOEMEN -ERIKA-

Kerkstraat 23. 
2650 B O O M 
Tel 031-880160 

Alle bloemen en planten. 

Korting van 10 % voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Ga!ori) de Gnp.ifj'1-
Molenstrnnt 45. 9300 Aalst 
Tel 053-70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
Ie Niel, 
Antwerpstraat 164-177 

Sti|lmeubelen + klemmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031 881316 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 laar ervarrng 
2 500 tevreden klanten 

Valerius Oe Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel. 053/21.71J8 

Leon Theodorstraal 36. 
1090 Brussel 

Tel 011-53,43 49 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014-311376 

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 054-333756 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

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

Verwarming • stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederyi^aren-Parfumerle 
VAN REETH 
Antwerpsestraal 44 
2640 NIEL 
Tel 031-88.1119 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel. 014/21.12.07 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-537039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS. 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52, Antwerpen 
Tel 031-313583 

NV Relnigingswerkep 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031 539530 en 53 75 75 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL>BANKEUNDEWEG 1 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming • Houtkachels • Intxxjw 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvriezers. 

Gfelegenlieidsgrnfiek: Huwelijk • Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikbniid en 
etiketten Houten drukletters • Rekln-
nie-knlenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
DeurneZ - Tel 210896 

Kerkstraat 44 
Tel 3565 75 

Antwerpen 

ALLE LAS-
EN SMEEDWERKEN 
vnl. smeedjjzeren poorten (hand
werk). 
GROENINCKX GEORGES 
Letterkundestr. 244 
2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tol 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02-2681402 

OOSTDUINKERKE 

Voor Uw verlof aan zee. 
Moderne villa's, appartementen en studio's te huur. 

Vraag gratis katalogus met foto's. 

W e s t Lit toral 

Leopold II laan 212 
8458 OOSTDUINKERKE 
Tel 058 512629 (woensdag gesloten) 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserii 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Wil ly 

Tel bureau 053-21 72 12 

< -
Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor tand- en tuinbouw. 

Tel 091-6^51.42. 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

A. RUTTEN 

Radio-TV-HIfi-Video 
Eigen hersteldienst 

Dorpstraat 43 
HOUTHALEN 

TeL 011/53.50.40 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAAftoSBERGEN 

Tel 054 412589 

d 
I K E U K E W 3 I 

WIJ bouwen voor u sleutel op de deur 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Oenderhoutem 
Tel 053-219325 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211, 
8480 VEURNE 

Tel 058 311909 

LUKOS p.v.b.a. ^ ^ ; t 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten • snelhechters - offerte
mappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

Voor ieder onderhoud e n / o f 
aan leg van tuinen, snoeien van 
f ru i tbomen, d iverse b o m e n , 
planten, a fzagen van b o m e n -|-
v e r k o o p van openhaardhout 
aan zeer voorde l ige pr i jzen TeL 
0 2 - 4 6 6 8 0 23 of 452 58 25 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmeubelen 

schilderijen geschenkartikelen 
lustrerie 

Z a a k v o e r d e r Staf Kiesekoms Keizerstraat 2 
T E R N A T 
Tel.: 02-582 22 22 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos. LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN-
BROEKEN (Jeans en andere) PAR 

K A S BLOESONS ANORAKS 

""^ Tel 053 66 73 33 
Steenweg n,iar Ninove 76 
9470 DENDERLEEUW 

THEO BARBIER 
Installatiemateriaal - huis
houdtoestellen - draad en 
kabelakkumulatie. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
tel 031-8825.31. 

TAVERNIER pvba 

Zonneluiken en aluminiumramen, 
staalkonstruktie 
IJzer-, koper-, alummium- en inox-
verwerking. 

Binnenstraat 32 
9300 AALST 

Tel 053 214207 

THEO BARBIER 
Installatiemateriaal - huis
houdtoestellen - draad en ka
belakkumulatie. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niei. 
Tel. 031-8825.31. 

Firma M. U Y T D E W I L G E N 
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6, 2100 Oeurne. 
Tel 031/216699 

Julius De Geylerstraat 204. Antwer
pen Tel 031/29 07 87 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. r u z e t t e l a a n 5 6 c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 0 4 . 
b a a n brugge-kor t r i j k 

Gordiinen en overgordijnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstetlingen en maatvk^erk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 31.46 

j e room EVENEPOEL 
DECORETTE 
Me schiWer-, behang- en dekora-

~hewerken. 
A. De Cockstraat 42 
DENDERLEEUW 
Tel 053-6674.08. 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begralenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lei. 053-62.37.65 
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MERKSEM — Het is voor u en 
voor mij helemaal onopgemerkt 
voorbijgegaan. Op 28 mei speelde 
Pats-poppenspel zijn laatste 
voorstelling in het EWT-teater in 
Deurne. 
Ach, er was wel een ministeriële 
erepenning voor de verdienstelijke 
Karel Weyler, en ook zijn vrouw en 
zijn medewerkster Ireen Van Bavel 
kregen bloemetjes bedeeld, maar 
het is haast niet te geloven dat de 
nestor van het Vlaamse poppenspel 
zomaar stilletjes van de scène 
afgevoerd wordt 
En zo is nochtans geschied met de 
man die jarenlang de touwtjes van 
de alomgeliefde Pats in handen 
hield. Sedert '48 hotste en rotste 
Karel Weyler de Vlaamse dorpen en 
gehuchten af om zijn poppenspel 
voor het voetlicht van de 
entoesiaste jeugdige toeschouwers 
te brengen. Zonder subsidies. Karel 
Weyler bracht avontuur en humor 
met de figuren van Suske, Wiske, 
Lambik, Sidonie, Pits, Poets, 
Moestasj, Sofie en de rest van de 
bonte poppenbende. 
De vader van de Vlaamse 
poppenkast (hij verfoeit die 
artistieke betutteling) is 
tegelijkertijd tevreden over de 
jeugdige aspiraties van het 
Kiekeboe-spel van Walter 
Merhottein én ook mistroostig over 
de artistiek-vervlakkende rol die tv-
uitzendingen zoals de beroemde 
Muppet-show ingrijpend blijken te 
vervullen. 

Walter Merhottein is 46. Karel Weyler 
is 67. De -jonge» poppenspeler is re
gisseur en artistiek direkteur van het 
Merksems kamerteater. Hij drukt dol
graag de voetsporen van Karel Wey
ler die nimmer een of andere direk-
teurstitulatuur te gelde kon of wou 
maken. 

Karel Weyler: 'Als jong advokaat vond 
ik het een amusante uitdaging om plots 
op de jaarlijkse konferentie van de Ant
werpse balie de plechtstatige bedoe
ning door poppen te laten geschieden. 
Op een nacht droomde ik dat ik zelf 
marionettenpoppen zou kunnen ma
ken. En zulks heb ik dan ook gedaan. Of 
alvast: in zoveel eksemplaren gepro-
tieerd. Mijn eerste pop sneed ik met 
een aardappelmesje uit een brok eike
hout 
De r}aoorlogse repressie gaf mij de ge
dwongen mogelijkheid (32 maanden 
gevangenis) om mijn hobby te verfij
nen, en bovendien zag ik bij mijn her
nieuwde vrijheid geen kans om als ju
rist of als advokaat opnieuw aan de 
slag te gaan. 
Zeker niet noodgedwongen, maar uit
eindelijk toch door de omstandigheden 
beïnvloed, heb ik dan maar het poppen
spel tot mijn levenswerk gemaakt 
Onze eerste voorstellingen kregen 
meteen een vrij grote belangstelling 
van de'kinderen mee.' 

Subsidies? 
Walter Merhottein: -Dat was nog de 
periode dat voor het Pats-poppenspel 
(zonder subsidie-injekties) volle zalen 
geboekt werden, waarbij drie kinderen 
een plaatsje vonden op twee stoelen. 
De verdienste van pionier Karel Weyler 
op het gebied van het poppenteater in 
Vlaanderen is ongemeen groot 
Karel zorgde mettertijd voor niet min
der dan 200 voorstellingen van eenzelf
de nummer op een jaar tijds. 

Walter Merhottein 
Karel Weyler 
'"''"''^ A ^ '•> i'if 

nspel PATS 
zegt 

KIEKEBOE 
Hij is het die het poppenspel-Pats tot 
een 'begrip in Vlaanderen maakte. 
Hij is sinds de jaren veertig trouwens 
ook veruit de enige in ons land die de 
vaardigheid heeft om poppen voor het 
teaterspel te vervaardigen.» 

Walter Merhottein neemt de artistie
ke erfenis van Karel Weyer dankbaar 
in ontvangst Hij heeft als poppenspe
ler steeds een grote bewondering ge
koesterd voor Karel Weyler, zijn huis
vriend, wiens vakmanschap, stijl en 
princiepen hem sterk beïnvloed heb
ben. 
Walter Merhottein zelf heeft zijn job 
als leraar mettertijd vaarwel gezegd, 
en is ook van teater-akteur en -cegis-
seur manifest overgestapt op het 
poppenspel. 
Hij was zowat een zevenjarige knaap 
toen zijn grootvader hem met schilde
rijen en decorontwerpen fascineerde. 
Tijdens zijn soldatentijd mocht hij al 
een en ander nummertje opvoeren. 

De jonge leraar ontdekte evenwel 
vrij onverwacht de poppenspel-pres
taties van grootmeester Karel Weyler, 
en het werd voor hem meteen een ar
tistieke én professionele openbaring. 
Karel Weyler: 'Ik ben blij een man als 
Walter Merhottein aan het werk te zien. 
Het poppenspel is immers mijn hele le
ven, en ik zou het dan ook doodjammer 
vinden mocht Pats met mijn pensioen
gerechtigde leeftijd van het poppento-
neel afgevoerd worden. 
Om begrijpelijke redenen kent Vlaan
deren slechts een handvol professione
le poppenspelers. Dit soort teater kan 
niet leven van subsidies; ik heb jaren
lang zonder overheidstussenkomst 
gewerkt Het was echt niet gemakkelijk, 
maar zo hoort het in feite. Want ook in 

andere kulturele sektoren moeten we 
vaststellen dat suiisidies misschien wel 
het aantal produkties kan doen toene
men, maar het kreatief werk daarbij 
nauwelijks een extra-hoge vlucht 
neemt» 
Karel Weyler, de nestor van Pats en 
van het Vlaams poppenspel, zegt het 
in feite allemaal niet met deze hoog
dravende zinnen. Hij kan er wel uren 
over praten, waarbij zijn verhaal niet 
helemaal vrij is van een zeker onge
noegen over de miskenning van de rol 
die het poppenteater in Vlaanderen 
jarenlang vervuld heeft 
Walter Merhottein: 'Hoewel ik als tea-
terakteur reeds gewonnen was voor 
het poppenspel hebben uiteindelijk en
kele voorstellingen van Karel Weyler 
een fantastische poppenwereld voor 
mij geopend. 
Ik ben mijn eigen weg opgegaan, en ik 
heb me ook opgetrokken aan een apar
te figuur, KieketKie, maar uiteindelijk 
blijft er toch nogal wat poppeninspiratie 
van Weyler over 
Vandaag is het natuuriijk een grote eer 
voor teater Kiekeboe om de Pats-figuur 
te mogen verwelkomen als presentator 
van onze voorstellingen.» 
— En het jonge publiek, blijft dat ook 
nog stormlopen voor Pats? 
Karel Weyler: 'In de loop van de jaren 
is er onmiskenbaar een belangrijke 
evolutie geweest Op het gevaar af van 
te overdrijven moet ik toch aanstippen 
dat onze kinderen ook last hebtien ge
kregen van de konsumptiemaatschap-
pij Toen wij destijds in de gemeenten 
rondreden met een geluidswagen om 
een namiddagvertoning van Pats-pop
penspel aan te kondigen beleefden we 
de prettige ervaring dat de jongens en 
meisjes luidruchtig entoesiast én keu

rig uitgedost, naar de parochiezaal of 
gemeentelijke feestzaal afzetten. Dat 
was een gebeurtenis. Nu maak je zo
iets niet meer mee. De kinderen wor
den nog wel opgetrommeld, maar dan 
bij nader inzien vooral om tal van aktivi-
teiten te bedenken met de begeerde 
sutjsidies. Dat spontane is weg. 
Ik wil natuuriijk niet de verdienste mis
kennen van teken- en muziekakade-
mies, van dansscholen en van een knut-
selatelier 
Maar echt, ik kan me niet van de indruk 
ontdoen dat de ouders en vooral on
derwijskrachten de zogeheten vrije-
tijdstjesteding van kinderen dikteren, 
fi/lisschien hebtien de kinderen van
daag een bredere interesse dan vroe
ger, maar ik ervaar dat ze minder diep
gaand denken en tjeloven. 
Wat het poppenspel betreft is er txj 
voorbeeld de vervlakkende invloed van 
de televisie. 
In mijn oog mag de Muppet-show er als 
amusement natuuriijk wel zijn, maar 
zo'n show doet meer kwaad dan goed. 
De kreatieve waarde van het poppen
spel gaat verioren. Het is een show ge
worden. Bij onze voorstellingen lachen 
de kinderen minder en minder; woord
spelingen worden nauwelijks gehoord. 
Er wordt vooral naar showelementen 
gekeken. Dat vind ik echt jammer.» 
— Karel Weyler heeft zich tot van
daag getrouw gehouden aan het 
woord van de Franse artiest Jean Ca
bin: Un bon film, c'est une bonne his-
toire, ensuite une bonne histoire et 
encore une bonne histoire.» 
Poppensoel Pats is nimmer een show 
geweest wél een belevenis. Spekta
kelelementen zoals bij de befaamde 
Russische poppenartiest Brassov 
heeft Weyler (niet alleen om wille van 
de weinige centen) geweerd. Hij liet 
zijn poppen doodgewoon teater spe
len. 

Advizeur 
Het verdwijnen van de Patsndee, de 
Pats-figuur en de gehele werking er 
omheen, zou een c/eweldig veHies bete
kenen voor het poppenspel en het 
enorme werk dat Weyler gedurende 
32 jaar verrichtte. Anderzijds is hij nog 
te aktief ingesteld om alle werkzaamhe
den stil te leggen. 
Walter en Karel staken de koppen bij 
mekaar en onderzochten de proble
men en mogelijkheden. De handen 
werden in mekaar gelagen en Patske 
kreeg een nieuwe tiiuis: de familie Kie
keboe. Voortaan zal hij de voorstellin
gen van Kieketioe prezenteren zoals hij 
het jaren deed voor Suske en Wiske en 
later voor Moestasj Pits en Poets Er 
werd een VJ:.W. opgericht waarin zal 
gestreefd worden om het tjeroepspop-
penspel breder en kwalitatief verder uit 
te werken. Karel speelt niet meer maar 
blijft advizeur en Patske gaat verder op 
toernee met de familie Kiekeboe. 
Voor Patske en de Kiekeboe betekent 
het méér reizen, bouwen en spelen; 
voor Karel Weyler breekt een nieuwe 
periode aan in zijn artistiek leven; het 
doorgeven van ervaring, vakmanschap, 
advies en — hoe kan het ook anders — 
nieuwe ideeën, poppen en plannen. 
Karel Weyler nam afscheid, Walter 
Merhottein neemt zijn taak over Pats
ke en Kieketxje drinken samen een ste
vige borrel op het sukses voor de toe
komst 

Poppenspel KIEKEBOE vx.w. (geprezen-
teerd door PATS), Walter Merhottein, 
Nieuwdreef 116, 2060 Merksem (tel. 031-
46.34.92. J 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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